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Program „Ciepło z zimna” firmy Viessmann… 

….z nagrodą TOPBUILDER 2018

Program „Ciepło z Zimna” został wyróżniony w katego-
rii Produkt Roku dla Budownictwa TOP BUiLDER 2018. 
Celem konkursu TOPBUiLDER jest przyznanie wyróż-
nień dla najlepszych i najbardziej innowacyjnych pro-
duktówi rozwiązań dedykowanych branży budowla-
nej. Jednym z takich produktów jest program „Ciepło  

z Zimna”,czyli kompleksowa usługa wraz z pompą ciepła 
dla Klienta indywidualnego. w ramach programu firma  
Viessmann pokrywa koszty montażu i pierwszego uru-
chomienia pompy ciepła wraz z funkcją zdalnego stero-
wania instalacją poprzez moduł Vitoconnect 100 OPTO1. 
Programem objęte są pompy ciepła split typu powietrze/
woda ViTOCAL 200-S oraz Vitocal 100-S z funkcją chło-
dzenia pomieszczeń oraz niskimi kosztami eksploata-
cji. Dodatkowo, każdy klient uczestniczący w programie 
„Ciepło z Zimna”wraz z zakupem pompy ciepła otrzyma 
od firmy Viessmann certyfikat ze znakiem „No Smog”. 
Tabliczka „No Smog„ wywieszona na fasadzie domu za-
sygnalizuje wybór ogrzewania, które nie wpływa na ja-
kość powietrza. Certyfikaty „No smog” przyznawane są 
przez krakowski instytut Certyfikacji Emisji Budynków 
(iCEB). To zewnętrzny podmiot, który gwarantuje obiek-
tywną ocenę producentów urządzeń grzewczych i do-
stawców ciepła systemowego. Celem działań jest po-
kazanie redukcji emisji zanieczyszczeń generowanych 
przez różne sposoby ogrzewania budynków.

….laureatem Targów EnEx

To już kolejna w tym roku nagroda dla innowacyjnego 
projektu realizowanego przez Viessmann. 
xxi Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki 
ENEx oraz xVi Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEx 
Nowa Energia odbyły się na przełomie lutego i marca  
w Kielcach. Tegoroczna edycja Targów poświęcona była 
tematyce ciepłownictwa ekologicznego. wśród poru-
szanych tematów znalazły się m.in. niska emisja a lo-
kalne uchwały antysmogowe, analiza kosztowa eks-
ploatacji systemów pomp ciepła, technologie związane  
z energią słoneczną, wodną i biopaliwami oraz energe-
tyczny talk show.
więcej informacji na temat programu na stronie: www.
cieplozzimna.pl oraz u wybranych Partnerów handlo-
wych Viessmann.w imieniu firmy Viessmann wyróżnienie na Targach 

ENEx odebrał Piotr Kramer, iNSiDE Poznań

Apel do ministra: program SmogStop 

5 marca podczas konferencji w Senacie RP, działacze 
Polskiego Alarmu Smogowego przekazali Piotrowi woź-
nemu, wiceministrowi odpowiedzialnemu za walkę  
z zanieczyszczeniem powietrza, list, w którym apelują 
o jak najszybsze stworzenie ogólnopolskiego programu 
wspierającego wymianę źródeł ciepła oraz termomo-
dernizację domów. Zapowiedziany przez rząd program 
oferujący tego typu wsparcie jest obecnie ograniczo-
ny do zaledwie 23 miejscowości. Smog to problem ca-
łego kraju.
Rząd zdecydował wcześniej, że program SmogStop ma 
objąć jedynie 23 z 33 miejscowości, które znalazły się na 
przygotowanej przez Światową Organizację Zdrowia li-
ście najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Ta-
kie podejście wyklucza ze wsparcia setki miejscowości, 
które borykają się z zanieczyszczeniem powietrza, a nie 
znalazły się na liście whO ponieważ nie mają oficjalnego 
systemu monitoringu powietrza lub stacje monitorin-
gu pojawiły się w nich po tym, gdy ranking został stwo-

rzony. Przykłady takich miejscowości jak Nowy Targ, 
Brzeszcze czy Rabka Zdrój, gdzie jakość powietrza za-
częto mierzyć już po ogłoszeniu rankingu, pokazują, że 
problem zanieczyszczenia powietrza nie ogranicza się 
do kilkudziesięciu miejscowości wskazanych przez whO.
Organizacje skupione w Polskim Alarmie Smogowym 
apelują „o jak najszybsze stworzenie programu wspar-
cia obejmującego wszystkie miejscowości – wsie, mia-
steczka oraz miasta – na terenie tych województw, 
które przyjęły uchwały antysmogowe obligujące miesz-
kańców do wymiany instalacji grzewczych na bardziej 
przyjazne powietrzu (na dzień dzisiejszy to: Małopolska, 
Śląsk, Dolny Śląsk, Mazowsze, Łódzkie oraz wielkopol-
ska). Oznacza to, że rząd musi uruchomić znacznie więk-
sze środki na wsparcie wymiany źródeł grzewczych oraz 
termomodernizację niż zapowiadane 750 mln zł w prze-
ciągu najbliższych kilku lat. Szacujemy, że są to 4 miliar-
dy złotych rocznie środków dotacyjnych dla uboższych 
gospodarstw.” – czytamy w apelu.

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2018 

17 kwietnia 2018 r. w salach Ośrodka Sportu i Rekreacji w warszawie 
przy ul. Polnej 7A odbędzie się FORUM TERMOMODERNiZACJA 2018 
organizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. Jest 
to już 18. FORUM i jak zawsze dokona przeglądu najważniejszych 
aktualnie problemów efektywności energetycznej w budynkach.
Głównym tematem tegorocznej imprezy będzie „Termomoderni-
zacja w walce ze smogiem”. Podczas najbliższej edycji konferen-
cji wśród poruszanych tematów znajdzie się bardzo aktualne zagadnienie, jakim jest walka ze smogiem. Organi-
zatorzy postarają się znaleźć wspólny mianownik między smogiem a termomodernizacją budynków. Forum to 
nie tylko wymiana doświadczeń, ale także możliwość poznania sposobów na zmniejszenie emisji smogu, nowych 
trendów w energetyce, innowacyjnych technologii wykorzystywanych w przemyśle oraz rozwiązań służących po-
prawieniu efektywności energetycznej. 
www.zae.org.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.cieplozzimna.pl
http://www.cieplozzimna.pl
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III Ogólnopolska Konferencja OSA

Studenckie Koło Naukowe wentylacji, Klimatyzacji  
i Ogrzewnictwa EQUiLiBRiUM zaprasza na iii Ogólnopol-
ską Konferencję Naukową poświęconą inżynierii Śro-
dowiska, organizowaną na wydziale inżynierii Środo-
wiska Politechniki Krakowskiej. Konferencja odbędzie 
się w dniach 7-8 czerwca 2018 roku.
Organizator zaprasza doktorantów i studentów kierun-
ków związanych z inżynierią środowiska, członków kół 
naukowych z całej Polski, pracowników administracji 
miejskiej oraz wszystkich zainteresowanych.
Konferencja poświęcona jest trzem głównym tematom:
- Odpady – problematyka odpadów opakowaniowych, 
technologia spalarni odpadów, korzyści wynikające  

z budowy spalarni, 
współpraca spalarni 
z miejskim systemem ciepłowniczym, tematy związa-
ne z recyklingiem odpadów;
- Środowisko – wszelkie tematy związane z wentylacją 
(przemysłowa, ppoż.), klimatyzacją i ogrzewnictwem, 
oczyszczaniem ścieków oraz uzdatnianiem wody, a tak-
że energooszczędne systemy klimatyzacji dla budynków 
niskoenergetycznych;
- Atmosfera – zagadnienia filtracji powietrza, ochrona 
jakości powietrza, instalacje przemysłowe, metodyka 
pomiarów zanieczyszczeń, a także smog w Krakowie.
Szczegóły na www.osa.wis.pk.edu.pl

Katalogi Paroc w InstalSoft

Paroc Polska kontynuuje działania mające na celu pro-
fesjonalne wsparcie dla inżynierów i projektantów in-
stalacji hVAC. Katalogi producenta izolacji technicznych 
dostępne są już w ramach popularnego oprogramowa-
nia firmy instalSoft.
Programy obliczeniowe z serii instalSystem służą do 
projektowania instalacji wewnątrz budynków. w skład 
pakietu instalSystem wchodzą m.in. narzędzia do obli-
czania strat ciepła i sezonowego zapotrzebowania na 
energię, projektowania instalacji centralnego ogrzewa-
nia oraz wewnętrznych instalacji wodociągowych i ka-
nalizacyjnych.
Nowoczesne technologie i komponenty, integracja 
wszystkich elementów pakietu, model 3D budynku  
i projektowanej instalacji – to zaledwie kilka z udogod-
nień, jakie zapewnia najnowsza wersja systemu. Funkcje 
programów pozwalają również na sporządzanie zesta-
wień oraz kosztorysów materiałów. Od teraz, w katalo-
gach produktowych oprogramowania znaleźć można 

znane i sprawdzone izolacje termiczne i przeciwwilgo-
ciowe z wełny kamiennej Paroc:
• PAROC Hvac Section AluCoat T i PAROC Hvac Section 
GreyCoat T – otuliny pokryte zbrojoną folią aluminiową 
w dwóch różnych rodzajach wykończenia, wyposażone 
w zakładkę samoprzylepną ułatwiającą montaż i two-
rzącą barierę dla wilgoci;
• PAROC Hvac Combi AluCoat T – otulina z taśmą na szwie 
pionowym zapobiegającą kondensacji oraz ze specjal-
nym otworem w kształcie gwiazdki, który pozwala do-
pasowywać średnicę wewnętrzną do dwóch zakresów 
grubości rur: 12-18 mm i 22-28 mm;
• PAROC Pro Section 140 Clad T – otulina do zastoso-
wań przemysłowych, na zewnątrz obiektów budow-
lanych. Specjalne pokrycie z folii aluminiowej ma od 
wewnętrznej strony wzmacniającą, zbrojoną tkaninę  
z włókien szklanych, a od zewnętrznej – warstwę o wy-
sokiej odporności na działanie warunków atmosferycz-
nych oraz promieni UV.

http://www.prandelli.pl
http://www.instalreporter.pl
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Beretta Partnerem „Białego Misia” 

Beretta została partnerem najstarszej i najpopularniej-
szej zabawy sportowej dla uczniów bydgoskich szkół 

podstawowych – „Biały Miś”. w tym roku w Białym  
Misiu wystąpi rekordowa liczba – 21 szkół. Finał Białe-
go Misia odbędzie się 19.03.2018 roku w hali Sportowo- 
-widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy. Szkoła, któ-
ra zwycięży w turnieju Biały Miś, awansuje do finału wo-
jewódzkiego, czyli turnieju Sprawnego Misia.
w Sprawnym Misiu zmierzą się drużyny z Bydgoszczy, 
Torunia, włocławka, inowrocławia i Grudziądza w wiel-
kim finale, który odbędzie się 10.04.2018 r. w hali wi-
dowiskowo-Sportowej w inowrocławiu. Organizatorzy 
szacują, że w tegorocznych zawodach Białego i Spraw-
nego Misia weźmie udział łącznie blisko 3 tys. uczniów 
szkół z całego województwa.

Rząd przyjął projekt o jakości paliw stałych

Najgorszej jakości paliwa - m.in. muły węglowe i floto-
koncentraty nie będą mogły być sprzedawane klientom. 
Za złamanie zakazu grozi kara do pół miliona złotych,  
a nawet trzy lata więzienia. 
Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie sześciu 
miesięcy od dnia ogłoszenia.
Projekt noweli ustawy o systemie monitorowania i kon-
trolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Admini-
stracji Skarbowej zakłada, że najgorszej jakości paliwa, 
czyli muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunat-
ny, ich mieszanki zawierające mniej niż 85% węgla ka-
miennego zostaną objęte ustawowym zakazem sprze-
daży do sektora komunalno-bytowego. Oznacza to, że 
normy będą dotyczyły paliw stałych spalanych w go-

spodarstwach domowych oraz w instalacjach o mocy 
cieplnej poniżej 1 Mw. Ustawa wprowadza świadectwa 
jakości paliw; kupujący mają uzyskiwać rzetelne i wy-
czerpujące informacje o tym, co kupują. Nowe rozwią-
zania mają też wyeliminować proceder polewania wę-
gla wodą, by zwiększyć jego masę.
Kontrole na składach oraz przejściach granicznych 
będą przeprowadzane przez inspekcję handlową lub 
Urząd Skarbowo-Celny wyrywkowo. Sami nabywcy nie 
będą kontrolowani, nie będzie też kontroli jakości węgla  
w miejscu jego spalania. Koszty kontroli będzie ponosił 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajo-
wa Administracja Skarbowa. 
Źródło: PAP 

Comap uruchomił aplikację MyCOMAP na smartfony. Aplika-
cja pozwoli instalatorom uzyskać najlepszą wydajność rozwią-
zań COMAP. Aktualnie aplikacja zawiera dwa moduły: pierwszy 
wskazuje właściwe ustawienia różnych zaworów, drugi daje do-
stęp do filmów COMAP takich, jak poradniki montażu, prezen-
tacje produktów i filmy korporacyjne. 
w pierwszym module aplikacji MyCOMAP można znaleźć pra-
widłowe ustawienia produktów Comap w zależności od wpro-
wadzonych wartości danej instalacji, np. wartość przepływu, 
rodzaj odbiornika albo wartość Kv.
Drugi moduł daje dostęp do filmów Comap. Znajdują się tu po-
radniki montażowe, prezentacje produktów i filmy wizerunko-
we o firmie.
Pobierz aplikację MyCOMAP:
- dla iOS
- dla Androida

Beretta – wizyta 
uczniów w fabryce

15 lutego fabrykę RUG Riello odwiedzili ucznio-
wie Technikum z Zespołu Szkół Budowlano-Geo-
dezyjnych z Białegostoku. 
Grupa miała możliwość uczestniczenia w szko-
leniu techniczno-produktowym dotyczącym ko-
tłów składającym się z części teoretycznej oraz 
praktycznej przeprowadzonym w laboratorium 
szkoleniowym. 
Największe wrażenie zrobiła jednak na uczniach 
wycieczka pomiędzy liniami montażowymi  
w fabryce oraz to że na „żywym” przykładzie 
mogli zobaczyć jak funkcjonuje i sprawdza się 
zastosowanie filozofii Kaizen w procesach pro-
dukcyjnych.

Aplikacja MyCOMAP na smartfony

http://www.instalreporter.pl
https://itunes.apple.com/pl/app/mycomap/id1252924062?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comap.mycomap&hl=pl


W dniach 23-25 maja w Warszawie odbędzie się Kra-
jowe Święto Kominiarzy pod patronatem Prezesa 
Krajowej Izby Kominiarzy. 

Uroczystości rozpoczną się na warszawskiej Starów-
ce przywitaniem uczestników przez prezesa Krajowej 
izby Kominiarzy. 
Następnie odbędzie się przemarsz z orkiestrą dętą  
z Placu Zamkowego do Katedry Św. Floriana, na mszę 
świętą w Katedrze Św. Floriana z poświęceniem sztan-
darów ZG KiK i oddziału warszawskiego KiK. Kolejno 
kominiarze wręczą nagrody laureatom konkursu pla-
stycznego „Kominiarz Strażnikiem Bezpieczeństwa 
Twojego Domu” z kategorii klas 1-3 warszawskich szkół 
podstawowych. 
Na tym zakończą się ogólne, otwarte dla wszystkich 
uroczystości i kominiarze we własnym gronie przeniosą 
się do Zegrza, gdzie czekają na nich zebranie, bankiet…
Więcej 

Krajowe Święto 
Kominiarzy 2018

Do konkursu o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich rocznie startuje 
niemal 500 produktów. Jednak tylko te z nich, które spełnią regulaminowe kryteria 
i zyskają pozytywne rekomendacje profesjonalnego jury, otrzymują to prestiżowe 
wyróżnienie. Sąd Konkursowy poszukuje produktów nowoczesnych, innowacyj-
nych i wytworzonych w oparciu o najwyższej klasy technologie. Złoty Medal MTP 

jest zatem potwierdzeniem doskonałości produktu i w konsekwencji elementem jego 
promocji na rynku. Po werdykcie Sądu Konkursowego i przyznaniu Złotych Medali wy-

branym produktom, zaczyna się kolejny etap rywalizacji – plebiscyt Złoty Medal – wybór Konsumentów,  
w którym o zwycięzcy decydują zwiedzający i internauci. Głosowanie jest możliwe w czasie targów, gdzie 
swoje głosy można oddawać na specjalnie przygotowanych stoiskach – Strefach Mistrzów oraz jeszcze przez 
miesiąc po zakończeniu targów, możliwe będzie głosowanie na stronie internetowej www.zlotymedal.mtp.pl
Złote Medale InSTALCJE 2018:
• automatyczny odpowietrzacz próżniowy Reflex Servitec Mini (Reflex Polska)
• dwufunkcyjna grupa mieszająca do ogrzewania podłogowego z pompą elektroniczną GPA II (FERRO)
• ECOCONDENS CRYSTAL 100 – gazowy Kocioł Kondensacyjny o dużej mocy (Termet)
• elektroniczny zawór podtynkowy 430PBOX-430006 TEMPOMATIC 4 (Delabie)
• gazowe kotły kondensacyjne ATAG i28EC, i36EC (ATAG/EKO-TECH-INWEST),
• grupa pompowa W – BLOCK (Leszczyńska Fabryka Pomp)
• hybrydowe wentylatory dachowe FEN (UNIWERSAL)
• innowacyjny system ProClick zastosowany w zaworach mieszających ARV ProClick
 i siłownikach ARM ProClick (AFRiSO)
• inteligentny System Grzewczy NIBE – 100% energii odnawialnej (NIBE-BIAWAR)
• kocioł na pellet Genesis Plus KPP o mocy znamionowej 10, 15, 20 kW (Galmet)
• kocioł ONE o mocy 8 kW (Heiztechnik) 
• kompaktowe urządzenie hydroforowe Grundfos SCALA2 (Grundfos)
• LEO TWIST (LEOVAC Michał Czechowicz)
• palnik do spalania pellet Grupa M Mini (Model M 26 i M 35) (PELLASX)
• podwójny zawór czerpalny CALIDO seria OGRÓD BIS (ARKA)
• pompa ciepła powietrze-woda Bosch Compress 7000i AW 9 ORM-S (Robert Bosch)
• powietrzna pompa ciepła VITOCAL 200-S (Viessmann)
• przenośny detektor gazu ziemnego i LPG typ GD-8 EX (Alter)
• rekuperator ścienny PRANA – 150 Premium (PRANA PLATINUM/Ecoventeam)
• rurowy gruntowy wymiennik ciepła GLOBAL (P.H.U. GLOBAL-TECH Renata Nowak-Mucha)
• system Rurowy Cleverfit Axial (Rettig Heating)
• zawór Energy Valve (Belimo)
Zachęcamy do głosowania: kliknij

ZŁOTY MEDAL Instalacje 2018 
– głosowanie konsumentów

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

Centrala Konin
ul. Zakładowa 4D

62-510 Konin

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

email: hydro@hydro-tech.pl

W trakcie trwania promocji zamów powietrzną pompę 
ciepła z serii alira LWD i zyskaj 5000 zł netto!

Promocja trwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2018 r.  
Więcej szczegółów na naszej stronie 
www.alpha-innotec.pl

Zamów 
i zyskaj 5000 zł 

netto!

Odkrywaj korzyści powietrznych 
pomp ciepła alpha innotec!

Walczymy 
ze smogiem!
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http://zlotymedal.mtp.pl/pl/wybor_konsumentow-glosowanie/263/
http://www.promocjepompy.pl/lwd
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Instalacje KAN-therm na rynkach Azji i Afryki 

KAN rozszerza ekspansję zagraniczną i pozyskuje nowe 
rynki zbytu. Po Europie przyszła kolej na rynki egzo-
tyczne i działania zmierzające do utworzenia oddzia-
łów KAN w Afryce, a także w Azji. Produkty ze znakiem 
KAN-therm obecnie trafiają do blisko 60 krajów świata.
- W Europie jesteśmy już doskonale znani ze swojej su-
mienności i rozwiązań spełniających wyśrubowane świa-
towe normy – mówi Jan Kaczan, wiceprezes KAN. - Jed-
nak w myśl zasady, kto się nie rozwija, ten się cofa, kilka 
lat temu rozpoczęliśmy monitorowanie rynków dla nas 
wówczas egzotycznych. Pierwsze kroki poza Europą sta-
wialiśmy w Afryce Północnej. 

Pierwsze sukcesy, zachęciły zarząd KAN do dalszej eks-
pansji. Niezwykle atrakcyjny okazał się rynek azjatycki, 
a jego potencjał doprowadził do współpracy z klienta-
mi z krajów Zatoki Perskiej, indii, Chin, Azji Południo-
wo-wschodniej. Efektem tych działań było utworzenie 
w firmie nowego działu KAN Azja. 
- Praca jest wymagająca z racji odległości, stref czaso-
wych, barier językowych i różnic kulturowych, ale też nie-
zwykle ciekawa i satysfakcjonująca – dodaje Jan Kaczan. 
KAN Azja to obecnie spory zespół managerów, pracu-
jących zarówno w centrali firmy, jak i bezpośrednio na 
rynkach. ich zadaniem jest m.in. badanie wymagań 
tych rynków, potrzeb potencjalnych klientów i poszu-
kiwanie partnerów. 
Jak podkreśla przedstawiciel spółki, Azja i rynki poza-
europejskie to duże wyzwanie – konkurowanie z mar-
kami z całego świata nie tylko doskonałą jakością pro-
duktu, ceną, ale też umiejętnością zbudowania relacji 
z partnerami i odbiorcami, przede wszystkim – dotar-
ciem do nich ze swoją technologią. 
- Dlatego ten zespół tworzą osoby wszechstronne, odważ-
ne i otwarte na nowe wyzwania – podkreśla Jan Kaczan 
- To właśnie oni budują tam markę KAN-therm, współor-
ganizując wystawy w Emiratach Arabskich, Arabii Sau-
dyjskiej, Katarze, Chinach, Indii, Kambodży, Indonezji, 
Wietnamie, a nawet w Brazylii czy Filipinach. Spotkania 
biznesowe przy Burj Khalifa w Dubaju, targi w Xi’an Chi-
ny w sąsiedztwie słynnej terakotowej armii, czy szkolenie 
podczas tropikalnej ulewy na Filipinach – tak często wy-
gląda ich dzień pracy. 
Podczas wizyt w najdalszych zakątkach świata do za-
dań menedżerów rynku należy też szkolenie architek-
tów, hurtowników i instalatorów. 
KAN, by sprostać popytowi i rozwojowym trendom, stale 
inwestuje w tę część swojej działalności, szukając kolej-
nych kandydatów na stanowiska produkcyjne oraz han-
dlowe, a także rozwijając swoje moce produkcyjne, bu-
dując nowe zakłady i unowocześniając park maszynowy. 

Rekordowy rok dla GROHE 

Marka GROhE otrzymała 62 nagrody w kategorii Design 
w 2017 roku – to najwięcej w historii spośród producen-
tów armatury sanitarnej. w 2018 roku GROhE przyzna-
no 5 nagród za innowacyjne systemy bezpieczeństwa 
wodnego GROhE Sense oraz GROhE Sense Guard.  
w sumie GROhE dostało w 2018 roku już 12 wyróżnień 
i uczestniczyło w 17 międzynarodowych konkursach 
wzornictwa w 2017.
Miedzy innymi w międzynarodowym konkursie Red Dot 
Design Competition marka GROhE otrzymała 5 presti-
żowych nagród, m.in. dla produktów GROhE Blue home 
oraz toalety myjącej Sensia Arena. Konkurs organizo-
wany jest przez Design-Zentrym Nordhein-westfalen  
w Niemczech, które honoruje najlepsze produkty roku – 
projektanci i producenci z całego świata zgłaszają swo-
je produkty, a jury składające się z 40 ekspertów oce-
nia zgłoszenia na podstawie zróżnicowanych kryteriów, 
jak: innowacyjność, funkcjonalność, ergonomia,długo-
wieczność oraz zgodność z normami ekologicznymi. 
Przez iF Design Awards zaś firma GROhE została wyróż-
niona pięcioma nagrodami przyznawanymi dla produk-
tów GROhE Blue home oraz systemów Smart Control 
i Sensia Arena. 

Konferencja SPIUG i ZHI na targach INSTALACJE

Stowarzyszenie Producentów i importerów Urządzeń Grzewczych wspólnie z Polskim Związkiem Pracodawców 
hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, instalacyjnej, Klimatyzacji i wentylacji Zhi zaprasza do udziału w spotka-
niu osób biorących aktywny udział w rozwoju rynku instalacyjno-grzewczego na: 
iV Konferencję Rynku Urządzeń Grzewczych, instalacji, wentylacji i Klimatyzacji 
Konferencja odbędzie się 23.04.2018 r. godz. 13:00-17:30 
podczas targów instalacje 2018. 
Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Liczba miejsc ograniczona.
Rejestracja na stronie: www.spiug.pl

http://www.instalreporter.pl
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Rusza rozbudowa zakładu Geberit w Ozorkowie

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego zapocząt-
kowało inwestycję Geberit w Ozorkowie. Szwajcarska fir-
ma zainwestuje w mieście ponad 71 milionów zł. Dzięki 

temu fabryka w Ozorkowie zyska nowe moce produk-
cyjne i stworzy nowe miejsca pracy. 
Do połowy 2019 roku powstanie około 14 tys. m2 no-
wych powierzchni. wybudowane zostaną hala maga-
zynowa i produkcyjna wraz z zapleczem technicznym 
i powierzchnią biurowo-socjalną. Dzięki inwestycji za-
kład rozszerzy możliwości produkcyjne o nowe złącz-
ki metalowe. 
Na uroczystości, która odbyła się 14 lutego, spotkali się 
przedstawiciele władz miasta (burmistrz Jacek Socha 
i przewodniczący Rady Miasta Roman Kłopocki), Gru-
py Geberit (Martin Ziegler, Peter iles, Stefan Paczos, Mi-
rosław Spasiński, Paweł Naglewski, Tomasz Dankowia-
kowski, Rafał Kamiński), zarządu Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (prezes Marek Michalik i viceprezes 
Agnieszka Sygitowicz), a także reprezentanci głównego 
wykonawcy firmy Comercecone (viceprezes Katarzyna 

Malinowska-Solarek i dyrektor Zbigniew Adamek) oraz 
główny architekt obiektu Marcin Ziółkowski i inspektor 

nadzoru Andrzej Smolaga. Przed wmurowaniem kamie-
nia węgielnego goście wpisali się do księgi pamiątkowej. 

NFOŚiGW – nabór na innowacyjne technologie środowiskowe

Od 19 lutego do 29 czerwca 2018 r. trwa trzeci nabór wnio-
sków o dofinansowanie w ramach programu Sokół. Bene-
ficjentami programu priorytetowego NFOŚiGw – wsparcie 
dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemi-
syjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyj-
nych technologii środowiskowych – mogą być przedsię-
biorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zapisy programu wskazują, że zgłaszane do NFOŚiGw 
przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyj-
nością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisy-
wać się w jeden z obszarów Kra-jowych inteligentnych 
Specjalizacji (KiS) w następujących obszarach: biogo-
spodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowi-
skowa (KiS nr 3: Biotechnologiczne i chemiczne proce-
sy, bio-produkty i produkty chemii specjalistycznej oraz 

inżynierii środowiska); zrównoważona energetyka (KiS 
nr 4: wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane 
układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dys-
trybucji energii; KiS nr 5: inteligentne i energooszczęd-
ne budownictwo; KiS nr 6: Rozwiązania transportowe 
przyjazne środowisku); surowce naturalne i gospodar-
ka odpadami (KiS nr 7: Nowoczesne technologie pozy-
skiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców na-
turalnych oraz wytwarzanie ich substytutów; KiS nr 8: 
Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdat-
nych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiało-
we i energetyczne odpadów; KiS nr 9: innowacyjne roz-
wiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej).
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodaw-
ców, NFOŚiGw w kolejnym naborze zwiększył limit 

kwot finansowa-
nia zwrotnego  
w fazie B+R do 5 
mln zł, w fazie  
w do 150 mln 
zł dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
300 mln zł dla dużych przedsiębiorców.
w ramach dwóch poprzednich naborów do NFOŚiGw 
wpłynęło 76 wniosków na sumaryczną kwotę wniosko-
wanego dofinansowania ponad 2,31 mld zł. Ocena wnio-
sków z pierwszego naboru zbliża się ku końcowi. Na pod-
stawie pozytywnie wydanych decyzji dotychczas zawarto 
13 umów na sumaryczną kwotę 116,56 mln zł. w ramach 
drugiego naboru trwa ocena formalna wniosków.
Szczegółowe informacje dotyczące III naboru Sokół

Porady fachowców | Aktualności z branży | Informacje o produktach | Promocje | Katalog firm
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Goście w kolejności od lewej: Rafał Kamiński, Mirosław Spasiński, Peter iles, Roman Kłopocki, Jacek Socha, 
Agnieszka Sygitowicz, Martin Ziegler, Marek Michalik, Stefan Paczos, Katarzyna Malinowska-Solarek, Paweł 
Naglewski, Tomasz Dankowiakowski, Zbigniew Adamek, Marcin Ziółkowski, Andrzej Smolaga

http://www.instalreporter.pl
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/nabor-iii/
http://www.klimatyzacja.pl


8s t r.0 3 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

w skrajnych przypadkach sytuacja ta może dopro-
wadzić do problemów w trakcie odbiorów, gdy mimo 
zastosowanych urządzeń VAV nie jesteśmy w stanie 
uzyskać wydatków obliczeniowych w instalacji.
Decyzja o wyborze większego z typoszeregu regulatora 
również pociąga za sobą podwyższenie wielkości mini-
malnego przepływu urządzenia V.u.min. Jest to niedo-
godność, która może być odczuwalna, gdy urządzenie ma 
w znaczny sposób ograniczyć wydatek np. w czasie noc-
nym lub wyłączenia danego pomieszczenia z użytkowa-
nia. Jeżeli projektowany przepływ minimalny V.proj.min  
będzie większy od dostępnego w regulatorze V.u.min 
to układ wentylacji będzie niepotrzebnie marnował 
energię, dostarczając ilość powietrza powyżej warto-
ści zakładanej, a to z pewnością nie jest naszym celem.

Właściwy dobór regulatora

Czym więc kierować się w doborze regulatora, aby 
uzyskać właściwy efekt w postaci optymalnych wa-
runków pracy i jakości regulacji? 

Hałas występujący za regulatorem… 
…jest zjawiskiem normalnym i w zasadzie nieunik-
nionym, dlatego tłumik za regulatorem jest elemen-
tem zalecanym lub nawet obowiązkowym w więk-
szości przypadków.
Firma TROx produkuje tłumiki prostokątne typu Tx 
(rys. 2) lub TS oraz okrągłe typu CS, CA, CF dedyko-
wane do regulatorów, które wielkością króćców od-
powiadają produkowanym wielkościom regulatorów. 

Zakres regulacji, dokładność 
regulacji

Jak projektanci dobierają 
regulatory…

Obserwując proces projektowania systemów VAV, 
zauważyłem, że niektórzy projektanci rozpoczynają 
dobór regulatora od zdefiniowania jego typu: prosto-
kątny czy okrągły, kierując się wyłącznie kształtem 

przewodu, na jakim ma być zamontowany, natomiast 
decyzje o wielkości urządzenia podejmują na pod-
stawie wartości hałasu, jaki generuje on przy projek-
towym przepływie maksymalnym V.proj.max, oczy-
wiście przy założeniu, że V.proj.max < V.u.nom. Takie 
postępowanie bez uwzględnienia innych czynników 

rzutujących na poprawne działanie regulatora może 
doprowadzić do poważnych problemów na dalszym 
etapie projektowym lub odbiorowym instalacji. 
Przede wszystkim, próba minimalizowania hałasu za 
urządzeniem przez wybór jednostki „oczko” większej 
automatycznie spowoduje obniżenie dokładności regu-
lacji oraz podwyższenie dolnego progu pracy V.u.min. 
Największa dokładność regulacji występuje dla prze-
pływu nominalnego V.u.nom i spada w miarę obni-
żania wydatku. 
Załóżmy, że potrzebujemy nawiać maksymalnie ok. 
250 m3/h powietrza i rozpatrujemy dwie wielkości 
regulatora firmy TROx typu „TVR-Easy” tj. DN100  
o zakresie pracy 36-360 m3/h oraz DN160 o zakresie 
90-900 m3/h (rys. 1). Decydując się na urządzenie  
o wielkości DN100 uzyskamy dokładność regulacji 
w punkcie pracy wynoszącą ok. ±7 %, natomiast dla 
urządzenia o średnicy DN160 będzie to już ok. ±12 %. 

O regulatorach VAV napisano już wiele publikacji, natomiast obserwując rynek oraz powstające projekty z zastosowaniem tych 
urządzeń, wciąż można znaleźć wiele nieprawidłowych rozwiązań lub błędów wynikających z niepełnego zrozumienia funkcji, sposobu 
działania, ograniczeń czy wymagań odnośnie zastosowania tych elementów instalacji. Niniejszy artykuł jest próbą zebrania wszystkich 
zagadnień związanych z tymi urządzeniami, uporządkowania ich i stworzenia prostego, ale kompleksowego poradnika.

Regulatory VAV – zasady doboru
Funkcje, zastosowanie, układy regulacji, porady praktyczne

Michał hycnar

Jak widać wybierając przewymiarowa-
ny regulator powodujemy spadek pre-
cyzji jego działania, szczególnie odczu-
walny w pracy z małymi przepływami

V.u.nom nominalny wydatek urządzenia 
= górny próg pracy / nastawy 
urządzenia

V.u.min minimalny wydatek urządzenia 
= dolny próg pracy / nastawy 
urządzenia

V.max maksymalna wartość przepływu 
ustawiona przez użytkownika V.max  
≤ V.u.nom

V.min minimalna wartość przepływu 
ustawiona przez użytkownika V.min 
≥ V.u.min

V.proj.max wartość maksymalnego przepływu 
wyznaczona w projekcie

V.proj.min wartość minimalnego przepływu 
wyznaczona w projekcie

Przede wszystkim należy starać się do-
bierać urządzenie, którego wydatek 
nominalny V.u.nom jest zbliżony do 
maksymalnej wartości projektowanej 
V.proj.max. Zaleca się, aby stosunek 
wartości V.proj.max/V.u.nom wydat-
ków wynosił około 0,6 do 0,8. 

1  Tabela doboru TVR-Easy

http://www.instalreporter.pl


innym rozwiązaniem, po jakie może sięgnąć projek-
tant, próbując rozwiązać problem hałasu, to wybór 
urządzenia ze zintegrowanym tłumieniem np. typu 
TVA/TVZ lub TA-Silenzio/TZ-Silenzio. 
Regulatory typu Silenzio (rys. 3) przeznaczone są do 

instalacji o małych prędkościach przepływu, a dzię-
ki specjalnemu rozwiązaniu układu pomiarowego 
mogą być instalowane bezpośrednio za elementa-
mi zakłócającymi przepływ jak trójniki czy kolana, 
bez wymaganych odcinków prostych.
hałas od regulatora generowany jest zarówno do ka-
nału, jak i na zewnątrz – przez obudowę. Do wytłu-
mienia hałasu przez obudowę służą okładziny aku-
styczne zamawiane jako wyposażenie dodatkowe 
regulatora. izolacja akustyczna regulatorów TROx 
oznaczona jest literą D umieszczoną w kodzie po sym-
bolu typu regulatora np. TVR-D, TVJ-D, TVT-D (rys. 4).
Przy okazji omawiania zagadnień akustycznych war-
to zwrócić uwagę, że wielkość generowanego hała-
su zależy również od straty ciśnienia, jaka występuje  
w trakcie przepływu na regulatorze pracującym w in-
stalacji. Uwaga! Nie należy tu mylić dwóch wartości, 
czyli minimalnej straty ciśnienia wymaganej dla po-
prawnej pracy urządzenia oznaczanej jako ∆p g.min., 
z wartością straty ciśnienia, jaką w warunkach robo-
czych będzie musiał zdławić regulator, stanowiącej 
nadwyżkę ciśnienia dyspozycyjnego.
Z reguły najwyższa nadwyżka ciśnienia dyspozycyjne-
go występuje na pierwszych regulatorach za centralą 
wentylacyjną, ale znaczące wartości mogą pojawić 

2  Tłumik Tx

3  Regulator TZ-Slienzio

4  Regulator TRV-D Easy w okładzinie 
akustycznej 5  wybór obliczeniowej straty ciśnienia
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się również na końcówkach instalacji, gdy przepływ 
powietrza w systemie (a wraz z nim opory przepły-
wu) zostaje zredukowany do minimum i ciśnienie 
dyspozycyjne za centralą „przenosi się” na końców-
ki. w doborze zaprojektowanej i wyregulowanej in-
stalacji o średniej wielkości, z centralą wentylacyjną 
o zmiennych obrotach silników wentylatorów, przyję-
cie wielkości ok. 150 Pa do obliczeń akustycznych re-
gulatora powinno stanowić optymalne przybliżenie.

Program doboru Easy Product Finder
Z pomocą w określeniu hałasu od regulatorów spieszy 
program doboru Easy Product Finder, w którym dla da-
nego regulatora i ustalonej wielkości przepływu możemy 
sprawdzić hałas przy dowolnie wybranej stracie ciśnie-
nia ∆p (rys. 5). w tym miejscu uczulam czytelników na 
każdorazowe sprawdzenie, czy wyniki hałasu podawane  
w katalogu producenta lub generowane w programie 
doboru odpowiadają zakładanej przez nas maksymal-
nej roboczej stracie ciśnienia, jaka może odłożyć się na 
regulatorze oraz czy wynik prezentowany jest jako moc 
akustyczna LwA [dB(A)] czy też poziom ciśnienia aku-
stycznego LpA [dB(A)]. Jeśli jest to poziom ciśnienia aku-
stycznego LpA to niezbędne będzie podanie zakładanej 
wartości tłumienia od wartości LwA lub pełnych warun-
ków akustycznych, w jakich dokonane zostało przelicze-
nie wartości LwA na LpA, łącznie z własnościami aku-
stycznymi pomieszczenia i odległością od źródła hałasu.

Rozszerzenie zakresu pracy regulatora?

Sprawę projektowanego wydatku maksymalnego  
i wydatku nominalnego urządzenia omówiliśmy, jed-
nak nie zawsze zakres pracy regulatora, czyli wyda-
tek minimalny urządzenia będzie wystarczająco mały, 
aby sprostać założeniom projektowym. 
Jak więc można rozszerzyć zakres pracy regulatora?  
Z racji pełnej symetrii przepływu (liniowej i punktowej) 
regulatory okrągłe będą charakteryzować się szerszym 
przedziałem regulacji (około 10:1) w stosunku do urzą-
dzeń prostokątnych (około 5:1). Regulatory TROx typu 

TVR zapewniają zakres regulacji w przedziale 10:1. np. 
regulator TVR-Easy 160 pracuje w zakresie 900 m3/h do 
90 m3/h , analogicznie prostokątny TVJ-Easy 300x100 
o podobnym wydatku maksymalnym 972 m3/h do  
198 m3/h. Sięgając po regulator okrągły, zawsze bę-
dziemy mieli większy komfort w doborze jednostki pod 
względem zakresu jego działania (V.u.min - V.u.max)  
w porównaniu do urządzenia prostokątnego.
Na koniec warto przypomnieć, że mając dobrany re-
gulator pozostaje kwestia ustawienia wartości mini-
malnej V.min i maksymalnej V.max. przepływu po-
wietrza, odpowiadającego wartościom projektowym.  
w celu uproszczenia czynności rozruchowych, a tak-
że z myślą o możliwości późniejszej zmiany nastaw 
przez użytkownika (np. zmiana aranżacji pomiesz-
czenia) firma TROx produkuje regulatory wyposażone  
w automatykę o nazwie „Easy”, w której do dokona-
nia lub zmiany nastawy wystarczy zwykły śrubokręt.  
Na regulatorze odnajdziemy dwa czytelnie opisane po-
krętła, oddzielnie do wartości maksymalnej i minimal-
nej (rys. 6). Alternatywnym sposobem wprowadzania 
i zmiany nastaw regulatorów jest programowanie za 
pomocą zewnętrznego urządzenia elektronicznego. 
w następnym artykule poruszymy zagadnienia popraw-
nej zabudowy regulatorów VAV, doboru urządzeń w przy-
padku powietrza lub środowiska zanieczyszczonego oraz 
zaprezentujemy instalacyjne układy regulacyjne w zależ-
ności od funkcji, jaką mogą pełnić regulatory VAV.

6  Pokrętła nastawy wydatku MAx i MiN

6
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ZGARNIJ

NAGRODY
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23-26 kwietnia 2018

ZOSTAŃZwycięstwo jest w Twoich rękach!

23-24 kwietnia
eliminacje podczas Targów Instalacje

25 kwietnia
Wielki Finał – wygraj samochód!
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• Spektakularny wzrost rynku pomp ciepła typu 
powietrze/woda w 2017 roku wynoszący 55% (rok 
do roku). Pięć głównych czynników będzie się przy-
czyniać do dalszych wzrostów rynku również w ko-
lejnych latach.
• W 2017 r. wzrósł każdy segment rynku pomp cie-
pła w Polsce. Cały rynek pomp ciepła do centralne-
go ogrzewania wzrósł o 30%.
• Wzrósł udział grzewczych pomp ciepła w nowo bu-
dowanych budynkach jednorodzinnych. w 2017 roku 
wynosił on 12,5% (co ósmy nowo budowany budy-
nek). w 2010 roku PORT PC szacował, że udział pomp 
ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych wy-
nosił poniżej 3%.
• Rynek pomp ciepła w Polsce jest jedynym rynkiem 
w Europie, w którym zanotowano wzrosty sprzeda-
ży pomp ciepła 7 lat z rzędu.

wyniki badań rynku pomp ciepła w 2017 roku prze-
prowadzone przez Polską Organizację Rozwoju Tech-

nologii Pomp Ciepła dają podstawę do optymistycz-
nych prognoz dalszego rozwoju branży w Polsce  
w najbliższych kilku latach. 
w ubiegłym roku rynek pomp ciepła typu powie-
trze/woda stosowanych do instalacji centralnego 
ogrzewania wzrósł o 55%, a rynek wszystkich ty-
pów pomp ciepła związanych z centralnym ogrze-
waniem wzrósł o 30%. 
Cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował wzrost 
na poziomie ok. 22%. 
Obserwując sprzedaż pomp ciepła w latach 2010-
2017 widoczny jest harmonijny i zarazem nieustają-
cy wzrost rynku. 

Cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował wzrost na poziomie ok. 22%. Z szacunków 
PORT PC wynika, że w roku 2017 sprzedano łącznie około 27 000 szt. pomp ciepła.

Spektakularny 
wzrost rynku pomp 
ciepła w Polsce  
w 2017 roku

PORT PC prezentuje raport

Wzrósł znacznie udział pomp ciepła  
w nowych budynkach jednorodzin-
nych. Wg PORT PC w 2017 roku wyno-
sił on 12,5% (co ósmy nowy budynek), 
podczas gdy w 2010 roku szacowano, 
że udział pomp ciepła w nowych bu-
dynkach wynosił poniżej 3%. W opty-
mistycznej prognozie wzrostu ryn-

Postaw na oszczędność i ekologię!
Specjalna promocja cenowa pozwoli Ci na atrakcyjny 
zakup wybranej pompy ciepła.

Ceny zostały obniżone nawet do 7 000 zł netto.

Promocja dotyczy zarówno pojedynczych urządzeń, 
jak i kompletnych pakietów pomp ciepła.

Nie czekaj! Promocja do 31.05.2018 r.

Szczegóły na www.promocja-vaillant.pl

Ekologiczne pompy ciepła Vaillant

teraz do 7 000 zł taniej!

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna
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Godne uwagi, jest to, że rynek tych urządzeń w Pol-
sce jest jedynym rynkiem w Europie, w którym za-
notowano siedem lat z rzędu wzrosty sprzedaży licz-
by pomp ciepła. Zdaniem Pawła Lachmana, prezesa zarządu PORT 

PC, można wyodrębnić pięć głównych przyczyn wzro-
stu tego segmentu rynku. – Pierwsza to wzrost za-
ufania i akceptacja technologii pomp ciepła przez in-
westorów. Drugą przyczyną jest wzrost świadomości 
ekologicznej Polaków związany z poznaniem skutków 
zanieczyszczenia powietrza spowodowanych przez ko-
tły na paliwa stałe. Do trzeciej przyczyny zaliczyć moż-

ku wykonanej przez PORT PC, w 2020 
roku udział pomp ciepła w nowo budo-
wanych budynkach jednorodzinnych 
może sięgać już poziomu 20-25%. 

Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2017 [Źródło danych: PORT PC]

Kolejny rok z rzędu silnym zaintereso-
waniem inwestorów cieszą się pom-
py ciepła typu powietrze/woda służą-
ce do ogrzewania (i często chłodzenia) 
budynków. Liczba sprzedanych urzą-
dzeń w 2017 r. szacuje się na ok. 8100 
sztuk. Rynek w porównaniu do 2016 
roku wzrósł o ok. 55%. 

Wszystko wskazuje na to, że ten trend 
utrzyma się również w kolejnych la-
tach. PORT PC szacuje, że w ramach 
wariantu optymistycznego liczba 
sprzedanych pomp ciepła tego typu 
może sięgnąć nawet 20 000-23 000 
szt. w 2020 r.

SZWEDZKA
DOTACJA

DO POMP CIEPŁA NIBE

DO 10 000 ZŁ

Dotacja 5 000 zł do pompy ciepła

Dotacja 6 000 zł do pompy ciepła 
z rekuperatorem


Dotacja 10 000 zł do pompy ciepła 
z rekuperatorem i zestawem fotowoltaicznym


Promocja trwa od 01.03.2018 do 31.05.2018. Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach: 
www.nibe.pl oraz www.szwedzkadotacja.pl

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA
BEZ KOSZTÓW

Budujesz dom?

Myślisz o wymianie pieca?

Wybierz czysty, energooszczędny 
i komfortowy system NIBE 
ze Szwedzką Dotacją do 10 000zł.
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na widoczny wzrost konkurencji w tym segmencie ryn-
ku (powietrznych pomp ciepła). Nie bez znaczenia jest 
także fakt, że wielu producentów postawiło na te tech-
nologie, jako rozwiązania przyszłości i prowadzi w tym 
zakresie aktywne działania rynkowe. Po czwarte: wi-
dać też wzmocnienie tendencji budowy coraz mniej-
szych domów, bez piwnic i miejsca na kotły na paliwo 
stałe czy opał, ale za to coraz bardziej komfortowych.  
I po piąte: najszybciej rośnie udział rynkowy urządzeń 
o średnim i niskim poziomie cen. Zastosowanie pom-
py ciepła jest już w wielu przypadkach porównywalne 
inwestycyjnie do kosztów inwestycji w kocioł gazowy 
lub kocioł na biomasę (ujmując wszystkie elementy 
inwestycji np. przyłącze gazu, komin, pomieszczenie 
kotłowni czy miejsce na opał).

Gruntowe pompy ciepła wciąż stanowią istotny udział 
w rynku pomp ciepła służących do ogrzewania czy 

chłodzenia pomieszczeń. w 2017 roku wzrost sprze-
daży pomp ciepła dotyczył zarówno urządzeń o mocy 
powyżej 20 kw, jak i tych o mocy poniżej 20 kw. 
Są solidne podstawy, aby sądzić, że w najbliższych 
latach będzie występował podobny lub nawet więk-
szy wzrost rynku gruntowych pomp ciepła.
w przeprowadzonych badaniach rynku systemów 
grzewczo-chłodzących typu VRF widać lekki wzrost 
rynku (ok. 1%). PORT PC szacuje, że w roku 2017 po-
dobnie jak w 2016 r. sprzedano ok. 4000 systemów 
VRF, jednak ze względu na niewielki udział firm sprze-
dających tego typu rozwiązania w tegorocznych ba-
daniach rynku wyniki te należy traktować jako mo-
gące nie oddawać realnych zmian rynku.
Badaniem PORT PC nie został objęty rynek gazowych 
pomp ciepła. Zdaniem producentów i dystrybutorów 
tych urządzeń kolejny rok z rzędu mamy do czynie-
nia z corocznym wzrostem ich sprzedaży, szczegól-
nie w segmencie średnich i dużych urządzeń. 
informacja dotycząca rynku pomp ciepła w 2017 r. zo-
stała oparta na wynikach monitoringu rynku urządzeń 
grzewczych koordynowanego przez stowarzyszenia 
PORT PC i SPiUG. Prowadzony panel obejmuje znacz-
ną część, ale nie całość rynku, dlatego szczegółowe sza-
cunki dotyczące całego rynku pomp ciepła w Polsce 
przeprowadziło stowarzyszenie PORT PC.

Raport rynkowy dostępny na konferencji „Standardy jutra 
w technice grzewczej” na targach iNSTALACJE 2018

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp 
Ciepła planuje wydanie raportu rynkowego PORT 
PC, wraz ze szczegółową analizą wyników badań 
oraz korektą scenariuszy rozwoju rynku pomp 
ciepła do 2030 roku. Raport będzie dostępny  
w wersji polskiej i angielskiej na konferencji PORT 
PC „Standardy jutra w technice grzewczej” w dniu 

24 kwietnia 2018, która odbędzie się w ramach 
targów instalacje 2018 w Poznaniu. 
w trakcie konferencji przedstawione i wydane zo-
staną dwie nowe wytyczne branżowe do dobo-
ru pomp ciepła i równoważenia hydraulicznego 
instalacji grzewczych i chłodniczych.
ZAPRASZAMY!

• Wg najnowszych analiz rynkowych PORT PC,  
w ubiegłym roku producenci i dystrybutorzy pomp 
ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
sprzedali łącznie ok. 9300 szt. W porównaniu do 
danych rynkowych z roku 2016 liczba sprzedanych 
pomp ciepła tego typu wzrosła o ok. 10%.
• Liczba sprzedanych w 2017 roku gruntowych pomp 
ciepła typu solanka/woda oszacowano na około 
5200 sztuk, co w porównaniu do roku poprzedzają-
cego daje wzrost sprzedaży na poziomie ok. 5%.

Informacja o konferencji 
„Standardy jutra  
w technice grzewczej”

Produkujemy w Polscewww.galmet.com.pl
PODLEGA

DOFIN
ANSOWANIU

NAJLEPSZA 
WYSOKOTEMPERATUROWA 

POMPA CIEPŁA
 MAXIMA - POMPA CIEPŁA DO C.O. I C.W.U.

Wysokotemperaturowe pompy ciepła Maxima 20-42 GT to optymalne rozwiązanie 
do budynków o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię cieplną. Dzięki 

niezawodnej sprężarce typu Scroll z EVI są w stanie osiągnąć temperaturę 
zasilania na poziomie aż 65°C - znajdą tym samym zastosowanie nie tylko 

w nowych projektach, ale również podczas termomodernizacji starszych instalacji. 

A++

OD
NAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

4,67
współczynnik

COP

DO
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Legislacja:
• ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zuboża-
jących warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowa-
nych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1951), 
• rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia  
7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia 
technicznego, procedur oraz systemu dokumentowa-
nia czynności przy prowadzeniu działalności, polega-
jącej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, 
naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających flu-
orowane gazy cieplarniane (Dz.U. z 2017 r. poz.2417),
• rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia 

12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadza-
nia kontroli spełniania warunków uzyskania certyfi-
katu dla przedsiębiorców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2376).
• rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) 2015/2067.

Certyfikat F-gazowy personalny 
i dla przedsiębiorcy
Każdy wykonawca lub serwisant mający styczność  
z obiegiem termodynamicznym urządzenia, które za-
wiera fluorowane gazy cieplarniane (zaliczają się do 
tego najpopularniejsze na rynku czynniki chłodnicze, 
jak: R410a, R134a, R407C) lub substancje, które zu-

W ostatnim czasie w życie weszły ustawa i rozporządzenia dotyczące montażu, 
serwisu i utylizacji urządzeń zawierających F-gazy, które nałożyły na branżę 
instalatorów i użytkowników niektórych pomp ciepła dodatkowe obowiązki…

Co rozporządzenia 
F-gazowe zmieniają 
na rynku pomp ciepła?

Kto i kiedy musi posiadać certyfikat F-gazowy?

SzyMon Piwowarczyk

 

 

Wytyczne dla operatorów urządzeń 
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Określenie wielkości napełnienia w ekwiwalencie CO2 

- Aby ustalić ilość fluorowanych gazów cieplarnianych, operator powinien sprawdzić etykietę 
urządzenia oraz zasięgnąć informacji z podręcznika lub specyfikacji technicznych. W razie 
wątpliwości operator powinien skontaktować się z dostawcą urządzenia, producentem lub 
specjalistyczną firmą serwisową. 

- Aby uzyskać wartość w ekwiwalencie CO2, wielkość napełnienia w kilogramach mnoży się przez 
wartość współczynnika ocieplenia globalnego fluorowanego gazu cieplarnianego stosowanego w 
danym systemie. W tabeli 2 przedstawiono kilogramowe odpowiedniki limitów napełnienia w 
ekwiwalencie CO2 w odniesieniu do gazów fluorowanych i mieszanin najczęściej stosowanych jako 
czynniki chłodnicze. W sekcji 10 przedstawiono bardziej wyczerpujący wykaz. 

Konieczność zastosowania systemu wykrywania wycieków i kontroli szczelności zależy od tego, czy 
wielkość napełnienia przekracza 5, 50 czy 500 ton ekwiwalentu CO2. W poniższej tabeli limity te 
przeliczono na wagę w kg dla najczęściej stosowanych czynników chłodniczych i mieszanin.  

 

Tabela 2: Przeliczenie limitów wielkości napełnienia wyrażonych w ekwiwalencie CO2 na 
kilogramy w odniesieniu do najczęściej stosowanych czynników chłodniczych i 
mieszanin  

 

     Limity napełnienia w tonach ekwiwalentu CO2 
    5 40 50 500 1 000 
              
Czynnik 
chłodniczy GWP Przeliczenie limitów napełnienia na kg 
R134a 1 430 3,5 28,0 35,0 349,7 699,3 
R32 675 7,4 59,3 74,1 740,7 1 481,5 
R404A 3 922 1,3 10,2 12,7 127,5 255,0 
R407C 1 774 2,8 22,5 28,2 281,9 563,7 
R410A 2 088 2,4 19,2 24,0 239,5 479,0 
R422D 2 729 1,8 14,7 18,3 183,2 366,4 
R507A 3 985 1,3 10,0 12,5 125,5 250,9 

 

  Przeliczenie limitów wielkości napełnienia wyrażonych w ekwiwalencie CO2 na kilogramy  
w odniesieniu do najczęściej stosowanych czynników chłodniczych i mieszanin  
[Źródło: informacje dla techników i użytkowników urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych  
i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Komisja Europejska, 
kliknij i pobierz]
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<5 t ekwiwalentu CO2

5 - <10 t ekwiwalentu 
CO2

Hermetycznie 
zamknięte?

Napełnienie w urządzeniach stacjonarnych

Tak

50 – <500 t 
ekwiwalentu CO2

≥500 t ekwiwalentu 
CO2

A

B

C

D

10 – <50 t ekwiwalentu 
CO2

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

KATEGORIA urządzenia 
stacjonarnego

http://www.instalreporter.pl
https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_06/6854f47c2458a43ae66f2b455b919ff5.pdf


bożają warstwę ozonową musi posiadać certyfikat 
dla personelu. Taki certyfikat można uzyskać po zło-
żeniu oświadczenia o niekaralności w sprawie prze-
winień względem środowiska naturalnego oraz po-
zytywnym zdaniu egzaminu w certyfikowanej przez 
Urząd Dozoru Technicznego jednostce egzamina-
cyjnej. Po wniesieniu określonej rozporządzeniem 
opłaty wydawany jest dokument poświadczający, 
z unikalnym numerem certyfikowanego personelu. 
Jeśli usługa wykonawcza lub serwisowa wykonywana 
jest przez podmiot świadczący działalność gospodar-
czą, konieczny jest w tym momencie certyfikat F-gazowy 
dla przedsiębiorcy. Prowadzący działalność musi osobi-
ście posiadać lub zatrudniać pracownika, który posiada 
uprawnienia F-gazowe. Dodatkowo będzie musiał wyka-
zać się odpowiednim wyposażeniem technicznym, które 
umożliwi mu montaż lub serwis urządzeń objętych ogra-
niczeniami oraz procedurami instalowania, serwisowa-
nia, odzysku i likwidacji urządzeń zawierających F-gazy.

Co to jest ekwiwalent CO2 dla czynnika 
chłodniczego?
wagowe napełnienie jednostki chłodniczej w ukła-
dzie mnoży się poprzez ustaloną wartość współ-
czynnika ocieplenia globalnego dla fluorowanego 
gazu cieplarnianego. Na jednym z wykresów przed-
stawiono limity wagowe najpopularniejszych czyn-
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Tabela 3: Przegląd wymogów w odniesieniu do kategorii urządzeń stacjonarnych 

Środek 
Stacjonarne urządzenia chłodnicze i 

klimatyzacyjne 
A B C D 

Zapobieganie wyciekom i jak najszybsza 
naprawa (art. 3)      
Instalacja13, konserwacja lub 
serwisowanie urządzeń przez 
certyfikowany personel i 
przedsiębiorstwa (art. 3)  

    

Minimalna częstotliwość kontroli 
szczelności przeprowadzanej przez 
certyfikowany personel (art. 4)  

 
12 

miesięcy(*
) 

6 
miesięcy(*

) 

3 
miesiące(*

) 
Instalacja systemu wykrywania 
wycieków, który musi być sprawdzany 
co najmniej co 12 miesięcy (art. 3)  

    

Prowadzenie dokumentacji (art. 6)      
Odzysk fluorowanych gazów 
cieplarnianych przed końcowym 
unieszkodliwieniem urządzenia oraz, w 
stosownych przypadkach, w trakcie 
konserwacji lub serwisowania, przez 
certyfikowany personel (art. 8 i 10)  

    

Etykietowanie urządzeń (art. 12)      
(*) Jeżeli stacjonarne urządzenie chłodnicze lub klimatyzacyjne jest wyposażone w system wykrywania 
wycieków, częstotliwość kontroli szczelności ulega podwojeniu do 24 miesięcy, 12 miesięcy i 6 miesięcy 
odpowiednio dla kategorii B, C i D. 

                                               
13 W stosownych przypadkach, nie dotyczy np. systemów podłączanych do sieci. 

Przegląd wymogów w odniesieniu do kategorii urządzeń stacjonarnych 
[Źródło: informacje dla techników i użytkowników urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych  
i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Komisja Europejska, 
kliknij i pobierz]

Czy montaż każdej pomp ciepła wyma-
ga uprawnień F-gazowych? Z koniecz-
ności posiadania uprawnień F-gazo-
wych zwolnieni są wykonawcy, którzy 
instalują urządzenia hermetyczne, tj. 
na miejscu montażu nie są wykonywa-
ne żadne czynności związane z obie-
giem czynnika chłodniczego. Dotyczy 
to tzw. urządzeń typu monoblok. 
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https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_06/6854f47c2458a43ae66f2b455b919ff5.pdf
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ników stosowanych na rynku dla poszczególnych 
progów ekwiwalentu CO2. 
Od wielkości ekwiwalentu zależy czy urządzenie wy-
maga okresowych przeglądów oraz czy istnieje ko-
nieczność wpisania go w centralnym rejestrze ope-
ratorów.

Wymagane okresowe przeglądy instalacji 
Okresowe przeglądy mają zapewnić stały nadzór 
nad szczelnością urządzeń chłodniczych, klimaty-
zacyjnych i pomp ciepła, zawierających więcej niż 
wyliczone 5 ton ekwiwalentu CO2 (np. dla czynnika 
R410a ekwiwalent 5 ton CO2 odnosi się do wagi 2,4 
kg czynnika w układzie).
Sprawdzenia okresowego może dokonać wyłącznie 
osoba, która ma certyfikat uprawnień F-gazowych.
Kontrolę szczelności należy również wykonać, gdy: 
- jest zamontowany stały system detekcji i informu-
je o ulatnianiu się czynnika chłodniczego;
- urządzenie wydaje nietypowe dźwięki, występują 
w nim nietypowe wibracje, tworzy się lód lub wydaj-
ność chłodzenia jest niewystarczająca;
- w miejscu potencjalnej nieszczelności (np. złącza) 
występują oznaki korozji, wyciek oleju lub uszkodze-
nia mechaniczne;
- stwierdzenie nieszczelności na podstawie zmian 
we wskazaniach wskaźników poziomu lub ciśnienia 
lub innych przyrządów zainstalowanych w urządze-
niu oraz zweryfikowanie tych wskazań z dokumen-
tacją urządzenia.
- innych oznak utraty (wycieku) substancji chłodzącej.

Centralny rejestr operatorów
Na stronie https://dbcro.ichp.pl/ powstał centralny 
rejestr operatorów. 
Każde urządzenie zawierające więcej niż 5 ton ekwiwa-
lentu CO2 w jednym obiegu chłodniczym wymaga wpi-
su do CRO, a potwierdzenie dokonanego wpisu należy 
wydrukować i dołączyć do protokołu. wpis należy do-
konać nie później niż pięć dni od daty montażu. Proto-
koły należy przechowywać przez okres 5 lat.

wątpliwości dotyczące 
ustawy i rozporządzeń

Stowarzyszenie PORT PC przygotowało wstęp-
ne oświadczenie dotyczące wątpliwości, które 
pojawiły się na rynku, a odnoszą się do wcze-
śniej powoływanej ustawy i rozporządzeń. Po 
dalszych konsultacjach zwłaszcza z instytu-
tem Chemii Przemysłowej zostanie wydane 
oficjalne stanowisko. 
Największe wątpliwości budził fakt hermetycz-
ności urządzeń. wielu wykonawców obawia-
ło się, że montując pompy ciepła typu mono-
blok, a więc również najprostsze urządzenia do 
produkcji wyłącznie wody użytkowej (pompy 
ciepła Dhw), będą musieli również posiadać 
certyfikat F-gazowy dla personelu i przedsię-
biorcy. Przywołując jednak rozporządzenie: je-
śli urządzenie jest odpowiednio przebadane  
i ma zabezpieczone zawory serwisowe może 
być traktowane jako urządzenie hermetyczne. 
Art.2 ust.11 rozporządzenia (EU)517/2014:
„hermetycznie zamknięte urządzenie oznacza 
urządzenie, w którym wszystkie części zawie-
rające fluorowany gaz cieplarniany są szczel-
nie zamknięte za pomocą spawania, lutowania 
twardego lub innej podobnej metody trwałe-
go łączenia, która może obejmować także za-
bezpieczone zawory lub zabezpieczone wejścia 
serwisowe, które umożliwiają prawidłową na-
prawę lub unieszkodliwianie i których zbada-
ny poziom wycieków jest mniejszy niż 3 gramy 
rocznie przy ciśnieniu wynoszącym co najmniej 
jedną czwartą maksymalnego dopuszczalne-
go ciśnienia”.
inne kwestie poruszone w oświadczeniu będą 
dotyczyć problemów zgłoszonych przez bran-
żę pomp ciepła w Polsce (producentów, do-
stawców i firm wykonawczych).
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Bosch Compress 3000 AWS 

Jeszcze jednym „powietrznym” rozwiązaniem ofero-
wanym przez markę Bosch jest pompa ciepła Bosch 
Compress 3000 AwS. w odróżnieniu od Compress 
7000i Aw jest skonstruowana w technologii split, co 
oznacza, że część pompy ciepła znajduje się na ze-
wnątrz budynku, a część wewnątrz. Moc pompy cie-
pła jest modulowana zależnie od zapotrzebowania, 
dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej. Produk-
cja ciepła zachodzi przy bardzo wysokiej efektywno-
ści – współczynnik COP przy temperaturze powietrza 
zewnętrznego 7°C wynosi nawet 4,81. Zintegrowana 
pompa obiegowa i regulator pompy ciepła hPC400, 
który pozwala na doskonałe współdziałanie z instalacją 

fotowoltaiczną, wpływają również na energooszczęd-
ność. Opcjonalnie dostępny jest także moduł interne-
towy, umożliwiający zdalne mobilne sterowanie syste-
mem za pośrednictwem aplikacji Bosch Easy Remote. 

Bosch Compress 7000i AW

Powietrzna pompa ciepła Bosch Compress 7000i 
Aw składa się z dwóch elementów, z których jeden 
jest umieszczony na zewnątrz budynku. To w nim 
następuje odbiór energii z powietrza i przeniesienie 
jej na wyższy poziom temperaturowy, który pozwa-
la efektywnie zasilać instalację grzewczą. Dostęp-
ne są 4 moce grzewcze. Drugi element znajduje się 
w wewnątrz budynku. Dostępne są 4 wersje, które 
wyposażone są w sterowanie, pompy obiegowe oraz 
elementy zabezpieczające instalację grzewczą. Do-
datkowo dwa z nich mają wbudowany zasobnik cie-
płej wody ze stali nierdzewnej. 

Pod szklaną obudową znajduje się główny regulator 
hPC400. Dostęp do niego uzyskuje się poprzez po-
ciągnięcia za uchwyt. Na panelu regulatora można 
programować pracę urządzenia pod kątem central-
nego ogrzewania, chłodzenia, ciepłej wody, współ-
pracy z instalacją fotowoltaiczną, instalacją solarną 
czy podgrzewaniem basenu. 
Każdy model wyposażony jest standardowo w mo-
duł do zdalnej komunikacji. Jeśli do urządzenia 
zostanie podłączona sieć internetowa, to za po-
mocą aplikacji Bosch EasyRemote można doko-
nywać zmian w ustawieniach za pomocą smartfo-
na lub tabletu. 
Oprócz atrakcyjnych cech wizualnych oraz różnorod-
nych funkcji, pompa ciepła Bosch Compress 7000i 
Aw to również urządzenie bardzo zaawansowane 
technologicznie. Każda jednostka dzięki inwertero-
wi, może modulować mocą grzewczą. Układ chłod-
niczy wyposażony jest w dwa elektroniczne zawory 
rozprężne, które precyzyjnie regulują układ chłodni-
czy odpowiedzialny za odbiór i przekazywanie ener-
gii do obiegu grzewczego. współczynnik określają-
cy sezonową efektywność pracy pomp ciepła SCOP 
osiąga wartość nawet 5,15. Bosch Compress może 
pracować do temperatury powietrza -20°C. Jeśli jed-
nak wystąpi niższa temperatura, to urządzenie jest 
wyposażone w dodatkowe źródło ciepła, które za-
bezpiecza dostawy energii do instalacji c.o.

Marka Bosch stawia na rozwiązania przyszłościowe, które będą spełniały 
oczekiwania klientów pod względem komfortu, oszczędnej eksploatacji oraz 
dbałości o środowisko, dlatego rodzina pomp ciepła stale się powiększa. Jakość 
urządzeń marki Bosch jest dodatkowo wsparta przez udzielaną gwarancję, która 
obejmuje okres do 5 lat. 

Asortyment pomp ciepła Bosch

Bosch Compress 7000i AW to urządzenie 
wyróżniające się pod wieloma względa-
mi. Z punktu widzenia klienta, na pewno 
bardzo interesujący będzie atrakcyjny 
wygląd. Przedni front jednostki we-
wnętrznej jest zupełnie płaski wykonany 
z hartowanego szkła, a jego górne i dol-
ne krawędzie są zaokrąglone. Dostępne 
są dwa kolory: biały i czarny. Na szklanej 
tafli umieszczone są symbole, przedsta-
wiające stan pracy pompy ciepła. 

Bosch Compress 7000i Aw

Pompa została przygotowana do pra-
cy w klimacie skandynawskim, dlatego 
jej wysoka efektywność zachowywana 
jest w całym zakresie temperatury pra-
cy, tj. aż do -20°C. Oprócz funkcji ogrze-
wania urządzenie można wykorzystać 
latem do chłodzenia, dzięki rewersyjnej 
pracy układu chłodniczego. 

http://www.instalreporter.pl
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6000 Lw, przeznaczone są do ogrzewania obiektów 
jedno- lub wielorodzinnych, a także do mniejszych 
obiektów użyteczności publicznej oraz do podgrze-
wania wody użytkowej. Model ten obejmuje moce 
od 6 do 17 kw. 

System optymalizacji pracy Dynamic Pump Control 
podczas działania pompy ciepła dba o to, aby uzy-
skiwała ona jak najwyższy współczynnik COP. wg 
normy EN 14511 w warunkach 0/35 pompy osiągają 
współczynniki COP o wartości nawet do 4,8. Dodat-
kowo pompy Compress 6000 wyposażone zostały 
w elektroniczne pompy obiegowe klasy A dolne-
go i górnego źródła, które wpływają na obniżenie 
zużycia energii przez całe urządzenie. System ste-
rowania w pompach ciepła oparty jest na regula-
cji pogodowej. Oprócz innowacji zastosowanych  

wewnątrz pompy ciepła, pozwalających na bar-
dziej oszczędną pracę, sterowanie dba także o to, 
aby urządzenia pracujące poza obrębem pompy 
ciepła spełniały ten warunek. Oznacza to, że pom-
py obiegowe podczas sezonu grzewczego pracują 
tylko wtedy, kiedy jest to konieczne, co wpływa na 
kolejne oszczędności.
Regulator pompy ciepła umożliwia kontrolowanie 
dwóch obiegów grzewczych w standardzie. Jeżeli in-
stalacja wymaga większej liczby obiegów grzew-
czych, to automatykę można rozbudować o stero-
wanie dwoma dodatkowymi obiegami grzewczymi. 
Każdy z obiegów grzewczych może wówczas mieć 
swój indywidualny regulator pokojowy. Dodatkowo, 
stosując odpowiednie akcesoria, pompa ciepła re-
alizuje funkcje podgrzewania basenu i chłodzenia 
pasywnego. Może także współpracować z innym źró-
dłem ciepła. Przy takiej współpracy określamy punkt 
biwalentny, czyli temperaturę zewnętrzną, po prze-
kroczeniu której ma uruchamiać się dodatkowe źró-
dło ciepła. Regulator pompy ciepła pozwala również 
na połączenie dwóch pomp ciepła w kaskadę, bez 
żadnych dodatkowych modułów sterujących. Regu-
luje on również ilość wytworzonej energii przez pom-
pę ciepła, a zatem użytkownik ma kontrolę nad tym, 
na jakie cele pompa ciepła produkuje najwięcej ener-
gii. inne standardowe funkcje sterownika to: stero-
wanie czasowe pompą cyrkulacyjną ciepłej wody, 
sterowanie czasowe instalacją grzewczą, wygrzewa-
nie jastrychu, dezynfekcja termiczna wody, funkcje 
wakacyjne i wiele innych.

Jednostkę zewnętrzną Bosch Compress 3000 AwS 
można połączyć z czterema różnymi jednostkami 
wewnętrznymi, które są dostosowane do szcze-
gólnych wymagań nowych i modernizowanych bu-
dynków. Nieistotne, czy w połączeniu z istniejącym 
pojemnościowym podgrzewaczem wody, czy z pod-
grzewaczem zintegrowanym w urządzeniu – Bosch 
Compress 3000 AwS idealnie nadaje się również do 
przygotowania c.w.u. Zapotrzebowanie przestrzen-
ne urządzenia jest niewielkie – jednostka zewnętrz-
na zajmuje niedużą przestrzeń poza budynkiem,  
a jednostkę wewnętrzną można bez problemu  

instalować w dowolnym pomieszczeniu wewnątrz 
(np. w pralni czy piwnicy). Pompy Bosch Compress 
3000 AwS są oferowane w 4 mocach grzewczych:  
6, 8, 11 i 13 kw. Łącznie urządzenie dostępne jest  
w 16 zestawach, co umożliwia dobór do niemal każ-
dego rodzaju instalacji grzewczej.

Bosch Compress 6000

Zwieńczeniem oferty marki Bosch są pompy ciepła 
czerpiące ciepło z gruntu za pomocą glikolu. Typo-
szeregi Bosch Compress 6000 LwM oraz Compress 

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Bosch Compress 3000 AwS Bosch Compress 6000

Urządzenia cieszą się dużą popular-
nością dzięki innowacyjnej konstruk-
cji. Dodatkowo typoszereg urządzeń 
Compress 6000 LWM łączy zalety 
dwóch urządzeń: pompy ciepła i za-
sobnika ciepłej wody, ponieważ oba 
znajdują się w jednej obudowie. Za-
sobnik wody ma pojemność 185 li-
trów, jest wykonany ze stali nierdzew-
nej i dodatkowo ma wbudowaną 
anodę inercyjną.

http://www.instalreporter.pl
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rzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy – propan.
Do tej pory inwestor planujący zastosowanie pompy 
ciepła, zwykle miał do wyboru – zastosować grun-
tową (wodną) albo powietrzną pompę ciepła. Sys-
tem Zero położył kres wyborowi albo/albo – jest to 
pierwsza na świecie produkowana seryjnie pom-
pa ciepła dużej mocy, która bardzo wydajnie po-

trafi wykorzystywać 2 doskonałe nośniki ener-
gii: powietrze i grunt. Głównym źródłem energii 
jest powietrze, natomiast grunt pełni rolę źródła 
uzupełniającego – jednak oba źródła mogą być wy-
korzystywane jednocześnie. System Zero daje rów-
nież możliwość wykorzystania ciepła odpadowego 
z procesów technologicznych, jest to więc doskona-

Zero ograniczeń. 
Zero marnotrawstwa. 

Pojawienie się Systemu Zero otworzyło nowe moż-
liwości dla instalacji komercyjnych oraz przemysło-
wych. Od teraz projektant nie musi się już zastana-
wiać, jakiego typu źródło ciepła będzie najlepsze 

w konkretnym obiekcie. System Zero to opatento-
wana pompa ciepła, która łączy zalety powietrznej 
oraz gruntowej pompy ciepła i daje również moż-
liwość wykorzystania ciepła odpadowego z pro-
cesów technologicznych. Automatycznie wyko-
rzystuje dane źródło ciepła w zakresie, w którym 
system pracuje z najwyższą wydajnością i wyko-

Dimplex przedstawia System Zero – rewersyjną, powietrzno-gruntową pompę 
ciepła, która rewolucjonizuje wykorzystanie energii cieplnej w zastosowaniach 
komercyjnych i przemysłowych. Jest to jedno z najbardziej wszechstronnych 
urządzeń do grzania oraz chłodzenia, które jako dolne źródło ciepła wykorzystuje 
powietrze, grunt, a także ciepło odpadowe z procesów technologicznych. Głównym 
źródłem energii jest powietrze, natomiast grunt pełni rolę źródła uzupełniającego – 
jednak oba źródła mogą być wykorzystywane jednocześnie.

System Zero – rewolucja w pompach ciepła 
do zastosowań komercyjnych

adaM koniSzewSki

Wylot powietrza

Górne źródło ciepła
(zasilanie)

Górne źródło ciepła
(powrót)

Dolne źródło ciepła
(zasilanie)

Zasys powietrza

+

+

+

+

+

+

+

2-sprężarkowa, powietrzno-gruntowa, rewersyjna pompa ciepła do grzania  
i aktywnego chłodzenia wykorzystująca zalety 2 źródeł ciepła: powietrza i gruntu 
z możliwością wykorzystania ciepła odpadowego z procesów technologicznych.

Zastosowanie do nowych oraz modernizowanych obiektów  o powierzchni  
do 1 000 m 2 (w tym produkcji ciepłej wody użytkowej).

Bogate możliwości rozbudowy.

Ekologiczny czynnik chłodniczy (propan).

Obieg powietrze/woda – wykorzystanie źródła ciepła/chłodu ze stale 
dostępnego powietrza zewnętrznego (podstawowe źródła ciepła).

Obieg glikol/woda – wykorzystanie energii z gruntu (dodatkowe źródło ciepła)  
oraz ciepła odpadowego z procesów technologicznych.

Inteligentne sterowanie wyborem źródła ciepła – praca naprzemienna  
lub równoległa z uwzględnieniem zakresu, w którym urządzenie pracuje 

Dolne źródło ciepła
(powrót)

66

Źródło ciepła
Powietrze

Łatwe i tanie do wykorzystania.
 
Spadek mocy i sprawności pompy 
ciepła wraz ze spadkiem temperatury.

Stała temperatura źrodła ciepła 
przez cały rok.

Wysokie nakłady inwestycyjne 
przy wykonaniu wymiennika, 
ograniczona powierzchnia działki 
do wykorzystania.

Łatwo dostępny „produkt odpadowy”  
z wielu procesów (np. chłodzenie).

Czasami niewystarczająca ilość  
oraz ciągłość.

Źródło ciepła
Grunt

Źródło ciepła
Ciepło odpadowe

+

–

+ +

– –

System Zero:  
zero „albo/albo”

http://www.instalreporter.pl


20s t r.0 3 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

łe rozwiązanie do obiektów z zainstalowanymi inny-
mi urządzeniami, których ciepło może być również 
wykorzystane przez pompę ciepła (np. w sklepach 
wielkopowierzchniowych z zainstalowanymi urządze-
niami chłodniczymi, centrach komputerowych itp.). 
Powietrze zewnętrzne, jako podstawowe dolne źró-
dło ciepła jest wykorzystywane w zakresie, w któ-
rym urządzenie pracuje z najwyższą wydajnością – 
czyli powyżej temperatury 0°C (patrz wykres obok).  
w tym zakresie temperatury praca pompy ciepła nie 
wymaga użycia dwóch sprężarek – wystarczy jedna. 
Poniżej 0°C pompa ciepła przełącza się na wykorzy-
stanie gruntowego wymiennika ciepła, jako dodat-
kowego źródła ciepła i od tego momentu pracuje ze 
stałą mocą grzewczą. w tym przypadku gruntowy 
wymiennik ciepła nie jest wykorzystywany w 100%, 
lecz tylko w zakresie dostarczenia brakującej ener-
gii niezbędnej do ogrzania obiektu przy temperatu-
rze niższej niż 0°C i wydajnej pracy pompy ciepła.

Zero strat ciepła odpadowego. 
Zero piętrzenia kosztów

„Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”, mawia stare 
przysłowie, co w świecie pomp ciepła oznacza, że 
jeśli ogrzewasz lub chłodzisz, po prostu tracisz cen-
ną energię. Zwłaszcza duże obiekty komercyjne  
i przemysłowe wytwarzają dużo ciepła odpadowe-
go – niezależnie od tego, czy to centrum oblicze-
niowe, chłodnia, czy kompleks mieszkaniowy. Na-
prawdę trudno tego uniknąć – takie są prawa 
fizyki. Ale czy ta energia naprawdę musi się marno-
wać? To pytanie doprowadziło zespół Glen Dimplex 
Thermal Solutions do opracowania niezwykłego 
rozwiązania, które nazwano System Zero, zero jak 

zero strat ciepła odpadowego. Oznacza to również 
zero piętrzenia kosztów, gdyż System Zero to pierw-
sza na świecie pompa ciepła dużej mocy, która wy-
korzystuje ciepło z wielu źródeł, w tym ciepło od-
padowe. Efekt? Bardzo wydajne wykorzystanie 
energii cieplnej, a tym samym znacząca redukcja 
kosztów eksploatacji.

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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Powietrze i grunt są doskonałymi nośnikami 
energii, które pompy ciepła Dimplex potrafią 
wykorzystywać bardzo wydajnie. Jednak do tej 
pory, inwestor planujący zastosowanie pompy 
ciepła, zwykle miał do wyboru – zastosować 
gruntową (wodną) albo powietrzną pompę 
ciepła. System Zero położył kres wyborowi 
„albo/albo” – jest to pierwsza na świecie pro-
dukowana seryjnie pompa ciepła dużej mocy, 
która bardzo wydajnie potrafi wykorzystywać 
2 doskonałe nośniki energii: powietrze i grunt. 
Głównym źródłem energii jest powietrze, nato-
miast grunt pełni rolę źródła uzupełniającego 
– jednak oba źródła mogą być wykorzystywa-
ne jednocześnie. System Zero daje również 
możliwość wykorzystania ciepła odpadowego 
z procesów technologicznych, jest to więc 

doskonałe rozwiązanie do obiektów z zainsta-
lowanymi innymi urządzeniami, których ciepło 
może być również wykorzystane przez pompę 
ciepła (np. sklepów wielkopowierzchniowych 
z zainstalowanymi urządzeniami chłodniczymi, 
centrum komputerowe itp.). 

System Zero automatycznie określa jakie 
źródło ciepła jest najbardziej efektywne. 
Powietrze zewnętrzne, jako podstawowe dolne 
źródło ciepła jest wykorzystywane w zakresie, 
w którym urządzenie pracuje z najwyższą wy-
dajnością – czyli powyżej temperatury 0°C 
(patrz diagram powyżej). W tym zakresie tem-
peratur praca pompy ciepła nie wymaga uży-
cia 2 sprężarek – wystarczy jedna. Przy spadku 
temperatury poniżej 0°C, pompa ciepła 

przełącza się na wykorzystanie gruntowego 
wymiennika ciepła, jako dodatkowego źródła 
ciepła i od tego momentu pracuje ze stałą 
mocą grzewczą. W tym przypadku gruntowy 
wymiennik ciepła nie jest wykorzystywany  
w 100%, lecz tylko w zakresie dostarczenia 
brakującej energii niezbędnej do ogrzania 
obiektu przy temperaturach niższych niż 0°C  
i wydajnej pracy pompy ciepła. 

1:  Obszar zapotrzebowania na moc grzewczą budynku,  
wg temperatury zewnętrznej

2: Moc grzewcza, wykorzystanie powietrza (1 sprężarka)
3: Moc grzewcza, wykorzystanie powietrza (2 sprężarki)

4: Punkt biwalentny, przełączenie pracy na wymiennik gruntowy
5: Moc grzewcza wykorzystanie gruntu (2 sprężarki)
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Dodatkowe źródło ciepła:  
ciepło z gruntu (lub inne źródła ciepła odpadowego)

Źródło ciepła:
ciepło odpadowe

Źródło ciepła:
powietrze 
zewnętrzne

 

wykorzystanie ciepła z procesów chłodzenia produktów spożywczych. większe obiekty oraz sieci handlowe  
i restauracyjne wyposażone są w urządzenia chłodnicze, w których przechowuje się produkty spożywcze. 
Emitują one duże ilości ciepła odpadowego, które do tej pory było niewykorzystane (moc urządzeń 100 kw, 
czyli ok. 657 Mwh rocznie). 2 pompy ciepła Systemu Zero połączone w kaskadzie wykorzystają energię cieplną 
z urządzeń chłodniczych poprzez obiegi glikolu – w sumie: 2 x 40 kW. Jako dodatkowe źródło ciepła zostanie 
wykorzystane powietrze zewnętrzne. System Zero o łącznej mocy 120 kw zapewni przyjemną temperaturę  
w biurach: ciepło zimą i chłód latem. Roczne oszczędności: ok. 40 000 zł niższe koszty ogrzewania, niższa emisja 
CO2 o ok. 52 t (przykładowe wartości w porównaniu do analogicznych systemów wykorzystujących olej opałowy)
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Stan obecny  
Miliony gigabajtów danych są przetwarzane  
i przechowywane w centrach danych, przy 
czym aż około 40% zużytej energii po-
trzebnej jest tylko do chłodzenia. Systemy 
chłodzenia serwerów emitują ogromną ilość 
ciepła odpadowego, które do tej pory było 
niewykorzystane (moc urządzeń 100 kW, 
czyli ok. 548 MWh rocznie).

Ogrzewanie i chłodzenie   
obiektów biurowych

Dodatkowe źródło ciepła: 
ciepło z gruntu  
(lub inne źródła ciepła odpadowego)

Źródło ciepła:
ciepło odpadowe

40 000 zł
roczne oszczędności z tytułu niższych kosztów ogrzewania*

Źródło ciepła:
powietrze 
zewnętrzne

Centrum danych:
wykorzystanie ciepła  
z systemu chłodzenia 
serwerów

Możliwości 
Można wykorzystać emitowane ciepło 
odpadowe do ogrzewania i chłodzenia  
np. obiektów biurowych.

Rozwiązanie 
2 pompy ciepła Systemu Zero połączone  
w kaskadzie o łącznej mocy 120 kW wyko-
rzystają energię cieplną z systemu chłodzenia 
serwerów poprzez obiegi glikolu. Powietrze 
zewnętrzne zostanie wykorzystane jako dodat-
kowe źródło ciepła w sytuacji niewystarcza-
jącej ilości ciepła odpadowego. System Zero 
zagwarantuje komfortową temperaturę zimą 
oraz latem dostarczając ciepło lub chłód przy 
niższych kosztach eksploatacji.

Roczne oszczędności*:
ok. 40 000 zł niższe koszty ogrzewania
niższa emisja CO2 o ok. 52 t

wykorzystanie ciepła z systemu chłodzenia serwerów. 
Miliony gigabajtów danych są przetwarzane  
i przechowywane w centrach danych, przy czym aż około 
40% zużytej energii potrzebnej jest tylko do chłodzenia. 
Systemy chłodzenia serwerów emitują więc ogromną ilość 
ciepła odpadowego, które do tej pory było niewykorzystane 
(moc urządzeń 100 kw, czyli ok. 548 Mwh rocznie). 2 pompy 
ciepła Systemu Zero połączone w kaskadzie o łącznej mocy 
120 kw wykorzystają energię cieplną z systemu chłodzenia 
serwerów poprzez obiegi glikolu. Powietrze zewnętrzne 
zostanie wykorzystane jako dodatkowe źródło ciepła  
w sytuacji niewystarczającej ilości ciepła odpadowego

http://www.instalreporter.pl
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i okresowej konserwa-
cji zasobnika. Pompa 
ciepła jest oferowana 
w wersji z zasobnikiem 
190-litrowym lub 185-lit- 
rowym z dodatkową 
wężownicą grzewczą, 
pozwalającą na podłą-
czenie również innego 
źródła ciepła. wymiary 
pompy ciepła to 60 cm 
(szerokość), 66 cm (głę-
bokość) i 180 cm (wyso-
kość). Takie wymiary pozwalają w prosty sposób na 
znalezienie dogodnego miejsca na ustawienie urzą-
dzenia. Króćce podłączeniowe znajdują się u góry. Po-
zwala to na ustawienie tylnej ściany obudowy pompy 
bezpośrednio przy ścianie pomieszczenia, co wpły-
wa na oszczędność miejsca, w którym montowana 
jest pompa ciepła. 

W standardowym wyposażeniu pompy ciepła 
znajdują się energooszczędne pompy obiegowe. Każ-
da z nich jest sterowana indywidualnie, aby zapew-
nić optymalny przepływ oraz różnicę temperatury  

między zasilaniem a powrotem, co wpływa również 
na podwyższenie efektywności pracy urządzenia.  
w Logatherm wSw196i wbudowany jest również do-
grzewacz elektryczny o stopniowanej mocy, który 
można wykorzystać na przykład w przypadku de-
zynfekcji termicznej wody użytkowej. Oprócz tego 
na wyposażeniu są filtry. Jeden z nich montowa-
ny po stronie centralnego ogrzewania ma specjalny 
element magnetyczny, który wychwytuje drobiny 
rdzy w instalacji lub cząsteczki magnetyczne. Za-
bezpiecza to pompę obiegową, wymiennik ciepła 
oraz przewody hydrauliczne, ponieważ to właśnie 

Logatherm WSW196i to gruntowa pompa  
ciepła, która czerpie darmowe ciepło z ziemi za po-
mocą kolektora gruntowego i przekazuje je do wody 
systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użyt-
kowej. Maksymalna temperatura, jaką można uzys- 
kać wynosi aż 63°C, ale trzeba pamiętać, że im  

niższa temperatura zasilania instalacji grzewczej, 
tym efektywność pompy ciepła rośnie. według Duń-
skiego Królewskiego instytutu Badawczego jest to 
najbardziej efektywna pompa ciepła na rynku o naj-
wyższym współczynniku sezonowej efektywności 
grzewczej SCOP. Skąd się to bierze? Pompa ciepła to 
przede wszystkim nowoczesny obieg chłodniczy 
składający się ze sprężarki Mitsubishi sterowanej in-
werterowo, dwóch elektronicznych zaworów roz-
prężnych, wymiennika ciepła o asymetrycznej kon-
strukcji oraz czujników ciśnienia i temperatury, 
które pozwalają na precyzyjną kontrolę obiegu. Cały 
obieg umieszczony jest w kasecie dźwiękochłonnej, 
która odpowiednio wytłumia pracę urządzenia. Do-
datkowo, jeśli pojawia się konieczność konserwacji, 
można całką kasetę wyciągnąć z urządzenia.

Pompa ciepła Logatherm WSW196i dostosowu-
je moc grzewczą do zapotrzebowania cieplnego  
budynku i moduluje ją w zakresie od 3 do 12 kw. 
Urządzenie oferowane jest w wersji tzw. kompakto-
wej, co oznacza, że w obudowie oprócz pompy ciepła, 
znajduje się również zasobnik ciepłej wody użytkowej 
wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, co 
eliminuje konieczność stosowania anody ochronnej  

Nowoczesność – to słowo najlepiej opisujące pompę ciepła Logatherm WSW196i, która pojawiła się 
ostatnio w ofercie marki Buderus. Unikalny wygląd, wpisujący się w najnowsze trendy projektowania 
wnętrz nadaje obudowa wykonana ze wzmocnionego szkła – tytanium glass. Urządzenie jest dostępne 
w dwóch kolorach: białym i czarnym, co ułatwia trafienie w gust każdego użytkownika. 

Nowoczesna pompa ciepła 
Logatherm WSW196i

http://www.instalreporter.pl


22s t r.0 3 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

w tych miejscach gromadzą się te zanieczyszczenia. 
Pompę ciepła można zainstalować bez zasobni-
ka buforowego, zachowując odpowiednie warun-
ki montażowe. Zbiornik taki z kolei jest często sto-
sowany w pompach ciepła bez modulowanej mocy 
grzewczej. Brak bufora to oczywiście oszczęd-
ności finansowe, jak i oszczędność powierzchni  
w miejscu montażu urządzenia. 

Wbudowany regulator HMC300 steruje pompą 
ciepła, bazując na krzywej pogodowej, dzięki której 
pompa ciepła dostosowuje temperaturę zasilania 
instalacji grzewczej do bieżącej temperatury ze-
wnętrznej. Podstawowe funkcje to regulacja jedne-
go obiegu grzewczego i ciepłej wody użytkowej,  

ale przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów moż-
na sterować maksymalnie 4 obiegami grzewczymi, 
basenem lub instalacją solarną. Jedną z ciekawszych 
funkcji, jaka została zastosowana w pompie ciepła 
Logatherm wSw196i jest BMC (Brine Management 
Circuit), czyli system kontroli dolnego źródła. Dzięki 
temu pompa kontroluje poziom temperatury „solan-
ki”. Jeśli jej poziom jest zbyt niski, urządzenie obniża 
chwilowo moc grzewczą, aby dolne źródło mogło się 
„odbudować”. Ta funkcja może być szczególnie przy-
datna, gdy dolne źródło nie jest odpowiednio zwy-
miarowane do zapotrzebowania. Taka sytuacja może 
mieć miejsce, gdy mamy do czynienia z wymianą 
starszej pompy ciepła na nową.

Wychodząc naprzeciw coraz więk-
szej mobilności użytkowników i co-
raz większemu znaczeniu komunikacji 
przez Internet, pompy ciepła Loga-
therm WSW196i zostały standardo-
wo wyposażone w moduł komunika-
cyjny. Podłączając urządzenie do sieci 
internetowej, można się komuniko-
wać z urządzeniem za pomocą aplika-
cji Buderus EasyControl, dostępnej na 
system Android lub iOS. Pozwala ona 
na kontrolowanie temperatury pracy 
pompy ciepła, regulację i programo-
wanie temperatury na każdym obie-
gu grzewczym, regulację temperatury 
ciepłej wody. Wszystkie funkcje po-
zwalają zdalnie sterować pompą cie-
pła z domu bez podchodzenia do urzą-
dzenia lub spoza domu, zapewniając 
wygodę użytkownikowi. Oprócz no-
woczesnego produktu marka Buderus 
oferuje klientom możliwość rozsze-
rzenia gwarancji do 5 lat oraz bezpłat-
ne uruchomienie. 

Robert Bosch 
Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 
02-231 warszawa
infolinia: 
801 777 801 
biuro@buderus.pl, 
www.buderus.pl
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To dobra wiadomość 
głównie dla tych 
klientów, którzy 
potrzebują bardzo 
wydajnego, ekologicznego 
i niezwykle taniego  
w eksploatacji źródła 
ciepła do większych 
budynków lub obiektów 
przemysłowych, 
magazynowych, czy 
usługowych. Galmet, 
producent najmądrzejszej 
polskiej pompy ciepła Maxima, 
wprowadził do sprzedaży 
jednostki dużej mocy tego 
modelu. Dotąd dostępne były 
niskotemperaturowe urządzenia  
o mocy 7, 10, 12 i 16 kW. Teraz gama została rozszerzona  
o wysokotemperaturowe pompy ciepła o mocy 20, 28, 34 i 42 kW.

Pompy ciepła 
Maxima o mocy  
20-42 kW już 
dostępne

Moc jest z wami!

http://www.instalreporter.pl
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standardowych, jednorodzinnych, jak i tych wyma-
gających większych mocy. Dzięki dużej wydajności 
ten rodzaj pomp ciepła jest przeznaczony do użyt-
ku w większych obiektach mieszkalnych, zakładach 
przemysłowych, kościołach oraz dużych obiektach 
użyteczności publicznej.

Wydajność i oszczędność…

Pompy ciepła Maxima zostały przebadane w nieza-
leżnym laboratorium według normy EN 14511 (bada-
nie COP) oraz EN 14825 (badanie SCOP) i osiągnęły 
doskonałe wyniki potwierdzone certyfikatem. Urzą-
dzenie uzyskało wysoką klasę efektywności energe-
tycznej A++, zarówno dla pracy niskotemperaturo-
wej, jak i wysokotemperaturowej. 

…w nowych i starszych obiektach

Gruntowe pompy ciepła są niezastąpione w nowo-
czesnym budownictwie energooszczędnym, ale 
znakomicie radzą sobie również w starszych bu-
dynkach. Pełnię możliwości pokazują w istnieją-
cych już kotłowniach i budynkach poddawanych 
termomodernizacji. 
Maxima może zastąpić obecne źródło i pracować sa-
modzielnie w trybie monowaletnym, może również 
być wspomagana grzałką. Bez problemu współpra-
cować też może z funkcjonującymi tam innymi źró-
dłami ciepła, takimi jak: kotły elektryczne, olejowe, 
czy gazowe, tworząc hybrydowe systemy grzew-
cze. Zastosowanie gruntowych pomp ciepła w ta-
kich układach pozwala na redukcję kosztów ogrze-

wania. Pompa ciepła w układach biwalentych może 
stanowić źródło podstawowe, a rolę szczytowego 
źródła ciepła przejmuje dotychczas działający w bu-
dynku kocioł.
Tajemnica sukcesu wysokotemperaturowej pompy 
ciepła tkwi w zastosowaniu sprężarki z technologią 
EVi, co pozwala na poszerzenie zakresu pracy urzą-
dzenia i osiągnięcie wyższej temperatury (65°C) za-
silania obiegu grzewczego, czyli wody na wyjściu  
z pompy ciepła. Zapewnia to większe możliwości 
stosowania urządzenia w wielu obiektach.

Rynkowe sukcesy, innowacyjność i ekologicz-
ność gruntowej pompy ciepła Maxima potwierdzo-
ne zostały zdobyciem wielu nagród branżowych  
i konsumenckich, a technologiczna doskonałość  
i efektywność ma odzwierciedlenie w certyfikatach 
przyznanych przez niezależne laboratoria badaw-
cze. Wystarczy wspomnieć, że Maxima 7-16GT jest 
pierwszą polską pompą ciepła, która otrzymała Eu-
ropejski Znak Jakości EhPA-Q. Urządzenie to zyska-
ło również dużą popularność i uznanie wśród insta-
latorów za prostotę obsługi i łatwy montaż. Cechy 
te przyczyniły się do rozszerzenia typoszeregu  
o moce do 42 kw.

Większe możliwości

Maxima dużej mocy charakteryzuje się wysoką tem-
peraturą zasilania z pompy ciepła (do 65°C) dzięki za-
stosowaniu technologii EVi, co sprawia, że doskonale 
sprawdza się w budynkach modernizowanych. Stan-
dardowe wyposażenie urządzenia w moduł interne-
towy pozwala na całodobowy zdalny podgląd pracy 
pompy ciepła, a tym samym dopasowanie parame-
trów ogrzewania do własnych potrzeb. 

Uniwersalność zastosowań

Pompy ciepła są coraz popularniejszym rozwiąza-
niem systemu ogrzewania w budynkach zarówno 

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K. 
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel. 77 403 45 00, faks 77 403 45 99
galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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Maksimum korzyści

· wysokie COP: do 4,67 (B0w35) wg EN 14511
· klasa energetyczna A++
· typoszereg: 20GT, 28GT, 34GT oraz 42GT
· gwarancja do 60 miesięcy
· wysoka temperatura zasilania: do 65°C (wy-
sokotemperaturowa pompa ciepła w syste-
mie ziemia–woda)
· możliwość ogrzewania pomieszczeń, wody 
użytkowej, wody basenowej
· idealna do budynków o zwiększonym zapo-
trzebowaniu na energię cieplną
· zdalne sterowanie pracą urządzenia przy 
użyciu komputera, tabletu lub smartfona
· stała wydajność w czasie całego sezonu grzew-
czego
· dotacje w programach dofinansowania

Zaawansowane opcje 
standardowe

· elektroniczne pompy obiegowe o niskim zu-
życiu energii dostarczane wraz z urządzeniem
· niezawodna sprężarka typu scroll z EVi
· inteligentne sterowanie kolorowym pane-
lem dotykowym z funkcją termostatu
· wydłużona żywotność urządzenia i ciche 
uruchamianie dzięki funkcji Soft-Start (łagod-
ny rozruch sprężarki)
· możliwość ustawienia harmonogramu pra-
cy zarówno pompy ciepła, jak i pompy cyrku-
lacyjnej
· system pogodowy, który dopasowuje para-
metry 
pracy pompy do warunków atmosferycznych
· możliwość sterowania grzałką elektryczną 
zasobnika, pompą cyrkulacyjną, obiegami 
grzewczymi
· elektroniczny zawór rozprężny maksymali-
zujący wydajność
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Moc grzewcza w niskiej 
temperaturze

Pompa ciepła samodzielnie ogrzewająca budynek 
w dodatkowym wyposażeniu jest przystosowana 
do współpracy z zabudowaną grzałką elektryczną. 
Moc grzewcza urządzenia oczywiście spada wraz ze 
spadkiem temperatury jednakże jest ona równowa-
żona poniżej punktu biwalentnego przez współpra-
cę z grzałką elektryczną. ile może kosztować współ-
praca grzałki z pompą ciepła? Zwykle są to koszty 
na poziomie 50-100 zł rocznie. Czy pompy ciepła ze 
stałą mocą grzewczą zakładaną przez niektórych 
producentów do -15°C mają sens? wszystko jest 
kwestią kalkulacji. Urządzenie tego typu i tak poni-

żej -15°C musi być wspomagane grzałką elektryczną  
– więc koszty inwestycji w dodatkowe elementy in-
stalacji nie są niższe. Różnica pojawia się wyłącznie 
we współpracy grzałki elektrycznej z pompą ciepła 
od temperatury punktu biwalentnego do temp. po-
wietrza równej -15°C. Biorąc pod uwagę liczbę go-
dzin w takich warunkach oraz bezwładność cieplną 
budynku różnica w kosztach rocznych wynosi zwy-
kle ok. 50 zł. Dopiero patrząc przez pryzmat kosz-
tów inwestycji możemy przeanalizować, co jest bar-
dziej opłacalne.

Zdalne zarządzanie urządzeniem

Pompy ciepła serii PCCO w standardzie otrzymu-
ją modem internetowy z usługą zdalnego nadzoru 
przez innowacyjny system ekontrol.pl. Użytkownik 
może zarządzać parametrami urządzenia w celu za-
pewnienia elastycznej, komfortowej i możliwie naj-
bardziej ekonomicznej pracy. Na życzenie użytkow-
nika dział techniczny lub serwis Hewalex w szybki 
sposób mogą pomóc w wykonaniu nastaw i spraw-
dzenia poprawności działania. 

Pompa ciepła 
korzystając  
w większej części 
z energii odnawialnej, 
zapewnia niskie koszty ogrzewania 
domu i podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej. Pompy ciepła PCCO SPLIT 
należą do najbardziej efektywnych 
na rynku urządzeń tego typu – 
charakteryzują się bardzo wysoką klasą 
efektywności energetycznej: A++.

Powietrzne pompy ciepła 
PCCO SPLIT firmy Hewalex

Do ogrzewania budynków, ogrzewania wody użytkowej i chłodzenia

Pompa ciepła o mocy nominalnej 12,4 kw (A7/w35) potrzebuje wsparcia grzałki przez około  
52 h rocznie (temperatury zewnętrzne poniżej -12°C), z kolei pompa ciepła 9 kw (A7/w35)  
o deklarowanej stałej mocy do -15°C – przez około 6 h rocznie. Różnica w koszcie eksploatacji 
wyniesie około 40-60 zł/rok zależnie od warunków eksploatacji i ceny energii elektrycznej.  
istotne jest więc zwrócenie uwagi na koszty inwestycyjne oraz świadczenia serwisowe itp.

http://www.instalreporter.pl


25s t r.0 3 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Fabryczny serwis

Firma Hewalex dla swoich urządzeń zapewnia ser-
wis fabryczny. Odróżnia to urządzenia tej marki od 
konkurencji, gdzie usługę serwisu gwarancyjnego 
często wykonują instalatorzy. 

Pompa ciepła przygotowana jest 
pod układ taryf 3-strefowych

Jest to najbardziej ekonomiczna praca urządzenia – 
związanie programu czasowego pompy ciepła z go-
dzinami różnych kosztów energii elektrycznej. w tym 
momencie osiągamy zakładany komfort budynku przy 
jednoczesnym wyłączeniu pompy ciepła w godzinach 
szczytu przedpołudniowego, jeśli budynek jest ogrze-
wany w okresie przejściowym. w zimniejszych dniach, 
gdy budynek ma większe straty ciepła – urządzenie 
uruchomi się nawet w tej taryfie pośredniej.

Prawo F-gazowe a urządzenia 
typu split 

Montaż pompy ciepła typu split firmy Hewalex wy-
maga uprawnień F-gazowych nadanych przez Urząd 
Dozoru Technicznego. Dotyczy to wszystkich urzą-
dzeń na rynku typu split. 
w przypadku corocznych przeglądów kontroli szczel-
ności dla urządzeń zawierających więcej niż 5 ton 
ekwiwalentu CO2 dajemy jednak zdecydowane uła-
twienie – użytkownik oraz serwisant mogą otrzymać 
darmowy raport, który zawiera pełne dane z pracy 
urządzenia. Serwer analizuje przesyłane parametry 
instalacji, codziennie sprawdzając czy urządzenie 
pracuje poprawnie. w przypadku wadliwej pracy ra-
port wykazuje ubytek czynnika, powietrze w ukła-
dzie chłodniczym, brak przepływu powietrza przez 
parownik czy też słaby odbiór ciepła w skraplaczu 
pompy ciepła.
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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

Koszty w praktyce

Dom 160 m2, okolice Pszczyny. Ogrzewanie pod-
łogowe + grzejniki niskotemperaturowe w dwóch 
pomieszczeniach. Dom niskoenergetyczny  
z wentylacją z odzyskiem ciepła. instalacja 
grzewcza zawiera pompę ciepła, model PCCO 
SPLiT 13kw. Temperatura zasilania instalacji 
grzewczej do 35°C.

Koszty ogrzewania w latach 2015-2017: 1300-1400 
zł/sezon (c.o. + c.wu.). Taryfa G11 Tauron.
w tym czasie pomimo wystąpienia okresowych 
dużych mrozów przez kilka dni pompa ciepła sa-
modzielnie ogrzewała budynek do 22°C. Klient od 
4 lat nie korzystał jeszcze z grzałek elektrycznych 
służących jako zabezpieczenie układu. 

Sterownik dla urządzeń serii PCCO jest przystosowany pod taryfy 3-strefowe (np. taryfę G13 firmy Tauron)
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· instalacja nie wymaga wykonywania odwiertów;
· wysoka oszczędność energii do ogrzewania.

Gama Magis Pro
Magis Pro to pompy ciepła powietrze-woda typu 
split, składające się z jednostki wewnętrznej i jed-
nostki zewnętrznej. w pompach tej gamy hydrau-
liczna część układu jest oddzielona od układu chłod-

niczego i umieszczona w jednostce wewnętrznej. 
Jednostka wewnętrzna realizuje wymianę ciepła 
miedzy jednostką zewnętrzną (układ chłodniczy)  
a instalacją grzewczą. w porównaniu do pomp ciepła 
typu monoblok układ hydrauliczny w całości znajdu-
je się w pomieszczeniu.
Zalety:
· wysoka efektywność cieplna;

Odnawialne źródła energii, jak również techno-
logie na nich oparte, cieszą się coraz większą popu-
larnością. Główną przyczyną rosnącego zaintereso-
wania tym zagadnieniem jest znikoma szkodliwość 
dla środowiska urządzeń wykorzystujących odna-
wialną energię oraz jej niewyczerpywalna ilość. 
wśród urządzeń grzewczych dostępnych na rynku 
na szczególną uwagę zasługują pompy ciepła. Stano-
wią one ekonomiczne i ekologiczne rozwiązania do 
ogrzewania oraz chłodzenia pomieszczeń, jak rów-
nież podgrzewania wody użytkowej. 
Firma immergas jako lider najnowocześniejszej tech-
nologii grzewczej, posiada w swojej ofercie szeroką 
gamę produktów wykorzystujących do pozyskiwa-
nia ciepła energię odnawialną, w tym również boga-
tą gamę pomp ciepła. 

Zalety pomp ciepła:
· wysoka efektywność energetyczna,
· znaczne oszczędności energii,
· kompaktowy, nowoczesny wygląd,

· łatwa i szybka instalacja,
· prosta obsługa,
· brak emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Przegląd pomp ciepła Immergas

Gama Audax Top
Ten typoszereg obejmuje pompy ciepła powietrze-
-woda typu monoblok. Dzięki wbudowanej pompie 
obiegowej, która jest standardowym wyposażeniem 
fabrycznym, pompa ciepła Audax Top jest łatwa  
w instalacji i obsłudze.
Odpowiednio zaprojektowany system z ogrzewa-
niem podłogowym, klimakonwektorami, grzejnika-
mi czy zbiornikiem buforowym, jest w stanie zredu-
kować dotychczasowe koszty ogrzewania nawet  
o połowę, a dodatkowo pozwoli na korzystanie  
z bardzo efektywnego chłodzenia.
Zalety:
· praca w dwóch trybach (ogrzewanie i chłodzenie);
· uniwersalne rozwiązanie;

Pompy ciepła Immergas świetnie sprawdzają się w nowoczesnym budownictwie, 
zarówno w domach jednorodzinnych, jak i obiektach komercyjnych, deweloperskich 
czy użyteczności publicznej. Stanowią idealną alternatywę lub uzupełnienie do 
konwencjonalnych źródeł energii. W ofercie tej marki dostępne są pompy ciepła  
z serii: Audax, Immerwater, pompa Magis Pro oraz rozwiązanie hybrydowe 
Magis Combo, łączące pompę ciepła z gazowym kotłem kondensacyjnym. 

Pompy ciepła Immergas – 
technologia w zgodzie z naturą

Szeroka gama urządzeń z myślą o różnych klientach

System Magis Combo
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Immerwater
immerwater 300 iNOx V3 – pompa ciepła typu po-
wietrze-woda, przeznaczona do montażu w pozycji 
stojącej. Zbiornik ze stali nierdzewnej iNOx o pojem-
ności 300 l zapewni ciepłą wodę użytkową 4-5-oso-
bowej rodzinie. w zbiorniku została zainstalowana 
dodatkowa wężownica, umożliwiająca współpracę 
pompy z dodatkowym źródłem ciepła, na przykład  
z instalacją solarną. Dzięki takiemu rozwiązaniu przy-
gotowanie ciepłej wody użytkowej pochłania jeszcze 
mniej energii elektrycznej. Automatyka oferuje funk-
cję wyboru pomiędzy różnymi trybami pracy, pełną 
autodiagnostykę, funkcję „wakacje”, funkcję automa-
tycznego wygrzewu antybakteryjnego oraz możli-
wość programowania cyklu czasowego dla przygo-
towania ciepłej wody.
Zalety:
· wykorzystanie energii odnawialnej;
· wbudowany zasobnik ze stali nierdzewnej;
· brak emisji szkodliwych substancji;
· łatwa instalacja.

· ekonomiczne 
rozwiązanie;
· prosty montaż;
· przeznaczona 

do nowych i już istniejących budynków;
· możliwość ogrzewania i chłodzenia.

System Magis Combo – hybrydowa pompa ciepła
System Magis Combo to tzw. hybryda: pompa ciepła 
powietrze-woda typu split zintegrowana z gazowym 
kotłem kondensacyjnym, co w pełni uniezależnia ją 
od innych źródeł ciepła. Ma możliwość: ogrzewania, 
chłodzenia oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. 
hybrydowa pompa ciepła Magis Combo może być 
wykorzystywana jako niezależne, samowystarczal-
ne źródło ciepła, jak również tworzyć zintegrowany 
system grzewczy.

System Magis 
Combo został za-
projektowany tak, 
aby sprostać naj-
wyższym wyma-
ganiom użytkow-
ników. Jednostka 
zewnętrzna po-
wietrznej pom-
py ciepła jest do-
stępna w trzech 
wersjach mocy: 5, 
8 i 10 kw. Jednost-
ka wewnętrzna 
zawiera elemen-
ty kotła konden-
sacyjnego (mocy 
27 kw na po-
trzeby podgrze-
wu ciepłej wody  
i 24 kw na potrze-
by centralnego 
ogrzewania) zin-
tegrowane z mo-

dułem hydraulicznym pompy ciepła. 
Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne po-
zwalają na pracę pompy ciepła do temperatury ze-
wnętrznej -20°C.
Zalety:
· inteligentne zarządzanie;
· wysoki komfort c.w.u.;
· połączenie kotła kondensacyjnego i pompy ciepła;
· w pełni autonomiczny system grzewczy;
· kompaktowe rozwiązanie;
· wysoka efektywność energetyczna.

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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immerwater

Audax Top

Podlaskie: dotacje na 
inwestycje w fotowoltaikę

27 firm dostanie 58,4 mln zł dotacji z UE na budowę 
w podlaskiem farm i elektrowni fotowoltaicz-nych — 
zdecydował zarząd województwa podlaskiego. Firmy 
dołożą do inwestycji drugie tyle. Pie-niądze na dota-
cje pochodzą z Regionalnego Programu Operacyj-
nego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Urząd marszałkowski w Białymstoku poinformował  
w komunikacie prasowym, że dotacje do-staną wszyst-
kie pozytywnie ocenione w konkursie projekty. By tak 
się stało, o 8,4 mln zł zwiększono pulę środków w kon-
kursie. Farmy i elektrownie fotowoltaiczne mają po-
wstać w róż-nych miejscach w całym województwie. 
Urząd przypomina także, że w tym samym konkur-
sie związanym z energią odnawialną, wcześniej przy-
znano dotacje 62 samorządom na solary, które mają 
być montowane na domach mieszkańców poszcze-
gólnych gmin, którzy wcześniej wyrazili chęć uczest-
niczenia w projekcie.
Ponieważ jednak w trakcie realizacji przedsięwzięcia 
zmieniły się wytyczne związane z podatkiem VAT od 
dotacji, urząd marszałkowski wystąpił o interpretację 
do ministerstwa finansów, kto i czy ma płacić ten poda-
tek. wicemarszałek województwa Maciej Żywno infor-
mował pod koniec lutego, że pismo w tej sprawie trafi-
ło z ministerstwa finansów do resortu rozwoju. Na VAT 
brakuje łącznie w tych podlaskich projektach 15 mln zł.
Urząd marszałkowski poprosił gminy o wiążące in-
formacje, czy przystępują do projektów związa-nych 
z montażem solarów i fotowoltaiki u mieszkańców 
i w jakim zakresie. Niektórzy z mieszkań-ców, któ-
rzy usłyszeli, że mieliby zapłacić więcej niż pierwot-
nie ich informowano, rezygnują bowiem z udziału 
w projekcie.
(PAP)

Pompa ciepła to rozwiązanie z du- 
żym potencjałem. Jest najtańszym  
w eksploatacji sposobem ogrzewania 
domu, pozwala znacznie zmniejszyć 
emisję CO2, ponadto może spełniać 
bardzo wiele funkcji, potrafi zarówno 
grzać, chłodzić, jak i wytwarzać c.w.u. 
Dobrze dobrana i zainstalowana pom-
pa ciepła jest urządzeniem właściwie 
bezobsługowym. Dowiedz się więcej 
na www.immergas.pl lub u oficjalnych 
dystrybutorów Immergas Polska.
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System NIBE – 100% energii 
odnawialnej ze Złotym Medalem

inteligentny system grzewczy NiBE na bazie powietrz-
nej pompy ciepła NiBE SPLiT został nagrodzony Zło-
tym Medalem MTP 2018 w Poznaniu. Składa się po-
wietrznej pompy ciepła NiBE SPLiT, rekuperatora 
NiBE ERS i zestawu fotowoltaicznego NiBE PV i za-
pewnia komfortowe, ekonomiczne i ekologiczne 
ogrzewanie, chłodzenie, produkcję c.w.u. i wentyla-
cję z odzyskiem ciepła, wykorzystując energię sło-
neczną. Cały system jest sterowany zdalnie przez 
NiBE Uplink. Rekuperator NiBE ERS jest jednym  
z niewielu modeli rekuperatorów na polskim ryn-
ku, który ma możliwość współpracy z pompą cie-
pła, programowania z poziomu wyświetlacza pom-
py ciepła, zapewniając idealny komfort przebywania 
w budynku. System fotowoltaiczny NiBE PV, zawie-
ra z kolei moduł komunikacyjny EME do współpracy 
z pompą ciepła NiBE, umożliwiający wzrost wydaj-
ności jej pracy, podczas bieżącej produkcji ener-
gii elektrycznej ze słońca. System zapewnia niemal 
zerowe rachunki za energię (pozostaje opłata sta-
ła 250 zł za energię elektryczną) oraz zerową emisję 
CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery, ponieważ 

NiBE posiada szerokie portfolio pomp ciepła 
typu solanka/woda, powietrze/woda, powietrze/po-
wietrze i pomp zasilanych powietrzem wentylacyj-
nym. Są to urządzenia w pełni automatyczne z moż-
liwością zaprogramowania komfortu cieplnego 
dostosowanego do indywidualnych upodobań miesz-
kańców, a także maksymalnego wykorzystania tań-
szej energii elektrycznej w taryfie nocnej i weeken-
dowej, dzięki tygodniowemu programowaniu cza- 
sowemu w trzech okresach na dobę. Oprócz ogrze-
wania mają możliwość chłodzenia pasywnego i ak-
tywnego, produkcji c.w.u., podłączenia rekuperato-
ra NiBE ERS, licznika energii NiBE EMK, kilku obiegów 

grzewczych i kotła gazowego NiBE GBM w instalacji 
hybrydowej. Oprócz połączenia pompy ciepła z sys-
temem rekuperacji, NiBE ma również możliwość kon-
figuracji pracy pompy ciepła względem produkcji 
energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej (za 
pomocą akcesorium EME 10/20). Kolejną zaletą NiBE 
jest darmowy zdalny monitoring całego systemu 
ogrzewania, c.w.u. i wentylacji budynku oraz możli-
wość sterowania pracą systemu poprzez witrynę  
nibeuplink.com. Natomiast dla użytkowników urzą-
dzeń mobilnych (telefony, tablety) została stworzo-
na aplikacja NiBE Uplink app umożliwiająca korzy-
stanie z systemu z jeszcze większą łatwością.

Misją NIBE jest zapewnienie życia w przyszłości w zgodzie z ideą zrównoważonego 
rozwoju w oparciu o odnawialne źródła energii. Niezwykle istotną cechą 
charakterystyczną dla wszystkich urządzeń z logo NIBE jest energooszczędność, 
ale wraz z nią użytkownicy otrzymują coś więcej – urządzenie będące swoistym 
manifestem polityki marki, która opiera się na edukowaniu społeczeństwa  
w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ponadto producent oferuje wsparcie na 
inwestycję w ramach akcji „Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE do 10 000 zł”.

Inteligentne pompy ciepła NIbE nagrodzone

Więcej szczegółów na www.szwedzkadotacja.pl
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pła, które właśnie w tym momencie w Polsce prze-
żywają swój rozkwit i cieszą się największym zain-
teresowaniem.
Ta wyjątkowa pompa ciepła dostępna jest w czte-
rech mocach 8, 12, 16, 20 kw, ma możliwość ak-
tywnego chłodzenia, łączenia w układy kaskadowe  
i sprawność osiągalną do tej pory wyłącznie dla pomp 
gruntowych. Nazywamy to PRAwDZiwĄ REwOLUCJĄ  
w OGRZEwANiU domów.

NIBE F1255 bije rekordy sprawności

NiBE 1255 to najnowsza gruntowa pompa ciepła  
z modulowaną mocą grzewczą do 6, 12 lub 16 kw, 
bijąca rekordy sprawności w testach, prowadzonych 
przez niezależne instytuty badawcze. Pompa ciepła 

NiBE F1255 wyposażona jest w zbiornik c.w.u., in-
werterowo sterowaną sprężarkę i elektroniczne pom-
py obiegowe z płynną regulacją prędkości. Zastoso-
wana technologia sprawiła, że urządzenie ma 
najwyższą klasę energetyczną A++ i A+++ w zestawie 
ze sterownikiem, osiągając niezwykle wysoką spraw-
ność (sezonowa efektywność energetyczna w klima-
cie chłodnym wynosi aż ηs = 211% dla systemu ni-
skoparametrowego) i bardzo wysoki średnioroczny 
współczynnik sprawności SCOP=5,5. Zastosowanie 
inwerterowych sprężarek pozwala również na skró-
cenie czasu rozruchu systemu, bezpieczny dobór urzą-
dzenia, brak konieczności stosowania zbiornika bu-
forowego, możliwość rozbudowy domu w późniejszym 
czasie, dłuższą żywotność, osiągnięcie optymalnej 
temperatury w krótszym czasie oraz cichą pracę.

energia potrzebna w domu w 100% pochodzi z OZE. 
System jest znakomitym rozwiązaniem problemu 
smogu w Polsce i nadaje się do stosowania zarówno 
w budynkach poddawanych termomodernizacji, jak  
i w nowych obiektach. Cały system sterowany jest za 
pomocą jednego sterownika NiBE SMO 40, instalo-
wanego na ścianie maszynowni lub wbudowanego 
w centrali wewnętrznej pompy ciepła, a także zdal-
nie przez internet poprzez witrynę nibeuplink.com 
lub za pomocą smartfona i darmowej aplikacji mo-
bilnej NiBE Uplink. innowacyjny system NiBE Uplink 
w pełni wykorzystuje technologię inteligentnego 
domu, tworząc algorytmy pracy pomiędzy urządze-
niami sterowanymi cyfrowo (np. zwiększa wydajność 
wentylacji, jeżeli czujnik wilgotności wskaże przekro-
czenie zadanego poziomu wilgotności), wykorzystu-
jąc nową bezpłatną usługę internetową iFTTT (if This 
Than That). System ma wbudowaną funkcję SMART 
hOME i SMART GRiD i jest gotowy do wpięcia w in-

teligentne sieci i systemy inteligentnego zarządzania 
budynkiem BMS, a także może współpracować z in-
nymi urządzeniami podłączonymi w chmurze obli-
czeniowej za pomocą innowacyjnego interfejsu pro-
gramowania aplikacji NiBE APi.

Powietrzna pompa ciepła NIBE F2120 
z efektywnością pompy gruntowej

Nowy typoszereg NiBE F2120 stanowi przełom  
w technologii pomp ciepła typu powietrze/woda, 
osiągając sezonowy współczynnik efektywności 
SCOP powyżej wartości 5,0 i pracując z wysoką wy-
dajnością i temperaturą zasilania 63°C nawet przy 
-25°C na zewnątrz. Połączenie technologii inwerte-
rowej z technologią EVi, elektronicznymi zaworami 
rozprężnymi i badaniami we własnym nowoczesnym 
laboratorium, pozwoliło NiBE kolejny raz podnieść 
poprzeczkę dla technologii powietrznych pomp cie-

NiBE-BiAwAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła ii 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
pompyciepla@biawar.com.pl
www.nibe.pl
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Medalowy 
system NiBE, czyli 
powietrzna pompa 
ciepła NiBE SPLiT 
6 kw, rekuperator 
NiBE ERS, zestaw 
fotowoltaiczny 
NiBE PV i sterownik 
NiBE SMO

Typoszereg gruntowych inwerterowych  
pomp ciepła NiBE F1155 i F1255

Powietrzna pompa ciepła NiiBE F2120 podczas badań  
w laboratorium NiBE

http://www.instalreporter.pl
http://niebeuplink.com/
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Efektywne pakiety  
z pompą ciepła  
WPL classic

Stiebel Eltron stawia na gotowe,  
proste rozwiązania

Pakiety WPL classic w skrócie

Dokładnie skonfigurowane 3 gotowe pakiety – dzięki 
know-how Stiebel Eltron – to potencjał, który moż-
na szybko wykorzystać i zastosować w nowym bu-
downictwie. Każdy z pakietów dedykowany jest do 
domów jednorodzinnych o powierzchni nieprzekra-
czającej 140 m2, czyli obecnie optymalnych dla ro-
dzin 3- lub nawet 4-osobowych. 
wszystkie pakiety zawierają tę samą pompę wPL 
classic, najprostszy pakiet nie ma jednak zasobni-
ka c.w.u. podczas gdy pozostałe już tak, a najwięk-
szy pakiet dodatkowo jeszcze zawiera bufor. Nowe 
zestawy łączą wysoką jakość z pierwszorzędną wy-
dajnością i bardzo atrakcyjnym stosunkiem ceny 
do wydajności.

Zestawy z pompami ciepła wPL classic objęte są peł-
ną, 3-letnią gwarancją, podczas której nie jest wyma-
gane wykonywanie odpłatnych przeglądów gwaran-
cyjnych. Pierwsze uruchomienie pompy ciepła jest 
bezpłatne. istnieje możliwość wydłużenia gwaran-
cji do 5 lat.

WPL classic – cechy użytkowe

wPL classic to inwerterowa, kompaktowa pompa 
ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktyw-
nego, do ustawienia na zewnątrz budynku. w kom-
paktowej obudowie oferowane są aż trzy funkcje: 
ogrzewanie, chłodzenie pomieszczeń oraz podgrze-
wanie wody użytkowej. w praktyce ta pompa ciepła 
najczęściej używana jest do współpracy z ogrzewa-

Inwerterowa pompa ciepła WPL 17 ACS typu powietrze/woda 
jest oferowana w trzech zestawach: Set1/S flex, Set1/S i Set2/S. 
Zestawy są wyposażone w wewnętrzny moduł hydrauliczny 
HM/ HMS Trend oraz w zasobnik c.w.u. lub zasobnik c.w.u. 
i bufor. Wysoki stopień zintegrowania elementów systemu 
gwarantuje krótki czas montażu oraz eliminuje ryzyko 
powstawania ewentualnych błędów montażowych.

1. Pakiet WPL 17 ACS plus Set 1 /Set 1 S flex
• Pompa ciepła WPL 17 ACS classic
• Moduł hydrauliczny HM/HMS Trend 
umożliwiający prosty i kompaktowy montaż 
w miejscu instalacji
• Zestaw podłączeniowy AS-HM Trend

2. Pakiet WPL 17 ACS plus Set 1 /Set 1 S
• Pompa ciepła WPL 17 ACS classic
• Moduł hydrauliczny HM/HMS Trend 
umożliwiający prosty i kompaktowy montaż 
w miejscu instalacji
• Zasobnik c.w.u. SBB 200 WP classic

3. Pakiet WPL 17 ACS plus Set 2 /Set 2 S
• Pompa ciepła WPL 17 ACS classic
• Moduł hydrauliczny HM/HMS Trend 
umożliwiający prosty i kompaktowy montaż 
w miejscu instalacji
• Zasobnik c.w.u. SBB 200 WP classic
• Zasobnik buforowy SBP 100 classic  
do zrównoważenia instalacji

http://www.instalreporter.pl
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niem podłogowym i grzejnikowym oraz do przygo-
towania ciepłej wody użytkowej. Zakres tempera-
turowy stosowania dla dolnego źródła (na wejściu 
do urządzenia): powietrze o temperaturze -20°C do 
+40°C. Zastosowanie technologii inwerterowej po-
woduje, że pompa ciepła sterowana jest zależnie od 
aktualnego zapotrzebowania na ciepło, co zapew-

nia wysoką wydajność systemu i znaczne 
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. 
wysoka wydajność i efektywność – COP 
do 3,97 przy A2/w35 wg EN 14511 – pomp 
ciepła serii wPL classic wynika z zastoso-
wania najnowocześniejszej technologii in-
werterowej oraz 3 nowych funkcji: i-COOL 
Technology (inteligentne chłodzenie inwer-
tera), ABC design (Anti-Block-Condensate: 
uniemożliwia zablokowanie odprowadze-
nia kondensatu) oraz SiLENT MODE (dodat-
kowy tryb pracy pozwalający bardzo cichą 
eksploatację, np. w nocy). 
występuje w 3 wariantach mocy: 3,2; 4,06 
i 7,8 kw dla A-7/w35 wg EN 14511. w regu-
larnej sprzedaży jest najmocniejsza jed-
nostka, mniejsze pompy dostępne są na 
zamówienie.

Monoblokowa konstrukcja urządzenia gwarantuje, 
że układ termodynamiczny jest hermetyczny, a więc 
montaż pompy ciepła sprowadza się do wykona-
nia prostych podłączeń hydraulicznych i elektrycz-
nych bez konieczności posiadania specjalistycz-
nych certyfikatów i uprawnień do obsługi obiegów 
chłodniczych.

Zalety dla użytkowników

- wysoka sprawność i energooszczędność 
dzięki technologii inwerterowej.
- Komfort ciepłej wody użytkowej.
- Cicha praca dzięki inteligentnej funkcji 
odszraniania.
- Aktywne chłodzenie budynku w lecie.
- Tryb Silentmode redukujący emisję dźwięku 
nawet przy cichszej pracy (np. w nocy).
- wygodna obsługa za pomocą urządzeń 

mobilnych w połączeniu z siecią iSG.*
- współczynnik COP przy P2/w35 (wg EN 
14511): 3,97.
- Niewielkie wymiary (wys./szer./głęb.): 
812/1152/524 mm.
- Klasa efektywności energetycznej A++.
- Certyfikat KEYMARK potwierdzający kontrolę 
jakości, testy wydajności wg norm UE.
* Osprzęt dodatkowy.

HM Trend / HMS Trend
wiszący, wewnętrzny moduł 
hydrauliczny o wysokiej 
integracji wielu elementów 
systemu grzewczego. 
w module wbudowane są 
m.in.: regulator wPM3, zawór 
przełączający, elektroniczną 
pompę obiegową układu c.o. / 
c.w.u., wielostopniową grzałkę 
elektryczną o mocy maks.  
8,8 kw (5,9 kw przy hMS Trend), 
zawór bezpieczeństwa oraz 
naczynie przeponowe układu 
c.o. o pojemności 24 litrów

SBB 200 WP classic
Stojący zasobnik c.w.u.  
o poj. 183 litrów do współpracy 
z inwerterowymi pompami 
ciepła wPL classic. Gwarantuje 
efektywne i komfortowe 
podgrzewanie c.w.u. Skuteczna 
izolacja cieplna o grubości 
55 mm minimalizuje straty 
ciepła. Zasobnik wykonany 
jest ze stali i pokryty od 
wewnątrz specjalną emalią 
„anticor®” oraz dodatkowo 
zabezpieczony anodą 
ochronną

SBP 100 classic
Stojący zbiornik buforowy 
o poj. 100 litrów służy do 
hydraulicznego rozdzielenia 
instalacji źródła ciepła 
od instalacji centralnego 
ogrzewania i zapewnia 
bezawaryjną pracę systemu 
z pompą ciepła. Zbiornik 
jest ocieplony wysokiej 
jakości pianką izolacyjną. 
Przyłącza hydrauliczne są 
wyprowadzone od góry.  
SBP 100 classic jest stosowany 
przy systemach chłodzenia
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Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl
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Vitocal 200-S dostępna jest w wykonaniu tylko 
do ogrzewania lub do ogrzewania i chłodzenia. Dzię-
ki zastosowaniu zaś dodatkowego pojemnościowe-
go podgrzewacza c.w.u. zapewnia wysoki komfort 
korzystania z ciepłej wody.
Pompy ciepła są szczególnie polecane do nowego 
budownictwa wyposażonego w niskotemperaturo-
wy system grzewczy jak ogrzewanie podłogowe lub 
ścienne, gwarantując najwyższą efektywność pracy 
i tym samym najniższe koszty eksploatacyjne.
Regulator ma również możliwość sterowania drugim 
źródłem ciepła, przez co pompę ciepła można zasto-
sować również do modernizacji instalacji. Automaty-

ka potraktuje kocioł jako tzw. szczytowe źródło ciepła, 
którego zadaniem będzie uzupełnienie pracy pompy 
ciepła w okresie występowania niskich wartości tem-
peratury zewnętrznej. Konstrukcja pompy typu split 
obejmuje dwie jednostki: zewnętrzną i wewnętrzną, po-
łączone ze sobą przewodami czynnika chłodniczego. 

Atuty jednostki zewnętrznej 

Można ją zamontować zarówno w sąsiedztwie bu-
dynku, jak również na jego ścianie zewnętrznej lub 
na płaskim dachu. w wyposażeniu znajdują się do-
pasowane zestawy instalacyjne.

Pompa ciepła typu split powietrze-woda Vitocal 200-S to sprawdzona w praktyce 
konstrukcja – na rynku świetnie funkcjonuje już prawie 8 lat i jest chętnie 
wybierana przez klientów. Udoskonaleniu ostatnio uległa jednostka zewnętrzna, 
zoptymalizowane zostały między innymi jej właściwości akustyczne, dzięki czemu 
stała się bezspornie najcichszą  
z jednostek zewnętrznych tego rodzaju. 
Teraz zaś dodatkowo ruszyła specjalna 
promocja skierowana do właścicieli 
domów jednorodzinnych: przy zakupie 
pompy ciepła Vitocal 200-S montaż wraz 
z uruchomieniem w cenie urządzenia!

Nowe, jednostki zewnętrzne o estetycznym wzornictwie 

zapewniają wyjątkowo cichą eksploatację dzięki zatosowa-

niu technologii Advanced Acoustic Design (AAD)

7

8
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3

2
1

Vitocal 200-S 
Jednostka wewnętrzna
1  Czujnik przepływu
2  Przepływowy podgrzewacz wody grzewczej 

(wybrane modele)
3  Skraplacz
4  Trójdrożny zawór przełączający  

„ogrzewanie/podgrzew c.w.u.”
5  Wysokoefektywnaompa obiegu wtórnego
6  Regulator Vitotronic 200 z graficznym interfejsem 

i pomocą kontekstową

Vitocal 200-S
Jednostka zewnętrzna
7  Zoptymalizowany parownik o zwiększonej powierzchni 

wymiany ciepła
8  Energooszczędny wentylator z regulowanym silnikiem prądu stałego 
9  Sprężarka Scroll z regulacją prędkości obrotowej 
10 Czterodrożny zawór przełączający 
11 Elektroniczny zawór rozprężny (EEV)

5

6

11

10

     Przegląd zalet:

  Pompa ciepła powietrze–woda Vitocal 200-S typu Split, 4 do 12 kW (przy A–7/W35)
oraz 5,7 do 14,7 kW (przy A7/W35)

  Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokiej wartości COP wg EN 14511: 
do 5,0 (powietrze 7°C / woda 35°C) oraz do 4,1 (powietrze 2°C / woda 35°C

  Szczególnie cicha praca dzięki zastosowaniu technologii Advanced Acoustic 
Design (AAD), idealna do stosowania zwłaszcza na osiedlach o zabudowie 
szeregowej 

  Wysoka jakość produktu i nowoczesne, ponadczasowe wzornictwo – Made in 
Germany

  Maksymalna temperatura zasilania do 60°C (55°C przy temp. zewn. –15°C).
  Jednostka wewnętrzna z wysokoefektywną pompą obiegową, skraplaczem, 

trójdrożnym zaworem przełączającym i regulatorem; w wariancie ogrzewanie/
chłodzenie ze zintegrowanym przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej  

  Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym
  Wysoki komfort użytkowania wersji odwracalnej, umożliwiającej 

ogrzewanie i chłodzenie 
  Możliwość regulowania urządzeń wentylacyjnych Viessmann 
  Przygotowana do korzystania z prądu własnej produkcji, np. z instalacji 

fotowoltaicznej 
  Funkcja sterowania kaskadowego dla optymalizacji współczynnika COP dla 

kaskady z maksymalnie pięciu pomp ciepła 
  Możliwość sterownia instalacją grzewczą przez internet za pośrednictwem 

darmowej aplikacji ViCare App i modułu Vitoconnect dostarczanego w standardzie 
do każdej pompy ciepła Vitocal 200-S.

Vitocal 200-S z udoskonaloną 
jednostką zewnętrzną

Viessmann proponuje: montaż wraz z uruchomieniem

w cenie urządzenia!

Złoty Medal 
MTP na targach 

INSTALACJE 2018 dla 
pompy ciepła VITOCAL 200-S

http://www.instalreporter.pl
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obiegu grzewczego i zawór trzydrogowy dla przełą-
czania trybu pracy pomiędzy ogrzewaniem budynku  
a podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej. Opcjo-
nalnie wbudowany może być 3-stopniowy prze-
pływowy podgrzewacz wody grzewczej (w wersji  
AwB(-M)-E-AC jest to wyposażenie standardowe).

Dodatkowo pompy ciepła  
Vitocal 200-S cechuje: 

• Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetla-
czem tekstowym i graficznym.

• Możliwość regulowania urządzeń wentylacyjnych 
Viessmann.
• Przygotowana do korzystania z prądu własnej pro-
dukcji, np. z instalacji fotowoltaicznej.
• Funkcja sterowania kaskadowego dla optymaliza-
cji współczynnika COP dla kaskady z maksymalnie 
pięciu pomp ciepła.
• Możliwość sterowania instalacją grzewczą przez 
internet za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mo-
bilnej ViCare App oraz modułu Vitoconnect dostar-
czanego w standardzie do każdej pompy ciepła Vi-
tocal 200-S.

nowy design, jakość: made in Germany. Nowe jed-
nostki zewnętrzne w ponadczasowej szacie wzorni-
czej stwarzają miłe wrażenie dla oka. Urządzenia te, 
wyposażone w jeden lub dwa wentylatory, są zapro-
jektowane i produkowane w zakładach Viessmann. 
wyróżniają się bardzo dobrymi osiągami i najwyższą 
jakością wykonania – made in Germany.

Wzrost COP. Udoskonalenie jednostki zewnętrz-
nej objęło także zapewnienie możliwie jak najniż-
szych kosztów eksploatacji, dzięki wysokiej war-
tości COP wg EN 14511: do 5,0 (powietrze 7°C / 
woda 35°C) oraz do 4,1 (powietrze 2°C / woda 35°C).  
Na wzrost efektywności wpływa wykonanie wielu 
ważnych zespołów pompy ciepła, jak sprężarki scroll 
z regulowanymi obrotami, asymetrycznego płyto-
wego wymiennika ciepła i parownika powietrzne-
go z falistymi lamelkami. 

Prawie niesłyszalna. Specjalne, zoptymalizowane 
akustycznie wentylatory wraz z inteligentnym sys-

temem sterowania ich prędkością obrotową przy-
czyniają się wydatnie do minimalizacji dźwięku po-
wietrznego przy pracy z pełnym lub częściowym 
obciążeniem. wyeliminowano niskie częstotliwo-
ści, odczuwane przy konwencjonalnych pompach 
ciepła, jako szczególnie uciążliwe (technologia AAD 
– Advanced Acoustic Design). Vitocal 200-S nada-
je się dzięki temu do stosowania w gęsto zabudo-
wanych obszarach, jak na przykład osiedla domów 
szeregowych.

40 dB(A) w odległości mniejszej niż 2 m. w trybie  
nocnym moc akustyczna wentylatora i sprężarki zo-
staje dodatkowo zredukowana. Funkcja ta jest bardzo 
istotna wszędzie tam, gdzie trzeba spełnić ustawo-
we wymagania odnośnie ograniczenia emisji hała-
su (40 dB(A) w okresie nocnym), zwłaszcza na obsza-
rach gęstej zabudowy.

Podwójna amortyzacja izoluje dźwięk materiałowy.  
Podwójne, elastyczne zawieszenie i akustycznie 
optymalne rozmieszczenie zespołów obiegu chłod-
niczego skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu 
się dźwięku poprzez obudowę i przewody czynni-
ka chłodniczego. wyklucza to praktycznie całkowi-
cie przenoszenie się dźwięku materiałowego z jed-
nostki zewnętrznej na konstrukcję budynku lub do 
jego wnętrza.

Maksymalna temperatura zasilania do 60°C (55°C 
przy temp. zewn. -15°C).

Jednostka wewnętrzna

Natomiast jednostkę wewnętrzną wykonano w for-
mie kompaktowego urządzenia ściennego, korespon-
dującego z jednostkami ściennymi Viessmann Vito-
dens do ogrzewania gazowego. Przeznaczona jest 
do instalowania, jak większość źródeł ciepła: w piw-
nicy lub też w pomieszczeniu użytkowym. Zawie-
ra układy hydrauliczne, wymiennik ciepła, pompę 

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

r
e

k
l

a
m

a

Promocja: pompy ciepła powietrze/woda typu Split  
wraz z montażem – PROGRAM: CiEPŁO Z ZiMNA

w promocji mogą wziąć udział klienci końcowi, którzy zdecydują 
się na zakup zestawów pomp ciepła, w tym: Vitocal 200-S i Vitocal 
100-S i realizację montażu w wybranych przez Viessmann Sp. z o.o. 
autoryzowanych Firmach Partnerskich. 

W ramach zakupu zestawu, montaż i uruchomienie klient 
otrzymuje GRATIS!

Oferta ważna od 01 lutego 2018 do 30 czerwca 2018 r.
więcej na stronie internetowej: www.cieplozzimna.pl
Sprzedaż, montaż i uruchomienie przeprowadzone są przez wy-
brane Firmy Partnerskie Viessmann biorące udział w Programie „Ciepło z Zimna”. 
warunkiem uzyskania promocyjnych cen jest wypełnienie formularza: kliknij

PL  02/2018
Treści chronione prawem autorskim.
Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw autorskich.
Zmiany zastrzeżone.

Oferta ważna od 01.02.2018 do 30.06.2018 r. Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym 
prospekcie nie jest wiążący dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilne-
go. Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, przed złożeniem 
zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o.

Pompy ciepła powietrze/woda 

Vitocal 100-S/200-S

wraz z montażem

VITOCAL 100-S 
Pompa ciepła typu split składająca się z 
dwóch osobnych jednostek: Jednostka 
zewnętrzna pobiera przez parownik ciepło 
z atmosfery do czynnika chłodniczego, który 
następnie w sprężarce zostaje doprowadzony 
do potrzebnego poziomu temperaturowego. 
Gorący czynnik chłodniczy transportowany 
jest przewodem do jednostki wewnętrznej 
i tam w skraplaczu oddaje ciepło do instalacji 
grzewczej. Jednostka wewnętrzna jest już 
fabrycznie wyposażona w elementy układu 
hydraulicznego, jak trójdrożny zawór przełą-
czający, pompę obiegową i regulator pompy 
ciepła.

VITOCAL 200-S 
Pompy ciepła typu split nadająca się dosko-
nale jako czysty system grzewczy lub jako 
instalacja grzewczo–chłodząca dla domów 
nowych, jak i poddawanych modernizacji. 
 Cechuje się rozdzieleniem na jednostkę 
wewnętrzną i najcichszą na rynku jednost-
kę zewnętrzną. Przy takim typie konstrukcyj-
nym unika się wykonywania dużych przebić 
ścian i prowadzenia kanałów powietrza. 
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom jak 
sprężarce Scroll z regulacją obrotów, asyme-
trycznemu płytowemu wymiennikowi ciepła 
a także specjalnie zaprojektowanym wentyla-
torom osiągnięto wzrost efektywności COP: 
do nawet 5,0 przy A7/W35. . 

Program ciepło z zimna 
Pełną ofertę pomp ciepła wraz z montażem 
otrzymają Państo u naszych Partnerów Han-
dlowych oraz w Salonach Firmowych. dzięki 
kompleksowej ofercie zakupu urządzenia wraz 
z usługą montażu płacą Państwo tylko 8% 
podatku VAT, a dodatkowo w cenie urządzenia 
zawarty jest koszt montażu

Ceny katalogowe brutto z podatkiem 
VAT 8% zgodnie z Programem pomp 
ciepła zawierają:
n   montaż jednostki wewnętrznej
n   montaż jednostki zewnętrznej na elewacji
n   montaż przewodu chłodniczego do 10 m
n   jedno przejście przez ścianę
n   uruchomienie pompy ciepła

  
Maksymalna moc grzewcza 8,4 do 16,7 kW 
wg EN 14511 (A7/W35°C, D T 5 K) 
Dostępna jest w wersji ze zintegrowaną funk-
cją chłodzenia pomieszczeń (wersja -AC) lub ze 
zintegrowaną grzałką elektryczną (wersja -E). 
Vitocal 100-S może byc zasilana zarówno prą-
dem jednofazowym (wersja -M) lub trójfazo-
wym. Klasa efektywności energetycznej: A+.

Cena brutto  

już od 17 855 zł

  
Maksymalna moc grzewcza 5,7 do 14,7 kW 
wg EN 14511 (A7/W35°C, D T 5 K). 
Dostępna jest w wersji ze zintegrowaną funk-
cją chłodzenia pomieszczeń (wersja -AC) lub ze 
zintegrowaną grzałką elektryczną (wersja -E). 
Vitocal 100-S może byc zasilana zarówno prą-
dem jednofazowym (wersja -M) lub trójfazo-
wym. Klasa efektywności energetycznej: A++.

Cena brutto  

już od 19 808 zł

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/cieplo-z-zimna.html?kl=FB&utm_source=FB&utm_medium=post&utm_campaign=CZZ
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wnętrznego i zewnętrznego. Jednostka zewnętrzna 
może być zamontowana na budynku na wsporniku 
ściennym lub na gruncie.
Maksymalna odległość montażu pomiędzy modu-
łami wewnętrznym i zewnętrznym to 25 m. Szeroka 
oferta przygotowanych akcesoriów sprawia, że mon-
taż urządzenia jest szybki i prosty. wysoki współ-
czynnik COP 3,8 (A2/w35 wg EN 14511), bogate wy-
posażenie standardowe sprawia, że splitowe pompy 
ciepła BwL-1S/SB to jedno z lepszych i skuteczniej-
szych rozwiązań z zakresu ogrzewania i chłodzenia 
dostępnych na rynku.
Moduł wewnętrzny wyposażony jest w izolowany skra-
placz ze stali szlachetnej. Grzałka (o mocy 2/4/6 kw  
w zależności od podłączeń) z możliwością regulacji 
wg potrzeb w BwL-1S jest standardem, zaś w przy-
padku BwL-1SB – częścią wyposażenia dodatkowe-
go. Osprzęt stanowi m.in. pompa wysokosprawna  
o sterowanej prędkości obrotowej (EEI < 0,23)

CENNIK TECHNIKA GRZEWCZA 2017 

W regularnej ofercie firmy wolf znajdują się pom-
py ciepła, których dolnym źródłem zasilania jest po-
wietrze. Są to powietrzno-wodne pompy ciepła typu 
split, które pozwalają na uzyskanie do 80% energii 
cieplnej. 
Oferta wolf obejmuje 2 modele splitowe: 
- BWL-1S – moduł wewnętrzny z wbudowaną grzałką 
i moduł zewnętrzny, który zapewnia monowalentne 
pokrycie całego zapotrzebowania na energię ciepl-
ną obiektu;
- BWL-1SB – moduł wewnętrzny bez elementu ogrze-
wania elektrycznego oraz moduł zewnętrzny dla pracy 
w trybie biwalentnym z zewnętrznym źródłem ciepła.
Zastosowana w obu modelach sprężarka inwerte-
rowa umożliwia optymalne wykorzystanie pompy 
splitowej do ogrzewania, chłodzenia i przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej, a więc wszędzie tam, 
gdzie oprócz ogrzewania mamy potrzebę chłodzenia. 
Pompy ciepła składają się z dwóch modułów – we-

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

Pompy ciepła Wolf seria BWL-1S, BWL-1SB
Czyli split w ofercie

Zasada działania BwL-1S(B)
1 – parownik – energia powietrza 
zewnętrznego powoduje parowanie krążącego 
w pompie ciepła czynnika (czynniki chłodnicze 
o niskiej temperaturze wrzenia) i w ten sposób 
dochodzi do przejścia czynnika w stan 
gazowy;
2 – sprężarka (kompresor) elektryczna 
spręża odparowany czynnik, następuje jego 
podgrzanie do wysokiej temperatury;
3 – kondensator (skraplacz). Otrzymana 
energia cieplna jest oddawana do obiegu 
grzewczego. Czynnik w stanie gazowym 
schładza się i ponownie przechodzi w stan 
ciekły;
4 – zawór rozprężny powoduje obniżenie 
ciśnienia schłodzonego czynnika, dzięki temu 
może on ponownie przejąć ciepło  
z otoczenia, rozpoczynając tym samym  
nowy cykl w obiegu.

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

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Do współpracy z pompami oferowany jest  
sterownik BM-2, który umożliwia szybkie i in- 
tuicyjne sterowanie. Charakterystyka: sterowa-
nie temperaturą czynnika grzewczego na pod-
stawie parametrów pogodowych, programy  
czasowe dla trybu grzania, podgrzewu c.w.u.  
i cyrkulacji, kolorowy ekran 3,5”, prosta obsłu-
ga menu dzięki poleceniom tekstowym, obsługa 
za pomocą pokrętła z funkcją przycisku, 4 przy-
ciski szybkiego dostępu dla często używanych 
funkcji, montaż w panelu sterowania urządzenia 
grzewczego lub w podstawce ściennej jako panel 
zdalnego sterowania. W przypadku urządzeń
z wieloma obiegami możliwość rozszerzenia o mo-
duł mieszacza MM (do 7 obiegów z mieszaczem).

http://www.instalreporter.pl
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Energia odnawialna z powietrza

Dla osób, które obawiają się wysokich kosztów i du-
żego zakresu robót, związanych z wykonaniem głę-
bokich odwiertów, bardzo dobrym rozwiązaniem są 
coraz sprawniejsze pompy, pozyskujące ciepło z po-
wietrza zewnętrznego. w dodatku nie trzeba umiesz-
czać ich w całości w domu i doprowadzać do nich 
powietrze specjalnymi kanałami. 

Nie tylko podnosiło to koszty wykonania instala-
cji, ale też wiązało się z uciążliwym dla mieszkań-
ców hałasem, powstającym podczas pracy takie-
go urządzenia. Ze względu na ryzyko zamrożenia 
pompy i możliwość jej awarii, nie dało się (dla wy-
eliminowania hałasu) umieścić jej w całości na ze-
wnątrz budynku. Dlatego pompy ciepła podzielo-
no na dwie jednostki – wewnętrzną i zewnętrzną.  
Taką właśnie konstrukcję mają nowoczesne po-

Budując dom, można wybrać tańsze urządzenie grzewcze, a potem przez całe lata 
wydawać duże pieniądze na jego ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody.
Decydując się na ekonomiczny pod względem eksploatacyjnym system grzewczy, 
koszty budowy domu zwiększy się jedynie o kilka procent. Jest to więc korzystne 
także wtedy, gdy na inwestycję wzięto w banku kredyt. Raty z tytułu zastosowania 
efektywniejszego urządzenia grzewczego wzrosną minimalnie, a będzie dużo łatwiej 
je spłacać, gdy comiesięczne koszty utrzymania domu będą na niskim poziomie.
Przykładem oszczędnego pod względem eksploatacyjnym urządzenia grzewczego 
jest pompa ciepła. Na 1 kWh zużytej energii elektrycznej pompa ciepła może 
dostarczyć do budynku nawet od 3 do 5 kWh energii cieplnej.

Vaillant – szeroka 
oferta pomp ciepła

flexoTHERM exclusive – pompa ciepła z możliwością wyboru rodzaju 
dolnego źródła ciepła (solanka, woda, powietrze)
- wysoka sprawność dzięki trwałej sprężarce typ Scroll
- inteligentne zarządzanie źródłem ciepła przy układach hybrydowych – funkcja triVAI
- zintegrowane chłodzenie aktywne, możliwość montażu chłodzenia pasywnego
- funkcja PV Ready – współpraca z systemami fotowoltaicznymi

aroTHERM VWL – pompa ciepła typu powietrze-woda
- niskie koszty użytkowania dzięki wysokiemu COP = do 4,8
- niski pobór energii elektrycznej dzięki pompie o wysokiej sprawności
- wysoki komfort także latem dzięki funkcji aktywnego chłodzenia
- niewielkie wymiary – oszczędność miejsca

Jednostkę zewnętrzną powietrznej pompy 
ciepła aroThERM VwL, której głównymi 
zaletami są wysoka jakość wykonania 
i korzystna cena, można zamontować 
bezpośrednio przy ścianie domu

Pompa ciepła flexoTHERM exclusive, 
przeznaczona zarówno do ogrzewania,  
jak i chłodzenia domów, może pobierać 
energię odnawialną nie tylko z powietrza,  
ale i z gruntu lub wody

http://www.instalreporter.pl
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wietrzne pompy ciepła marki Vaillant – aroThERM 
VWL i flexoTHERM exclusive.

Budowa pomp ciepła flexoTHERM  
i aroTHERM

W przypadku pompy ciepła flexoTHERM w jednost-
ce wewnętrznej są jedynie pompy obiegowe oraz 
wymiennik ciepła i sprężarka, dzięki czemu jest ona 
bardzo cicha. Natomiast jednostka zewnętrzna za-
wiera tylko wymiennik, który pobiera energię z po-
wietrza i podgrzewa nią czynnik, krążący pomiędzy 
jednostką zewnętrzną a wewnętrzną.
w tym rozwiązaniu z jednostki zewnętrznej płynie 
do domu roztwór glikolu o temperaturze zbliżonej 
do temperatury otoczenia. Dopiero w jednostce we-
wnętrznej następuje dalsze przekazanie ciepła do 
czynnika ziębniczego i wzrost temperatury na sku-
tek działania sprężarki.
w aroThERM w jednostce wewnętrznej są jedynie 
pompy obiegowe oraz elementy sterujące, ewentu-
alnie zbiornik do ciepłej wody. Natomiast jednostka 
zewnętrzna zawiera nie tylko wymiennik, który po-
biera energię z powietrza i podgrzewa nią czynnik, 
krążący w układzie ziębniczym pompy ciepła, ale 
również kompletny układ ziębniczy wraz ze sprężar-
ką. w tym rozwiązaniu z jednostki zewnętrznej pły-
nie do domu roztwór glikolu o temperaturze zbliżo-
nej do temperatury instalacji grzewczej. w jednostce 
wewnętrznej następuje dystrybucja ciepła do całego 
systemu grzewczego. Dzięki zastosowaniu wentyla-
tora o zoptymalizowanym kształcie łopatek poziom 
hałasu przy maksymalnej mocy oscyluje w granicach 

45-54 dB(A), co nie stanowi znacznego obciążenia dla 
mieszkańców. Dodatkowo pompa ciepła powietrze-
-woda ma funkcję automatycznej redukcji prędko-
ści wentylatora w okresie nocnym.

Efektywność powietrznych pomp ciepła

wyniki badań pokazują, że pompa ciepła powietrze-
-woda może ogrzać budynek nawet przy temperatu-
rze zewnętrznej na poziomie -20°C. Przy jeszcze niż-
szej temperaturze zadanie ogrzewania domu i wody 
przejmuje grzałka elektryczna.
istotne, że nawet w niekorzystnych warunkach, na 
przykład przy temperaturze -15°C, pompa ciepła po-
wietrze-woda może pracować ze sprawnością rzę-
du 2,5. w porównaniu do systemu grzewczego, wy-
korzystującego olej opałowy, gaz płynny czy prąd, 
takie pompy są więc w stanie ograniczyć koszty 
ogrzewania budynku nawet 2-3-krotnie.

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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wiosenna promocja 
Vaillant

Jak wziąć udział w wiosennej Ekopromocji?
1. wypełnij formularz danymi kontaktowymi
2. wybierz pompę ciepła oraz instalatora
3. Podpisz umowę na montaż urządzenia
4. KUP WYBRAnE URZąDZEnIE 
Z RABATEM DO 7000 Zł!
Lista produktów objętych promocją
Regulamin

Obiady czwartkowe w PZITS

Główna Sekcja COwiA PZiTS zaprasza na „obiad czwart-
kowy”. Jest to nowa inicjatywa Sekcji. Mamy nadzieję, 
że stanie się cykliczna. Podczas spotkania będziemy 

omawiać, jakie zmiany będą wprowadzone w noweli-
zacji dyrektywy i analizować, jak to może wpłynąć na 
nasze krajowe regulacje.

2018 EYCE rozpoczęty w Polsce

Rozpoczęcie Europejskiego Roku inżynierów Budownic-
twa (EYCE) w Polsce ogłosił włodzimierz Szymczak, peł-
niący obowiązki prezydenta Europejskiej Rady inżynie-
rów Budownictwa – ECCE, podczas oficjalnego otwarcia 
ii Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury na 
MTP Budma 2018. Organizacja chce zwrócić uwagę na 
to, jak ważną rolę odgrywają inżynierowie budownictwa  
w życiu każdego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględ-

nieniem podnoszenia standardów ludzkiego życia. Bę-
dzie dążyć do podniesienia prestiżu i rangi inżynierów 
budownictwa wśród społeczeństw krajów europejskich.
w wielu jednak przypadkach rola inżynierów budownic-
twa nie jest wystarczająco ceniona przez społeczność  
w porównaniu z innymi zawodami. Dlatego też głów-
nym celem organizatorów Europejskiego Roku inżynie-
rów Budownictwa jest zmiana tej sytuacji.

http://www.instalreporter.pl
http://www.promocja-vaillant.pl/files/vaillant_karta_produktow.pdf
http://www.promocja-vaillant.pl/files/regulamin-promocji-Vaillant.pdf
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lokrotnych obciążeń dynamicznych, spowodowa-
nych ciągle zmieniającymi się wartościami ciśnienia 
wody oraz uderzeniami hydraulicznymi oraz w wy-
niku korozji rurociągu.

Uderzenia hydrauliczne
Powstają w instalacji na skutek nagłej zmiany lub 
gwałtownego zatrzymania prędkości przepływu 
wody silnie oddziałującej na wewnętrzne ścianki rury 
przesyłowej oraz jej połączenia. w skrajnych sytu-
acjach może to doprowadzić do pęknięcia korpusu 
rury, złączki lub rozszczelnienia połączeń.

nieprawidłowo dobrane materiały 
Sieci wodociągowe zbudowane są głównie z żeliwa, 
stali, PVC, PE-hD. instalacje wewnętrzne w starej 
substancji mieszkaniowej w większości wykonane 
są z rur stalowych. Obecnie do budowy instala-
cji wewnętrznej stosuje się rury z tworzyw sztucz-
nych, miedzi oraz stali nierdzewnej. Nieodpowied-
nio dobrany materiał do planowanych warunków 
pracy oraz agresywności wody, temperatury i ci-
śnienia przyczynia się do powstawania licznych 
nieszczelności. Czynniki zewnętrzne, które oddzia-
łują na przewody, takie jak: obciążenie dynamicz-
ne, nadmierne wstrząsy czy drgania – wymuszają 

dobór materiałów o odpowiednich parametrach 
technicznych. wyboru materiału powinien doko-
nać projektant i to on ponosi odpowiedzialność za 
ich prawidłowy dobór.

Złączki i obejmy Gebo do naprawy  
i modernizacji instalacji

Każda instalacja zrobiona nawet z najlepszych mate-
riałów po jakimś czasie ulega uszkodzeniu lub wyma-
ga modyfikacji (np. dodatkowego odgałęzienia). Nie 
ma nic bardziej denerwującego i zakłócającego spo-
kój domowy niż problemy związane z awarią insta-
lacji wodnej w mieszkaniu. Najczęściej takie awarie 
są bardzo uciążliwe, nie tylko na skutek dużych strat 
materialnych, które mogą spowodować, ale przede 
wszystkim na skutek odcięcia dopływu wody, co czę-
sto doprowadza do kłótni między sąsiadami. Czy mo-
żemy zapobiec takim awariom? Na pewno nie, ale 
możemy bardzo szybko naprawić uszkodzony od-
cinek przewodu za pomocą specjalnych obejm na-
prawczych GEBO, które każdy instalator lub zarządca 
nieruchomości powinien posiadać. Najlepszym i naj-
szybszym rozwiązaniem pozwalającym na naprawę 
uszkodzonego odcinka lub wykonanie dodatkowego 
odejścia jest zastosowanie żeliwnych złączek zacisko-

Każda awaria wodociągowa jest zjawiskiem loso-
wym. Główne przyczyny awarii w sieci wodociągowej 
związane są: z nieprawidłowym doborem materiału  
w odniesieniu do agresywności wody dostarczanej do 
obiektu przez zakład wodociągowy, błędami w wyko-
naniu instalacji, niewłaściwą eksploatacją (środowi-
sko agresywne, w którym poprowadzone są rury)  
i wadliwym projektowaniem. Sieci i instalacje we-

wnętrzne mają zmienną strukturę niezawodnościo-
wą. Ciśnienie wody nie jest wartością stałą, lecz 
zmienną w poszczególnych godzinach lub dobach 
(krzywa rozbioru wody). Duże wahania ciśnienia  
i skoki temperatury powodują zmęczenie materia-
łu, z którego zbudowane są elementy (złączki żeliw-
ne, stal, tworzywo sztuczne). w instalacji dochodzi 
do obniżenia wytrzymałości rurociągu w wyniku wie-

Niezbędnik instalatora 
– złączki GEBO 

Ułatwiają pracę i ratują przed zalaniem budynku

Efekt awarii rury wodociągowej w bloku mieszkalnym u sąsiada z góry 
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wych Gebo Quick i obejm naprawczych Gebo Clamps.
Gebo Quick to uniwersalne złączki zaciskowe prze-
znaczone do łączenia odcinków instalacji wodnych 
wykonanych ze stali lub PE. Natomiast Gebo Clamps 
to grupa obejm montażowo-naprawczych służących 
do naprawy nieszczelności i pęknięć w rurach stalo-
wych. Złączki zaciskowe Gebo Quick wykonano z żeli-

wa ciągliwego ocynkowanego ogniowo i galwanicznie. 
Dostępne średnice: ½- 2″ dla rur ze stali, 20-63,5 mm 
dla tzw. czarnych rur i PE. Złączki mają opatentowa-
ny w 1936 r. mechanizm stalowych pierścieni zacisko-
wych, który w połączeniu z pierścieniem uszczelniają-
cym z gumy NBR umożliwia wykonanie podłączenia 
dowolnej rury (stal, stal czarna, PE) w prosty, szyb-
ki i tani sposób. Jest to największa zaleta tego typu 
konstrukcji. Dzięki temu otrzymujemy szybkie, pew-
ne i przede wszystkim szczelne połączenie na wiele 
lat. Duże znaczenie ma również czas wykonania po-
łączenia i wygoda montażu w trudno dostępnych 
miejscach za pomocą dwóch kluczy do rur. Dwu-
dzielne obejmy remontowo-naprawcze skręca się za 
pomocą jednego klucza imbusowego. Stosując pro-
dukty Gebo, eliminujemy konieczność pracochłon-
nego i niebezpiecznego spawania oraz gwintowania.
Firma Gebo ma w ofercie również złączki Gebo Special.  
Jest to seria specjalistycznych żeliwnych łączników 
zaciskowych i flanszowych. Gebo Special dostępne 
jest w rozmiarach od 3/8″ do 2″ (nakrętka zacisko-
wa) oraz 2½″-4″ (flansza zaciskowa).
Jedną z najczęściej spotykanych awarii wodociągo-
wych w budynkach są pękające elastyczne, gumowe 
wężyki przyłączeniowe w oplocie metalowym. Gebo 
SuperVario jest to linia produktów do wykonywania 
połączeń hydraulicznych z wykorzystaniem elastycz-
nej rury karbowanej ze stali nierdzewnej AiSi316L. in-
stalator nie musi już poszukiwać odpowiedniej dłu-
gości wężyka, może on wykonać go samodzielnie,  
o odpowiedniej długości za pomocą ,,kuferka insta-
latora”, w którym znajdują się wszelkie narzędzia, 
niezbędne do utworzenia na rurze kołnierza, któ-
ry zagwarantuje szczelność połączenia. Uzupełnie-
niem oferty Gebo SuperVario są podwójne, elastycz-
ne rury karbowane służące do montażu systemów 
solarnych. Bardzo skracają one czas pracy w trud-
no dostępnych miejscach oraz zapewniają całko-
wity brak przecieków i dyfuzji tlenu przez przewód. 
Mocna powłoka polietylenowa odporna na działa-
nie promieniowania UV chroni w doskonały sposób 

przewód przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ma 
podłużną perforację, co pozwala na łatwe rozdzie-
lenie rur bez uszkodzenia izolacji. Sama izolacja wy-
konana jest z syntetycznej zamkniętokomórkowej 
pianki EPDM o doskonałej odporności na wysoką 
temperaturę, warunki atmosferyczne.

Nowości w ofercie do rur miedzianych

Nowa seria złącz mosiężnych Gebo Brass przezna-
czona jest do instalacji na rurach miedzianych. Złącz-
ki z serii MO służą do połączenia dwóch bosych koń-
ców rur miedzianych w zakresie średnic 15-54 mm. 
Dzięki tym złączkom nie jest wymagane lutowanie 
lub zaprasowywanie, a to znacznie ułatwia pracę in-
stalatora. Mosiężne złączki zaciskowe zakończone 
gwintem zewnętrznym z serii MAS umożliwiają pod-
łączenie gładkiego króćca rury miedzianej do arma-
tury lub złączki z gwintem wewnętrznym (zawory, 
reduktory, złączki z żeliwa itp.). w rodzinie Gebo Brass 
znajdują się również mosiężne, dwudzielne obejmy 
naprawcze z serii MD oraz dwudzielne obejmy re-
montowo-naprawcze MB, z odejściem gwintowa-
nym (gwint wew.) z boku. Media to: woda lub sprę-
żone powietrze. Złączki i obejmy z tych serii mogą 
być stosowane również do rur ze stali nierdzewnej, 
pod warunkiem, że średnica zewnętrzna rury ze sta-
li nierdzewnej odpowiada średnicy zewnętrznej rury 
miedzianej. Obejmy MD mogą być montowane rów-
nież na cienkościennych rurach stalowych, przy za-
chowaniu tej samej średnicy zewnętrznej, którą mają 
rury miedziane. Pozostałych produktów z gamy Gebo 
Brass, tj. MB, MAS i MO nie zalecamy do stosowania 

na rurach stalowych, z uwagi na kontakt wody z ma-
teriałem korpusów złączek i obejm, co może dopro-
wadzić do korozji elektrochemicznej.

Gebo Technika international Sp. z o.o. 
ul. Okólna 45, 05-270 Marki k. warszawy
tel. 22 511 20 95/96 
sales@gebo.com.pl, www.gebo.com.pl 
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Gebo Brass MB

Gebo Brass MO

Montaż złączek Gebo Quick

Montaż obejm Gebo DSK
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tem działań na kanale AFRiSOpl. Z ponad 50 filmów  
o różnej tematyce można nauczyć się m.in., jak re-
gulować temperaturę podgrzewacza wody użytko-
wej, jak chronić kotły, czy instalacje lub w jaki sposób 
montować całe systemy do ogrzewania bądź grupy 
pompowe. Nie brakuje też animacji produktowych, 
filmów z życia firmy, a nawet konkursów.
Platforma stanowi również idealny kanał komu-
nikacji pomiędzy firmą a klientami. Pod filmami 
pojawia się wiele komentarzy z konkretnymi pyta-
niami, na które zawsze bardzo szybko i wyczerpują-
co odpowiadają pracownicy firmy AFRiSO z Zespo-
łu wsparcia Technicznego.
AFRISO daje niezwykłą szansę aktywnego rozwoju 
swoim widzom. Poszukuje instalatorów, którzy chcie-
liby na oficjalnym kanale AFRISOpl zaprezentować 
swoje umiejętności i wiedzę innym klientom firmy na 
temat montażu i zastosowań produktów na instala-
cji. Jako pierwszy swoich sił spróbował instalator Prze-
mek herdzina z firmy F.h.U. APiNEx Adam herdzina, 
który, jak sam przyznaje, po opublikowaniu filmu jest 
bardziej rozpoznawany w hurtowniach, a w oczach 
klientów jego wartość znacznie wzrosła.

Pomysł na kanał AFRiSOpl na YouTube powstał 
w 2015 roku, gdy wychodząc naprzeciw panującym 
trendom oraz zdając sobie sprawę z potrzeby edu-
kacji klientów, opublikowano pierwszą animację pro-
duktową dotyczącą strategicznego produktu  
AFRiSO, jakim jest odpowietrznik automatyczny. 
Zaraz po tym nakręcono pierwszy film poradnikowy 
„Jak odpowietrzyć instalację c.o?”, który okazał 
się wielkim sukcesem i ma już ponad 140 tys. wy-
świetleń, co w tak specjalistycznej branży jest rzad-
kością. Ale to był dopiero początek…
w 2016 roku po serii kolejnych filmów instruktażo-
wych pojawił się film, który nie tylko dorównał popu-
larnością swoim poprzednikom, ale nawet je przebił 
– ponad 170 tysięcy widzów uzyskał poradnik „Jak 
regulować instalację za pomocą 3- i 4-drogowych 
zaworów mieszających”. Od tego czasu średnio co 
2 tygodnie na kanale AFRISOpl znajdziemy wiele fil-
mów poradnikowych, spośród których liczna grupa 
naszych klientów zdobywa nowe informacje na te-
mat wykorzystania produktów AFRiSO.
Obszar poszerzania specjalistycznej, jak i podsta-
wowej wiedzy instalatorskiej jest głównym nur-

– Witam Was na kanale AFRISO, na którym dzielimy się naszą wiedzą i prezentujemy sprawdzone i skuteczne sposoby 
rozwiązywania problemów, optymalizacji, ochrony oraz kontroli instalacji grzewczych jak i chłodniczych – to zdanie usłyszymy 
przed filmami poradnikowymi coraz bardziej popularnego kanału firmy AFRISO na YouTube, który do marca 2018 roku 
osiągnął już ponad 1000 subskrypcji i opublikował ponad 50 filmów. 

AFRISO ma to na YOUTUBE
Filmy poradnikowe dla instalatorów 

Akcja firmy „Zostań Expertem w filmach poradnikowych” daje niesamowite 
możliwości, takie jak darmową promocję swojego biznesu czy nowe doświadczenie. 
Wystarczy wysłać swoje zgłoszenie na adres mailowy filmy@afriso.pl, a firma 
AFRISO przyjedzie do Ciebie z kamerą i potrzebnymi produktami, aby nagrać 
kolejny film poradnikowy z Tobą w roli głównej!

Zasubskrybuj 
www.youtube.com/AFRISOpl 

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/channel/UC2Kau3XJms264MyV0JHBAng/videos
https://www.youtube.com/watch?v=RAOYhvqao5k&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=i9-7b0QCmyg&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=O1xTcHCXaDI&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=CXvbqPmGRis&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Czi4S151Y9Y&t=5s
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× 0,065 = 13 m3. Ogrzanie takiej objętości betonu  
o 1 K oznacza potrzebę doprowadzenia energii w ilo-
ści: 13 × 2000 × 1 × 1 = 26 000 kJ, czyli około 7,22 kwh. 
Jaką objętość wody potrzebowalibyśmy do zmaga-
zynowania takiej samej ilości energii?
V = 26000/ (998 × 4,19 × 1) = 6,22 m3

Chcąc zakumulować podobną ilość energii, co w wy- 
lewce o objętości 13 m3 ogrzewając wodę o 1 K, mu-
sielibyśmy zastosować zbiornik buforowy o objęto-
ści nieco ponad 6 m3. wynika z to faktu czterokrotnie 
większej pojemności cieplnej wody, ale równocześnie 
dwukrotnie niższej gęstości. Z oczywistych wzglę-

dów zbiorniki buforowe o tak dużej pojemności są 
niezwykle rzadko stosowane w budynkach jedno-
rodzinnych. Z reguły stosuje się zbiorniki o znacznie 
mniejszej pojemności, rzędu 100-500 l, woda zaś pod-
grzewana o 5-7 K, co pozwala zakumulować więk-
szą ilość ciepła i zapewnić odpowiednio długi czas 
pracy sprężarki. 
Mimo wszystko warto korzystać z dużej pojemno-
ści cieplnej instalacji podłogowej i w uzasadnionych 
przypadkach rezygnować z zastosowania zbiornika 
buforowego. Pozwala to zredukować koszty inwe-
stycji z uwagi na brak konieczności zakupu zbiorni-

Układ ze zbiornikiem buforowym 

Ogrzewanie podłogowe jest cenione przede wszyst-
kim za możliwość ogrzania pomieszczeń przy względ-
nie niskiej temperaturze wody (czynnika grzewcze-
go), dziś coraz częściej w okolicy lub nawet poniżej 
30°C. Dzięki temu różnica między temperaturą gór-
nego i dolnego źródła jest niższa, a w efekcie spraw-
ność pompy ciepła wyższa. Za to nie zawsze wyko-
rzystujemy inną cechę instalacji podłogowej, jaką jest 
możliwość akumulacji znacznej ilości ciepła. Bardzo 
często niezależnie od tego czy pompa ciepła współ-
pracuje z ogrzewaniem podłogowym, czy z grzejni-
kami lub klimakonwektorami i tak stosujemy zbior-
nik buforowy. Jego zadaniem jest akumulacja ciepła 
w trakcie poszczególnych cykli pracy pompy ciepła  
i zasilanie instalacji proporcjonalnie do jej aktualnych 
potrzeb. Oczywiście taki układ (rys. 1) pracuje po-
prawnie i zapewnia bezpieczną eksploatację pompy 
ciepła oraz względnie długie cykle pracy sprężarki.

Można bez…

w wielu przypadkach zastosowanie ogrzewania pod-
łogowego pozwala zrezygnować ze zbiornika buforo-
wego, a to oczywiście generuje spore oszczędności, 
ponieważ nie musimy kupować zbiornika, pompy 
obiegowej, a czasem i dodatkowego modułu ste-
rującego. Odpowiednia grubość warstwy jastrychu  
w instalacji ogrzewania podłogowego może w pełni 
zastąpić zbiornik buforowy. 

Przykład obliczeniowy. 
Możemy to w prosty sposób przeanalizować na przykła-
dzie domu o powierzchni 200 m2, w którym zastosowa-
no ogrzewanie podłogowe i wylewkę o grubości 6,5 cm. 
Obliczmy, jaką ilość energii możemy zakumulować 
w materiale wylewki, podnosząc jej temperaturę  
o zaledwie 1 K.
Przyjęto gęstość jastrychu 2000 kg/m3, a ciepło wła-
ściwe 1 kJ/kg × K. Objętość warstwy betonu to 200 

Ogrzewanie podłogowe i pompa ciepła to oczywiste połączenie. Wiele osób uznaje 
wręcz, że to jedyne słuszne rozwiązanie w przypadku zastosowania pompy ciepła  
w domach jednorodzinnych. Mimo to nie zawsze wykorzystujemy możliwości,  
jakie oferuje system ogrzewania podłogowego. Chodzi tu przede wszystkim  
o akumulację ciepła i optymalizację pracy źródła, czyli pompy ciepła.

Ogrzewanie podłogowe – magazyn energii, 
nie zawsze wykorzystany

Układy ze zbiornikiem buforowym lub bez 

Stefan ŻuchowSki
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1  Układ z pompą ciepła, zbiornikiem 
buforowym i instalacją podłogową
1 – pompa ciepła
2 – zbiornik buforowy
3 – obieg grzewczy
4 – sterownik
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ka, pompy i ewentualnego modułu. Ułatwia to rów-
nież montaż i redukuje przestrzeń zajmowaną przez 
urządzenia techniczne. Poza tym cykle pracy pom-
py ciepła mogą być również dłuższe. Analizując to na 
powyższym przykładzie, zakładając, że do ogrzewa-
nia domu o powierzchni 200 m2 zastosowano pom-
pę ciepła o mocy 10 kw, pojemność cieplna insta-
lacji podłogowej pozwala na ciągłą pracę sprężarki 
przez 7,22/10 = 0,72 h, czyli około 42 minut i to zakła-

dając ogrzewanie wylewki betonowej jedynie o 1 K. 
Dla porównania, stosując zbiornik buforowy napeł-
niony wodą, podgrzewaną o około 7 K, w zależno-
ści od pojemności zbiornika uzyskamy następujące 
czasy pracy pompy ciepła (tabela powyżej).
Oczywiście rzeczywisty czas pracy sprężarki bę-
dzie zależny od wielu czynników, w tym sposobu re-
gulacji, rozmieszczenia czujników temperatury, itp.  
w każdym bądź razie widoczne na tym tle, znaczne 

1

3
4

2  Bezpośrednie podłączenie pompy 
ciepła do instalacji podłogowej
1 – pompa ciepła
3 – obieg grzewczy
4 – sterownik

Pojemność 
zbiornika

Podwyższenie 
temperatury  

wody w zbiorniku 
Moc pompy ciepła

Ilość energii 
możliwa do 

zakumulowania

Czas pracy 
sprężarki 

[l] [K] [kW] [kWh] [min]
50 7 10 0,41 2,44

100 7 10 0,81 4,88
200 7 10 1,63 9,76
300 7 10 2,44 14,64
400 7 10 3,25 19,51
500 7 10 4,07 24,39

1000 7 10 8,13 48,79
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możliwości akumulacji energii w wylewce betono-
wej warto jest wykorzystywać. Jest to szczególnie 
wygodne rozwiązanie w połączeniu z kompakto-
wą pompą ciepła, z wbudowanym podgrzewaczem 
wody. Zastosowanie takiego rozwiązania (rys. 2) po-
zwala maksymalnie zredukować koszt inwestycji  
i zakres prac montażowych. Sprowadzają się one do 
posadowienia pompy ciepła i doprowadzenia rur 
instalacji dolnego źródła oraz wody zimnej i ciepła,  
a także podłączenia rury zasilającej i powrotnej ogrze-
wania podłogowego. System jest prostszy, tańszy  
i pozwala lepiej wykorzystać powierzchnię pomiesz-
czenia technicznego.

Warunki konieczne do bezpośredniego 
podłączenia pompy ciepła  
do instalacji podłogowej

Po pierwsze, pompa ciepła powinna być wypo-
sażona w sterownik z funkcją bilansu energii,  
który w sposób ciągły kontroluje ilość ciepła odda-
waną przez instalację podłogową do pomieszcze-

nia. Pomiar ten jest podstawą do zarządzania pra-
cą pompy ciepła proporcjonalnie do aktualnych 
potrzeb. Efektem jest mniejsza liczba cykli pracy 
pompy ciepła (w porównaniu do układu z bufo-
rem), niższa temperatura zasilania i niższe straty 
ciepła z instalacji. 
Po drugie opory przepływu w instalacji podłogo-
wej powinny być na tyle niskie, by dostępne ci-
śnienie dyspozycyjne pompy obiegowej w pompie 
ciepła zapewniło osiągnięcie zalecanego prze-
pływu. Z reguły instalację projektuje się z uwzględ-
nieniem różnicy temperatury zasilania i powrotu na 
poziomie 5 K. ważne, by średnice rur i długości pę-
tli ogrzewania podłogowego były dostosowane do 
wymaganego przepływu. w przeciwnym razie nie-
zbędne będzie zastosowanie zbiornika buforowego 
w roli sprzęgła hydraulicznego i montaż dodatkowej 
pompy obiegowej za zbiornikiem buforowym (rys. 1).
Po trzecie – niezależnie od warunków zewnętrznych  
i zadanej oraz zmierzonej temperatury w poszczegól-
nych pomieszczeniach – nie może dochodzić do gwał-
townego ograniczenia przepływu w instalacji.  

MM M1

2

3
4

3  System z pompą ciepła i zbiornikiem 
buforowym w roli sprzęgła hydraulicznego 
1 – pompa ciepła
2 – zbiornik buforowy
3 – obieg grzewczy
4 – sterownik
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Nie możemy więc wyposażyć wszystkich pomiesz-
czeń w dodatkowy układ miejscowej regulacji tem-
peratury. w przeciwnym razie podczas pracy pom-
py ciepła mogłoby dojść do gwałtownego spadku 
przepływu i przyrostu temperatury zasilania oraz 
różnicy temperatury, co mogłoby skutkować awa-
ryjnym wyłączeniem urządzenia. Myśląc o zastoso-
waniu dodatkowego systemu miejscowej regulacji 
temperatury, musimy, albo od razu zdecydować się 
na zastosowanie zbiornika buforowego, albo zredu-
kować liczbę pętli z miejscową regulacją tempera-
tury do maksymalnie 30-40% (dokładna wartość na-
leży zawsze ustalić z producentem pompy ciepła). 
Podobnie, gdy chcemy podzielić instalację grzewczą 
na kilka obiegów, np. jeden obsługujący parter i dru-
gi zasilający poddasze, stosując osobne grupy pom-
powe, wówczas niezbędne jest zastosowanie zbior-
nika buforowego (rys. 3). w przeciwnym razie 
mogłoby dość do sytuacji, w której jeden lub dwa 
zawory mieszające zamykałyby się gwałtownie, re-
dukując przepływ przez pompę ciepła. Skutki były-
by analogiczne jak w przypadku nagłego zadziała-
nia kilku termostatów pokojowych i zamknięcia 
przepływu wody przez poszczególne pętle ogrzewa-
nia podłogowego. Spowodowałoby to nagły przy-
rost temperatury zasilania i w przypadku zbyt krót-
kiego czasu pracy sprężarki mogłoby skutkować 
wyłączeniem awaryjnym urządzenia.

Projektując instalację grzewczą z pom-
pą ciepła w budynku jednorodzinnym, 
z pewnością warto wykorzystać możli-
wości akumulacji ciepła, jakie oferuje 
nam instalacja podłogowa. W tym celu 
wystarczy zadbać o zapewnienie od-
powiedniego przepływu czynnika i za-
stosować sterownik z funkcją bilansu 
energii. Na etapie wykonania instalacji 
ważne jest zachowanie zaleceń projek-
towych, a przede wszystkim zaprojek-
towanych średnic i długości rur. 
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Polska skazana  
za jakość powietrza

Trybunał Sprawiedliwości UE skazał Polskę za naru-
szenie unijnych przepisów dotyczących czystego po-
wietrza. Uznano, że Polska nie wypełniła zobowią-
zań odnoszących się do przestrzegania rocznych  
i dziennych dopuszczalnych wartości związanych  
z istnieniem w powietrzu pyłu zawieszonego (PM10), 
a także przygotowania planów, które pozwolą skró-
cić liczbę dni z przekroczeniami. Taki wyrok Trybuna-
łu oznacza, że sędziowie uznali podejmowane przez 
polskie rządy działania na rzecz poprawy jakości po-
wietrza za niewystarczające. Nie oznacza jednak, że 
będziemy musieli ponieść finansowe konsekwencje, 
ponieważ Polsce przysługuje jeszcze dwuletni okres 
na poprawę sytuacji i dostosowanie do prawa unij-
nego w zakresie ochrony powietrza.
Polski Alarm Smogowy sprawdził postępy w realiza-
cji programu Czyste Powietrze, na 14 jego punktów 
zrealizowano tylko jeden – rozporządzenie o kotłach, 
które wymaga jednak dopracowania i przepisów, któ-
re zapewnią mu skuteczność. 
Kluczowe znaczenie ma teraz – mówią przedstawi-
ciele Polskiego Alarmu Smogowego – wprowadze-
nie odpowiednich norm jakości węgla sprzedawa-
nego do gospodarstw domowych oraz stworzenie 
systemu świadectw jakości dla tego paliwa. Te re-
gulacje miały zostać wprowadzone już w ubiegłym 
roku, ale rząd odwleka ich wprowadzenie. Konieczne 
jest także wdrożenie szeroko zakrojonego programu 
walki z ubóstwem energetycznym i termomoder-
nizacji polskich domów. Pilotaż takiego programu,  
w którego stworzenie i wdrożenie od dłuższego 
czasu zaangażowani są eksperci Polskiego Alarmu 
Smogowego, rozpocznie się wkrótce w Skawinie.
Postępy w realizacji rządowego programu walki ze 
smogiem można sprawdzić na stronie: 
www.polskabezsmogu.pl.

I N W E S T Y C J A  W  J A K O Ś ĆI N W E S T Y C J A  W  J A K O Ś Ć
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O pracy systemów 
niskotemperaturowych

Dlaczego pomimo zmiany klimatu na bardziej umiarko-
wany oraz mniejszej liczby mroźnych dni w okresie zimo-
wym odczuwamy mniejszy komfort cieplny w domu? 
Teoretycznie jest to sprzeczne z logiką, lecz w prakty-
ce wiele osób potwierdza fakt, że zwłaszcza w okre-
sach przejściowych, czyli wrześniu, październiku, marcu  
i kwietniu czują, że w domu jest chłodniej i jeśli mają taką 
możliwość dogrzewają dom np. kominkiem. Taka sytu-
acja występuje zazwyczaj, gdy temperatura zewnętrz-
na oscyluje blisko 0°C i może wynikać z kilku czynników. 
Przede wszystkim efekt zmniejszonego komfortu 
cieplnego jest bardziej odczuwalny przy systemach 
ogrzewania płaszczyznowego niż przy tradycyjnym 
ogrzewaniu grzejnikowym. wynika to z faktu, że sys-
tem płaszczyznowy pracuje przy niższych warto-
ściach temperatury wody w instalacji c.o. Dla kotłów 

Każdy kto mieszka w domu jednorodzinnym, w którym pracuje ogrzewanie podłogowe z automatyką pogodową wie, że w okresach 
przejściowych (późną wiosną i wczesną jesienią) są momenty, gdy ogrzewanie „nie nadąża” za szybkimi zmianami temperatury  
na zewnątrz i w domu jest czasami chłodno. Jaka jest tego przyczyna i jak zapewnić komfort cieplny także w tych okresach?

Ogrzewanie podłogowe  
w okresach przejściowych

Sposób na ciepły dom niezależnie od pory roku, czyli o właściwym sterowaniu

Marcin kotarSki
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Przykładowa krzywa grzewcza dla pompy ciepła pracującej w domu jednorodzinnym 
pod warszawą wyposażonym w ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni. 
Przykład ten można potraktować jedynie jako punkt odniesienia, a nie ścisłą 
wytyczną, ponieważ każdy budynek wymaga indywidualnego podejścia 
z powodów omówionych już wcześniej

http://www.instalreporter.pl
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Termostat Uni SH z podwójnym przyłączem grzejnikowym Multiblock T
do grzejników dekoracyjnych

Podwójne przyłącze grzejnikowe Multiblock T i termostat Uni SH stanowią najlepsze pod względem 
techniki i wyglądu zewnętrznego rozwiązanie połączenia nowoczesnych grzejników łazienkowych  
z instalacją c.o. Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem.
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

Oventrop Sp. z o. o. Bronisze, ul. Świerkowa 1B 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 752 94 47
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl

Armatura i Systemy Premium 

średnie parametry pracy wynoszą ok. 35°C (zasila-
nie 40°C, powrót 30°C), a przy pompach ciepła jesz-
cze mniej, czyli 30°C (zasilanie 34°C, powrót 26°C). 
Takie parametry są podyktowane chęcią uzyskania, 
jak najwyższej sprawności powyższych źródeł ciepła  
i zmniejszeniem konsumpcji energii oraz paliw nie-
zbędnych do jej wytworzenia. 
wymienione wcześniej parametry pracy systemu 
płaszczyznowego wynikają z obowiązującej powszech-
nie praktyki i są dostosowane do sprawności energe-
tycznej budynków i bilansu strat ciepła. Przy kalkulacji 
strat ciepła dla budynków przyjmuje się obliczeniowe 
wartości temperatury zewnętrznej, która waha się po-
między -16°C, a -24°C w zależności od regionu Polski. 
Obliczeniowe wartości temperatury wewnętrznej wy-
noszą zazwyczaj 20°C dla pomieszczeń stałego prze-
bywania ludzi oraz 24°C dla łazienek. Upraszczając 
kwestię procesu wyliczenia strat ciepła na potrze-
by niniejszego artykułu, można je opisać jako iloczyn 
różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej oraz 
współczynnika przenikania ciepła i powierzchni danej 

przegrody (ściana, strop, podłoga, stolarka).
Z powyższego wynika prosta i oczywista zależność 
pomiędzy temperaturą zewnętrzną a temperatu-
rą wody w instalacji c.o., która powinna spadać lub 
rosnąć w zależności od wahań temperatury po-
wietrza na zewnątrz. Dlatego też producenci urzą-
dzeń grzewczych, jak kotły czy pompy ciepła stosują  
w nich regulatory z funkcją sterowania pogodowe-
go. Oznacza to, że regulator ma zaprogramowany 
algorytm, który poprzez odczyt temperatury ze-
wnętrznej ustala wartość temperatury wody. Para-
metry tego algorytmu można zmieniać przez wybór 
odpowiedniej krzywej grzew-
czej. Co oznacza odpowiednia 
krzywa grzewcza? To zasad-
nicze pytanie, a odpowiedź 
nie jest prosta, a przynajmniej 
nie dla osób bez uprawnień 
lub doświadczenia. Ustawie-
nie krzywej grzewczej to klu-
czowa sprawa i może stać się 

sednem problemu, który jest tematem przewodnim 
artykułu. Fachowiec dobierze ustawienia prawidło-
wo, uwzględniając różne czynniki w tym rodzaj insta-
lacji grzewczej (grzejniki lub system płaszczyznowy).

Parametry krzywej grzewczej  
a komfort cieplny

Dlaczego parametry krzywej grzewczej mają tak istot-
ny wpływ na komfort cieplny w budynku z ogrzewa-
niem podłogowym? 
Po pierwsze, ogrzewanie płaszczyznowe pracuje na 

niskich parametrach, a każdy stopień C mniej lub 
więcej ma znaczący wpływ na jego moc. 
Po drugie, średnia temperatura wody w rurach może 
mieć ok 25°C (zasilanie 29°C, a powrót 21°C), zakłada-
jąc że źródło ciepła jest wyposażone w regulator pogo-
dowy, a temperatura powietrza na zewnątrz wynosi 
koło 0°C. Przy takiej temperaturze wody w rurach ogrze-
wania podłogowego, średnia temperatura podłogi wy-
nosi mniej więcej 22°C. Pomimo skompensowania strat 
ciepła w budynku i zapewnienia właściwej temperatu-
ry powietrza, rozkład pionowy nie jest idealny, a tem-
peratura przy stopach nie wynosi 24°C.

Jak zatem zapewnić komfort cieplny  
w obiekcie z ogrzewaniem podłogowym?

Skoro zagadka zmniejszonego komfortu cieplnego w okresach przejściowych 
została już rozwikłana, co można zrobić, żeby ów komfort poprawić. 
Ponieważ sedno problemu tkwi w krzywej grzewczej, można go rozwiązać na 
dwa sposoby.
Pierwszym z nich to wyłączenie regulacji pogodowej. Genialne w swojej 
prostocie, jednak… zwiększające zużycie energii, a więc raczej niewielu użyt-
kowników się na nie zdecyduje. 
Drugim rozwiązaniem jest skorygowanie krzywej grzewczej tak, aby dla 
temperatury powietrza na poziomie od -5 do +5°C jej przebieg był bardziej 
płaski, a średnia temperatura wody wynosiła co najmniej 27-28°C dla insta-
lacji z pompami ciepła i odpowiednio 5°C więcej z kotłami. Takie rozwiązanie 
jest bardziej skomplikowane i wykona je tylko fachowiec, który zna się na da-
nym modelu urządzenia i regulatora. warto jednak taką opcję rozważyć, gdyż 
wzrost zużycia energii jest nieznacznie większy, a znacząco wpływa na popra-
wę komfortu cieplnego.

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl
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1. Centrala Alpha IP pozwala na regulację systemu 
ogrzewania/chłodzenia w każdym pomieszczeniu. 
Obsługuje maks. 6 lub 10 stref grzewczych. Centrala 
rejestruje i analizuje wartości temperatury zadanej  
i rzeczywistej mierzonej przez termostaty pokojowe. 
Stosownie do tych wartości regulowana jest tempe-
ratura w pomieszczeniach za pomocą podłączonych 
siłowników. Opcjonalnie zalecane jest podłączenie 
do centrali pompy ogrzewania podłogowego. 
2. Termostat tygodniowy Alpha IP z możliwością 
ustawienia 6 zmian temperatury na dobę. Termostat 
rejestruje informacje o temperaturze i wilgotności  
w pomieszczeniu, a następnie cyklicznie przekazu-
je je do przyuczonej centrali. Dzięki tym wartościom 
temperatura w pomieszczeniu może być bardzo pre-
cyzyjnie regulowana. Temperaturę oczekiwaną na-
leży ustawić pokrętłem termostatu lub za pomocą 
aplikacji w trybie automatycznym lub ręcznym.
3. Siłowniki Prandelli o mocy 1 w – 3-krotnie mniej-
szej od większości spotykanych na polskim rynku.
Cały układ sterowania można stopniowo rozbudowy-
wać, dokładając kolejne elementy. Jednym z takich 
elementów jest moduł kotłowy, który ma możliwość 

sterowania pompą ogrzewania podłogowego, kotłem 
grzewczym, przełącza między trybami grzanie/chło-
dzenie oraz monitoruje punkt rosy. Poza tym za po-
mocą aplikacji można programować indywidualnie 
wszystkie wejścia i wyjścia modułu oraz przyporząd-
kować je do różnych funkcji np. sterowanie osusza-
czem, przyłączenie zewnętrznego zegara sterujące-
go czy ogranicznika temperatury wody zasilającej.
Dużym udogodnieniem jest zasilanie większości urzą-
dzeń Alpha iP na baterie oraz bezprzewodowy kontakt 
między urządzeniami. Dzięki temu można łatwo zmie-
niać usytuowanie urządzeń, ale także montować, demon-
tować system oraz przenosić do innego mieszkania.

System ten pozwala nie tylko na sterowanie ogrze-
waniem (podłogowym i grzejnikowym), oświetleniem 
czy bezpieczeństwem, ale także dzięki możliwości 
tworzenia „scen”, automatyzuje wiele procesów dnia 
codziennego. Prandelli Alpha iP został zaprojektowa-
ny jako system modułowy. Jego jedną z głównych 
cech jest łatwość instalowania i prostota obsługi. Kon-
figuracja urządzeń Alpha iP odbywa się za pomocą 
intuicyjnej i bezpłatnej aplikacji dla smartfonów z sys-
temem Android i i dla urządzeń Apple. Aplikacja pro-
wadzi użytkownika przez cały proces konfigurowania 
krok po kroku. wszystkie niezbędne połączenia mię-
dzy urządzeniami są tworzone automatycznie. Po za-

instalowaniu aplikacja staje się głównym panelem 
operacyjnym, za pomocą którego można sterować  
i konfigurować cały system Alpha iP. Aplikacja zawsze 
wyświetla bieżący stan zainstalowanych urządzeń lub 
wysyła komunikaty dla określonych stanów systemu.

Jak stworzyć układ sterowania ogrzewaniem 
podłogowym przez internet?
Po zainstalowaniu na smartfonie aplikacji Alpha iP roz-
poczynamy od przyuczenia bramki internetowej, a na-
stępnie kolejno instalujemy pozostałe elementy systemu.
Produkty – oprócz bramki internetowej – potrzebne 
do stworzenia indywidualnego systemu sterowania:

Przyzwyczajamy się do tego, że ogrzewanie – a w szczególności ogrzewanie podłogowe – pracuje w powtarzającym się automatycznym 
trybie. Temperatura zmienia się z dziennej na nocną o określonych porach, a tylko w nielicznych przypadkach korygujemy czas zmiany  
i temperaturę trybu. Ostatnio coraz większą popularność zyskują bezprzewodowe systemy sterowania inteligentnymi domami z możliwością 
sterowania i kontroli przez internet z dowolnego miejsca na świecie. Takim nowoczesnym rozwiązaniem jest system Alpha IP od Prandelli. 

Alpha IP – bezprzewodowe sterowanie 
ogrzewaniem podłogowym przez Internet

Prandelli Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40, 80-298 Gdańsk
tel. 58 762 84 55
prandelli@prandelli.pl, www.prandelli.pl
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c.o., część powrotną grzejnika płaszczyznowego łą-
czy się z częścią zasilającą Floor Fix, część powrot-
ną Floor Fix łączy się z kolektorem instalacji c.o. bez-
pośrednio lub za pomocą drugiej pętli ogrzewania 
płaszczyznowego (rys. 4). 
Floor Fix ma możliwość ograniczenia temperatury 
czynnika grzewczego wpływającego do drugiej pętli 
ogrzewania płaszczyznowego poprzez wbudowany 
ogranicznik powrotu. Jest to pełna ochrona przed 
przegrzaniem drugiej pętli ogrzewania płaszczy-
znowego oraz częściowa ochrona pętli pierwszej. 
Ze względu na brak układu mieszającego, „pierwsze 
metry” pętli pierwszego grzejnika mają temperatu-
rę zbliżoną do zasilania instalacji c.o., dlatego suge-
ruje się stosowanie źródeł niskotemperaturowych. 
Dzięki zastosowaniu we Floor Fix drugiej wkładki ter-
mostatycznej oraz głowicy termostatycznej, istnieje 
możliwość regulacji temperatury powietrza w ogrze-
wanym pomieszczeniu. Miejsce pomiaru i regulacji 

System regulacyjny składa się z zespołu regula-
cyjnego Floor Fix (rys. 2) i głowicy termostatycznej 
(rys. 3) z wyniesionym czujnikiem i zadajnikiem. 
Opcjonalnie zamiast głowicy termostatycznej z wy-
niesionym czujnikiem i zadajnikiem można wykorzy-

stać regulator elektroniczny i siłownik termiczny, jako 
elementy wykonawczy. 
idea wprowadzenia systemu regulacji temperatury 
z wykorzystaniem zespołu regulacyjnego Floor Fix 
polega na połączeniu wszystkich istotnych cech sys-
temu ogrzewania płaszczyznowego w jednej arma-
turze tak, aby można było ją zastosować w tradycyj-
nej instalacji grzejnikowej. Floor Fix ma dwa elementy 
termostatyczne, ogranicznik temperatury powrotu 
oraz tradycyjną wkładkę termostatyczną, taką jak  
w zaworach termostatycznych.
Ogranicznik temperatury powrotu ma regulowa-
ny zakres pracy w granicach 30-60°C. Zakres pracy 
wkładki termostatycznej zależy od typu zastosowa-
nej głowicy termostatycznej i wynosi 6-28°C. Sposób 
połączenia grzejnika płaszczyznowego i Floor Fix  
z instalacją c.o. jest analogiczny do układów z RTB 
(lub RTL). Część zasilającą grzejnika płaszczyznowe-
go łączy się bezpośrednio z rozdzielaczem instalacji 

Gdy znaczna część pomieszczeń w obiekcie ogrzewana jest za pomocą grzejników płytowych, jedno zaś lub dwa pomieszczenia 
ogrzewane są za pomocą grzejników płaszczyznowych np. kuchnia, łazienka pojawia się pytanie, czy warto dla jednej lub dwóch 
małych pętli stosować specjalne układy mieszające, systemy ochrony grzejnika płaszczyznowego przed przegrzaniem?  
Czy należy zastosować specjalne rozdzielacze z wkładkami termostatycznymi i rotametrami? Aby odpowiedzieć na potrzeby 
rynku Herz zaprojektował i wdrożył specjalny system regulacyjny ogrzewania płaszczyznowego do montażu pod tynkiem.

Ogrzewanie płaszczyznowe  
z wykorzystaniem Floor Fix firmy Herz

GrzeGorz ojczyk

 
 

 
 
 
Rys. 1 System regulacyjny ogrzewania płaszczyznowego do montażu 
pod tynkiem: 1 – zadajnik głowicy termostatycznej, 2 – kapilara łącząca 
głowicę z napędem, 3 – napęd głowicy termostatycznej, 4 – Floor Fix 

 

3 

2 

1 

4 

1  System regulacyjny ogrzewania płaszczyznowego 
do montażu pod tynkiem: 1 – zadajnik głowicy 
termostatycznej, 2 – kapilara łącząca głowicę z napędem, 
3 – napęd głowicy termostatycznej, 4 – Floor Fix
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2  Zespół regulacyjny do ogrzewania podłogowego  
Floor Fix: 1 – wkładka głowicy termostatycznej,  
2 – odpowietrznik ręczny, 3 – zasilanie z zaworem 
odcinającym, 4 – powrót z zaworem odcinającym,  
5 – mosiężny korpus, 6 – zadajnik ogranicznika 
temperatury powrotu, 7 – skrzynka blaszana

3 Głowica termostatyczna z wyniesionym 
zadajnikiem i czujnikiem

Dzięki wyjątkowym zaletom Floor Fix jest liderem wśród systemów regulacyjnych 
ogrzewania płaszczyznowego wykorzystujących ogranicznik powrotu. Jest to rozwią-
zanie proste, tanie i niezawodne, rekomendowane przy wykorzystaniu źródeł nisko-
temperaturowych. Armatura z podwójną regulacją temperatury pozwala wykonać 
profesjonalną instalację ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach o małej po-
wierzchni, bez konieczności rozbudowy typowej instalacji z grzejnikami tradycyjnymi.
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temperatury wyznacza lokalizacja pokrętła głowi-
cy termostatycznej. Na uwagę zasługuje fakt, iż sam  

Floor Fix nie musi być zabudowywany w ogrzewa-
nym pomieszczeniu, co nie jest bez znaczenia, gdy 
pętla ogrzewania płaszczyznowego jest w łazience  
o wysokim standardzie wykonania. Ponadto pomiar 
temperatury powietrza i regulacja jest w miejscu er-
gonomicznym i reprezentatywnym np. na wysokości 
ok. 1,5 m nad posadzką. Niewielkie wymiary i głębo-
kość skrzynki, która wynosi zaledwie 55 mm pozwa-
lają na jej zabudowę w ściankach działowych wyko-
nanych z płyt gipsowo-kartonowych.

Literatura:
1. Materiały firmowe hERZ Armatura i Systemy Grzewcze.
2. Zima w., Muniak D., Cisek P., Ojczyk G., Pacura P.: 
Zagadnienia cieplne, hydrauliczne oraz jakości wody 
w instalacjach ogrzewczych, Politechnika Krakow-
ska im. Tadeusz Kościuszki Kraków 2015.

hERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
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4 Przykład zabudowy Floor Fix z dwiema pętlami:  
1 – zawór równoważący, 2 – zawór odcinający,  
3 – rozdzielacz, 4 – regulator różnicy ciśnienia,  
5, 8, 11, 14 – głowica termostatyczna, 6 – przyłącze  
boczne grzejnika jednorurowe, 7 - przyłącze boczne 
grzejnika dwururowe, 9 – zawór termostatyczny,  
10 – zawór powrotny, 12 – przyłącze grzejnikowe 
jednostronne dwururowe, 13 – przyłącze 
grzejnikowe jednostronne jednorurowe, 
15 – przyłącze grzejnikowe dolne jednorurowe,  
16 – głowica termostatyczna z wyniesionym 
czujnikiem i zadajnikiem, 17 – Floor Fix

Parametry zespołu regulacyjnego 

Maksymalna temp. robocza zasilania 80°C
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
Maksymalna różnica ciśnienia na zaworze 20 kPa
Zakres regulacji temperatury 30-60°C
Zalecana temp. robocza dla ogrzewania 
podłogowego maksymalnie 45°C

 
Maksymalne powierzchnie ogrzewania  
(dane orientacyjne): 

Rura
Powierzchnia podłogi 
przy rozstawie rur 
125 mm

Powierzchnia podłogi 
przy rozstawie rur 
250 mm

20x2 15 m2 30 m2

18x2 7 m2 15 m2

16x2 4 m2 8 m2

Oventrop proponuje innowacyjny system ba-
zujący na nowoczesnym, wielofunkcyjnym sterow-
niku pokojowym R-tronic. 
Sterownik komunikuje się bezprzewodowo z odbior-
nikiem zamontowanym w szafce rozdzielacza lub  
w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Rozwiązanie ta-
kie eliminuje konieczność kosztownego kablowania, 
jakie znamy z tradycyjnych systemów regulacji tem-
peratury. Prowadzenie kabli z różnych miejsc usytu-
owania termostatów do głównego sterownika było 
często trudnym zadaniem, od określonego etapu in-
westycji – wręcz niewykonalnym. Podstawową zale-
tą systemu bezprzewodowego jest możliwość wdro-
żenia go na każdym etapie inwestycji. 

Podstawowe składniki systemu:
- sterownik pokojowy R-tronic w trzech wariantach 
wykonania,
- odbiornik R-con, zbierający sygnały ze sterowników 
R-Tronic, 
- siłowniki T2P (elektrotermiczne, 2-punktowe) mon-
towane na rozdzielaczach ogrzewania płaszczyzno-
wego (np. Multidis SF firmy Oventrop).

Sterownik R-tronic występuje w 3 wariantach:
1) R-tronic RT B (zasilanie bateryjne)
- regulacja temperatury w pomieszczeniu w zapro-
gramowanych cyklach, 
2) R-tronic RTF B ze zintegrowanym czujnikiem wil-

Efektywne sterowanie pracą instalacji ogrzewania płaszczyznowego jest 
istotnym czynnikiem umożliwiającym maksymalizację komfortu klimatycznego 
w poszczególnych pomieszczeniach, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu 
kosztów eksploatacji. Należy pamiętać, iż według różnych źródeł niepotrzebne 
podniesienie temperatury w pomieszczeniu o 1°C powoduje wzrost rocznych 
kosztów eksploatacyjnych od 6 do 12%. Dlatego warto już na etapie tworzenia 
koncepcji funkcjonowania ogrzewania podłogowego wziąć pod uwagę 
zastosowanie efektywnego systemu zarządzania zużyciem energii w budynku.

Bezprzewodowy 
system sterowania 
R-tronic 

Rozwiązanie na optymalizację wykorzystania 
ogrzewania płaszczyznowego
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saża go w niezbędne baterie, których żywotność wy-
nosi do ok. 2 lat. istnieje również możliwość wybo-
ru wersji sterownika do integracji z siecią elektryczną 
230 V za pomocą specjalnego adaptera. Komunika-
cja bezprzewodowa odbywa się na drodze radiowej 
(częstotliwość: 868,3 Mhz), dlatego sterowniki nie 
powinny być montowane w pobliżu urządzeń zakłó-
cających sygnał np. w pobliżu odbiorników RTV.  
Na sterowniku mamy możliwość zaprogramowania 
dowolnych programów czasowych z indywidualnie 
sparametryzowaną wartością temperatury w po-
mieszczeniu. istnieje również możliwość aktywowa-

nia dodatkowych funkcji, jak np. trybu wakacyjne-
go, party, boost, blokady rodzicielskiej, itp. 
Zapewnienie właściwego poziomu komfortu w po-
mieszczeniu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do 
zapewnienia optymalnej temperatury. Należy 
uwzględnić jeszcze co najmniej kilka innych czynni-
ków mających bezpośredni wpływ na nasze odczu-
cia. Do tych niewątpliwe należy zaliczyć poziom wil-
gotności względnej oraz stężenie CO2. Dlatego firma 
OVENTROP oferuje możliwość wyboru systemu wy-
posażonego w rozbudowane funkcje kontroli wilgot-
ności względnej oraz stężenia CO2.

gotności (zasilanie bateryjne)
- regulacja temperatury w pomieszczeniu w zapro-
gramowanych cyklach,
- kontrola poziomu wilgotności względnej w po-
mieszczeniu,
- wysyłanie komunikatów ostrzegawczych,
3) R-tronic RTFC K ze zintegrowanym czujnikiem wil-
gotności oraz stężenia CO2 (zasilanie 230 V)
- regulacja temperatury w pomieszczeniu w zapro-
gramowanych cyklach,
- kontrola poziomu wilgotności względnej w po-
mieszczeniu,
- kontrola zawartości CO2 w pomieszczeniu,
- wysyłanie komunikatów ostrzegawczych.

Sterowniki R-tronic RTF i RTFC wyposażono w funkcje 
pomiarowo-informacyjne, ułatwiające kontrolowane 
– a więc energooszczędne – wietrzenie pomieszczeń. 
Elektroniczny, wielokanałowy odbiornik bezprzewo-

dowy R-con umożliwia precyzyjną kontrolę tempera-
tury w pomieszczeniach (do ośmiu niezależnych stref 
grzewczych, czyli pętli ogrzewania podłogowego)  
w oparciu o programy czasowe ustawiane na ste-
rowniku bezprzewodowym R-Tronic.

Inne dostępne funkcje to:
- programowalny czas pracy pompy,
- programowalny harmonogram zapotrzebowania 
na ciepło,
- regulacja dwupunktowa ON/OFF,
- sterowanie PwM dla ogrzewania płaszczyznowego.

Funkcje są wybierane za pomocą pokrętła przełączają-
cego bezpośrednio na odbiorniku bezprzewodowym.

Sterownik R-tronic nie wymaga podłączenia do sie-
ci elektrycznej (za wyjątkiem wersji R-tronic RTFC K 
z funkcją kontroli zawartości CO2). Producent wypo-

System sterowania instalacją ogrzewania podłogowego

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 96 42
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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pieczne napięcie +5V. Oprócz pomiaru temperatury 
powietrza w pomieszczeniu termostaty mogą kon-
trolować temperaturę podłogi przez zastosowanie 
czujnika temperatury podłogi, zabezpieczając pod-
łogi drewniane przed przegrzaniem.
Termostaty wyposażone są w wyświetlacze 3,2″ 
umożliwiające kontrolę i regulację temperatury, jak  
i wybór trybu pracy (Auto, Komfort, Obniżenie, Dyżur-
na temperatura). Termostaty programowalne mają 
możliwość zadania 4 zmian temperatury na dobę,  
a także sterowanie całym systemem lub przyporząd-
kowaną strefą grzewczą.
Moduł główny systemu zapewnia inteligentną pracę 
systemu grzewczego razem ze wszystkimi jego kom-
ponentami. Umożliwia niezależną kontrolę 8 stref 
grzewczych oraz rozszerzenie o kolejne 6 stref przez 
podłączenie modułu rozszerzającego. Moduły można 

łączyć w sieć, co 
daje możliwość 
rozbudowy sys-
temu do kontroli 
aż do 1890 stref.
Do zarządzania 
systemem grzew-
czym z poziomu 
komputera lub 
urządzeń mobil-
nych można roz-
budować system 
o bramkę zdalne-
go dostępu FMS.
System wLM3 ma możliwość podłączenia z syste-
mami zarządzania budynkiem BMS, które korzysta-
ją z protokołu komunikacji MODBUS.

Sterowanie temperaturą w poszczególnych po-
mieszczeniach odbywa się nie tylko poprzez przy-
porządkowane do pomieszczeń elementy wykonaw-
cze (siłowniki). w celu optymalizacji działania 
systemu grzewczego, system wLM3 steruje również 
pracą źródeł ciepła i chłodzenia, pomp obiegowych 

oraz zaworów mieszających. Daje to znaczącą re-
dukcję w zużyciu energii podczas utrzymania zało-
żonego poziomu komfortu cieplnego.
Możliwe jest również dwustopniowe sterowanie 
ogrzewaniem, to znaczy że dodatkowe źródło cie-
pła będzie uruchomione, gdy pierwsze będzie mia-
ło niewystarczającą moc.
Dzięki zastosowaniu regulacji czasowo-proporcjo-
nalnej (typ Pi), system wLM3 w bardzo precyzyjny 
sposób utrzymuje zadaną temperaturę w pomiesz-
czeniach, pozostawiając daleko w tyle systemy  
analogowe.
w systemie wLM3 termostaty mogą być podłączo-
ne do modułów głównych bezprzewodowo lub prze-
wodowo, system może jednocześnie obsługiwać ter-
mostaty podłączone na oba sposoby. w przypadku 
podłączenia przewodowego, występuje tam bez-

W ofercie firmy KISAN pojawiła się już III generacja 
cyfrowego systemu sterowania instalacjami grzewczymi 
i chłodzącymi. System WLM3 umożliwia regulację 
temperatury w pomieszczeniach z ogrzewaniem 
płaszczyznowym, grzejnikowym lub oboma jednocześnie. 

Inteligentne sterowanie ogrzewaniem KISAN
Marcin ciuchnowicz

KiSAN sp. z o.o.
Biuro handlowe Piaseczno
ul. Gen. Okulickiego 19, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 669 83 30, tel. +48 509 164 655
e-mail: sales@kisan.pl, www.kisan.pl
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1  Termostat pokojowy z wyświetlaczem 
programowalny wLCT3

2  Termostat pokojowy z przełącznikiem 
trybu pracy wLTD3

4  Siłownik elektrotermiczny  
z gwintem M30x1,5

3  Moduł główny wLM3-1BA
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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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System Purmo TempCo E3 jest systemem bez-
przewodowym i nie wymaga instalacji modułu ste-
rującego w konkretnym miejscu w budynku. Przeno-
śny sterownik zasilany jest z sieci poprzez ładowarkę  
z wtyczką do gniazdka, przy czym istnieje możliwość 
jego montażu w puszce podtynkowej na ścianie.  
Do wyposażenia jednostki sterującej należy ekran 
dotykowy, za pomocą którego można regulować 
temperaturę w każdej strefie grzewczej indywidual-
nie, w zakresie od 5°C do 30°C. 
Dzięki specjalnej aplikacji mobilnej na platformy 
iOS i Android, bez problemu uzyskamy dostęp do 
kontrolera z poziomu swojego smartfonu lub ta-
bletu. Oznacza to, że możemy sterować ogrzewa-

niem w domu niemal z każdego miejsca na świe-
cie i o dowolnej porze. 
Niezaprzeczalnym atutem Purmo TempCo E3 jest 
fakt, że daje się zintegrować z różnymi urządzenia-
mi w domu, nie tylko z systemem ogrzewania. Za po-
mocą kontrolera można również np. otwierać i za-
mykać bramę garażową, regulować oświetleniem 
czy też włączać i wyłączać system nawadniania  
w ogrodzie. Purmo TempCo E3 pozwala zatem na 
inteligentne i komfortowe sterowanie praktycznie 
całym domem. Jedna jednostka sterująca znacznie 
ułatwia czynności związane z obsługą wielu urzą-
dzeń, tym bardziej że charakteryzuje się przejrzy-
stym i intuicyjnym interfejsem.

Zalecana temperatura w większości pomiesz-
czeń w naszym domu wynosi 20°C. wyjątek stano-
wi przede wszystkim łazienka, w której nie powinna 
być ona niższa niż 24°C, a także sypialnia – najlepiej 
wyśpimy się, jeżeli temperatura otoczenia nie będzie 
przekraczać 18°C. Jednak tzw. komfort cieplny, czy-
li – mówiąc najprościej – stan, w którym człowiek nie 
odczuwa ani gorąca, ani chłodu, jest kwestią bardzo 
subiektywną. warunki termiczne w pokoju, w któ-
rym jedni marzną nawet w grubych swetrach, przez 
innych mogą być odczuwane jako optymalne.  
w ostatecznym rozrachunku komfortowa tempera-
tura jest zatem temperaturę dostosowaną do indy-
widualnych preferencji użytkownika pomieszczenia. 
Sterowanie ogrzewaniem za pomocą tradycyjnych 
mechanicznych głowic termostatycznych nie jest 
precyzyjne, ponadto ich obsługa wymaga bezpo-
średniej styczności z urządzeniem grzewczym – zdal-
na kontrola pracy instalacji nie jest w tym przypad-
ku możliwa. Purmo TempCo E3 to inteligentny system, 

który gwarantuje pełny nadzór nad ogrzewaniem  
w naszym domu z dowolnego miejsca, pozwalając 
przy tym różnicować poziom temperatury w poszcze-
gólnych pomieszczeniach. 

System Purmo TempCo E3 dedykowany jest za-
równo dla ogrzewania i chłodzenia płaszczyzno-
wego, jak i grzejnikowego. Jedną z podstawowych 
korzyści wynikających z jego zastosowania jest mi-
nimalizacja zużycia energii. System umożliwia utrzy-
manie stałej temperatury w pomieszczeniach, dopa-
sowując wydajność pracy instalacji do panujących  
w nich warunków. Poziom ciepła możemy także 
zmniejszać lub zwiększać w zależności np. od tego, 
czy aktualnie przebywamy w domu, czy też poza nim. 
Takie rozwiązanie jest niezwykle wygodne – odpo-
wiednia regulacja temperatury pozwala nam uniknąć 
sytuacji, gdy po dłuższej nieobecności wracamy do 
wychłodzonego domu i jesteśmy zmuszeni odcze-
kać nawet kilka godzin, zanim wnętrze się nagrzeje. 

Gwarancja optymalnej temperatury w pomieszczeniu jest jednym z najistotniejszych 
czynników decydujących o wygodzie jego użytkowania. Rozwój technologii otwiera 
zupełnie nowe możliwości w zakresie sterowania ogrzewaniem w domu, co nie 
tylko zauważalnie przekłada się na dobre samopoczucie mieszkańców, ale również 
przynosi znaczne oszczędności w rodzinnym budżecie. System Purmo TempCo E3 
to rewolucyjne rozwiązanie, które zapewnia dokładną kontrolę nad poszczególnymi 
strefami ogrzewania w budynku oraz pozwala sterować pracą instalacji na odległość. 

Inteligentny system 
Purmo TempCo E3

Zdalne zarządzanie ciepłem w Twoim domu
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wy Basicline AM-6 oraz siłownik zaworu rozdzielacza. 
Moduł przyłączeniowy pozwala na przyłączenie maks. 
6 termostatów i 16 siłowników, w tym umożliwia po-
łączenie maks. 5 siłowników rozdzielacza z 1 termo-
statem pokojowym lub zegarowym. Siłownik zaworu 
rozdzielacza przeznaczony jest do montażu na zawo-
rach odcinających kolektora powrotnego rozdziela-
czy. Model jest fabrycznie bezprądowo zamknięty.

Jakość Premium. Drugą propozycję regulacji podło-
gówki firmy Roth stanowi system Touchline. Design 
i panel dotykowy wyznaczają nowe standardy jako-
ści proponowanych urządzeń. Poprzez zoptymalizo-
wany kształt obudowy, termostaty Roth Touchline 
wraz z modułem systemowym łączą w sobie ponad-
czasowy, ekskluzywny wygląd, zapewniając jedno-
cześnie niezwykły komfort i łatwość użytkowania.
Radiowy moduł przyłączeniowy Touchline i radiowe 
termostaty pokojowe są komponentami dwukierun-
kowego układu regulacji, przeznaczonego do stero-
wania systemami ogrzewania i chłodzenia. w zależ-
ności od sposobu zasilania, dostępny jest model 
termostatu na baterie lub 230 V oraz z czujnikiem 
temperatury podłogi iR. Ponadto w zależności od 

charakteru wnętrza, urządzenia dostępne są rów-
nież w dwóch kolorach obudowy – białej lub czarnej. 
Termostaty wyposażone są w systemowy wyświe-
tlacz LCD do wizualizacji stanu pracy instalacji wraz  
z symbolami trybu pracy systemu. Radiowy termostat 
pokojowy mierzy temperaturę pokojową za pomocą 
wewnętrznego, niklowego czujnika temperatury. Ob-
sługa urządzenia odbywa się za pomocą przycisków 
funkcyjnych zintegrowanych na przodzie obudowy. 

2 linie termostatów Roth 
do podłogówki

Ekonomiczna. Pierwsza propozycja firmy Roth re-
prezentowana jest przez urządzenia o nazwie han-
dlowej Basicline. Oferta zawiera termostat pokojowy 
Roth Basicline h z pokrętłem oraz programowalny ze-
garowy termostat tygodniowy z wyświetlaczem LCD 
Roth Basicline Touch. 
Termostaty rejestrują temperaturę otoczenia dzię-
ki wbudowanym czujnikom. Żądaną temperatu-
rę ustawia się bezpośrednio na termostacie. Jeże-
li spada ona poniżej nastawionej wartości, załącza 
się przekaźnik, dzięki któremu poprzez instalację 
elektryczną, przekazywany jest sygnał sterujący do 
siłownika zaworu. Model zegarowy Basicline Touch 
umożliwia dodatkowo sterowanie zgodnie z ustawio-
nymi wcześniej programami czasowymi (np. Urlop 
czy Party) oraz automatyczne uruchomienie funk-
cji obniżenia temperatury. Basicline Touch wypo-
sażony jest również w system PwM, który kontrolu-

je długość czasu pracy oraz częstotliwość otwarcia 
i zamknięcia zastosowanych siłowników w odnie-
sieniu do przyrostu temperatury w pomieszczeniu.
Uzupełnienie systemu stanowi moduł przyłączenio-

Ogrzewanie podłogowe nie zakłóca estetyki wnętrza i pozwala dowolnie aranżować 
domową przestrzeń mieszkalną czy użytkową. Nieodzowne dla tego rodzaju instalacji 
urządzenia sterujące, również doskonale harmonizują się z typowym wyposażeniem 
domu i przede wszystkim ułatwiają codzienne użytkowanie instalacji. 

Podłogówka pod 
kontrolą w systemie 
regulacji Roth 

juStyna PytkowSka
Roth Basicline h i Roth Basicline Touch 

Szafka rozdzielacza z modułem przyłączeniowym i siłownikami Termostat radiowy Touchline w jakości Premium

http://www.instalreporter.pl
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Prosta struktura menu urządzeń zapewnia użyt-
kownikowi możliwość samodzielnej konfiguracji 
termostatu:
- aktywacja menu,
- zmiana wartości temperatury pomieszczenia/pod-
łogi dla modelu iR,
- zatwierdzenie wartości/ewentualne anulowanie 
ustawień. 

warto przy tym zaznaczyć, że termostaty wypo-
sażone są również w funkcję obniżania nocnego 
oraz programowania tygodniowego temperatury. 
Poprzez stosowny parametr systemowego menu, 
aktywacja trybu tygodniowego może się opierać 
na ustawieniu jednej stałej temperatury dla dni 

roboczych albo zmiennych wartości temperatury 
na każdy dzień lub jednej stałej temperatury pod-
czas weekendu. 
Centrum komunikacji z termostatami Touchline sta-
nowi moduł przyłączeniowy z transformatorem oraz 
siłownik 24 V. 
Aktywacja pracy modułu z termostatami odbywa 
się na zasadzie radiowej komunikacji w oparciu  
o programowanie przyciskiem „z kanału na kanał” 
od modułu do termostatu.

Roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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Aplikacja do zdalnego sterowania Touchline

System radiowej regulacji Touchline z oferty firmy Roth umożliwia ste-
rowanie instalacją ogrzewania podłogowego nawet po wyjściu z domu. 
Poprzez funkcję interfejsu LAN w jednostce komunikacyjnej Touchline, 
urządzenia Touchline zapewniają zdalne sterowanie systemem radio-
wej regulacji ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem odpowied-
niej aplikacji, zarówno w systemach operacyjnych android, jak rów-
nież iOS. Po uruchomieniu aplikacji np. na telefonie można odczytać 
aktualne wartości temperatury w pomieszczeniach, ustawić żądane 
wartości oraz sprawdzić lub zmienić tryb pracy każdego pojedyncze-
go termostatu. Darmowe aplikacje na urządzenia przenośne dostępne 
są w Google Play i iTunes. Aplikacje dostępne m.in. w języku polskim.

Film instruktażowy 

Automatyka KAN-therm Smart to bezprzewodowy, prosty i intuicyjny  
w obsłudze, kompletny system sterowania komfortem cieplnym w budynku. 
Dzięki podłączeniu do sieci internetowej oraz mobilnej aplikacji KAN Smart 
Control daje możliwość monitorowania oraz sterowania temperaturą  
w poszczególnych pomieszczeniach z każdego miejsca na ziemi. 

Bezprzewodowa 
automatyka sterująca 
KAN-therm Smart 

Komfort w zasięgu ręki

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=gW3Xp1Dpxes
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ratury powierzchni (najczęściej podłogi), zewnętrz-
nego zegara sterującego, czujnika wilgotności czy 
też zewnętrznego źródła ciepła i pompy obiegowej. 
Dodatkową zaletą są wbudowane funkcje chronią-
ce pompę i siłowniki przed tzw. zastaniem się pod-
czas okresowego przestoju całej instalacji. 
Listwy sterujące KAN-therm SMART mogą ze sobą 
współpracować. Dzięki technice radiowej, w przy-
padku większych instalacji z zastosowaniem 2 lub 3 
listew elektrycznych (np. w różnych budynkach), moż-
na połączyć je w jeden główny system, umożliwia-
jący wzajemną komunikację. Aby sterowanie ogrze-
waniem było jak najbardziej komfortowe, firma KAN 
stworzyła aplikację SMART Control dedykowaną do 
sterowania automatyką KAN-therm Smart.

Na szczególną uwagę, w przypadku automatyki KAN-
-therm Smart, zasługuje jedna z ważniejszych funkcji 
określana jako „Start Smart”. Jej włączenie powoduje, 
że cały układ sterowania będzie, w skrócie mówiąc, 
poznawał nasz dom. Po uruchomieniu tej funkcji au-
tomatyka będzie sprawdzać, jak szybko nagrzewają 
się pomieszczenia oraz jak szybko stygną. Na pod-
stawie zebranych informacji układ z odpowiednim 
wyprzedzeniem będzie reagować na zmiany tempe-
ratury, aby precyzyjnie utrzymywać komfort cieplny  
w wyznaczonych przez użytkownika przedziałach cza-
sowych. Taki sposób regulacji temperaturą znacznie 
wpłynie na podniesienie energooszczędności całe-
go systemu grzejnego oraz znaczną poprawkę wa-
runków komfortu termicznego.
Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość ścią-
gnięcia aplikacji SMART Control, która od samego 
początku poprowadzi nas przez procedurę konfigu-
racyjną oraz umożliwi łatwą zdalną kontrolę kom-
pletnego systemu.

System KAN-therm Smart jest układem multi-
funkcyjnym, który poza regulacją temperatury  
w różnych strefach grzewczych umożliwia przełą-
czanie trybów grzanie/chłodzenie, sterowanie źró-
dłem ciepła i pracą pompy oraz kontrolę wilgotno-
ści na powierzchni chłodzącej poprzez podłączenie 
odpowiedniego czujnika. System może pracować 
w trybie ręcznym lub poprzez konfigurację zegara 
tygodniowego, zgodnie z którym system sam bę-
dzie decydował o załączeniu lub wyłączeniu grza-
nia lub chłodzenia.
Najważniejszym elementem Systemu KAN-therm 
Smart jest bezprzewodowa listwa sterująca  
z gniazdem LAn. Dzięki temu możliwe jest bez-
pośrednie przyłączenie jej do internetu. Listwa ko-

munikuje się radiowo (transmisja dwukierunkowa)  
z bezprzewodowymi termostatami wyposażonymi 
w wyświetlacze LCD. Pełnią one rolę czujników tem-
peratury w pomieszczeniach, wyświetlają wybrane 
ustawienia i przekazują szereg informacji sterują-
cych całym układem. Na podstawie danych z ter-
mostatów, listwa steruje elementami wykonawczy-
mi tj. energooszczędnymi siłownikami KAN-therm 
Smart. Te z kolei umieszczone są na zaworach roz-
dzielacza ogrzewania lub chłodzenia płaszczyzno-
wego. Dzięki takiemu obiegowi informacji zawory 
wiedzą, z jaką „siłą” ma pracować ogrzewanie lub 
chłodzenie i jednocześnie otwierają lub zamykają 
przepływ przez daną pętlę grzewczą lub chłodzącą. 
Listwy umożliwiają też podłączenie czujnika tempe-

KAN sp. z o.o. 
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com
www.kan-therm.com
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Urządzenia KAN-therm Smart zda-
ły już praktyczny egzamin w różnych 
obiektach, m.in. w nowoczesnym biu-
rowcu – siedzibie firmy KAN w Białym-
stoku. Tworzą one bezprzewodowy, 
inteligentny system zarządzania sys-
temami grzewczymi w budynku. Taki 
sposób kontroli i sterowania komfor-
tem cieplnym w pomieszczeniach po-
zwala uniknąć kłopotów i kosztów 
związanych z rozprowadzeniem w bu-
dynku wielu metrów przewodów elek-
trycznych. Można go też dowolnie 
rozbudowywać, jeśli w przyszłości za-
istnieje taka potrzeba. 

http://www.instalreporter.pl
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Na zachodnim brzegu, w miejscu historycznego spi-
chrza cesarskiego wzniesiona została hamburska 
filharmonia. Architektura budynku jest naprawdę 
wyjątkowa: na kubistycznej, ceglanej bryle starego 
magazynu wznosi się imponująca szklana nadbudo-

wa, w kształcie futurystycznego statku z podniesio-
nymi szklanymi żaglami. 
Dzięki temu budynek zyskał sławę nie tylko jako sce-
na muzyczna, lecz także jako dzieło architektonicz-
ne. Generalny wykonawca, firma hOChTiEF zadbał 

Tym, czego nie widać na pierwszy rzut oka są 
kunsztowne elementy architektoniczne, takie jak fi-
ligranowe panele ścienne, zapewniające niezrówna-
ną akustykę w poszczególnych salach koncertowych. 
inny przykład to instalacje wody pitnej, przystoso-
wane do zmiennego zapotrzebowania i przerw  
w użytkowaniu, gwarantujące najwyższy poziom hi-
gieny i bezpieczeństwa w każdym momencie. 

Muzyczne arcydzieła nie powstają z dnia na dzień. Zazwyczaj są efektem 
wieloletnich wysiłków, niektóre pozostają niedokończone, ale pomimo tego 
zachwycają ludzi przez całe dekady i wieki. To samo odnosi się do budynków,  
w których rozbrzmiewa wspaniała muzyka. Przykładem jest nowa Filharmonia  
nad Łabą, której budowa trwała aż 10 lat, ale po ukończeniu zachwyca  
zarówno pod względem akustyki, jak i wyjątkowej architektury. 

Systemy instalacyjne Viega 
w Filharmonii w Hamburgu

Przekrój Filharmonii nad Łabą pokazuje skomplikowaną konstrukcję tego wielofunkcyjnego 
budynku. Zapewnienie higieny wody użytkowej i energooszczędnego ogrzewania we wszystkich 
częściach obiektu było prawdziwym wyzwaniem dla projektantów i wykonawców instalacji

Za projekt instalacji wody użytkowej 
i instalacji grzewczych w różnych czę-
ściach budynku odpowiedzialna była 
firma A.C Vorwald & Sohn GmbH  
z Hamburga. Dzięki zastosowaniu sys-
temów Viega, jej specjalistom uda-
ło się sprostać wszystkim wyzwaniom 
tego ambitnego przedsięwzięcia i roz-
wiązać problemy, których nikt nie 
mógł przewidzieć w fazie planowania.
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Wyzwanie: architektura

Najważniejszym zadaniem przy planowaniu wnętrza 
sali koncertowej było oczywiście uzyskanie najlep-
szej możliwej akustyki. Za koncepcję odpowiedzial-
ny był światowej sławy specjalista w tej dziedzi-
nie Yasuhisa Toyota. Zaprojektował on sufit i ściany  
o specjalnej konstrukcji, składające się z 10 000 pa-
neli gipsowych, wykonanych z milimetrową dokład-
nością. Rozprowadzają one dźwięk we wszystkich 
kierunkach pod różnym kątem. Jens-Peter Rücker 
uśmiecha się, słysząc o „kątach” i tłumaczy: „Ten bu-
dynek nie ma prawie żadnych kątów prostych, na-
wet w szachtach instalacyjnych. Konfiguracja syste-
mów rurowych zmienia się tutaj nie tylko w pionie, 
ale również w poziomie”. 
w efekcie układ instalacji był zdeterminowany przez 
konstrukcję budynku, co wiązało się z koniecznością 
stosowania tysięcy komponentów w różnorodnych 
wariantach i rozmiarach. Jens-Peter Rücker podkre-
śla, że jakość, bezpieczeństwo i szybkość montażu 
stanowiły decydujące kryteria wyboru systemu Pro-

fipress. „Nowoczesna technologia zaprasowywania 
pozwala na wykonywanie nawet dużych połączeń  
w bardzo krótkim czasie. Kluczowym aspektem prac 
instalacyjnych była dla nas próba szczelności”. 
wszystko dlatego, że woda użytkowa jest tutaj pom-
powana w górę na siódme piętro starszej części bu-
dynku, a wielkość przepływu wynosi aż 97 m³/h. Po-
nadto dodatkowe pompy kierują wodę do innych 
sektorów filharmonii. Na końcu instalacji, gdzie znaj-
dują się pomieszczenia mieszkalne, zamontowano 
stację spłukującą Viega z funkcją hygiene+. Dzięki 
temu woda w tej części układu instalacyjnego jest 
wymieniana w regularnych odstępach czasu. Kolej-
ne stacje spłukiwania znajdujące się w poszczegól-
nych lokalach dodatkowo zabezpieczają higienę 
wody użytkowej. harmonogramy spłukiwania mogą 
być programowane indywidualnie, tak by utrzymać 
jakość wody nawet jeśli mieszkanie nie jest używa-
ne przez kilka dni lub tygodni. 
Szczególnym wyzwaniem była próba szczelności  
w poszczególnych częściach instalacji. Ponieważ 
rury zostały ułożone na różnych wysokościach, każ-
da złączka pokazywała podczas testu inną wartość. 
Dzięki specjalnemu profilowi SC-Contur, w który wy-
posażone są wszystkie kształtki firmy Viega, czyli wy-
muszonej nieszczelności w stanie niezaprasowanym, 
każda potencjalna nieszczelność w dopuszczonym 
zakresie ciśnienia próby mogła być natychmiast za-
uważona przed zaprasowaniem złączki. „Takiego za-
bezpieczenia nie oferuje większość innych dostaw-
ców na rynku” – mówi Rücker. 
wytyczne ZVShK określają zakres ciśnienia 22 mbar 
- 3.0 bar przy próbie szczelności na sucho oraz 1.0  
- 6.5 bar przy próbie szczelności na mokro. Oba te-
sty są obligatoryjne. Jeśli złączka zapewnia widocz-
ną nieszczelność jedynie w ograniczonym zakresie 
ciśnienia, to nawet profesjonalnie wykonana próba 
może nie wykryć połączeń, które przez pomyłkę nie 
zostały zaprasowane. Takiego ryzyka udało się unik-
nąć podczas prac w Filharmonii nad Łabą, dzięki za-
stosowaniu produktów firmy Viega.

o to, żeby design obiektu nawiązywał do historycz-
nego dziedzictwa hamburga, wnosząc do niego 
jednocześnie powiew nowoczesnej stylistyki. „wy-
sokie umiejętności rzemieślnicze nie wystarczały, 
żeby wziąć udział w budowie Filharmonii nad Łabą. 
Ten wielki projekt wymagał stosowania najnowo-
cześniejszych technologii, doskonałej organizacji 
logistyki oraz profesjonalnego zarządzania” – mówi 
Jens-Peter Rücker, dyrektor zarządzający przedsię-
biorstwa instalacyjnego A.C Vorwald & Sohn Gmbh.

Wyzwanie: rozmiar projektu

Budynek filharmonii ma 26 kondygnacji, a ich łącz-
na powierzchnia wynosi aż 125 000 m². Ten ogrom-
ny obiekt mieści nie tylko główną salę koncertową  
i dwie mniejsze, ale również hotel oferujący 250 miejsc 
noclegowych, 45 apartamentów oraz restauracje. 
Pomiędzy starą a nową częścią budynku znajduje 
się ogólnodostępny taras widokowy, z którego moż-
na podziwiać efektowną panoramę miasta i portu. 
„Do rozprowadzenia instalacji wody użytkowej oraz in-

stalacji grzewczej w różnych częściach budynku użyli-
śmy ponad 10 kilometrów miedzianych rur systemu Pro-
fipress o średnicach do 108 mm, w przypadku głównego 
przewodu rozprowadzającego. Fragmenty przewodów 
znajdujące się poza obszarem tarasu i dużej sali koncer-
towej były wykonywane przez inne firmy instalacyjne. 
Sprawą absolutnie kluczową było tutaj trzymanie się 
terminów i doskonała komunikacja z partnerami, po-
mimo zachodzących modyfikacji planów i zatrzymywa-
nia prac budowlanych” – tłumaczy Jens-Peter Rücker. 
Było to wyzwanie nie tylko logistyczne, ale również 
biznesowe, żeby wszystkie elementy potrzebne do 
wykonania systemów instalacyjnych zostały na czas 
dostarczone na miejsce budowy. Także z tego powo-
du specjaliści z Vorwald & Sohn postawili na system 
połączeń zaprasowywanych Profipress, czyli bardzo 
szeroki asortyment produktów oraz krótkie terminy 
dostaw gwarantowane przez firmę Viega. „wszystkie 
komponenty, nawet bardzo specyficzne, były zawsze 
dostępne przez cały okres trwania prac konstruk-
cyjnych, a potrzebowaliśmy ich naprawdę bardzo 
dużo…” – podkreśla Jens-Peter Rücker. 

instalacje chłodzenia są podłączone do systemu odsalania i zmiękczania 
wody za pomocą rur i złączek ze stali nierdzewnej Sanpress Inox 

Do rurociągów i podłączenia grzejników w piwnicach zastosowano 
system połączeń zaprasowywanych z miedzi Profipress 
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Pompa ciepła w… kawałkach (1-3)
Pompa typu split składa się z dwóch części. Na ze-
wnątrz budynku znajduje się jednostka zewnętrzna,  
w której znajdują się główne elementy pompy ciepła. 
Dostarczana jest najczęściej jako kompletnie zmon-
towana i napełniona czynnikiem chłodniczym (np. 
R410A), w ilości odpowiedniej dla dwóch przewodów 
czynnika chłodniczego, każdy o długości do 12 m.  
Jednostkę wewnętrzną wieszamy na ścianie lub 
ustawiamy na podłodze w przeznaczonym do tego po-
mieszczeniu wewnątrz budynku. Podłogę wybieramy 
wtedy, jeśli montujemy urządzenie kompaktowe, w któ-
rym zabudowany jest również zbiornik c.w.u. Jednostka 
wewnętrzna również dostarczana jest jako kompletnie 
zmontowana i gotowa do powieszenia i podłączenia. 

Nawet najlepsza na rynku pompa ciepła nie będzie dobrze pracować, jeśli nie zostanie właściwie zamontowana. 
Dlatego rola instalatora jest równie ważna, jak projektanta i serwisanta. Szczególnie dotyczy to pomp ciepła 
powietrze-woda typu split, gdzie instalator sam musi wykonać cześć układu chłodniczego. Etapy montażu 
splitowej pompy ciepła opiszemy na przykładzie Vitocal 200-S.

Montaż pompy ciepła typu split
Etapy, uwagi praktyczne, newralgiczne momenty

krzySztof Gnyra

5. Króćce przyłączeniowe modułu wewnętrznego pompy ciepła: 
po lewej dla części chłodniczej, po prawej dla części wodnej

6. Opis graficzny przyłącz, po stronie instalacji chłodniczej  
i wodnej

7. Oryginalny stelaż do montażu modułu zewnętrznego 
pompy ciepła

8. Wymagane odległości określone przez producenta,  
w zależności od sposobu montażu jednostki zewnętrznej

1. Jednostka zewnętrzna, w której znajdują się: sprężarka 
z inwerterem, elektroniczny zawór rozprężny, wentylator, 
wymiennik ciepła – parownik, przewód oporowy służący  
do ogrzewania wanny kondensatu, zawór przełączający 
miedzy ogrzewaniem budynku a jego chłodzeniem,  
armatura zabezpieczająca oraz układ regulacji

2. Powieszona na ścianie jednostka wewnętrzna, z zabudo-
wanym: wymiennikiem ciepła – skraplacz, pompa obiego-
wa instalacji grzewczej, elektryczna grzałka przepływowa, 
zawór przełączający między odgrzewaniem c.o. i c.w.u., 
przeponowe naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa po 
stronie wody grzewczej, odpowietrznik, czujnik przepływu 

3. Jednostka zewnętrzna połączona z wewnętrzną prze-
wodami chłodniczymi z rur miedzianych w izolacji cieplnej 
(koloru białego)

4. Rozpakowywanie oraz wieszanie jednostki wewnętrznej 
na listwie montażowej

http://www.instalreporter.pl


58s t r.0 3 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

17. Wzierniki dostępne są jako skręcane lub lutowane. 
Wziernik montowany jest po stronie ciekłej czynnika 
chłodniczego. Pozwala również kontrolować stan 
zawilgocenia czynnika chłodniczego – czy nie jest 
zanieczyszczony wilgocią (wodą)

18. Do połączeń skręcanych, przewody miedziane  
należy odpowiednio zarobić na ich końcach. Używa się  
do tego kielicharki. Rurę trzymamy skierowaną  
ku dołowi, podobnie jak podczas jej obcinaniu

19. Zarobiona rura – z wykonanym kielichem.  
Po przygotowaniu końcówek rur, płuczemy azotem 
przewody czynnika chłodniczego i jednostkę  
wewnętrzną pompy ciepła

20. Zaizolowane rury chłodnicze przykręcamy  
do jednostki zewnętrznej i wewnętrznej za pomocą  
klucza dynamometrycznego. Wartość momentu dokręcania 
odczytujemy z instrukcji montażowo-serwisowej

13. Giętarką odpowiednio kształtujemy rury. 
Przy okazji wykonujemy zasyfonowanie na olej. 
Syfony są konieczne, jeśli obie jednostki zamontowane są 
na różnych wysokościach

14. Maksymalne różnice wysokości pomiędzy obiema 
jednostkami wynoszą 15 m. Syfony wykonuje się co 5 m 
różnicy wysokości

15. Syfony należy wykonać po stronie gazowej czynnika 
chłodniczego. Jeśli pompa ciepła będzie również chłodzić 
pomieszczenia (chłodzenie aktywne), syfony wykonujemy 
również po stronie ciekłej czynnika chłodniczego 

16. Montaż wziernika, jako zalecanego elementu 
dodatkowego instalacji chłodniczej. 
Dzięki wziernikowi, po uruchomieniu pompy ciepła, będzie 
można ocenić czy ilość czynnika chłodniczego w układzie 
jest właściwa

9. Rozpakowywanie jednostki zewnętrznej 10. Ustawienie jednostki zewnętrznej i zamocowanie 
do stelaża montażowego

11. Zamontowana jednostka wewnętrzna i zewnętrza 
z widocznymi króćcami serwisowymi

12. Rozwijanie oraz przycinanie rury chłodniczej 
do odpowiedniej długości. Należy przy tym uważać, 
żeby opiłki nie dostały się do wnętrza rury
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Połączenie jednostek – instalacja chłodnicza (11-22)
Do połączenia obu jednostek należy używać miedzi 
chłodniczej. Średnice rur zależą od mocy urządzenia 
i są różne po stronie ciekłej i gazowej czynnika chłod-
niczego. większą średnicę mają rury, w których prze-
pływa czynnik w postaci gazu. 

Próba szczelności (23-28)
Do przeprowadzenia próby szczelności wykorzystu-
jemy azot pod wysokim ciśnieniem, jako gaz obojęt-
ny. Ciśnienie próby powinno wynosić: minimum 20 
bar, do wartości odpowiadającej maksymalnemu 
ciśnieniu roboczemu układu chłodniczego: 43 bar 
(wartość podana w instrukcji serwisowo-montażo-
wej danego urządzenia). Po osiągnięciu odpowied-
niego ciśnienia, odcinamy butlę z azotem i czekamy 
30-40 minut, obserwując na manometrze czy nie spa-

da ciśnienie w układzie. w tym czasie, pianką spraw-
dzamy szczelność połączeń. w przypadku wykrycia 
nieszczelności konieczne będzie ponowne zarobienie 
rury – obcięcie rury i wykonanie nowego kielicha. wy-
nik próby zapisujemy w protokole próby szczelności.

Oczyszczanie układu chłodniczego (29-32)
Po próbie szczelności układ chłodniczy należy wysu-
szyć i opróżnić. wykonuje się to przez wytworzenie 
próżni w układzie – za pomocą pompy próżniowej. 
Dzięki wytworzonej próżni wyciągniemy wszelką wil-
goć z rurociągów. 

napełnianie instalacji (33-36)
Po oczyszczeniu układu z wilgoci, przewody chłodni-
cze gotowe są do napełnienia czynnikiem. Napełnia-
my również wodą grzewczą jednostkę wewnętrzną.

Napełniona jest azotem pod nadciśnieniem ok. 1-2 bar. 
Jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną pompy ciepła 
łączymy ze sobą przewodami, w których przepływa 
czynnik chłodniczy. i to jest ten element instalacji, 
który musi samodzielnie wykonać instalator, a któ-
ry odgrywa bardzo dużą rolę w niezawodnej i efek-
tywnej pracy pompy ciepła. 
Zobaczmy, jak wygląda montaż i uruchomienie przykła-
dowej pompy ciepła split. Jednak, niezależnie od produ-
centa i urządzenia, które montujemy, zawsze powinni-
śmy dokładnie zapoznać się z instrukcją jego montażu.

Montaż jednostki wewnętrznej (4-6)
Jednostka wewnętrzna dostarczana jest kompletnie 
zmontowana i gotowa do zawieszenia na listwie monta-
żowej. wymiarami przypomina gazowy kocioł wiszący, 
waży ok. 45 kg. Miejsce montażu jednostki wewnętrznej 

powinno być ogrzewane, suche i wentylowane. Jego 
kubatura zaś zgodna z wytycznymi instrukcji montażu.  
w dolnej części jednostki wewnętrznej przygotowane są 
króćce. Po stronie lewej od części chłodniczej, po pra-
wej od części wodnej. wszystkie przyłącza opisane są 
graficznie, żeby nie pomylić się i nie zamienić podłączeń. 

Montaż jednostki zewnętrznej (7-10)
Montowana na zewnątrz budynku, na stelażu na ścia-
nie budynku lub na cokole na ziemi. Minimalną wyso-
kość na stelażu lub cokole montażowym należy spraw-
dzić w wytycznych projektowych danej pompy ciepła. 
warto przy tym stosować oryginalne konstrukcje mon-
tażowe, bo tylko takie zapewniają właściwe tłumienie 
drgań pochodzących od sprężarki oraz są stabilne i wy-
trzymałe. waga jednostki zewnętrznej zależy od mocy 
urządzenia i wynosi od ok. 95 kg do 140 kg. 

25. Podłączenie butli z azotem do układu chłodniczego 
przez zestawu manometrów w oprawie zaworowej i zawór 
serwisowy modułu zewnętrznego

26. Wprowadzamy azot do układu w ilości odpowiadającej 
uzyskaniu ciśnienia próby szczelności: 43 bar. 
Następnie odcinamy butlę z azotem i czekamy 
30-40 minut, sprawdzając, czy ciśnienie nie spada

27. Sprawdzanie szczelności połączeń za pomocą pianki 28. Wyniki próby szczelności odnotowujemy w protokole

21. Przykręcanie rury do króćca jednostki wewnętrznej 22. Po połączeniu obu jednostek sprawdzamy 
szczelność układu

23. Odkręcamy nakrętkę dolnego króćca serwisowego 
modułu zewnętrznego

24. Do zaworu podłączamy butlę z azotem
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33. Powoli odkręcamy zawory serwisowe na jednostce 
zewnętrznej – najpierw dolny, później górny. Czynnik 
znajdujący się w jednostce zewnętrznej przepływa do 
wykonanej instalacji chłodniczej i do jednostki wewnętrznej. 
Czy w instalacji jest wystarczająca ilość czynnika 
chłodniczego sprawdzimy po uruchomieniu pompy ciepła

34. Następnie napełniamy część hydrauliczną modułu 
wewnętrznego wodą grzewczą

35. Dla ułatwienia odpowietrzenia układu zawór 
przełączający, znajdujący się nad pompą obiegową, 
ustawiamy w pozycji środkowej

36. Za pomocą zabudowanego w module wewnętrznym 
ręcznego zaworu odpowietrzającego, usuwamy powietrze  
z instalacji. Termodynamicznie i hydraulicznie pompa 
ciepła przygotowana jest do pracy

29. Opróżniamy układ z azotu i przewód, którym 
wykonywaliśmy próbę szczelności, podłączamy  
do manometru i pompy próżni

30. Załączamy pompę próżni 31. Po osiągnięciu wartości zbliżonej do „0” bar, 
podtrzymujemy pracę pompy przez 30-40 minut 

32. Po tym czasie, pompę próżni odcinamy od układu – 
zamykamy zawór i możemy ją wyłączyć

37. Uproszczony schemat zasilania jednostki wewnętrznej 
i zewnętrznej, zasilanie grzałki elektrycznej (jeśli taka jest 
wbudowana)

38. Każde zasilane powinno być osobne i zabezpieczone 
bezpiecznikiem. 
Wymaganą wielkość zabezpieczeń możemy odczytać 
z instrukcji serwisowo-montażowej

39. Zasilanie pompy podpinamy pod oznaczone zaciski 40. Po stronie niskiego napięcia podpinamy czujnik 
temperatury zewnętrznej
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Dobijanie czynnika do układu
Chcąc uzupełnić ilość czynnika w układzie, ustawiamy 
urządzenie w trybie chłodzenia – włączamy funkcję 
chłodzenia dostępną w części serwisowej automatyki. 
Do uzupełnienie czynnika chłodniczego potrzebujemy 
dokładnej wagi elektronicznej oraz butli z czynnikiem 
chłodniczym. Po sprawdzeniu szczelności możemy za-
kończyć prace montażowo-uruchomieniowe. Pom-
pa ciepła gotowa jest do pracy. A jak pracuje, może-
my sprawdzić i kontrolować za pomocą automatyki, 
zaglądając do środka układu chłodniczego. 

Na graficznym odwzorowaniu układu chłodniczego 
pompy ciepła możemy odczytać aktualne wielkości: 
temperatury i ciśnienia w charakterystycznych punk-
tach układu, temperatury powietrza i wody grzewczej, 
stopień otwarcia zaworu rozprężnego, prędkość ob-
rotową sprężarki oraz wentylatora. wybierając inną 
funkcję automatyki, zobaczymy pole pracy sprężarki.

Źródło: 
Montaż Vitocal 200-S – film Viessmann: 
https://youtu.be/v3DshngAE3A 

Podłączenia elektryczne (37-42)
Po napełnieniu instalacji chłodniczej oraz napełnie-
niu i odpowietrzeniu hydraulicznej, instalacje są go-
towe do pracy. Pozostaje jeszcze podłączyć zasila-
nie i opomiarować układ. 
Płyty elektryczne w pompie ciepła podzielone są na 
wysokie i niskie napięcie oraz płytę zasilania. Zasila-
nie pompy podpinamy przez oznaczone zaciski. Po 
stronie niskiego napięcia podpinamy czujnik tempe-
ratury zewnętrznej. Jednostki łączymy ze sobą prze-
wodem komunikacyjnym. 

Pierwsze uruchamianie (43-48)
w czasie pierwszego uruchamiania automatycz-
nie wywoływany jest tzw. asystent uruchamiania 
pompy ciepła. Asystent w dziesięciu krokach pro-
wadzi nas przez kolejne etapy konfiguracji: od wy-
boru języka, ustawienie aktualnej godziny i daty, te-
sty przekaźników, programowanie, aż do kontroli  
działania. 
Po zakończeniu urządzenie można załączyć do pra-
cy automatycznej, zgodnie z ustawionymi czasami 
pracy na c.o. i c.w.u.

45. Jedna z funkcji serwisowych pozwala na wymuszenie 
pracy pompy ciepła w konkretnym trybie pracy, 
na ogrzewanie lub na chłodzenie. Chcąc dobić czynnik 
do układu wybieramy funkcję chłodzenia, żeby czynnik 
sam był zasysany przez sprężarkę

46. Butla z czynnikiem chłodniczym na wadze 
elektronicznej

47. W zależności od długości przewodów chłodniczych 
wprowadzamy odpowiednią ilość czynnika chłodniczego 
do układu. Ilość wprowadzonego czynnika kontrolujemy 
za pomocą wagi elektronicznej. W czasie dobijania 
obserwujemy wziernik. Brak pęcherzy będzie oznaczał 
prawidłową ilość czynnika chłodniczego w układzie

48. Po zakończonej pracy ściągamy belkę z manometrami 
z króćców serwisowych. Po zakręceniu króćców należy 
sprawdzić ich szczelność detektorem elektronicznym 
(zdjęcie powyżej) lub pianką

41. Jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną łączymy 
przewodem komunikacyjnym

42. Podłączenie przewodu komunikacyjnego do jednostki 
zewnętrznej do odpowiednich zacisków

43. W czasie pierwszego uruchomienia należy ustawić 
w programowaniu moc grzewczą urządzenia, bo jeśli 
tego nie zrobimy pojawi się informacja o usterce 
komunikacji pomiędzy jednostkami

44. Po uruchomieniu sprężarki na wzierniku powinniśmy 
zaobserwować zupełnie czysty obraz czynnika chłodni-
czego w fazie ciekłej. Taki stan oznacza, że czynnika jest 
wystarczająco dużo w układzie. Jeśli czynnika jest za mało 
w układzie, we wzierniku będą widoczne pęcherze czynnika 
chłodniczego. Wówczas należy uzupełnić układ czynnikiem 
w ilości zgodnej z instrukcją serwisową
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preza otwarta jest dla wszystkich biegaczy, których 
kusi nie tylko ciekawa trasa i masa atrakcji związa-
nych z biegiem, ale i możliwość zdobycia jednego  
z najbardziej nietypowych medali biegowych: odle-
wanego klucza instalatorskiego. w tym roku medal 
będzie miał kształt „francuza”.
imprezie towarzyszyć będą liczne atrakcje dla dzieci 
i dorosłych. Przed biegiem głównym zorganizowane 
zostaną także biegi dla najmłodszych.

Co dla biegaczy?
Atrakcyjny medal, co roku doceniany jest w konkur-
sie na najładniejsze medale MaratonyPolskie.pl. Me-
dal będzie częścią dotychczasowej kolekcji tzw. klu-
czomedali:
Uczestnicy czwartej edycji biegu pobiegną w bia-
łych koszulkach z rękawkami. Z przodu koszulki bę-
dzie znajdowało się logo biegu wraz ze skrzydlatym 
zwycięzcą.
Dla zwycięzców poszczególnych klasyfikacji przewi-
dywane są puchary, statuetki i nagrody rzeczowe.  
Organizator zapewnia po biegu dodatkowe atrakcje, 
w tym masaż wykonany przez fizjoterapeutę.

O organizatorze
Organizatorem Biegu instalatora jest portal hVACR.
pl zajmujący się tematyką z zakresu wentylacji i kli-
matyzacji. Jego redaktor naczelna Aldona Rybka 
amatorsko biega i fotografuje biegaczy. – Jestem bli-
sko związana z tematyką, uprawiając ten sport i bio-
rąc udział w licznych zorganizowanych imprezach bie-
gowych. Instalatora organizuję tak, jak oczekuję tego 
jako uczestnik zawodów – powiedziała organizatorka 
iV Biegu instalatora Rotenso w Bydgoszczy. 
więcej na oficjalnej stronie zawodów www.biegin-
stalatora.pl oraz na Facebooku: www.facebook.pl/
bieginstalatora.

Bieg instalatora jest od pierwszej edycji oficjal-
ną imprezą towarzyszącą Międzynarodowym Tar-
gom Maszyn i Urządzeń dla wodociągów i Kanaliza-
cji wOD-KAN, które co roku odbywają się  
w Bydgoszczy. 26. edycja wOD-KAN odbędzie się tuż 
po biegu, w dniach 5-7 czerwca br.

Sportowe emocje zapewnia ROTEnSO! 
w tym roku instalator wystąpi w barwach Roten-
so – producenta urządzeń klimatyzacyjnych prze-
znaczonych dla zastosowań domowych, biurowych 

oraz przemysłowych. Klimatyzowane powietrze po-
jawiło się na oficjalnej koszulce biegu w postaci…  
niebiesko-czerwonych skrzydeł. 
Dla uczestników biegu, przy udziale firmy ALNOR Sys-
temy wentylacji, zostanie zorganizowany konkurs fo-
tograficzny. Konkurs związany będzie z symbolicznym 
skrzydlatym biegaczem-zwycięzcą.
w pakietach startowych, oprócz koszulki, znajdą się 
atrakcyjne gadżety od izby Gospodarczej „wodo-
ciągi Polskie”, organizatora Targów wOD-KAN oraz 
vouchery do escape roomu Wyjście Awaryjne. Po-
nadto Rotenso zapewni branżowe nagrody dla zwy-
cięzców biegu. 

Instalator – dla kogo?
w Biegu instalatora mogą wziąć udział wszyscy bie-
gacze, zaplanowana jest klasyfikacja open i wiekowa, 
ale największe emocje budzą kategorie instalator-
skie – szczególnie rywalizacja pomiędzy drużynami 
firm instalacyjnych.
w kategorii „instalator” czy „wod-kan” można wystar-
tować zarówno indywidualnie, jak i formując firmo-
wą drużynę (co najmniej 3 osoby). Oczywiście, im-

IV Bieg Instalatora to bieg przełajowy na dystansie 10 kilometrów po ścieżkach  
i drogach największego parku miejskiego w Polsce Leśnego Parku Kultury  
i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy. W tym roku odbędzie się w niedzielę  
3 czerwca. Start biegu zaplanowany został na godz. 11:00. 
Zawody przyciągną znaczną liczbę biegaczy i kibiców z terenu Bydgoszczy, 
województwa, a także z innych regionów Polski. 

Czwarty raz biegiem 
po klucz Instalatora

Zapisy trwają od stycznia 2018. Każde-
go pierwszego dnia miesiąca cena pakietu 
wzrasta o 10 złotych – warto więc o szybkie 
decyzje! 
Zapisy odbywają się przez stronę B4SPORT: 
http://bit.ly/bieginstalatora2018_zapisy.
Liczba miejsc startowych jest ograniczona.
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Tegoroczne targi, które odbywały się w dniach 
26-27 lutego br. zakończyły się sukcesem. w ciagu 
dwóch dni odbyło się tysiące spotkań, nawiązano 
wiele kontaktów, na wykładach odbyło się ponad  
80 wystąpień. Kolejny raz potwierdzono, że warto 
organizować spotkanie branżowe. Podczas targów 
zwiedzający licznie głosowali na wyroby ubiegające 
się o tytuł nAJCIEKAWSZY PRODUKT 2018. w ka-
tegorii wentylacja zwyciężyło urządzenie wentyla-
cyjno-chłodzące OxYCOM intrCooll - zgłoszone przez 
firmę iglotechnik. w kategorii klimatyzacja zwycię-
żył klimakonwektor zintegrowany z rekuperatorem 
DOUBLE – zgłoszony przez firmę Alexa Dystrybucja.
w iV edycji nagrody branżowej PASCAL 2018, przy-

znawanej za najlepsze projekty instalacji wentylacji, 
klimatyzacji i chłodzenia, statuetkę otrzymały trzy 
biura projektowe, których zgłoszenia wyróżniały się 
na tle konkurencji niestandardowymi i nowatorski-
mi rozwiązaniami. Kapituła przyznała także wyróż-
nienia. Laureatów ogłoszono w czasie uroczystej Gali 
Branżowej, która odbyła się 27 lutego w warszawie.
nagrody przyznano następującym projektom:
- budynek biurowo-handlowo-usługowy BAŁTYK – 
TREMO STUDIO za rozwiązanie systemów wentyla-
cji i klimatyzacji w budynku, w którym pomimo ogra-
niczeń architektoniczno-konstrukcyjnych udało się 
spełnić wysokie wymagania środowiska wewnętrz-
nego przy racjonalnym zużyciu energii, co zaowoco-
wało uzyskaniem najwyższej oceny certyfikatu bu-
downictwa zrównoważonego;
- budynek usługowo-biurowy ZA BRAMKĄ – PERFECTA  
za umiejętną realizację systemów wentylacji i klima-
tyzacji zapewniających dużą elastyczność i możli-
wość rozbudowy przy jednoczesnym spełnieniu 
wymagań klasy dla budynków biurowych i niskich 
kosztów eksploatacyjnych;

- Centrum Dystrybucji Leków – POL-COn COnSULTInG  
za komfortowy, a zarazem zrównoważony, wykorzy-
stujący odnawialne źródła energii efektywny system 
wentylacji i klimatyzacji w budynku łączącym funk-
cje biurowe z magazynowymi.
Kapituła przyznała cztery wyróżnienia:
- budynek biurowy EThOS – BURO HAPPOLD POLSKA
- budynek biurowy ARTiCO – OVE ARUP & PARTnERS  
InTERnATIOnAL LTD

Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja 2018

2018
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Organizatorem i pomysłodawcą Nagród PASCAL  
i DELTA jest Stowarzyszenie Polska wentylacja, po-
mysłodawca i organizator Międzynarodowych Tar-

gów Techniki wentylacyjnej Klimatyzacyjnej i Chłod-
niczej FORUM wENTYLACJA – SALON KLiMATYZACJA.
www.nagrodapascal.pl

- Astrum Business Park – PROCHEM
- centrum biurowo-konferencyjne PRZYSTANEK 
MBANK – WSP Polska
nagrody DELTA przyznano najbardziej dynamicznym  
i skutecznym biznesowo firmom. Statuetki są więc 
synonimem pozytywnych zmian i rozwoju biznesu  
w naszej branży. Poddane analizie firmy są dzielone na 
trzy grupy wiekowe. Dojrzałe firmy, które w roku przy-
znawania nagród kończą co najmniej 20 lat, te rozwi-
nięte, które kończą co najmniej 10 lat i te najmłodsze, 
które w kończą co najwyżej 10 lat. Analizy są prowa-
dzone wieloetapowo z założeniem, że badaniu są pod-
dane firmy rzetelnie informujące o swoich wynikach.  
Po obliczeniach, do nagród DELTA są nominowane fir-
my, których dynamika wzrostu przychodów przy speł-
nieniu dodatkowych warunków w badanym okresie 

jest wyższa niż średnia branżowa. Z tego grona laure-
atami zostają po 3 firmy, których dynamika była naj-
wyższa w każdej kategorii wiekowej.
Statuetkę DELTA 2018 otrzymały następujące firmy:
Kategoria – firmy działające do 10 lat 
i miejsce – EUROKLiMAT
ii miejsce – ACTiON ENERGY
iii miejsce – hARMANN POLSKA
Kategoria – firmy działające do 20 lat 
i miejsce – AERECO wENTYLACJA
ii miejsce – FLOwAiR Głogowski i Brzeziński
iii miejsce – ZiEhL-ABEGG POLSKA
Kategoria – firmy działające ponad 20 lat 
i miejsce – KENTEL POLSKA
ii miejsce – iGLOTECh
iii miejsce – SChiESSL POLSKA

IEO przygotowuje raport nt. fotowoltaiki

instytut Energetyki Odnawialnej zapowiada przy-
gotowanie szóstej edycji raportu „Rynek fotowolta-
iki w Polsce 2018”. Raport tworzony jest na podsta-
wie badania ankietowego wśród firm działających  
w branży fotowoltaicznej oraz z wykorzystaniem baz 
danych instytutu. w ubiegłorocznym raporcie oce-
niono moc zainstalowaną w systemach PV w 2016 
roku na ok. 200 Mw. Gros wzrostu zapewniały mikro-
instalacje. Lata 2017/2018 zmieniają obraz branży – 

nowy rynek aukcyjny jest jednym z niewielu rynków 
OZE z dużą możliwością rozwoju. 
w tegorocznych aukcjach OZE można spodziewać 
się 750 Mw nowych mocy w instalacjach fotowolta-
icznych ze średnią ceną sprzedaży ok. 400 zł/Mwh 
za wyprodukowaną energię. Dlatego tegoroczny ra-
port po raz pierwszy w dużym zakresie będzie doty-
czył systemu aukcyjnego. 
www.ieo.pl
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To wodoodporna, elastycz-
na płyta budowlana. 100% 
wodoszczelność płyt budow-
lanych BOTAMENT® została po-
twierdzona europejskim certyfi-
katem ETAG. 
Zastosowanie płyt pozwala na 
zaprowadzenie porządku w ła-
zience i zrealizowanie nawet 
najbardziej wymagających po-
mysłów. Obudowa rur, wan-
ny, brodzika, jak również przy-
gotowanie eleganckiego blatu 
pod umywalkę czy półki na ko-
smetyki, nie stanowi już proble-
mu, ponieważ płyta budowlana 
daje się łatwo kształtować, do-
cinać za pomocą piłki ręcznej 
czy wyrzynarki. Dzięki możliwo-
ści indywidualnego dopasowa-
nia kształtu i formy materiału, 
każdy fragment wnętrza może 
być odpowiednio wykorzysta-
ny, co ważne jest szczególnie  
w małych pomieszczeniach.
Głównymi cechami płyt BO-
TAMENT® są wodoodporność, 
elastyczność, ale także wyso-
ka wytrzymałość. Budowa płyt: 
trzon z polistyrenu ekstrudo-
wanego xPS + innowacyjna wo-
doszczelna powłoka.
Wymiary: 120x60 lub 260x60 cm
Grubość: 4, 6, 10, 20, 30, 40, 
50 mm 
Cena: od 59,95 zł/m2

BotaMent

Płyty budowlane Botament® BP

Samoczynne, podumywalkowe termostatyczne zawory mieszające z se-
rii Taconova NovaMix Compact skutecznie pilnują stałej temperatury wody 
zmieszanej w punkcie poboru. w ten sposób gwarantowana jest ciągła 
ochrona przed oparzeniem, nawet przy wysokiej temperaturze wody w za-
sobniku. Produkty te przeznaczone są do stosowania w instalacjach sani-
tarnych, zarówno w budynkach prywatnych, jak i publicznych. Ze względu 
na estetyczny wygląd doskonale nadają się do montażu bezpośrednio pod 
umywalką. Produkt jest dopuszczony do montażu w dowolnej pozycji.  
Niklowany korpus wykonany jest z mosiądzu odpornego na odcynkowa-
nia, a części wewnętrzne ze stali nierdzewnej i wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego. Element termostatyczny i sprężyna powrotna dbają o utrzymanie stałej temperatury wody zmieszanej w punkcie poboru.  
Zawory NovaMix Compact pozwalają na płynną regulację temperatury odpowiednio w zakresach 30-70°C i 30-50°C w zależności od mo-
delu. Konstrukcja mieszacza umożliwia wymianę elementu termostatycznego w sytuacji zmniejszenia jego wydajności, które powstaje po-
przez naturalne zjawisko zużycia. w przypadku awarii zimnej wody, dopływ ciepłej wody jest samoczynnie odcinany. Gwarantuje to skuteczną 
ochronę przed oparzeniem. Nowoczesne rozwiązania zastosowane w zaworach NovaMix Compact zapewniają szereg korzyści istotnych za-
równo z punktu widzenia instalatora, jak i użytkowników instalacji sanitarnej, czy administratorów budynków. Najważniejsze z nich to:
- stała temperatura wody użytkowej w punkcie poboru (montaż pod umywalką),
- samoczynna funkcja mieszania, bez konieczności stosowania energii zewnętrznej,
- skuteczne zabezpieczenie przed oparzeniem,
- korpus zaworu zabezpieczony przed osadzaniem się kamienia,
- wbudowane zawory zwrotne na dopływie ciepłej i zimnej wody,
- atest PZh.
- podłączenie pod istniejący zawór kątowy 

taconoVa

zawory novaMix compact

rury Vissen  
w 3-metrowych sztangach

Firma Prandelli poszerzyła ofertę rur polipropylenowych systemu 
Vissen. Teraz rury w średnicach 20-40 mm dostępne są także w sztan-
gach o długości 3 m.

Prandelli
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Cechą, która wyróżnia udoskonaloną linię baterii Lineare, są jej niewielkie 
rozmiary i wyraźnie zarysowany korpus. Są to baterie o wyjątkowych pro-
porcjach, łączące najsmuklejszy z dostępnych korpusów baterii w port-
folio marki GROhE z subtelnie schowaną dźwignią. Estetyka linii Lineare 
to połączenie cylindrycznych kształtów i eleganckich prostych krawędzi, 
którym zawdzięcza atrakcyjny i zarazem delikatny wygląd. Linia Lineare 
pasuje zatem zarówno do miękkiej, delikatnej ceramiki, którą charaktery-
zują zaokrąglone kształty, jak również do klasycznego rozwiązania, odpo-
wiadającego ceramice geometrycznej, kwadratowej. 
Poza odświeżeniem wyglądu baterii obecnej na rynku od 10 lat, Grohe 
udoskonaliła linię również w zakresie obsługi produktów, m.in. umiejsco-
wienie wylewki wyżej gwarantuje szerszy zasięg i pozwala na wygodniej-
sze mycie rąk. 
Oferta zawiera baterię umywalkową z obrotową wylewką, wolnostojącą 
baterię wannową, baterię do montażu ściennego, a także wersję dla umy-
walek z trzema otworami. Dostępne są różne wersje powłok, od lśniącego 
chromu po matową wersję SuperSteel.

Grohe

Baterie Grohe lineare

Reflex Servitec Mini to automat odgazowujący próżniowo do zamkniętych układów 
grzewczych i chłodniczych. Odgazowanie odbywa się w części hydraulicznej za po-
mocą pompy membranowej w połączeniu z pionową mosiężną rurą próżniową. Urzą-
dzenie Servitec Mini stanowi przełom w zwiększaniu wydajności ogrzewania i chło-
dzenia: to, co do tej pory było zarezerwowane jedynie dla instalacji przemysłowych 
stało się dostępne również dla małych instalacji, także tych znajdujących się w do-
mach prywatnych. Urządzenie Servitec Mini umożliwia wykorzystanie technologii od-
gazowania próżniowego w małych budynkach mieszkalnych oraz w instalacjach  
o małej pojemności wodnej. Poza znanymi już zaletami w postaci większego bezpie-
czeństwa pracy instalacji Servitec Mini oferuje możliwość oszczędzenia energii nawet 
o 10,6 procent.

Cechy:
- potencjalna oszczędność energii do 10,6%,
- prosty montaż i uruchomienie urządzenia,
- rozwiązanie korzystne cenowo, z krótkim czasem amortyzacji inwestycji,
- zakres zastosowania to małe budynki mieszkalne (np. domy jednorodzinne), układy o małej pojemności wodnej do 1 m3,
- innowacyjna alternatywa przy uruchamianiu płaszczyznowych instalacji grzewczych i chłodniczych zamiast skomplikowanego płukania pod wy-
sokim ciśnieniem w celu usunięcia gazów i powietrza.

refleX

Klasyfikowane są w grupie wentylatorów promieniowych z tworzyw sztucznych. wenty-
latory typoszeregu FEN przeznaczone są do pracy we wszystkiego rodzajach instalacjach 
wentylacji bytowej i przemysłowej ogólnego przeznaczenia. Cechą charakterystyczną 
ich konstrukcji jest zastosowanie wirnika promieniowego, talerzowego. Dzięki temu uda-
ło się zredukować poziom hałasu emitowanego do otoczenia i do sieci kanałów wentyla-
cyjnych. Nasada przy wyłączonym silniku elektrycznym stanowi formę stacjonarnej nasa-
dy grawitacyjnej o niskim współczynniku oporu własnego. w przypadku braku warunków 
potrzebnych do działania wentylacji grawitacyjnej użytkownik może włączyć mechanicz-
ną pracę wentylatora. wentylator przystosowany jest do pracy ciągłej.

uniwerSal

wentylatory dachowe typoszeregu fen 

automatyczny odpowietrzacz próżniowy reflex Servitec Mini 
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Panasonic wprowadził do oferty nowe elektrycznie zasilane agregaty VRF – Mini ECOi LE2. 
Nowa seria obejmuje modele 4, 5 i 6 KM, które sprawdzą się zarówno w małych sklepach i biurach, jak i dużych 
nieruchomościach oraz blokach mieszkalnych, gdzie przestrzeń zewnętrzna na instalację agregatu często jest 
minimalna. Ponieważ wysokość jednostek zewnętrznych nie przekracza 1 metra, z powodzeniem mogą być za-
instalowane nawet na niewielkim balkonie. Jednocześnie zostały one zaprojektowane z myślą o większych in-
stalacjach komercyjnych, hotelach i dużych budynkach biurowych, gdzie agregat zewnętrzny nie powinien za-
kłócać estetyki obiektu. 
Oprócz kompaktowych rozmiarów, zaletą nowych modeli LE2 są wyjątkowo wysokie wskaźniki efektywności 
energetycznej EER i COP. Rozwiązanie należy do najbardziej energooszczędnych na rynku. Przy zastosowaniu 
pojedynczego wentylatora model 4 KM osiąga maksymalny współczynnik EER równy 4,5 i COP do 5,19. Urzą-
dzenia są wyposażone w nową podwójną sprężarkę obrotową umożliwiającą szerszą i bardziej elastyczną kon-
trolę inwertera, która przekłada się na lepszą wydajność systemu zarówno przy pełnym, jak i częściowym ob-
ciążeniu.
Aby uzyskać maksymalną wydajność, nowe modele mają także większy silnik wentylatora w porównaniu do 
poprzednich serii. Z kolei sam wentylator zyskał nową konstrukcję i większą średnicę 54 cm, dzięki czemu za-
pewnia mniejsze zużycie energii przy tym samym przepływie powietrza. Ponadto nowa technologia wentylato-
ra jest w stanie wytworzyć wysokie zewnętrzne ciśnienie statyczne o wartości 35 Pa, co zapewnia bardzo szybki 
przepływ powietrza wywiewanego.
Również wymiennik ciepła w nowych jednostkach Mini ECOi został zmodernizowany. Jest teraz wyposażony  
w powłokę typu Bluefin, która chroni go przed korozją, zapewniając funkcjonowanie jednostki z tą samą wyso-
ką efektywnością przez długi czas. Ponadto oferuje większy obszar wymiany ciepła, zapewniając wyższą sku-
teczność nawet w ekstremalnych warunkach. w efekcie nowe modele oferują najlepsze sezonowe wyniki  
w branży i są bardziej energooszczędne nawet od agregatów z dwoma wentylatorami.
w celu ułatwienia instalacji Panasonic zwiększył elastyczność nowej serii Mini ECOi. Urządzenia mogą być za-
montowane w ograniczonej przestrzeni w trybie plug and play, co sprawia, że ich instalacja jest szybsza i mniej 
skomplikowana. Ponadto zwiększono dopuszczalną odległość między jednostkami wewnętrznymi i zewnętrz-

nymi, co daje szersze możliwości montażu.
Maksymalna długość orurowania pomiędzy jed-
nostkami może wynosić nawet do 50 m bez ko-
nieczności dodatkowego ładunku czynnika chłod-
niczego. Ponadto seria Mini ECOi oferuje tryb cichej 
pracy przy utrzymaniu tej samej wydajności,  
co wpływa na elastyczność projektowania systemu 
dla obiektów mieszkalnych. Co ważne, agregaty ze-
wnętrzne można podłączyć do maksymalnie  
12 jednostek wewnętrznych.

PanaSonic

Mini ecoi od Panasonic
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