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P R O DU K T Y

Premiera nowego systemu rurowego Cleverfit Axial

Konkurs dla instalatorów z grzejnikami dekoracyjnymi w roli g³ównej!
OdwiedŸ nasze stoisko i dowiedz siê wiecej!
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Konferencja „BIAWAR – 50 lat zrównoważonego rozwoju”
6 kwietnia, w siedzibie firmy NIBE-BIAWAR, przy al. Jana
Pawła II 57 w Białymstoku odbyła się konferencja z udziałem lokalnych mediów, przedstawicieli firmy oraz dwóch
organizacji charytatywnych. Podczas konferencji firmę
NIBE-BIAWAR reprezentowali prezes zarządu – Mariusz
Maliborski oraz Piotr Kubera – członek zarządu, dyrektor handlowy.
Spotkanie zainaugurowało lokalne działania promocyjne NIBE-BIAWAR, które realizowane są w ramach jubileuszu 50-lecia firmy. W tych dniach ruszyła kampania
promocyjna, której celem jest umocnienie wizerunku
marki BIAWAR jako, z jednej strony, producenta nowoczesnych i ekologicznych urządzeń grzewczych, z drugiej strony, godnego zaufania, podlaskiego pracodawcy.
Na konferencji przedstawiono sześcioro wyróżnionych
pracowników firmy NIBE-BIAWAR, ambasadorów marki
w kampanii wizerunkowej. Jak uzasadnili przedstawiciele zarządu: „Kampania jest związana z naszymi pracownikami, bo to oni tworzą naszą firmę i to z ich indywidu-

alnego doświadczenia bierze się nasza obecna pozycja.
Właśnie SIŁA DOŚWIADCZENIA jest hasłem przewodnim
kampanii z okazji 50-lecia powstania firmy”.
W czasie konferencji poruszono ponadto wiele kwestii
związanych z silną pozycją BIAWARU na rynku podgrzewaczy wody, kotłów peletowych i pomp ciepła w Polsce,
jak również – planów inwestycyjnych, rozwoju eksportu,
a także planowanej akcji charytatywnej. Na konferencji obecni byli przedstawiciele organizacji społecznych:
o. Edward Konkol – prezesa Stowarzyszenia Pomocy
Rodzinie „Droga”, Marek Masalski – dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej – Eleos. Właśnie te dwa podmioty w lipcu
br. otrzymają wsparcie finansowe wg zasady, iż od każdego sprzedanego w drugim kwartale 2018 roku podgrzewacza wody, jedna złotówka będzie przeznaczona
na cele charytatywne, po połowie dla obu organizacji.
Szacunkowo, łączna liczba sprzedanych w tym okresie
podgrzewaczy wynosi ponad 20 tys. sztuk.
Z konferencji można było dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach z 50-letniej historii BIAWARU. Początkowo firma była praktycznie monopolistą na rynku podgrzewaczy wody. W latach 70. funkcjonowały
w Polsce tylko dwie firmy, które produkowały tzw. bojlery, z czego BIAWAR miał wtedy około 80% rynku. Te złote czasy skończyły się na początku lat 90., kiedy zakład
znalazł się w programie powszechnej prywatyzacji, który
nie zawsze kończył się dobrze dla firm. Na szczęście jednak w 2000 roku znalazł się inwestor z branży, szwedzki
koncern NIBE i firma zdołała przetrwać. Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że był to najbardziej przełomowy i szczęśliwy moment w dziejach firmy. Od tego
czasu firma zaczęła się ponownie intensywnie rozwijać.
Stało się tak głównie dzięki dywersyfikacji produktowej
i geograficznej. Pod względem produktowym postawiono na rozwój odnawialnych źródeł energii tj. pomp ciepła
i kotłów peletowych, które stanowią już łącznie połowę
przychodów firmy. Dywersyfikacja geograficzna prze-

jawia się z kolei w 50% udziale eksportu w sprzedaży.
Firma ma odbiorców w ponad 20 krajach Europy, wśród
których najwięksi to: Dania, Szwecja i Niemcy. Popularność
na tak wymagających rynkach zbytu świadczy o niekwestionowanej, najwyższej jakości oferowanych wyrobów.
Rosnące przychody, które na koniec roku 2017 osiągnęły poziom bliski 130 mln zł skłoniły firmę do inwestycji
w budowę nowego zakładu produkcyjnego, której pierwszy etap ma zakończyć się w II kwartale 2019 roku. Początkowo powstanie, kosztem około 25 mln zł, hala produkcyjno-magazynowa o pow. 10 000 m2 wraz z salą
szkoleniową oraz laboratorium. W czasie konferencji dostępne były wizualizacje projektów inwestycji zlokalizowanej w Strefie Ekonomicznej w Białymstoku.
Na koniec konferencji prezes Mariusz Maliborski podziękował wszystkim pracownikom, którzy wnieśli swój
wkład w rozwój firmy i zaprosił wszystkich już teraz na
kolejne spotkanie, przy okazji otwarcia nowego zakładu wiosną 2019 roku.
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Wygraj płatny staż w centrali firmy Viessmann!
Firma Viessmann ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą nowoczesnych systemów
grzewczych z zakresu inżynierii środowiska z zastosowaniem rozwiązań firmy Viessmann. Nagrodami głównymi w konkursie są dwa miejsca na dwumiesięczny,
płatny staż w centrali firmy Viessmann w Allendorf
(Eder) w Niemczech.
Złóż na uczelni swoją pracę dyplomową – licencjacką,

inżynierską, magisterską, zbierz absolutorium, a później zgłoś ją do konkursu. W konkursie mogą brać również prace obronione po 1.01.2017.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest znajomość
w stopniu komunikatywnym języków: angielskiego lub
niemieckiego.
Pytania dotyczące konkursu należy kierować na:
marketing@viessmann.pl

Promocja Hydro-Tech na gruntowe pompy ciepła

s tr. 3

dalej

WSA: organ nadzoru budowlanego nie decyduje
o sposobie przeznaczenia przewodów kominowych
Organ nadzoru budowlanego nie decyduje o sposobie
przeznaczenia przewodów kominowych, bo likwidując jedno zagrożenie, może wywołać inne. Swoje decyzje powinien opierać albo o treść pozwolenia na budowę, albo uchwałę wspólnoty w tej sprawie. Tak wynika
z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził

zły stan techniczny przewodów kominowych i instalacji gazowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.
W efekcie prowadzonego postępowania nakazał właścicielce lokalu położonego na parterze zamurowanie otworów wentylacyjnych w pomieszczeniu kuchni i łazienki.
Wyrok WSA we Wrocławiu z 14 listopada 2017 r. II SA/
Wr 374/17.
Więcej

Konkurs Nueva Terrain na targach INSTALACJE 2018

Z pompą ciepła alpha innotec
żyjesz w strefie komfortu, latem i zimą!

W trakcie trwania promocji zamów pompę ciepła z chłodzeniem pasywnym, a zapłacisz za nią tyle, co za standardowy model. Promocja trwa od 1 marca do 31 maja 2018 r.
www.promocjepompy.pl
www.hydro-tech.pl

Firma Nueva Terrain Polska zaprasza instalatorów do
udziału w konkursie. Konkurencja konkursowa odbędzie się, gdy na wyzwanie WANTED TERRAIN SDP odpowie chociaż jeden instalator w Polsce. Instalator Nueva
Terrain Polska rzuci (po raz pierwszy) wyzwanie innym
systemom i wykonawcom na targach INSTALACJE 2018.
Celem Konkursu Instalatorów jest: propagowanie budownictwa zrównoważonego, poprzez promocję najwydajniejszych i najbardziej trwałych systemów sanitarnych jako najlepszych dostępnych technologii w Europie;
propagowanie solidnych i profesjonalnych firm oraz ich
zdolności i umiejętności zawodowych; propagowanie
idei zmagań wykwalifikowanych monterów oraz idei
niczym nieograniczonego współzawodnictwa technologii i profesjonalizmu w branży sanitarnej.
Każdy uczestnik Konkursu Instalatorów może wybrać
dowolny system sanitarny, w którym zrealizuje zadanie
konkursowe, pod warunkiem, że dany system:
• ma aktualny certyfikat PZH,
• jest dopuszczony do obrotu na rynku europejskim,
Konkurencja konkursowa polega na zmontowaniu określonego układu instalacji wodnej zgodnie z rysunkiem technicznym.
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INSTALACJE 2018 w skrócie
wej. Każdy dzień będzie dedykowany wybranej grupie
zawodowej. Każdego dnia 2-3 godziny wykładów, prezentacji, czy rozmów.
FORUM ŁAZIENKA.PRO
1. dzień: BIZNES (23 kwietnia)
2. dzień: PROJEKTANCI (24 kwietnia)

W dniach 23-26.04.2018 w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE.
Zobacz wystawców targów INSTALACJE 2018
Finał Mistrzostw Polski Instalatorów (MPI) – pawilon 4
Zgodnie z regulaminem instalatorzy będą mieli do wykonania kilkanaście czynności konkursowych na przygotowanym modelu instalacji. Wszystko w jak najkrótszym
czasie i bezbłędnie. Finaliści walczyć będą o nagrodę
główną – samochód dostawczy Citroen Berlingo.
23 i 24 kwietnia – dodatkowe eliminacje
25 kwietnia – wielki finał
26 kwietnia – finał dla szkół
Partnerami są firmy: AFRISO, BRÖTJE, GRUNDFOS, TECE
oraz VOGEL&NOOT. Partnerem wspierającym: Lechma, Snicers worwear i Citroen. Narzędzia dostarcza Topex Group.
Więcej
Akcja autokarowa
Akcja ułatwiająca komfortowy dojazd na targi w Poznaniu. Poza tym wszyscy biorący w niej udział otrzymają
książeczkę instalatora, wraz z nią zaproszenie do udziału w zabawie. Odwiedzając wybrane stoiska, otrzymują od wystawców pieczątki, a te zebrane w specjalnej
książeczce to szansa na wygranie atrakcyjnych nagród.
Łazienka PRO – pawilon 5A
Cykl spotkań dla profesjonalistów z branży łazienko-

IV Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych, Sanitarnych, Instalacji, Wentylacji i Klimatyzacji – pawilon nr 15, wejście B
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń
Grzewczych zaprasza do udziału w spotkaniu osób biorących aktywny udział w rozwoju rynku instalacyjno-grzewczego.
23 kwietnia, godz. 13:00-17:30
Więcej
Konferencja PORT PC – pawilon nr 1, sala 1G
Konferencja PORT PC pod hasłem „Standardy jutra
w technice grzewczej” prowadzona będzie przez czołowych specjalistów z branży pomp ciepła i równoważenia hydraulicznego.
24 kwietnia, godz. 10.00-17.00
Więcej
Konferencja WO IIB – pawilon nr 10
Pod tytułem „Obowiązujące wymagania stawiane urządzeniom wentylacyjnym i klimatyzacyjnym. Wspomaganie projektowania programem BIM”
25 kwietnia, godz. 11.00-14.00
Więcej
MOC HYBRYDY – pawilon nr 5a
- szkolenie MOC HYBRYDY – dni szkoleniowe
23.04.2018 i 25.04.2018, godz. 11:00-13:30
- warsztaty MOC HYBRYDY – dzień pokazowo-warsztatowy
24 kwietnia 2018 (wtorek) godz. 11:00-14:00
Więcej
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„Konsumencki Lider Jakości” dla Junkers-Bosch
Junkers-Bosch otrzymał tytuł „Konsumencki Lider Jakości 2018”, przyznawany na podstawie analizy wyników badań konsumenckich. Polscy konsumenci docenili wysoką
jakość urządzeń i systemów grzewczych firmy. „Konsumencki Lider Jakości 2018”
to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez redakcję Strefy Gospodarki, ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego
wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jego celem jest wyłonienie najlepszych, w opinii konsumentów, marek i firm dostępnych oraz funkcjonujących na polskim rynku.

FERRO – w pierwszej dziesiątce rankingu
Giełdowa Spółka Roku 2017
W 19. edycji Rankingu Giełdowa Spółka Roku FERRO zajęło 8 miejsce w Rankingu Głównym. Przyznanie wyróżnień odbyło się 26 marca 2018 roku podczas uroczystej
gali w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie.
To zaszczytne wyróżnienie stawia FERRO w gronie spółek
należących do elity polskiego rynku kapitałowego, które rozwinęły biznes, posiadają świetne perspektywy
rozwoju, oferują klientom najwyższej jakości produkty
i usługi, postawiły na innowacje i zachowują najwyższe
standardy komunikacji z inwestorami. Wyniki rankingu
są dowodem na to, iż FERRO należy do firm, które warto naśladować, doceniać i promować, są także cenną
wskazówką dla inwestorów giełdowych.
Najstarszy i najbardziej prestiżowy na rynku Ranking
Giełdowa Spółka Roku powstaje na zlecenie Dziennika
Puls Biznesu. W badaniu ankietowym główni animatorzy rynku kapitałowego – analitycy, maklerzy i doradcy inwestycyjni reprezentujący domy i biura maklerskie,
towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne,
inwestycyjne i powiernicze, departamenty kapitałowe banków oraz firmy konsultingowe oceniają spółki
wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80.
W swej ocenie eksperci biorą pod uwagę kompetencje

zarządów poszczególnych spółek, najbardziej spektakularny sukces w roku poprzednim, najlepszą w giełdowej
stawce jakość produktów i usług, prowadzone relacje
z inwestorami oraz najciekawsze perspektywy rozwoju.
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Zmiany w zarządzie Hansgrohe Polska
daży i marketingu. Prezesem zarządu został w marcu 2015 roku. Robert Kamiński
dołączył do zespołu Hansgrohe, posiadając bogate doświadczenie w zarządzaniu
strategicznym w środowisku międzynarodowym w strukturach uznanych organizacji m.in. Philips i SONY.
Przemysław Wojdat jest absolwentem
Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Posiada dyplom Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki
Warszawskiej. Od 2001 roku związany jest
z firmą Hansgrohe, gdzie rozpoczynał karierę jako przedstawiciel regionalny. W latach 2009-2017
odpowiadał za sprzedaż w kanale DIY, a od 2013 roku
koordynował również sprzedaż w kanale tradycyjnym
w Polsce. Od stycznia 2018 roku pełni funkcję Sales Manager Poland, odpowiadając za wyniki sprzedaży w Polsce.
Jakub Tomaszewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Dundee Business School
– Dundee UK, gdzie uzyskał stopień magistra na kierunku Rachunkowość. Ukończył studia podyplomowe
w zakresie Applied Corporate Finance na Harvard University - Boston USA oraz szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu rachunkowości i finansów. W firmie Hansgrohe pracuje od 2009 roku, gdzie od początku związany
był z działem controllingu. Od 2012 roku na stanowisku
kontrolera Grupy Hansgrohe na region Europy Środkowo-Wschodniej i krajów CIS. Od lutego 2017 Head of Finance and Operations odpowiadający za finanse i procesy operacyjne w Polsce.

Porady fachowców | Aktualności z branży | Informacje o produktach | Promocje | Katalog firm
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Poradnik Beretta – Nowoczesne i oszczędne
ogrzewanie!
Od kilku dni na stronie internetowej funkcjonuje „Poradnik Beretta – Nowoczesne i oszczędne ogrzewanie!”.
Każdy użytkownik kotła marki Beretta i nie tylko znajdzie w nim odpowiedzi na często zadawane przez sie-

bie samego pytania, związane z obsługą i eksploatacją
kotła kondensacyjnego. Zapraszamy do zapoznania się
z krótkimi artykułami zamieszczonymi w zakładce
Poradnik – http://beretta-poradnik.pl

Polsko-duńska dotacja do pomp ciepła Danfoss

rekl ama

22 marca br. udziałowcy spółki Hansgrohe Polska dokonali zmiany w składzie zarządu. Z funkcji członka
zarządu odwołany został Hans Peter Wulf. W związku
z powyższym zarząd jest jednoosobowy, funkcję prezesa zarządu pełni nadal Robert Kamiński.
Ponadto na tym samym posiedzeniu podjęta została decyzja o powierzeniu funkcji prokurentów Spółki Przemysławowi Wojdatowi i Jakubowi Tomaszewskiemu (prokura łączna). Obaj prokurenci są odpowiedzialni formalnie
przed zarządem za bieżącą działalność, rozwój i wyniki
Spółki. Decyzje to wynik zaufania władz koncernu wobec polskiego Zespołu firmy.
Robert Kamiński od 1 września 2017 roku pełni funkcję
dyrektora regionu Europa Północno-Wschodnia, który
obejmuje 22 kraje. Obecnie pełni też funkcję prezesa zarządu Hansgrohe Polska, w której strukturach pracuje
od 2011 roku, najpierw jako dyrektor sprzedaży i marketingu, a następnie członek zarządu do spraw sprze-
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Pompy ciepła Danfoss teraz
dostępne są w polsko-duńskiej dotacji. Danfoss obniża
ceny na pompy ciepła o 4000 zł
i daje bezpłatną 5-letnią gwarancję. Tylko do 15 maja br.
klienci końcowi mogą zakupić powietrzną lub gruntową pompę ciepła w obniżonej cenie.
Jak klient końcowy może zakupić pompę ciepła w obniżonej cenie?
Krok 1. Klient końcowy zamawia pompę ciepła u Autoryzowanego Partnera Pomp ciepła Danfoss w terminie
od 15.03.2018 r. do 15.05.2018 r. Cena katalogowa jest
w tym czasie obniżona o 4000 zł.
Krok 2. Dostawa zamówionej pompy ciepła musi nastą-

pić nie później niż do dnia 30.06.2018 r.
Krok 3. Aby klient mógł dodatkowo przedłużyć gwarancję, powinien wykonać kroki opisane w załączonym
Ogłoszeniu-regulaminie.
Ogłoszenie-regulamin dla klienta końcowego
Lista Autoryzowanych Partnerów Pomp Ciepła Danfoss
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Zehnder zaprasza na prezentację na targach INSTALACJE 2018
Podczas zbliżających się targów INSTALACJE, w dniu
24 kwietnia 2018 r .odbędzie się prezentacja pierwszego na
świecie, zautomatyzowanego programu projektowego do
doboru i konfiguracji systemu wodnych promienników sufitowych Zehnder, działającego w środowisku Instalsoft. Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2018, godz. 12:30-14:30,
pawilon 15 - Sala Piasku w restauracji Garden City.

Plan spotkania:
12.30 Poczęstunek
13.00 Słowo wstępne: Piotr Kliński – Termo Studio Poznań / Jerzy Stosiek – Zehnder Polska
13.10 Informacje techniczne – promienniki wodne (porównanie systemów, energooszczędność, metody kalkulacji stopy zwrotu) – Adam Kempiński – Zehnder

Immergas na targach INSTALACJE w Poznaniu

Podczas tegorocznych targach INSTALACJE Immergas
zaprezentuje ofertę w dwóch miejscach: w pawilonie nr
5, stoisko nr 72, jak również w strefie Klubu Instalatora,
w pawilonie nr 4, stoisko nr 10. Firma zaprasza instalatorów, projektantów instalacji, architektów, inwestorów,
przedstawicieli handlu i inwestorów indywidualnych.
Firma oferuje również specjalne szkolenia dla profesjonalistów, które odbywać się będą podczas targów, codziennie w godzinach 10.00-14.00.
Targi INSTALACJE to m.in. niebywała okazja, by obejrzeć
cały układ hydrauliczny kaskady dwóch kotłów Victrix Pro.
Duży nacisk podczas tegorocznych targów firma Immergas kładzie na ekologiczne rozwiązania grzewcze.
Zaprezentuje nowość ze swojej oferty: hybrydę Magis
Combo – autonomiczny system grzewczy składający się

z pompy ciepła powietrze-woda typu split zintegrowanej z gazowym kotłem kondensacyjnym. Na targach dodatkowo wzbogacony o instalację fotowoltaiczną, hydrauliczny rozdzielacz strefowy DIM, zasobnik UBS 300
Sol, zmiękczacz wody Immersoft, klimakonwektor oraz
sterownik CAR V2.
Na targach Immergas pokaże również jedno z kompleksowych rozwiązań grzewczych pokrywających najbardziej
popularne wartości zapotrzebowania na c.w.u. i ogrzewania powierzchni mieszkalnej. Jest nim zestaw Victrix EXA
24 Comfort Plus 100, który bazuje na kotle Victrix EXA.
Do obejrzenia będą również inne rozwiązania z oferty kotłów kondensacyjnych, np. jeden z najmniejszych
dostępnych na rynku – Victrix Tera czy też kocioł stojący Hercules Solar.

13.30 Prezentacja programu – Marcin Krzyżanowski –
Instalsoft
14.30 Podsumowanie i zapisy na otwartą wersję systemu
Prezentacja jest dedykowana projektantom instalacji oraz osobom zajmującym się zawodowo tematyką
promienników. Udział w prezentacji jest bezpłatny.
Należy się jednak wcześniej zarejestrować wysyłając

e-mail o tytule „PREMIERA SYSTEMU RHC” na adres: promienniki@zehnder.pl . W mailu należy podać imię, nazwisko, reprezentowaną firmę, e-mail oraz nr telefonu.
Rejestrując się na prezentację do 18.04.2018, można otrzymać bezpłatną wejściówkę i/lub wjazdówkę na targi INSTALACJE. Prosimy o zaznaczenie podczas rejestracji czy życzą sobie Państwo otrzymać wejściówkę i/lub wjazdówkę.

InstalSystem 5 i InstalSystem Smart 5
– nowa generacja już dostępna
InstalSystem 5 to znane środowisko
pracy w nowym, rewolucyjnym wydaniu. Nowoczesne technologie i komponenty, integracja wszystkich elementów pakietu, model 3D budynku
i projektowanej instalacji - to tylko kilka
z najważniejszych nowości, jakie wersja 5 oferuje naszym Użytkownikom
i Partnerom.
Więcej informacji o pakiecie
InstalSystem 5
W wersji polskiej dostępne są:
• InstalSystem 5 PL (wersja pełna)
• Geberit UFH Planner PL
• InstalSystem Sanha 5 PL
• InstalSystem-Vogel Noot 5 PL
InstalSystem Smart 5 to rewolucyjne,
mobilne narzędzie wspierające pracę
instalatorów i handlowców, współpracujące z pakietem InstalSystem.
Więcej informacji o InstalSystem Smart 5
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Projekt mpi BIM sukcesem studentów PW
Z sukcesem zakończył się międzywydziałowy projekt
interdyscyplinarny oparty o koncepcję równoległego
projektowania BIM.
Inauguracja projektu odbyła się w dniu 5 października 2017 roku na Wydziale Architektury PW. Spotkali się
wówczas studenci i koordynatorzy reprezentujący 5 wydziałów Politechniki Warszawskiej: Wydział Architektury, Wydział Zarządzania, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii
Środowiska oraz Wydział Elektryczny. Utworzyli oni trzy
12-osobowe interdyscyplinarne zespoły, których celem
było zamodelowanie obiektów zgodnie z koncepcją BIM
(ang. Building Information Modeling).
Opiekunami studentów Wydziału Architektury byli: mgr
inż. arch. Dariusz Hyc oraz mgr inż. arch. Paweł Przybyłowicz. Zadaniem studentów tego Wydziału było przygotowanie projektu architektonicznego odpowiadającego postawionym wymaganiom inwestora. Studenci
Wydziału Inżynierii Lądowej, których opiekunem był dr
inż. Ireneusz Czmoch, Wydziału Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z prowadzącym ich
dr inż. Piotrem Bartkiewiczem oraz Wydziału Elektrycznego pod kierunkiem dra inż. Tadeusza Daszczyńskiego byli odpowiedzialni za zaprojektowanie konstrukcji
i instalacji. Zadaniem studentów reprezentujących Wydział Zarządzania, prowadzonych przez dr Małgorzatę
Waszkiewicz, było przyjęcie roli inwestora, a także szeroko rozumiana organizacja i koordynacja w ramach projektu oraz przygotowanie metodyki pracy zespołów interdyscyplinarnych.
Dzięki zastosowaniu koncepcji BIM w ciągu jednego semestru udało się kompleksowo zaprojektować innowacyjne obiekty:
1. Przejście nad Trasą Łazienkowską to obiekt rozciągający Pole Mokotowskie do Kampusu BIS. Jest początkiem zielonego pasażu biegnącego do placu pomiędzy
Kampusem Nowych Technologii i Centrum Kongresowym. Poza funkcją komunikacyjną obiekt oferuje

również dużą przestrzeń typu
open-space, mieszczącą przestrzenie co-workingowe i rekreacyjne przeznaczone dla
studentów, które – w razie potrzeby – dają się łatwo dostosować do innych funkcji, np.
wystawienniczej.
2. Kampus Nowych Technologii (KNT) to nowoczesny budynek-wizytówka Politechniki Warszawskiej, wpisujący
się w strefę wejściową Kampusu BIS. Wśród wielu funkcji
znajdują się w nim m. in. kreatywna przestrzeń pracy dla
studentów, nowa biblioteka
multimedialna i laboratoria nowych technologii. Jednym z najważniejszych założeń dla tego obiektu jest
ekspozycja technicznej warstwy budynku. Odkrywa
przed użytkownikami to, co zazwyczaj jest zakryte. Dzięki temu jest to nie tylko przestrzeń do nauki, ale także
przestrzeń, która uczy – prezentując zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.
3. Centrum Kongresowe znajdujące się na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW to budynek zespołu konferencyjnego z dużą salą konferencyjną,
którą można podzielić na kilka mniejszych sal oraz zaplecze administracyjne i gastronomiczne. Możliwość łączenia sal konferencyjnych z mniejszymi salami wykładowymi
i seminaryjnymi pozwala na organizację równocześnie kilku niezależnych konferencji. Jednym z przejawów innowacyjności projektu Centrum jest całkowite ukrycie instalacji
budynkowych. Do zalet można zaliczyć także duże atrium
z ogrodem japońskim, czy doskonałą akustykę budynku
pozwalającą na organizowanie koncertów.
Projekt mpi BIM to program innowacyjny nie tylko
w skali dotychczasowych działań Politechniki Warszaw-
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Stoisko Geberit na
INSTALACJACH 2018

skiej, ale również całego kraju. Dlatego też, oprócz sporządzenia modeli BIM, niezmiernie istotną kwestią było
obserwowanie procesu, jego rozwijanie, a także dokumentowanie pozyskanych informacji. Jednym z takich
działań było badanie ankietowe przeprowadzone po
zakończeniu prac projektowych. Jego wyniki jednoznacznie wskazują na to, że inicjatywa mpi BIM zakończyła się sukcesem i warto podobne projekty realizować w kolejnych latach.
Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM odniósł sukces w skali całej Politechniki Warszawskiej,
a także został doceniony przez grono praktyków, licznie reprezentowanych podczas uroczystego zakończenia projektu. Finał odbył się w dniu 19 marca 2018 roku.
Po przemówieniu Prorektora ds. Ogólnych PW, prof. dr
hab. inż. Wojciecha Wawrzyńskiego, głos zabrali Dziekani zaangażowanych wydziałów PW. Następnie studenci
zaprezentowali wyniki swojej pracy. Krótkie podsumowanie projektu w imieniu wszystkich koordynatorów
przedstawił mgr inż. arch. Dariusz Hyc, po czym rozdano dyplomy i zaproszono do obejrzenia wystawy.

Najnowsze produkty Geberit i KOŁO można zobaczyć
w wyjątkowych salonach mobilnych, w niezwykle efektownej oprawie. Już od 23 kwietnia Geberit Comfort
Truck, KOŁO Showroom Truck i wiele innych atrakcji
czekać będą na gości w futurystycznym pawilonie Geberit na targach Instalacje w Poznaniu.
Pod jednym dachem, na powierzchni kilkuset metrów
kwadratowych znajdą się wszystkie ekspozycje mobilne
Geberit. Firma połączy część łazienkową i instalacyjną,
żeby zwiedzającym zaprezentować wszystkie innowacje i rozwiązania na żywo – od toalet myjących Geberit AquaClean, przez eleganckie produkty marki KOŁO,
po najnowsze systemy instalacyjne prosto ze Szwajcarii. Wszystko to w futurystycznym pawilonie, stworzonym specjalnie na tę okazję.
Stoisko Geberit kierowane jest zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i wszystkich zainteresowanych innowacjami w łazienkach. Oprócz prezentacji produktów
takich jak Geberit AquaClean czy Geberit Setaplano, nowości produktowych systemu Volex i umywalek Variform,
będzie można zrelaksować się w Strefie VIP i poczuć niczym bohater „Gry o tron” dzięki specjalnej instalacji.
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Wizualizacja pompy ciepła Viessmann
pracującej pod Opolem
12 lat pracy pompy ciepła. Jak działa i jakie są rzeczywiste koszty ogrzewania?
Nasi potencjalni klienci/inwestorzy żywo zainteresowani tematem z reguły nie mają okazji przekonać się przed zakupem
pompy ciepła, jak urządzenie pracuje w realnych warunkach. Taką możliwość daje wizualizacja pracy pompy ciepła Viessmann,
która od 2006 r. ogrzewa dom pana Artura pod Opolem. Pozwala ona nakreślić rzeczywisty obraz pompy ciepła i może okazać
się przydatna w podjęciu ostatecznej decyzji o wyborze urządzenia grzewczego. Warto więc poświęcić trochę czasu i przekonać
naszych klientów, aby naocznie przekonali się do tego rozwiązania.

Wizualizacja pozwala przyjrzeć się z bliska pra-

cy gruntowej pompy ciepła w czasie rzeczywistym
i na bieżąco śledzić funkcjonowanie całej instalacji.

Możemy dowiedzieć się z niej między innymi:
• jaki jest aktualny koszt ogrzewania pompą ciepła
w danym momencie sezonu grzewczego oraz jak

kształtowały się koszty w minionych okresach,
• jaki jest udział odnawialnego źródła energii w ogrzewaniu budynku i wody użytkowej,
• jak radzi sobie instalacja np. w czasie dużych mrozów lub latem, pracując na potrzeby ogrzewania
wody użytkowej – wystarczy podejrzeć pracę pompy ciepła w interesujących nas okresach.

Dom i instalacja z pompą ciepła
w domu pana Artura
Dane obiektu i instalacji:
– wizualizacja przedstawia pracę pompy ciepła
Vitocal 300 firmy Viessmann o mocy 10 kW i rzeczywistym współczynniku efektywności sezonowej COP 3,89,

Wizualizacja pracy pompy ciepła
– pełna wersja
Po najechaniu kursorem na wybrany element
lub urządzenie na wizualizacji wyświetla się jego
szczegółowy opis. Wizualizacja pracy pompy ciepła pokazuje nam również aktualne parametry instalacji, a także które urządzenia w danym
momencie są uruchomione, a które wyłączone.
Ważną kwestią, która ma spory wpływ na niskie
koszty ogrzewania pompą ciepła, jest to, że korzysta ona z dwóch taryf energii elektrycznej – dziennej i nocnej. Z droższej dziennej pochodzi jedynie
kilka procent energii wykorzystywanej na potrzeby grzewcze domu. W tańszej nocnej taryfie woda
w zbiorniku buforowym jest nagrzewana nawet do
temperatury powyżej 50°C. W ciągu dnia instalacja
korzysta z tego ciepła, pobierając go tyle, ile w danym momencie potrzebuje do ogrzania domu.
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– pobór energii z gruntu odbywa się za pomocą
dwóch sond pionowych o długości 91 m każda,
– oprócz pompy ciepła, w instalacji znajduje się również kominek z płaszczem wodnym, jako alternatywa
dla głównego urządzenia grzewczego. Rzadko kiedy
jest on jednak używany, ponieważ, jak mówi właściciel domu, po przeliczeniu kosztu drewna potrzebnego do wyprodukowania danej jednostki energii
i porównaniu go z kosztem wyprodukowania energii przez pompę ciepła, uruchamianie kominka okazało się nieopłacalne,
– pompa ciepła ogrzewa wodę użytkową w zasobniku o pojemności 300 l,

– oprócz niego, zainstalowano również drugi zbiornik (buforowy) o pojemności 600 l, który ma za zadanie akumulować ciepło,
– pompa ciepła ogrzewa powierzchnię 200 m²,
– kubatura domu to 500 m³,
– zapotrzebowanie budynku na ciepło według projektu wynosi 11,3 kW,
– dom jest dobrze zaizolowany i wyposażony w szczelną stolarkę,
– ciepło oddawane jest do pomieszczeń poprzez
ogrzewanie podłogowe,
– w domu wykonano również wentylację z rekuperacją i zainstalowano gruntowy wymiennik ciepła.

Namów klienta na skorzystanie z promocji
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 1 lutego 2018 do 30 czerwca 2018 r.
Więcej na stronie internetowej: www.cieplozzimna.pl
Warunkiem uzyskania promocyjnych cen jest wypełnienie formularza: kliknij
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Jesteś Instalatorem i montujesz pompy ciepła
– otrzymujesz nagrody!
„Rok 2018 to rok pomp ciepła” w firmie Viessmann, co ma swoje odzwierciedlenie w całej polityce
koncernu i przełożenie także w Programie Instalator. W tabeli premii za urządzenia w Programie Instalator nastąpił wyraźny wzrost stawek za rejestrację zamontowanej pompy ciepła. Wartość nagrody w wysokości 300-350 zł za te urządzenia, przewyższająca kilkukrotnie wartość premii za rejestrację kotła kondensacyjnego jeszcze raz dobitnie pokazuje wagę, jaką firma Viessmann przywiązuje
do roli odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie, w tym właśnie pomp ciepła.
Pompy ciepła objęte premią w Programie Instalator to: Vitocal 060-A/161-A, Vitocal 100-S/111-S/250-S,
Vitocal 200-S/222-S, Vitocal 200-G/300-G, Vitocal 222-G/242-G, Vitocal 333-G/333-G NC/343-G,
Vitocal 300-A/350-A Vitocal 200-A.

Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła?
Na wizualizacji dokładnie widać, jak kształtuje się
koszt ogrzewania pompą ciepła od rozpoczęcia sezonu do chwili obecnej, a także jaki jest wskaźnik zużycia energii w taryfie dziennej i nocnej. Ponieważ
pompa ciepła pracuje praktycznie przez cały rok,
warto sprawdzić, jak przestawiał się koszt ogrzewania
pompą ciepła w poprzednim okresie – od 1.10.2016
do 30.09.2017:
– w ciągu tych 12 miesięcy udział energii elektrycznej wyniósł 30%, podczas gdy 70% energii dostarczyła pompa ciepła z gruntu,
– zużycie energii w taryfie dziennej wyniosło jedynie
481 kWh, w taryfie nocnej 4768 kWh,
– w omawianym roku pan Artur uruchamiał też ko-

minek, jednak dodatkowy koszt wynikający ze zużytego w tym celu drewna wyniósł jedynie 36 zł. Można więc sądzić, że kominek był uruchamiany bardziej
dla stworzenia przyjemnej atmosfery w domu, niż
z konieczności.
W sumie rachunek wyniósł 1780 zł – to koszt ogrzewania pompą ciepła wnętrza domu i wody użytkowej przez okrągły rok!
Jak podkreśla właściciel domu, tak niskie koszty są wynikiem nie tylko odpowiedniego doboru urządzenia
grzewczego pod kątem zapotrzebowania na ciepło budynku, ale również przemyślanego zaprojektowania
całej instalacji grzewczej. Nie bez znaczenia było również zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła, która nie przyczynia się do strat energii grzewczej, podczas regularnej wymiany powietrza w domu.

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

rekl ama
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Jaki zbiornik buforowy
do instalacji z pompą ciepła
Różne rodzaje i ich walory praktyczne
Fot. Vaillant

Stefan Żuchowski

W instalacji z pompą ciepła rolę magazynu
energii może z powodzeniem pełnić
ogrzewanie podłogowe wraz z warstwą
wylewki. Cechuje się ono dużą pojemnością
cieplną nawet przy niewielkim wzroście
temperatury. Nie zawsze jednak istnieje
możliwość zastosowania ogrzewania
podłogowego. Przykładem mogą być
budynki poddawane modernizacji,
w których wiązałoby się to z szerokim
zakresem prac oraz wysokim kosztem.
W takiej sytuacji częściej stosowane
są grzejniki niskotemperaturowe lub
klimakonwektory, czyli odbiorniki
o małej pojemności cieplnej. W związku
z tym niezbędne jest uzupełnienie
instalacji o magazyn energii w postaci
zbiornika buforowego.

1 Przykłady zbiorników buforowych

Zastosowanie zbiornika buforowego pozwala

wydłużyć poszczególne cykle pracy pompy ciepła
poprzez akumulację nadwyżki energii i sukcesywne przekazywanie jej do instalacji, proporcjonalnie
do aktualnych potrzeb. Poza tym zbiornik buforowy pozwala połączyć kilka źródeł ciepła w jednym

systemie, np. pompę ciepła z kolektorami słonecznymi, kominkiem z płaszczem wodnym czy kotłem
szczytowym. Pierwszeństwo w przekazywaniu energii do zbiornika buforowego mają oczywiście te źródła, których koszt eksploatacji jest w danej chwili
najniższy.

Rodzaje zbiorników buforowych
Proste zbiorniki buforowe (rys. 1)
Zbliżone formą do sprzęgła hydraulicznego o dużej
pojemności. Pozwalają na wydłużenie cykli pracy
pompy ciepła. Część z nich zapewnia również moż-

2 Zbiornik buforowy typu zbiornik w zbiorniku
liwość integracji kilku źródeł ciepła dzięki zastosowaniu warstwowego układu króćców. Ich zaletą jest
prosta konstrukcja i niska cena. Nie mają one jednak wbudowanych wymienników ciepła. Nie mogą
również pełnić roli podgrzewaczy wody użytkowej.
Zbiorniki buforowe typu zbiornik w zbiorniku (rys. 2)
Stanowią rozwinięcie konstrukcji prostego zbiornika buforowego poprzez integrację w górnej części
pojemnościowego podgrzewacza wody. Mogą również mieć wbudowane wymienniki ciepła w postaci
wężownic. Dzięki temu prócz pompy ciepła można
zasilać zbiornik, np. za pomocą kolektorów słonecznych czy kominka z płaszczem wodnym.
Zaletą buforów typu zbiornik w zbiorniku jest prosta i kompaktowa budowa, która pozwala zaoszczędzić przestrzeń kotłowni. Umieszczony w górnej
części bufora zasobnik ciepłej wody jest cyklicznie
podgrzewany przez pompę ciepła za pośrednictwem
wężownicy lub poprzez strumień czynnika grzew-
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3 Kombinowane zbiorniki akumulacji ciepła pozwalają
na optymalne wykorzystanie ciepła wytwarzanego, przez
różne źródła ciepła. Zbiorniki oferowane są w różnych
konfiguracjach pojemności: od 80 litrów dla zbiorników
wewnętrznych na c.w.u. do 1000 litrów dla c.o.
a. KUMULO z dwiema wężownicami spiralnymi
b. KUMULO z wężownicą spiralną w zbiorniku zewnętrznym
czego omywający płaszcz wewnętrznego zbiornika.
W przypadku wykorzystania wężownicy jej powierzchnia powinna być jak największa i wynosić co najmniej
0,2-0,25 m2/kW mocy pompy ciepła, by móc swobodnie przekazywać moc pompy ciepła mimo względnie niskiej temperatury czynnika. Jest to trudne do
osiągnięcia w zbiorniku o pojemności rzędu 150200 l, stąd w większości przypadków zasobnik jest
ogrzewany poprzez płaszcz. Jego powierzchnia jest
większa od powierzchni wężownicy znajdującej się
w podgrzewaczu, ale za to przekazywana moc porównywalna lub tylko minimalnie wyższa od mocy
wężownicy. Wynika to z laminarnego przepływu wody
wokół zasobnika i niewielkiej różnicy temperatury

pomiędzy czynnikiem grzewczym a wodą użytkową. W efekcie zdarza się, że woda wokół zasobnika
c.w.u. zostaje w krótkim czasie podgrzana do wysokiej temperatury, a mimo to temperatura wody
użytkowej w zasobniku jest nadal niska. Przykładowo w trakcie uruchomienia instalacji z pompą ciepła o mocy 10 kW zasilającej górną część zbiornika
buforowego o pojemności 500 l z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 200 l, woda
w płaszczu wokół zbiornika została podgrzana do
62°C, a temperatura wody wewnątrz zasobnika osiągnęła zaledwie 35°C. Sprężarka wyłączyła się automatycznie i dopiero, gdy minął czas blokady pracy sprężarki, nastąpiło ponowne podgrzanie wody
w płaszczu zbiornika, co finalnie pozwoliło osiągnąć
około 52-53°C wewnątrz zasobnika ciepłej wody. Korzystniejszym rozwiązaniem byłoby jednak podgrzanie wody w trakcie pojedynczego cyklu pracy sprężarki.
W związku z tym pompa ciepła powinna pracować ze
zbiornikiem o sprawdzonej wydajności, dopasowanej do mocy pompy ciepła. W praktyce najkorzystniej jest stosować zbiorniki o pojemności co najmniej
500 l, w których pojemność płaszcza jest większa
i pozwala na dłuższą pracę pompy ciepła.
Zbiorniki buforowe z wbudowaną wężownicą do
przygotowania c.w.u. (rys. 5)
Jednym z rozwiązań, które pozwala wykluczyć ryzyko przerywanej pracy pompy ciepła w trybie ciepłej
wody jest zastosowanie zbiornika buforowego z wbudowaną wężownicą, wykonaną z reguły ze stali nierdzewnej. Stanowi ona efektywny wymiennik ciepła,
w którym w sposób przepływowy podgrzewana jest
woda użytkowa. Początek wężownicy znajduje się
w dolnej części bufora, z której zasilana jest instalacja
ogrzewania domu. W tej strefie zimna woda trafiająca do wnętrza wężownicy ogrzewa się wstępnie od
czynnika zasilającego instalację podłogową. Następnie woda użytkowa płynie wężownicą do górnej jej
części znajdującej się w przestrzeni bufora, w której
utrzymywana jest wysoka temperatura, np. 60-65°C.
rekl ama

Fot. Galmet

HOME

04/2018

a r t y k u ł

wego, z bezpieczeństwem przepływowego ogrzewania wody.
Podobnie jak w buforze z wbudowaną wężownicą
energia jest magazynowana w czynniku grzewczym
w górnej części zbiornika, a nie w wodzie użytkowej, stąd ryzyko rozwoju bakterii termofilnych jest
wielokrotnie niższe niż w przypadku typowych zasobników c.w.u. o dużej pojemności.

Podłączenie źródeł i odbiorników
ciepła do zbiorników buforowych…

4 Zbiorniki serii BUZ to wysokiej jakości urządzenia
przeznaczone do współpracy z pompami ciepła,
kolektorami słonecznymi, kotłami i innymi źródłami
ciepła w instalacjach grzewczych. Konstrukcja
typu „zbiornik w zbiorniku” pozwala
wyeliminować konieczność stosowania
osobnego bufora i zasobnika/wymiennika.
W skład serii zbiorników BUZ wchodzą urządzenia
z jedną wężownicą lub z dwiema wężownicami
W tej strefie woda użytkowa osiąga wysoką temperaturę, opuszcza wężownicę i trafia do instalacji c.w.u.
Do zalet zbiorników buforowych z wbudowaną wężownicą do przygotowania ciepłej wody należą: prosta budowa, brak ryzyka gromadzenia osadów oraz
rozwoju bakterii termofilnych. Nie ma też ryzyka, że
poszczególne cykle pracy pompy ciepła w trybie ciepłej wody będą krótkie, ponieważ musi ona podnieść
temperaturę przestrzeni o dużej pojemności często
od 200 do nawet 1000 l. Do wad tego typu zbiornika należą trudności w dokładnej regulacji temperatury wody użytkowej oraz brak możliwości uzyskania bardzo wysokiego przepływu wody. Wynika to

5 Zbiornik buforowy z higienicznym
podgrzewem wody użytkowej za pomocą
wężownicy wykonanej ze stali nierdzewnej
z ograniczonej mocy wężownicy, stąd zbiorniki tego
typu znajdują swoje zastosowanie przede wszystkim
w budownictwie jednorodzinnym.
Zbiorniki buforowe warstwowe z modułem/modułami świeżej wody (rys. 6)
Zestaw stanowi połączenie zbiornika buforowego o dużej liczbie króćców z przepływowym podgrzewaczem
wody wyposażonym w płytowy wymiennik ciepła.
Poprzez dobór podgrzewacza z wymiennikiem ciepła o odpowiednio dużej powierzchni lub zastosowanie kaskady podgrzewaczy można uzyskać przepływ wody użytkowej na poziomie nawet 150-200
l/min. Pozwala to wykorzystać tę technologię również w budynkach wielorodzinnych. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim połączenie dwóch
skrajności, czyli możliwości zmagazynowania dużej
ilości energii, jaką daje przestrzeń zbiornika buforo-

dalej

pracuje lub zasila dolną część bufora, pracując z niską temperaturą, a przez to wysoką sprawnością.
…i niezalecane
Częstym błędem jest zasilanie zbiornika wyłącznie
za pomocą górnego króćca zbiornika i zasilenie instalacji c.o. z króćca zabudowanego na zbliżonym
poziomie. Pompa ciepła uruchamia się wówczas
w celu podgrzania wody użytkowej. Musi więc zaFot. Vaillant
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…zalecane
W przypadku wielofunkcyjnych zbiorników buforowych typu zbiornik w zbiorniku czy też z wbudowaną
wężownicą do przygotowania c.w.u. lub stacją świeżej
wody najważniejsza jest możliwość oddzielnej pracy
pompy ciepła z wysoką temperaturą, w trakcie zasilania górnej warstwy zbiornika i z niższą temperaturą podczas magazynowania energii w dolnej bufora.
W tym celu stosuje się z reguły jeden lub dwa zawory przełączające. Dzięki temu pompa ciepła pracuje
z wysoką temperaturą tylko podczas magazynowania energii na potrzeby przygotowania ciepłej wody
użytkowej. W pozostałym czasie pompa ciepła nie

6 Zbiornik buforowy z przepływowym
podgrzewaczem wody „stacją świeżej wody”
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Zalecany sposób podłączenia zbiornika buforowego

Niezalecany sposób podłączenia zbiornika buforowego
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Z pompą ciepła alpha innotec
żyjesz w strefie komfortu, latem i zimą!

Oznaczenie: 1 pompa ciepła, 2 dolna przestrzeń zbiornika z wodą o niższej temperaturze, 3 zasobnik ciepłej wody, 4 obieg grzewczy,
5 zawór przełączający (drugi zawór przełączający znajduje się w pompie ciepła), 6 dolne źródło pompy ciepła

– ze względu na liczbę osób i moc pompy ciepła
Ważną kwestią jest określenie wymaganej pojemności zbiornika buforowego. Przy czym musimy tu mieć na uwadze
zarówno zapewnienie komfortu ciepłej wody, jak i optymalizację długości cykli pracy pompy ciepła. Dla uzyskania odpowiedniego komfortu ciepłej wody wstępnie należy dobrać co najmniej 50 l pojemności górnej warstwy
podgrzewacza na osobę. W celu zredukowania liczby cykli
pracy sprężarki zaleca się natomiast, by pojemność dolnej
warstwy zbiornika wynosiła co najmniej 10-20 l/kW mocy
pompy ciepła. Niższa wartość dotyczy konfiguracji z ogrzewaniem podłogowym, a wyższa z grzejnikami. Podłączając
do zbiornika buforowego dodatkowe źródła ciepła również
należy uwzględnić wymagania danej technologii. Przykładowo dla kolektorów słonecznych powinno to być 80-100
l/m2 kolektora, a dla kominka z płaszczem wodnym 20-50 l/
kW. Niższe wartości można stosować dla kominka czy kotła
wyposażonego w możliwość automatycznej regulacji wydajności, szczególnie dla kotła z podajnikiem paliwa.

pewnić wysoką temperaturę w górnej części zbiornika. Niestety później chłodna woda wracająca
z instalacji c.o. omywa zasobnik c.w.u., schładzając
w nim zgromadzoną wodę. Już po kilkunastu minutach może się okazać, że mimo zmagazynowanego,
dużego zapasu ciepłej wody wymaga ona ponownego podgrzania. W efekcie pompa ciepła ponownie uruchamia się i pracuje z wysoką temperaturą,
a przez to i niską sprawnością. Takie rozwiązanie jest
więc bardziej zalecane, np. dla współpracy z kotłem
stałopalnym, który pracuje ze stałą, wysoką temperaturą zasilania, a nie dla pompy ciepła.

Zalecenia montażowe
Jak każdy magazyn energii zbiornik buforowy powinien być chroniony przed stratami. W związku z tym
warto wybierać modele o jak najniższym strumieniu
strat ciepła. Wartość ta jest na etykiecie energetycznej

i karcie produktu. Równie ważną, a może nawet ważniejszą kwestią, jest staranna izolacja termiczna rur łączących zbiornik buforowy z instalacją oraz izolacja niewykorzystanych króćców. Przykładowo w jednej
z instalacji mimo zastosowania zbiornika buforowego
o pojemności 500 l wyposażonego w skuteczną izolację termiczną straty postojowe byłby bardzo wysokie
i wynosiły około 10 kWh/dobę co odpowiada zużyciu
co najmniej 1 m3 gazu ziemnego. Po zmodernizowaniu instalacji i zaizolowaniu rur wartość strat ciepła
spadła do około 3 kWh i była tylko minimalnie wyższa
od strat ciepła z dobrze izolowanego zbiornika buforowego. Dzięki modernizacji instalacji udało się zredukować zużycie gazu o około 0,7 m3/dobę, czyli nawet
255 m3/rok. Koszt izolacji termicznej i robocizny zwrócił się praktycznie w ciągu jednego roku. Świadczy to
o tym, jak duże są możliwości poprawy skuteczności
pracy wielu instalacji oraz o tym, jak duża odpowiedzialność spoczywa na wykonawcy instalacji.

Zyskaj
nawet

6000

zł
netto!

W trakcie trwania promocji zamów pompę ciepła
z chłodzeniem pasywnym, a zapłacisz za nią tyle,
co za standardowy model.
Promocja trwa od 1 marca do 31 maja 2018 r.
Więcej szczegółów na naszej stronie
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
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Nowe konwektory i ogrzewacze
z wyświetlaczem LCD
Stiebel Eltron proponuje
Konwektory i grzejniki szybkonagrzewające wytwarzają ciepło lokalnie i tylko wtedy,
gdy jest to konieczne. Niskie koszty inwestycji i brak strat ciepła to jedno. Drugie to
niskie koszty eksploatacji, ponieważ urządzenia mogą korzystać z niższych taryf
energetycznych. Systemy te są niemal bezobsługowe i stanowią rozsądną alternatywę
dla innych form ogrzewania. Wśród nowy propozycji Stiebel Eltron znalazły się
konwektory z górnym nadmuchem powietrza (CON Premium i CNS Trend) oraz
grzejniki z dolnym nadmuchem powietrza (CK Premium i CK Trend LCD). To, co je
jednak wyróżnia, to wbudowany nowoczesny regulator z wyświetlaczem LCD.

Duży,czytelnypanelzwyś-

wietlaczem LCD to element
charakterystyczny dla typoszeregu konwektorów CON
Premium i CNS Trend/U oraz
ogrzewaczy CK Premium
i CK Trend LCD. Zintegrowany z urządzeniami, czytelny
i prosty w obsłudze programator, oferuje dużo komfortowych funkcji.
Ten sterowany elektronicznie regulator tygodniowy
z wyświetlaczem LCD umożliwia nastawę temperatury
pokojowej w zakresie od 5°C
do 30°C z dokładnością co
0,5°C. Ma dwa wstępnie za-

programowane tryby pracy i jeden tryb do programowania indywidualnego. „Start adaptacyjny” jako
funkcja uczenia się w trybie programowania czasowego zapewnia temperaturę komfortu. Oddzielnie
programowalne tryby pracy: komfortowej, obniżenie
nocne. Regulator ma funkcję wykrywania otwartego
okna. Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii
podczas wietrzenia, przy otwartym oknie regulator
przełącza urządzenie automatycznie na godzinę na
tryb ochrony przed mrozem. Ogrzewacz przy funkcji otwartego okna utrzymuje temperaturę pomieszczenia na poziomie 7°C.
Konwektory zostały wyposażone w grzałkę rurkową
z lamelami ze stali nierdzewnej. Ogrzewacze z kolei
mają wbudowaną grzałkę ceramiczną. Wszystkie
jednak grzejniki mają lakierowaną, wysokiej jakości
aluminiową przednią obudowę oraz duży panel obsługowy z czytelnym wyświetlaczem LCD, umiesz-

CK Trend LCD
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CON Premium

stwach domowych lub biurach. Ogrzewanie pomieszczeń odbywa się na zasadzie konwekcji powietrza.
Nowoczesne wzornictwo, doskonale prezentuje się
w każdym wnętrzu.
Główne cechy:
– elektroniczny regulator z wyświetlaczem LCD;
– panel sterowania z programatorem tygodniowym,
funkcją wykrywania otwartego okna oraz z funkcją
„Start adaptacyjny”;
– 120-minutowy programator czasowy;
– grzałka rurkowa z lamelami ze stali nierdzewnej;
– wysokiej jakości konstrukcja z aluminiową (3 mm)
przednią obudową;
– prowadnica przewodu przyłączeniowego.
4 wersje konwektorów ściennych CON Premium:
- CON 10 Premium o mocy 1,0 kW,
- CON 15 Premium o mocy 1,5 kW,
- CON 20 Premium o mocy 2,0 kW,
- CON 30 Premium o mocy 3,0 kW.
Wysokość to 469 mm, głębokość: 126 mm, szerokość: od 470 mm do 1090 mm.

CNS Trend

CNS Trend
czony najczęściej z przodu w górnej części grzejnika.
Blokada panelu obsługi zabezpiecza przed niezamierzoną ingerencją w ustawienia.

CON Premium
Konwektory ścienne CON Premium to unikalne połączenie funkcjonalności i estetyki charakterystycznej
dla produktów STIEBEL ELTRON. Urządzenie ogrzewa powietrze poprzez naturalną konwekcję.
Przeznaczone jako ogrzewanie przejściowe lub dogrzewanie bezpośrednie pomieszczeń w gospodar-

Czasami w pomieszczeniu jest niewiele miejsca,
nawet na grzejnik. Konwektor ścienny CNS Trend o
szczególnie płaskiej obudowie, zaledwie 10 cm głębokości, idealnie pasuje do takich przestrzeni, zapewniając doskonały komfort cieplny.
Konwektory te stosowane są najczęściej jako ogrzewanie przejściowe lub dogrzewanie bezpośrednie pomieszczeń salonu, łazienki, przedpokoju w gospodarstwach domowym lub pomieszczeniach biurowych.
Grzejniki CNS Trend cechuje płaska obudowa, stała wysokość i głębokość i zmienna szerokość (wys.
450 mm, gł. 100 mm, szer. 348-1050 mm).
Stiebel Eltron oferuje w ramach tej serii 7 wersji konwektorów o różnej mocy:
– CNS 50 TREND 0,5 kW,
– CNS 75 TREND 0,75 kW,
– CNS 100 TREND 1,0 kW,

CK Trend LCD
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CK Premium

– CNS 150 TREND 1,5 kW,
– CNS 200 TREND 2,0 kW,
– CNS 250 TREND 2,5 kW,
– CNS 300 TREND 3,0 kW.

2,0 kW i kompaktowych wymiarach: wys. 400 mm,
szer. 279 mm i gł 131 mm.

CK Trend LCD

Dyskretny design oraz wysoka moc grzewcza to cechy
charakterystyczne dla ogrzewaczy serii CK Premium.
Dmuchawa w dolnej części ogrzewacza oddaje ciepłe
powietrze równomiernie, nie stwarzając przeciągów.
CK 20 Premium to grzejnik o mocy 2 kW, wysokości
469 mm, szerokości 345 mm i głębokości 126 mm.
Przeznaczony jest do ogrzewania – jako przejściowe
lub docelowe – w krótkim czasie pomieszczeń w gospodarstwach domowych lub biurach. Ogrzane powietrze jest wydmuchiwane przez otwór wylotu powietrza z przodu urządzenia.

Ogrzewacz szybkonagrzewający CK 20 Trend LCD to
niedrogie rozwiązanie, które natychmiast generuje
pożądane ciepło. Do podłączenia wystarczy gniazdko elektryczne.
Ogrzane powietrze jest wydmuchiwane przez otwór
wylotu powietrza z przodu urządzenia. Nowoczesne
wzornictwo sprawia, że ogrzewacz ten doskonale
prezentuje się w każdym wnętrzu.
Grzejnik oferowany jest w jednej wersji o sporej mocy

CK Premium

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

rekl ama

04/2018

04/2018

a r t y k u ł

HOME

t e c h n i c z n y

s tr. 16

dalej

Farma fotowoltaiczna jako urządzenie
infrastruktury technicznej?
Magdalena Frydrych-Piłatowska*

W uzasadnieniu wyroku WSA w Olsztynie wska-

zał, iż „ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie definiuje pojęcia „infrastruktura
techniczna”, jednak definicję tę można wyprowadzić,
bazując na regulacjach zawartych w ustawie z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(dalej: ugn] oraz ustawie z dnia 7 kwietnia 1997 r.
„Prawo energetyczne” [dalej: pe]. Art. 143 ust. 2 ugn
stanowi, że przez budowę urządzeń infrastruktury
technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i teleko-

munikacyjnych. Z kolei z definicji pojęcia urządzenia
zawartej w art. 3 pkt. 9 pe wynika, że przez urządzenia należy rozumieć urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych.
W myśl art. 3 pkt. 7 pe, procesy energetyczne to
techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii. Na podstawie powyższych definicji wywieść można, iż pod
pojęciem infrastruktury technicznej rozumieć należy szereg przewodów (sieci) i urządzeń, których celem jest świadczenie usług w zakresie m.in. energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków

* Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Frydrych-Piłatowskiej

i odpadów. Innymi słowy, urządzenia infrastruktury
technicznej to przewody lub urządzenia techniczne
stosowane nie tylko do przesyłu, ale również wytwarzania energii elektrycznej”. Na tej podstawie, za
urządzenie infrastruktury technicznej, które dla uzyskania warunków zabudowy nie wymaga spełnienia
wymogu dobrego sąsiedztwa oraz dostępu do drogi publicznej uznaje się m.in. elektrownie wiatrowe.
Stanowisko to ugruntowało się już w orzecznictwie
sądów administracyjnych.3
Dalej w uzasadnieniu swojego wyroku Wojewódzki

Sąd Administracyjny w Olsztynie powołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września
2017 r., sygn. II OSK 158/16, w którym to Naczelny Sąd
Administracyjny stwierdził, że „przy dokonywaniu wykładni pojęcia „urządzenie elektryczne” na podstawie
art. 61 ust. 3 u.p.z.p. (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – przypis autora), konieczne jest zastosowanie wykładni funkcjonalnej i dynamicznej, uwzględniającej po pierwsze cel, jakiemu ma
służyć odwołanie się w tym przepisie do ww. pojęcia,
a po drugie uwzględniającej okoliczność, że następuje
Fot. Viessmann

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wskazuje, iż farma fotowoltaiczna stanowi urządzenie infrastruktury technicznej.1 Do tej pory w orzecznictwie dominował pogląd, iż budowa farmy fotowoltaicznej wymaga spełnienia wymogów wynikających z zasady dobrego sąsiedztwa, gdyż panele fotowoltaiczne nie
stanowią urządzenia infrastruktury technicznej.2 Kwestią istotną w sprawie rozpoznawanej przez WSA w Olsztynie było zatem ustalenie, czy instalacja paneli fotowoltaicznych mieści się w pojęciu „urządzenia infrastruktury technicznej”, których lokalizacja nie wymaga spełnienia wymogów wynikających z zasady dobrego sąsiedztwa.
Rozumienie tego pojęcia stanowiło kwestię sporną w sprawie będącej przedmiotem
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Organy administracji rozpoznając
wniosek inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy odmówiły ustalenia warunków zabudowy dla farmy fotowoltaicznej wskazując, iż projektowana inwestycja
nie spełnia wymogu zasady dobrego sąsiedztwa i nie stanowi ona urządzenia infrastruktury technicznej, powołując się przy tym na dotychczasowe orzecznictwo sądów
administracyjnych. WSA w Olsztynie uchylił decyzję Organu I, jak i II instancji stwierdzając, iż organy dokonały błędnej wykładni pojęcia „infrastruktura techniczna”.
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ewolucja techniczna i technologiczna urządzeń elektrycznych i coraz większy procent energii jest wytwarzany ze źródeł odnawialnych. W tym miejscu wskazać
należy, że w odniesieniu do energii wiatrowej aktualna linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego opowiada się właśnie za stanowiskiem, że elektrownie wiatrowe stanowią urządzenia infrastruktury
technicznej w rozumieniu ww. przepisu. Jak wskazuje się w orzecznictwie, urządzenia infrastruktury technicznej to przewody lub urządzenia techniczne stosowane do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania,
magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania energii elektrycznej, czyli m.in. siłownie wiatrowe z generatorem energii elektrycznej. Ponadto pojęcie infrastruktury nie ogranicza się jedynie do urządzeń służących
do przesyłu energii elektrycznej, ale także obejmuje
urządzenia, które służą do jej wytwarzania. Zgodnie
z definicją encyklopedyczną, infrastruktura techniczna to urządzenia przesyłowe i związane z nimi obiekty w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody,
usuwania ścieków i odpadów, transportu, itp. Tym samym i wykładnia językowa (gramatyczna), której zasady nakazują, w przypadku braku definicji legalnej
danego pojęcia, nadawać mu znaczenie możliwie najbliższe potocznemu rozumieniu danego wyrazu lub
zwrotu, pozwala na uznanie, iż elektrownie wiatrowe
mieszczą się w językowej definicji pojęcia „infrastruktura techniczna” (por. przykładowo wyroki NSA: z 21
czerwca 2017 r., sygn. akt II OSK 2637/15, z 20 grudnia 2016 r. sygn. akt II OSK 798/15, z 12 stycznia 2016
r., sygn. akt II OSK 1070/14; z 4 lutego 2014 r., sygn. akt
II OSK 2129/12; z 13 listopada 2012 r., sygn. akt II OSK
762/12; http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Pogląd ten jest

już zatem ugruntowany w orzecznictwie, w związku z tym odwoływanie się do poglądów przeciwnych
w tym zakresie ma jedynie znaczenie historyczne. Skoro
elektrownie wiatrowe stanowią urządzenia infrastruktury
technicznej w rozumieniu art. 61 ust. 3 u.p.z.p., to Naczelny Sąd Administracyjny nie widzi jakichkolwiek podstaw
do odmiennego traktowania instalacji fotowoltaicznej”.
Należy również wskazać, na uzasadnienie wyroku
z dnia z dnia 21 czerwca 2017 r. w którym to Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie sygn.
akt. II OSK 2637/15 stwierdził, iż „urządzenia wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych energii stanowią urządzenia infrastruktury technicznej. W myśl zaś
art. 61 ust. 3 u.p.z.p., przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 art. 61
nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych
i urządzeń infrastruktury technicznej”.

SZWEDZKA

DOTACJA

DO POMP CIEPŁA NIBE

Niewątpliwie panele fotowoltaiczne stanowią
urządzenia wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Budowa farmy fotowoltaicznej
w swych założeniach funkcjonalnych nie różni się od budowy farmy wiatrowej. Jedne i drugie urządzenia techniczne służą do wytwarzania energii elektrycznej. Różny pozostaje jedynie
sposób produkcji tej energii. Zatem jak słusznie
wskazał Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie brak
jest podstaw do odmiennego traktowania instalacji fotowoltaicznej.
Przywołany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie oraz Naczelnego Sądu
w Warszawie stanowią odejście od dotychczasowej linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

DO

10 000 ZŁ

Budujesz dom? Myślisz o wymianie pieca?
Wybierz czysty, energooszczędny i komfortowy
system NIBE ze Szwedzką Dotacją do 10 000zł.

Dotacja 5 000 zł do pompy ciepła
Dotacja 6 000 zł do pompy ciepła

Wyrok WSA w Olsztynie z 30 stycznia 2018 r., sygn. akt. II SA/Ol 929/17 (dostępny w Bazie Orzeczeń
Sądów Administracyjnych)
2
WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 16 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 298/14, WSA we Wrocławiu w wyroku
z dnia 8 września 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 411/11, WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 4 luty 2015 r.,
sygn. akt. II SA/Po 698/14, WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 5 luty 2015 r. sygn. akt. II SA/Bk 1097/14,
(powyższe wyroki dostępne są w Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych)
3
wyrok NSA: z dnia 3 marca 2011 r., sygn. II OSK 2251/10; z dnia 21 kwietnia 2010 r., z dnia 13
listopada 2012 r., sygn. akt II OSK 762/12 (powyższe wyroki dostępne są w Bazie Orzeczeń Sądów
Administracyjnych)
1

z rekuperatorem

Dotacja 10 000 zł do pompy ciepła

z rekuperatorem i zestawem fotowoltaicznym

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA
BEZ KOSZTÓW

rekl ama

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
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O systemach regulacji VAV
i przetwornikach ciśnienia
Michał Hycnar

W poprzednim artykule (IR 3/2018) poruszyliśmy sprawy związane z doborem regulatorów, zakresem ich działania
oraz dokładnością regulacji, jednak zanim skupimy się na doborze wielkości samego regulatora powinniśmy
zdecydować, jaki system regulacji będzie odpowiedni dla danego pomieszczenia czy obiektu. Będzie to również
miało wpływ na wybór odpowiedniego wyposażenia regulatora VAV oraz jego budowę.

Pod pojęciem „system regulacji” mam na

myśli grupę urządzeń współpracujących i komunikujących się ze sobą, realizujących zadanie, jakim jest dotrzymanie określonych parametrów w pomieszczeniu, przez odpowiednią
regulację ilości powietrza wentylacyjnego lub
klimatyzacyjnego. Do dyspozycji mamy kilka rozwiązań instalacyjnych, natomiast ostateczny wy-

bór będzie zależał od wymagań i funkcji, jakie chcemy realizować za pomocą systemu, sposobu
komunikacji między poszczególnymi elementami
systemu oraz decyzji, jaki parametr fizyczny chcemy kontrolować.
Zanim przystąpimy do omówienia poszczególnych
systemów regulacji kilka słów o teorii działania i budowie regulatorów.

Zaburzenie profilu prędkości za łukiem

Układy pomiarowe z regulowanym…
…przepływem
W układach, w których wielkością regulowaną jest
przepływ powietrza, pomiar ciśnienia odbywa się
wewnątrz regulatora w strudze powietrza przepływającego przez urządzenie. Mierzone jest ciśnienie
całkowite oraz statyczne i na podstawie różnicy obu

wartości obliczane jest ciśnienie dynamiczne, którego wielkość jest proporcjonalna do kwadratu prędkości przepływu, a uwzględnienie pola powierzchni
przekroju regulatora pozwala na wyznaczenie płynącego przez niego strumienia objętości.
Zależność przepływu V od różnicy ciśnienia ∆pw, przy
znanej charakterystyce urządzenia C przedstawia wzór:
V = C ∙ √∆pw

Zasada działania regulatora VAV
Działanie regulatora VAV polega na regulacji jednego z dwóch parametrów fizycznych powietrza tj. przepływu lub ciśnienia.
Najczęściej spotykane systemy regulacji kontrolują przepływ powietrza, jednak niektóre
aplikacje – szczególnie w obiektach innych
niż użyteczności publicznej – mogą wymagać
utrzymywania konkretnych wartości nadciśnienia lub podciśnienia, stabilizowanego np.

Schemat działania regulatora VAV

w stosunku do sąsiadujących pomieszczeń.
Praca regulatora sprowadza się do cyklicznego porównywania wartości zadanej (przepływu lub ciśnienia) z bieżącym stanem panującym w instalacji czy pomieszczeniu.
Niezależnie czy wartością regulowaną jest
przepływ, czy ciśnienie, to wartością mierzoną jest zawsze pomiar różnicy ciśnienia dokonywany w przetworniku ciśnienia i w ślad

za tym w sterowniku urządzenia przebiegają
dalsze procesy analizy i obliczeń, w wyniku
czego przepustnica regulatora koryguje odpowiednio swoje położenie, wpływając ostatecznie na zmianę ilości płynącego przez regulator powietrza.
Regulacja przepływu powietrza następuje
w zamkniętym obwodzie regulacyjnym, pomiar – porównanie – nastawianie.
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Prędkość w przewodzie wentylacyjnym nie jest identyczna w każdym miejscu, dlatego ważne jest, aby
profil prędkości w płaszczyźnie pomiaru był stabilny
i odpowiadał warunkom wycechowania urządzenia.
W praktyce sytuacje takie są wyjątkowe, gdyż regulatory przepływu często montowane są za łukiem,
kolanem, czy trójnikiem zaburzającym ustalony profil prędkości. W takich warunkach pomiar reprezen-

Wymagane odcinki proste przed regulatorem

Podsumowując część dotyczącą regulacji przepływu,
warto nadmienić, że do regulacji przepływu w większości przypadków stosowane będą regulatory z przetwornikiem dynamicznym, jednak w szczególnych
przypadkach konieczne będzie zastosowanie urządzenia z przetwornikiem statycznym. Przetworniki dynamiczne i statyczne, ich budowa i zasada działania
opisane są w dalszej części niniejszego opracowania.

BELIMO Energy Valve TM
Pomiar przepływu + monitoring energii
niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji.

…ciśnieniem
Poza regulacją przepływu w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, urządzenia VAV mogą być wykorzystywane również do stabilizacji ciśnienia
w pomieszczeniu lub w kanale wentylacyjnym. W takich układach prędkość powietrza przepływającego
przez regulator nie ma znaczenia, a punkty pomiarowe mogą być wyniesione całkowicie poza urządzenie.
Dbałość o jakość regulacji sprowadza się tu do wyszukania przestrzeni odniesienia o stabilnych warunkach
ciśnieniowych, a najczęstszym problemem jest ograniczenie długości rurek impulsowych, które muszą być
doprowadzone od regulatora do obu obszarów tj. kontroli ciśnienia i obszaru z ciśnieniem odniesienia. Systemy stabilizacji ciśnienia będą wykorzystywały przetworniki statyczne zwane również membranowymi.

Przetworniki ciśnienia
Informacja w czasie rzeczywistym, zapis parametrów:
→ dostarcza informacji o zużyciu energii
→ daje pewność, że zużycie energii jest pod kontrolą
(ograniczanie ∆T)

W poprzednim rozdziale omówiliśmy systemy regulacji
bazujące na regulacji dwóch różnych wielkości fizycznych tj. przepływu i ciśnienia, przy czym w obu przypadkach do realizacji zadania wykorzystywany był
pomiar ciśnienia (statycznego i/lub dynamicznego).
Za zamianę pomierzonej różnicy ciśnienia na sygnał elektryczny, wykorzystywany następnie przez
układ elektroniczny sterownika regulatora, odpowiada przetwornik ciśnienia. Przetworniki ciśnienia wykorzystują jedną z dwóch metod pomiaru ciśnienia:
dynamiczną lub statyczną i w zależności od metody nazywane są odpowiednio przetwornikami dynamicznymi lub statycznymi.

BELIMO Siłowniki S.A.
ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa
tel. 22 886 53 05-07 fax 22 886 53 08
info@belimo.pl
www.belimo.pl
rekl ama

Dysza pomiarowa w regulatorze LVC

tatywnej prędkości w pojedynczym punkcie byłby
bardzo niedokładny, a odległość wymagana do przywrócenia profilu musiałaby wynosić około 8 średnic
hydraulicznych od elementu zakłócającego przepływ.
Firma TROX w swoich urządzeniach stosuje różne rozwiązania techniczne pozwalające na zmniejszenie lub
nawet całkowite wyeliminowanie wymaganego odcinka prostego przed regulatorem. Jedno z rozwiązań polega na zastosowaniu siatki wielu punktów
pomiarowych w przekroju poprzecznym przewodu
umieszczonych na planie pojedynczego lub podwójnego krzyża (regulatory typu: TVR, TVZ, TVA, TVRK ).
Z kolei w regulatorze typu LVC pomiar ciśnienia odbywa
się za pomocą dyszy pomiarowej z tworzywa sztucznego, z otworami umieszczonymi od strony napływu
i wypływu powietrza po obu stronach przepustnicy regulacyjnej, co pozwala na montaż regulatora bezpośrednio za trójnikiem lub łukiem bez odcinka prostego.
Brak wymaganych odcinków prostych obowiązuje również w przypadku wyboru regulatora typu
Silenzio (regulator ze zintegrowanym wytłumieniem).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów,
firma TROX w materiałach technicznych podaje wymagane odcinki proste w zależności od typu regulatora oraz rodzaju i kierunku zaburzenia (łuk, trójniki etc.), zilustrowane odpowiednimi schematami.
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Przetwornik ciśnienia dynamiczny
Przy dynamicznej metodzie pomiaru przez przetwornik ciśnienia przepływa częściowy strumień powietrza. Przetwornik jest zbudowany jako miniaturowy
przewód pomiarowy prędkości powietrza. Termorezystor przetwornika
w zależności od prędkości omywającego strumienia powietrza traci ciepło. W ten sposób
prędkość przepływu powietrza przetwarzana
jest na odpowiedni sygnał elektryczny. Ponieważ strumień częściowy
jest proporcjonalny do
strumienia całkowitego,
mierzony sygnał może
być skalibrowany w odniesieniu do przepływu
całkowitego, dając w wyniku sygnał napięciowy
wprost proporcjonalny
Przetwornik dynamiczny
do przepływu powietrza.

Taka metoda pomiarowa jest ekonomicznym rozwiązaniem dla instalacji w budynkach biurowych
lub podobnych. Przetwornik dynamiczny charakteryzuje szereg zalet w porównaniu do rozwiązania alternatywnego, jakim jest przetwornik statyczny, jest
więc: tańszy, może być zabudowany w dowolnej pozycji montażowej, nie wymaga okresowej kalibracji
i ze względu na niewielkie wymiary może być zabudowany kompaktowo np. wraz ze sterownikiem i siłownikiem regulatora.
W związku z możliwością zanieczyszczenia czujnika,
metoda ta nie znajdzie zastosowania przy strumieniach powietrza
zapylonego lub
zanieczyszczonego chemicznie.

nia statycznego. Czujnik składa się z cylinderka podzielonego membraną na dwie komory – jedna dla
ciśnienia dodatniego, druga dla ciśnienia ujemnego. Membrana znajduje się w położeniu pośrednim,
gdy ciśnienie po obydwu jej stronach jest jednakowe. Różnica ciśnienia powoduje ugięcie membrany
w kierunku ciśnienia niższego. Odchyłka membrany jest miarą różnicy ciśnienia. Na jej podstawie powstaje sygnał napięciowy proporcjonalny do wielkości mierzonej. W tej metodzie pomiaru powietrze nie
przepływa przez czujnik. Nie jest on zatem narażony na działanie pyłu. Należy jednak zwrócić uwagę

X-FANS
Wentylacja
Strumieniowa

Przetwornik ciśnienia statyczny
Statyczne (membranowe) przetworniki ciśnienia
działają na zasadzie
pomiaru ciśnie-

E-CUBE
Centrale
Wentylacyjne

TJN
Dysze dalekiego zasięgu
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na to, że do membrany i komór pomiarowych mogą
mieć dostęp substancje chemiczne. Obciążenie zanieczyszczeniami jest jednak znacznie mniejsze niż
przy metodzie dynamicznej.
Przetwornik statyczny może być wykorzystywany
do regulacji wydajności, jednak do takich aplikacji,
jeśli tylko to możliwe, należy stosować przetwornik
dynamiczny, gdyż przetwornik statyczny obarczony jest licznymi ograniczeniami, jak np. mniejszy zakres pomiarowy (Vmin – Vmax), konieczność zachowania pionowego położenia montażowego membrany,
czy wymóg okresowego zerowania czujnika (zaleca-

EK-JZ
Klapa odcinająca do
systemów wentylacji pożarowej

Chillery
i szafy klimatyzacyjne

rekl ama

Przetwornik dynamiczny może być zintegrowany ze sterownikiem
oraz siłownikiem w jednej obudowie

www.trox-bsh.pl
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ne 1 na rok). Poza ograniczeniami technicznymi przetwornik statyczny jest również elementem droższym
od przetwornika dynamicznego.
Na koniec warto zaznaczyć, że przetworniki statyczne mogą być również wymagane w systemach regulacji z kontrolą przepływu.
Dzieje się tak w przypadkach, gdy mamy do
czynienia z powietrzem
zanieczyszczonym.
Zastosowanie przetwornika dynamicznego jest
wtedy wykluczone, gdyż
uległby on szybkiemu
zabrudzeniu lub uszkodzeniu. Przetwornik statyczny podlega jedynie
działaniu impulsów ciśnienia przekazywanych
za pomocą rurek impulsowych na membranę
natomiast nie ma on kontaktu z przepływającą
Przetwornik statyczny
strugą powietrza.

dalej

Nowe pompy cyrkulacyjne
EVOSTA 2 SAN
Doskonała jakość w rozsądnej cenie!
DAB oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne, zapewniające
niezawodność, efektywność oraz optymalizację zużycia energii
w budownictwie mieszkaniowym, budynkach użyteczności
publicznej oraz w zastosowaniach rolniczych i nawodnieniach.

Dla DAB innowacje to ciągłe poszukiwanie łatwiejszych rozwiązań, a zatem montażu, prostoty użytkowania i konserwacji produktów. Z roczną
produkcją ponad 2 milionów komponentów, pompy i systemy pompowe
DAB są synonimem technologii i niezawodności. Założona w 1975 roku
DAB PUMPS jest dziś międzynarodowym punktem odniesienia w sektorze
wodnym. Dokładny dobór materiałów
i procedury zatwierdzania stosowane przy każdej linii produkcyjnej zapewniają zarówno wysoką jakość, jak
i maksymalną wydajność produktów.

Już od ponad 40 lat DAB jest wiodącym produ-

Regulator TVRK z widocznymi elementami automatyki:
przetwornik, sterownik, siłownik
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centem w sektorze technologii przepływu wody. DAB
zapewnia rozwiązania dla zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. Każdy produkt to gwarancja niezawodności, wydajności oraz

łatwej konserwacji, co przekłada się na
znaczne korzyści dla personelu projektowego, instalacyjnego i konserwacyjnego.
Od kwietnia br. na rynku dostępna jest nowa, energooszczędna, elektroniczna pompa cyrkulacyjna do
instalacji ciepłej wody użytkowej EVOSTA 2 SAN.
Gwarantuje ona niskie zużycie energii elektrycznej
– maksymalnie do 7 W. Dzięki kompaktowej budowie jej instalacja jest łatwa i szybka. Pompę wyposażono w zabezpieczony przed zablokowaniem silnik
synchroniczny z magnesami trwałymi, wymagający tylko jednego pierścienia uszczelniającego między silnikiem a korpusem pompy oraz 1,5-metrowy
kabel zasilający w standardzie. Wirnik jest łatwy do
czyszczenia lub wymiany. Pompa ma dodatkowo zabezpieczenie przed pracą na sucho. Wszystkie modele pomp EVOSTA 2 SAN są zaprojektowane z podwójną izolacją elektryczną, dzięki czemu nie jest
potrzebny ochronny przewód uziemiający. Części
stykające się z tłoczoną cieczą są hermetycznie oddzielone od stojana sferycznym separatorem. Pompy EVOSTA 2 SAN z korpusem z brązu są również do-

stępne w wersji z zaworem zwrotnym i odcinającym.
Zawór odcinający umożliwia przeprowadzanie konserwacji po zamknięciu dopływu po stronie ssawnej.
Zawór zwrotny zamyka przepływ podczas wykonywania konserwacji po stronie tłocznej.
Dane techniczne
Zakres wydajności: 0÷0,6 m3/h przy wysokości podnoszenia do 1,1 m
Zakres temperatury medium: 2÷75°C
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar (1000 kPa)
Stopień ochrony: IP 42
Klasa izolacji: II
Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej
Zasilanie: jednofazowe 1x115-230 V~ 50/60 Hz
Przetłaczane medium: czyste, wolne od części stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neutralne
chemicznie, bliskie charakterystyce wody
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Innowacyjne systemy rurowe
Purmo Cleverfit
Jednym z podstawowych wyzwań, jakie wiążą się z budową i remontem domu, jest zaprojektowanie, a następnie
wykonanie niezbędnych instalacji. Aby wybrać odpowiedni system instalacyjny, należy mieć na uwadze m.in.
takie aspekty, jak materiał, z którego wykonane są rury, ich trwałość i żywotność oraz sposób montażu.
Marka Purmo oferuje kompletne systemy rurowe o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego,
które gwarantują bezawaryjną pracę instalacji przez co najmniej 50 lat.
System Cleverfit Axial

Systemy Purmo – Cleverfit Axial oraz Cleverfit

Radial – obejmują rury wielowarstwowe, zaprasowywane złączki oraz specjalistyczne narzędzia do
wykonania połączeń (m.in. zaciskarki ze szczękami,
kalibratory i nożyce do cięcia rur), przy czym wszystkie komponenty są perfekcyjnie do siebie dopaso-

System
FunkcjaCleverfit
clickhit, system
Radial Cleverfit Axial

wane. Rury Cleverfit podlegają ciągłej kontroli na
każdym etapie produkcji, a proces monitoringu obejmuje szereg testów zgodnych z normą PN EN 21003.
Rury poddawane są m.in. unikatowemu w branży
testowi na przepuszczalność helu, który pozwala wykryć nawet najmniejszą niedoskonałość ścianki. Systemy instalacyjne Purmo Cleverfit mają niemiecki
certyfikat DVGW oraz polski atest higieniczny PZH.
Ich niezawodność potwierdzona jest 10-letnim okresem gwarancyjnym.
System Cleverfit Axial
Charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem:
można go wykorzystać do instalacji centralnego
ogrzewania, wody użytkowej, wody pitnej, sprężonego powietrza oraz transportu wody deszczowej
w instalacjach sanitarnych. W skład systemu wchodzą pięciowarstwowe rury CLEVERFIT PE-Xc SD4+
o średnicy od 16 do 32 mm. Wykonane są z polietylenu o wysokiej gęstości, usieciowanego strumieniem

elektronów. Mają barierę antydyfuzyjną EVOH, któ- nale sprawdzi się we wszystkich rodzajach instalacji,
ra zapobiega wnikaniu tlenu do instalacji centralne- w tym w instalacji ogrzewania podłogowego. Wkładgo ogrzewania oraz korozji elementów metalowych. ka aluminiowa minimalizuje ich wydłużalność terRury są przyjazne dla środowiska i w pełni higienicz- miczną, gwarantuje również całkowitą szczelność
ne, tj. nie wpływają na jakość wody, która nimi płynie. przed dyfuzją tlenu do wnętrza instalacji, chroniąc
Co istotne, odznaczają się pamięcią kształtu – mają ją przed korozją.
zdolność powrotu do kształtu wyjściowego przy złamaniu
Złączki systemowe
Systemy rurowe Cleverfit
poprzez podgrzanie do temZarówno w systemie Cleverfit
Axial i Cleverfit Radial
peratury ok. 130°C.
Axial, jak i Cleverfit Radial rury
łączone są za pomocą złączek,
podlegają ubezpieczeniu
System Cleverfit Radial
które wytwarzane są z modo 1 000 000 euro.
Jest rozwiązaniem o najwięksiądzu lub polifenylosulfonu
szej wszechstronności. Wy(PPSU). Oba rodzaje złączek są
stępują w nim dwa typy rur – CLEVERFIT PE-RT/ przyjazne dla środowiska, charakteryzują się pełną
AL/PE-RT oraz PE-X/AL/PE-X z wkładką aluminio- odpornością na korozję, a także nie zmieniają właściwą spawaną doczołowo. Rury oferowane są w bar- wości chemicznych wody, która płynie w instalacji.
dzo szerokim zakresie średnic – od 16 do 63 mm –
dzięki czemu przeprowadzenie instalacji w dużych Złączki mosiężne Cleverfit Radial mają jednolitą strukobiektach nie stanowi problemu. System ten dosko- turę i są bardzo wytrzymałe mechanicznie. Mają funk-
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kie złączki wyposażone są w specjalne wizjery, które
pozwalają ocenić, czy rura jest poprawnie obsadzona. Ich ważnym atutem jest również funkcja Multi Tool
– do wykonania połączenia możemy zastosować aż
5 różnych profili szczękowych (TH, U, H, F, VP), co stanowi znaczne ułatwienie dla instalatorów. Oba rodzaje złączek mają dwie głęboko osadzone uszczelki typu
o-ring, a także metalową tuleję, która dociska rurę na
całej powierzchni korpusu. Złączki mosiężne i PPSU
mogą być stosowane zamiennie w jednej instalacji.

System Cleverfit Radial

rekl ama

cję kontrolowanego wycieku (LBP – Leak Before Press),
która umożliwia wykrycie niezaprasowanego połączenia podczas próby ciśnieniowej, a co za tym idzie – eliminują ryzyko kosztownych błędów montażowych.
Specjalna konstrukcja korpusu gwarantuje gładkie
wsunięcie rury i przeciwdziała wyrwaniu rury ze złączki po zaprasowaniu, w wyniku np. wzrostów ciśnienia. Alternatywą są złączki wykonane z PPSU. Wszyst-

Podstawą systemu Cleverfit Axial są złączki PPSU
z nasuwanym pierścieniem. Są wytrzymałe na naprężenia i uderzenia, odznaczają się odpornością na
ekstremalną temperaturę (do 180°C) oraz odkładanie osadów. Złączki PPSU stanowią doskonałe rozwiązanie w przypadku niekorzystnych parametrów
fizykochemicznych wody. Gwarancją poprawności
wykonanego połączenia jest unikatowa, opatentowana technologia Click-Hit. Kolejnym unikatowym
rozwiązaniem jest hybrydowy nasuwany pierścień,
który łączy najlepsze cechy tworzywa sztucznego
i metalu. Wewnętrzna plastikowa część pierścienia
jest idealnie gładka i ułatwia jego naciąganie na złączkę (zwłaszcza w ujemnej temperaturze). Zewnętrzna
metalowa część zabezpiecza przed rozszerzaniem
się pierścienia w wysokiej temperaturze. Uzupełnieniem systemu są złączki mosiężne gwintowane oraz
hybrydowe (jak np. kolanko naścienne).
Połączenia wykonane w systemach Purmo gwarantują 100% szczelność. Dzięki profesjonalnym narzędziom
proces montażu przebiega bardzo sprawnie. Wykonanie połączenia zajmuje to zaledwie kilka sekund.

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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Wielofunkcyjny zawór
Belimo Energy Valve™
Nagrodzony Złotym Medalem MTP
Belimo Energy ValveTM to pojedyncze, wielofunkcyjne i łatwe
do zainstalowania urządzenie, które składa się z 2-drogowego
kulowego zaworu regulacyjnego, czujników temperatury i siłownika
z wbudowanym regulatorem. Właściciele i zarządcy budynków,
a także instalatorzy natychmiast docenią zalety tego inteligentnego
urządzenia: możliwość szybkiego i niezawodnego projektowania,
a także łatwe wykonywanie rozruchu, oszczędność energii ze względu
na automatyczną, ciągłą kompensację hydrauliczną, zapewnianie prawidłowej
ilości wody przy zmianach różnicy ciśnień oraz przy obciążeniach częściowych,
zapewnienie optymalnej pracy wymienników ciepła dzięki funkcji Delta-T Manager.

Rozwiązanie – teraz oparte

na Chmurze Belimo

Belimo Energy Valve™ zalicza się do urządzeń wykorzystujących technologię IoT (Internet rzeczy) – jest
inteligentnym zaworem z przepływem niezależnym
od ciśnienia, połączonym z Chmurą Belimo. Jedyne
w swoim rodzaju funkcje, takie jak Delta-T-Manager,
czy możliwość bezpośredniego regulowania mocy,
zapewniają przejrzystość danych, zwiększają efektywność energetyczną oraz pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Przejrzystość. Zintegrowany regulator oraz czujniki
zapewniają dostęp do dokładnych danych o mocy
i sprawności wymiennika ciepła. Dane zbierane dzię-

ki monitorowaniu zużycia energii są wykorzystywane
do kontrolowania i optymalizowania zużycia energii
w instalacji w całym okresie eksploatacji.
Łączność. Połączenie z chmurą pozwala na optymalizowanie oraz monitorowanie zużycia energii oraz zapewnia dostęp do analiz umożliwiających podwyższenie
jakości produktu oraz systemu. Udoskonalony interfejs komunikacyjny daje szersze możliwości integrowania z systemami wyższego poziomu wykorzystującymi

Zawór Belimo Energy ValveTM współpracuje teraz z Chmurą Belimo, dzięki czemu użytkownik
korzystając z indywidualnego konta, może mieć
pełny dostęp do informacji o zużyciu energii
w instalacji chłodniczej lub grzewczej – w dowolnej chwili i z każdego miejsca na świecie.
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protokoły Modbus RTU i TCP/IP, BACnet MS/TP, BACnet IP, szynę Belimo MP-Bus®, czy sygnały analogowe.
Energooszczędność. Funkcja Delta-T Manager pozwala zapobiec pracy instalacji przy zbyt małej różnicy temperatury na wymienniku ciepła. Dzięki temu
można zwiększyć sprawność energetyczną instalacji, a tym samym obniżyć koszty eksploatacji. Regulacja mocy pozwala na kontrolowanie mocy oddawanej przez wymiennik ciepła w sposób niezależny
od ciśnienia oraz temperatury.

Dostęp do danych przez cały okres
użytkowania
Chmura Belimo zapewnia łatwy dostęp do wszystkich danych przez cały okres eksploatacji zaworu

dalej

Optymalizacja różnicy temperatury
oraz natężenia przepływu
Dostęp do usług on-line oferowanych przez Belimo daje użytkownikowi pewność, że urządzenia
zawsze pracują z optymalnymi nastawami. Funkcje raportowania dostępne w Chmurze Belimo zapewniają pełny wgląd w bieżące oraz historyczne
dane dotyczące pracy systemu, takie jak: natężenia przepływu, zużycie energii, pobór prądu czy
różnice temperatury. Najważniejsze wskaźniki wydajności są przedstawiane na wykresach. Chmura

Średnica nominalna DN [mm]
Vnom [l/s]
Nastawialne maksymalne
natężenie przepływu [l/min]

15-50
0,3-4,8
30-100% Vnom

Belimo tworzy przejrzysty raport wydajności, który można przesłać pocztą elektroniczną.

Pomoc techniczna realizowana
w chmurze

NOWE

Nowa wersja serwera WWW
Nowy interfejs użytkownika z
intuicyjnym asystentem rozruchu
pozwalającym na szybkie i łatwe
uruchomienie urządzenia w kilku
krokach.

TM

Zawór Belimo Energy Valve

Opcjonalne monitorowanie stężenia glikolu
Wyjątkowa funkcja zaworu Belimo
Energy Valve™, oparta na zaawansowany algorytmie,
pozwalająca na monitorowanie
stężenia glikolu w instalacji.

Połączenie z chmurą gwarantuje pomoc ekspertów
Belimo. Analiza danych w chmurze zapewnia dostęp
do nastaw różnicy temperatury, polecanych przez
Belimo i gwarantujących energooszczędną pracę instalacji. Dzięki pomocy technicznej można łatwiej przeprowadzić rozruch zaworu Belimo Energy

65-150
8-45

Maksymalna spraw
dzięki inteligentnym
45-100% Vnom

ValveTM oraz optymalizować jego nastawy w całym
okresie eksploatacji. Doświadczeni technicy z firmy
Belimo pomagają użytkownikom rozwiązywać różne problemy techniczne.

Aktualizacje oprogramowania
Aktualizacje on-line dostępne w Chmurze Belimo gwarantują, że w zaworze Belimo Energy ValveTM zawsze
jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania. Funkcja pobierania on-line sprawia, że aktualizowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Monitorowanie
Wbudowany serwer WWW.

Pomiar
Przepływomierz
gwarantujący dużą
dokładność pomiaru w
szerokim zakresie natężeń
przepływu.
Pomiar
Dwa czujniki umożliwiające
dokładniejszy pomiar
różnicy temperatur.

Opcjonalna funkcja bezpieczeństwa
Elektryczna funkcja bezpieczeństwa gwarantująca przy
zaniku zasilania ustawienie zaworu w odpowiednim
położeniu.

Regulacja mocy oraz zintegrowana funkcja Delta-T Manager
umożliwiają monitorowanie mocy wymiennika ciepła oraz
optymalizowanie jego sprawności energetycznej poprzez ograniczenie
różnicy temperatur.

Odcinanie
Brak przecieków ze względu na kulowy zawór
regulacyjny gwarantujący szczelne
zamknięcie.

Pomiar
Dwa czujniki
umożliwiające dokładniejszy
pomiar różnicy temperatur.

Użyteczne funkcje dostępne w jednym zaworze Belimo Energy Valve™ oraz kilka nowych zalet

Funkcja Delta-T Manager
Jeżeli chłodnice lub nagrzewnice pracują przy zbyt
dużym natężeniu przepływu, a tym samym przy zbyt
małej różnicy temperatury, to powyżej pewnej wartości natężenia przepływu dalszy wzrost mocy pobieranej przez pompy oraz urządzenia grzewcze/chłodzące nie przekłada się na wzrost mocy oddawanej przez
wymiennik ciepła. Kontrolowanie różnic temperatury,
realizowane przez funkcję Delta-T Manager wbudowaną w zawór Belimo Energy Valve™ lub przez ekspertów
za pośrednictwem Chmury Belimo, zawsze gwarantuje

Optymalizacja pracy dzięki funkcji Delta-T Manager

Strefa
nasycenia

NOWE
Interfejs kompatybilny z różnymi
protokołami komunikacyjnymi
Ten sam zawór może być
podłączany
do sieci BACnet, MP-Bus® oraz
Modbus.

t e c h n i c z n y

Belimo Energy ValveTM. Cała historia zaworu oraz
jego parametry robocze są przechowywane w jednym miejscu. Baza danych on-line stanowi podstawę do optymalizowania pracy w przyszłości.

NOWE

Regulacja i kompensacja
Kontrolowanie położenia
zaworu, przepływu oraz
mocy pozwala na idealne
sterowanie pracą
wymiennika ciepła.

s tr. 24

Natężenie przepływu V·

Moc oddawana
przez wymiennik
ciepła
Różnica temperatur
zasilanie/powrót
Nastawialna
graniczna wartość
różnicy temperatury

efektywną pracę instalacji. Dzięki temu nie występuje
już ryzyko, że w wymienniku ciepła nastąpi zbyt duży
przepływ czynnika.

Pełny zakres średnic nominalnych od DN 15 do DN 150 mm
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VivAir SDH-19 – nowa linia klimatyzatorów
Saunier Duval typu split
Łukasz Bering

Najnowsza gama urządzeń VivAir jest ekologicznym i wysoko wydajnym rozwiązaniem
Saunier Duval w zakresie chłodzenia i ogrzewania, zapewniającym wysoki komfort
użytkowania. Harmonijne i przyjemne wzornictwo, nie zestarzeje się z upływem
czasu oraz dopasuje się do każdego wystroju wnętrza.

Możliwości zastosowania
Urządzenia VivAir są przeznaczone do ogrzewania
i chłodzenia lokali i budynków mieszkalnych oraz
małych obiektów usługowo-handlowych lub produkcyjnych. Urządzenia ścienne nie potrzebują podłogi,
więc nie ograniczają powierzchni użytkowej. Mogą
być instalowane w miejscach poprzednich urządzeń,
jak i w nowych lokalizacjach takich, jak:

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
Klimatyzacja SDH-19 wykorzystuje do pracy czynnik chłodniczy R32, który charakteryzuje się trzykrotnie mniejszym potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego
(GWP) niż jego poprzednik R410A z serii
klimatyzacji SDH-17.
Czynnik R32 ma także lepsze parametry chłodnicze, dzięki czemu umożliwia osiągnięcie tej samej mocy urządzenia przy jego mniejszej zawartości (stosunek napełnienia
do R410A wynosi 0,81). Czynnik nie niszczy warstwy ozonowej (ODP=0), oraz jest jednorodny, czyli łatwiejszy w użyciu i odzysku. Ponieważ czynnik ma kategorię A2L –
niższa zapalność (wg, ASHRAE 34) przed jego użyciem należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.

- domy letniskowe, budynki niskoenergetyczne oraz
pasywne,
- budynki nieobjęte gazyfikacją oraz stale niezamieszkane,
- małe obiekty usługowo-handlowe lub produkcyjne, gdzie decentralne rozwiązania mogą być powiązane z rozwiązaniami centralnymi.

Efektywność
Klimatyzatory typu split technicznie są pompą ciepła
powietrze-powietrze o bardzo wysokiej efektywności z uwagi na brak elementów pośrednich.
Przykładowo dla urządzenia o mocy 3,5 kW, SEER (Sezonowy Współczynnik Efektywności Energetycznej podczas chłodzenia) wynosi 6,1 – klasa A++, a SCOP (Współczynnik Sezonowej Efektywności podczas grzania) dla
klimatu zimnego/umiarkowanego/ciepłego: 3,4/4,0/5,1
czyli klasa A/ A+/ A+++. Klimatyzatory poza funkcją
chłodzenia stają się obecnie dodatkowym lub czasami jedynym źródłem ogrzewania pomieszczeń.
Seria SDH-19 ma inwerterową sprężarkę oraz modulowaną prędkość wentylatora jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Dzięki temu można lepiej zarządzać mocą
chłodzenia lub grzania w zależności od potrzeb. Przy-
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łościowa/stały kąt nawiewu) oraz zmiany prędkości
wentylatora. Tryb nocny pozwala na obniżenie zużycia energii podczas snu, a tryb turbo na szybkie podniesienie lub obniżenie temperatury w pomieszczeniu.
W serii SDH-19 pojawiły się też nowe funkcje takie, jak
I-FEEL, która – gdy jest aktywna – przenosi punkt pomiaru temperatury w pomieszczeniu z jednostki ściennej na pilota bezprzewodowego. Dzięki temu urządzenie zapewni idealną temperaturę w miejscu jego
położenia. Kolejna nowa funkcja to tzw. 8°C, która nie
pozwoli na obniżenie temperatury w pomieszczeniu
poniżej 8°C, co mogłoby spowodować np. zamarznięcie instalacji wodnej. Funkcja ta jest przydatna np.
w budynkach użytkowanych czasowo.

kładowo model o mocy
2,5 kW może zmodulować do mocy minimalnej
0,5 kW. Zakres temperatury zewnętrznej dla funkcji chłodzenia wynosi od
-15 do 48°C, a dla funkcji
grzania od -15 do 24°C. Dodatkowo urządzenia mają
wbudowaną funkcję automatycznego odszraniania.

na: 2,0/2,5/3,5/5,0 kW; jednostka zewnętrzna:
4,0/5,0/7,0/8,0 kW. Pozwala to na samodzielne dopasowanie systemu do wymagań budynku.

Funkcje klimatyzacji
Klimatyzator za pomocą pilota bezprzewodowego
można uruchomić w kilku trybach pracy tj. chłodzenie, grzanie, osuszanie (usuwanie wilgoci z pomieszczenia), wentylator (pracuje wyłącznie wentylator jednostki wewnętrznej), AUTO (klimatyzator przełącza się
samodzielnie z funkcji grzania na chłodzenie i odwrotnie). Istnieje możliwość regulacji pionowego kąta nawiewu powietrza (oscylacja częściowa/oscylacja ca-

Na ofertę monosplit (jedna jednostka wewnętrza –
jedna jednostka zewnętrzna) składają się urządzenia o mocach 2,5/3,5/5,0/6,5 kW.
Z kolei oferta multisplit (2-4 jednostki wewnętrzne
– jedna jednostka zewnętrzna) zawiera gotowe pakiety o najpopularniejszych konfiguracjach w zakresie mocy 4,0/5,0/7,0/8,0 kW.
Dodatkowo wprowadzono możliwość dowolnej
konfiguracji jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, wybierając z koszyka: jednostka wewnętrz-
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Gama urządzeń

Nowa seria klimatyzacji Saunier Duval
została zaprojektowana z myślą
o maksymalnym komforcie dla użytkownika oraz oferuje wiele możliwości jej zastosowania z uwagi na dowolność konfiguracji. Klimatyzacja typu
split jest urządzeniem bezpiecznym,
o dużej żywotności oraz o zerowej emisji zanieczyszczeń. Może być używana
do celów chłodzenia, jak i ogrzewania
pomieszczeń. Nowoczesne wzornictwo
z ukrytym wyświetlaczem pod lśniącym białym panelem idealnie potrafi
wpasować się do każdego wnętrza.

Saunier Duval
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 80 66 66, tel. +48 22 323 01 80
fax +48 22 323 01 13
www.saunierduval.pl, info@saunierduval.pl
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Webinarium
Geberit
Geberit co roku wprowadza na rynek nowości. Przycisk uruchamiający Geberit Sigma21 wyróżnia się
spośród bogatego asortymentu przycisków spłukujących Geberit.
Oprócz wersji wykończonych w różnych kolorach
szkle, po raz pierwszy w asortymencie Geberit znalazł się przycisk wykonany z naturalnego surowca.
Geberit zaprasza na bezpłatne webinarium Geberit,
którego tematem będzie „Projektowanie toalety publicznej. Część I - strefa WC”.
8 maja 2018 r, godz. 11:00.
Aby przejść do rejestracji, prosimy kliknąć w LINK.
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Skąd problemy z przydomową
oczyszczalnią ścieków
Przyczyny i skutki nieprawidłowej eksploatacji, kilka wybranych przykładów z życia
Justyna Pytkowska

Zakup przydomowej oczyszczalni
ścieków to uzasadniona inwestycja
realizowana w celu odprowadzenia
nieczystości bytowych z obiektów
mieszkalnych usytuowanych na
terenach nieskanalizowanych. Szacuje
się, że poniesiony nakład finansowy na
kupno tego rodzaju urządzenia, średnio
zwraca się po 2 latach użytkowania.
Praktycznie, można również przyjąć,
że po zakupie przydomowej
oczyszczalni, użytkownik nie musi
się obawiać podwyżek rachunków
związanych z jej utrzymaniem,
aczkolwiek nie możemy pominąć faktu, że oczyszczalnia generuje jakieś koszty (wywiezienia osadu i zużycia prądu). Ale na tle
codziennych wydatków związanych z prowadzeniem domu, te akurat są niewielkie. Dodatkowo przydomowe oczyszczalnie
ścieków stanowią w pełni zautomatyzowane systemy i nie wymagają stałej opieki. Należy tylko pamiętać, że z perspektywy
czasu, aby oczyszczalnia mogła służyć bezawaryjnie przez wiele lat, należy ją właściwie wybudować i eksploatować.

Każdy chce mieć pewność, że wybrał

najlepszą oczyszczalnię na rynku

Obecnie sektor budownictwa w Polsce działa dość
prężnie. W związku z tym potrzeby rynku na re-

alizację przydomowych systemów oczyszczania
ścieków również są duże. Rynek zasypuje ofertami
urządzeń, umożliwiając ich zakup w sieciach hurtowni instalacyjnych oraz typowych marketach
budowlanych. Asortyment jest naprawdę spory,

a każdy chce mieć pewność, że wybrał najlepszą
oczyszczalnię na rynku! Podstawowe kryterium
wyboru jest podyktowane warunkami glebowymi
oraz wielkością działki i jak przy każdym zakupie –
ceną. Cenę buduje szereg czynników m.in.: mate-
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riał zbiornika, proces technologiczny wytwarzania
zbiornika, technologia oczyszczania, kraj pochodzenia. Cena ostateczna przedsięwzięcia zostaje jeszcze podniesiona o koszt montażu, chyba,
że zdecydujemy się na samodzielne wykonanie
i bez użycia koparki.
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest działaniem proekologicznym, stąd niejednokrotnie projekt inwestycyjny bywa współfinansowany, np. przez
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej lub dotowany na zasadzie kredytu preferencyjnego przez Bank Ochrony Środowiska działający
w porozumieniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jakość przydomowych oczyszczalni
Przydomowe oczyszczalnie ścieków oferowane na
rynku polskim projektowane są z uwzględnieniem
restrykcyjnych wymogów obowiązujących w całej
Unii Europejskiej.
Produkty charakteryzuje wysoka efektywność
i długa żywotność, która odzwierciedlona jest
w raportach z badań przeprowadzonych w laboratoriach notyfikowanych lub akredytowanych na
zgodność z normą zharmonizowaną EN 125663+A2 z oznakowaniem CE w zakresie sprawności
oczyszczania, wodoszczelności, stabilności oraz
wytrzymałości. Ochrona środowiska naturalnego,
a w szczególności ochrona zasobów wodnych, również wymaga efektywnych rozwiązań. Aby ścieki
po oczyszczeniu z przydomowej oczyszczalni ścieków móc wprowadzić do wód lub do ziemi, musi
być zapewniony oczekiwany efekt ekologiczny redukcji stężeń zanieczyszczeń na odpływie w odniesieniu do rozporządzenia ministra środowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
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Najlepsza oczyszczalnia została
wybrana i nie działa właściwie.
Dlaczego?
Montaż – to pierwszy podstawowy czynnik mogący
wpłynąć nieprzyjaźnie na zachowanie POŚ.
Jak w każdej branży, również z zakresu instalacji,
doświadczona i sprawdzona firma instalatorska
jest na wagę złota. Nawet gdy wykonawca sprawdzi się już na jednej lub kilku budowach, zawsze
przyjdzie taki montaż, który „będzie nieudany”. Być
może rutyna, być może pośpiech z budowy na bu-

1 Nieprawidłowo wykonana wentylacja wysoka

2 Nieprawidłowa wysokość systemu niskiej wentylacji
odbiornika ścieków oczyszczonych

dowę sprawia, że w konsekwencji instalacje wykonywane są niestarannie i niezgodnie z zaleceniami
producentów POŚ. Niestety nie wszystkie instalacje mogą zostać przeprowadzone w identyczny
sposób z uzasadnionych technicznych powodów.
W przypadku zastrzeżeń zawsze istnieje możliwość
naprawy, ale nie w sytuacji, gdy firma instalatorska
nagle znika z rynku…
Eksploatacja jest kolejnym czynnikiem powodującym nieprawidłowości w POŚ.
Ta kwestia nie zależy już od osób trzecich. O prawidłowe użytkowanie POŚ użytkownik musi zadbać sam!
Poniżej skupimy się na opisie kilku przykładowych
problemów związanych z POŚ. Będzie to podpowiedź
w pigułce dla już istniejących inwestycji i wszystkich
nowo budowanych, jak chronić POŚ przed nieprzyjaznymi wpływami.
1. Z POŚ przedostają się nieprzyjemne zapachy
Umiejscowienie POŚ na działce przeprowadzane jest
w oparciu o rozporządzenie ministra infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oczyszczalnię przydomową można zbudować w bezpośrednim
sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez
instalację kanalizacyjną.
Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej z rury PCV
o przekroju co najmniej ø110 mm powinno być szczelne i wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zakłóceniem ciągu, co najmniej 0,6 m
powyżej górnej krawędzi okien. Niedopuszczalne
jest zastosowanie przewodów mniejszych niż ø110
mm oraz zamienników w postaci zaworów napowietrzających.
Odpowiednia lokalizacja wywiewek od okien uzasadniona jest tym, aby zapachy wydobywające się
z kanalizacji, nie wnikały do budynku.
W celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji powietrza,
a tym samym, aby oczyszczalnia działała efektywnie,
niezbędne jest doprowadzenie świeżego powietrza
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również do odbiornika ścieków oczyszczonych (studnia chłonna, drenaż) poprzez system niskiej wentylacji. Na studzience zamykająco-napowietrzającej
w przypadku studni chłonnej lub na każdym końcu ciągu drenażowego, instalowany jest kominek
nawiewny PCV ø110 mm z daszkiem, wyprowadzony na wysokość ok. 0,5 m nad powierzchnię terenu.

Brak wywiewki kanalizacyjnej na połaci dachowej lub niskiej dla odbiornika, podejście kanalizacyjne wykonane ze zbyt małą średnicą przewodu,
tj. poniżej ø110 mm, montaż zaworu
napowietrzającego zamiast wywiewki, powodują, że powietrze atmosferyczne niezbędne dla zapewnienia
równowagi pracy całego systemu kanalizacyjnego w budynku, pobierane
jest przez syfon. Wyssanie wody z syfonu daje w konsekwencji efekt nieprzyjemnego zapachu, czasem wręcz
odoru i uwalniania się niebezpiecznych gazów typu siarkowodór. Ścieki
w POŚ zaczynają gnić i w taki oto sposób mamy niesłuszne podejrzenie, że
oczyszczalnia przydomowa nie działa.

2. Po zakończonym montażu POŚ studzienki rewizyjne przechyliły się do siebie, zbiornik osiadł
lub został uszkodzony
Przed przystąpieniem do instalacji POŚ na działce
należy sprawdzić zarówno przydatność strukturalną gruntu, jak również poziom wód gruntowych. Rozpoznawanie i ocena przydatności gruntu były już tematem poruszanym w IR 8/2017.
Wracam jednak w skrócie do zasadniczej kwestii
starannego wykonania montażu oczyszczalni. Producenci przydomowych urządzeń do oczyszczania
ścieków podają odpowiedni instruktaż, ale zazwy-

3 Obszar wykopu niezabezpieczony przed
przenoszeniem obciążenia przez pojazdy

4 Niezachowana zalecana głębokość posadowienia przechylone kominy rewizyjne POŚ
czaj odnoszą się do korzystnych warunków gruntowych dla posadowienia zbiornika/-ów, a w przypadku warunków innych niż opisane, należy podjąć
szczególne rozwiązania lub skorzystać z wiedzy i pomocy projektanta.
Nie ulega wątpliwości, że montaż POŚ powinien być
przeprowadzony przez instalatorów z doświadczeniem,
którzy posiadają niezbędne zaplecze techniczne i od-
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temu, w tym nie zezwala się na zamianę lub dokładanie własnych studzienek, tym bardziej o większych
wysokościach niż przewiduje system.
Stabilne dno wykopu, dokładne wypełnienie wszystkich zagłębień konstrukcji zbiornika wraz z mocnym
ubiciem warstw, tak by w zasypce nie było żadnych
pustych przestrzeni oraz dopuszczalna warstwa ziemi
przykrywająca zbiornik/ki, są naprawdę bardzo istotne.

Oczyszczalnia MicroStar w technologii SSB
to coś więcej niż tradycyjny SBR!

NOWOŚĆ

Konsekwencją niezastosowania się
do powyższych zasad jest utrata stabilności oczyszczalni w wykopie,
w najlepszym wypadku ujawniona
obniżeniem się powierzchni terenu
i przechyleniem studzienek rewizyjnych. Niestety tak przeprowadzona instalacja nie zostanie pozytywnie odebrana przez inwestora, który
ostatecznie zgłosi reklamację do producenta oczyszczalni. Oczyszczalnię
należy wykopać i posadowić wg ustalonych wskazówek montażowych.

Ważny od 1 marca 2016

• innowacyjna technologia oczyszczania
oparta o metodę osadu czynnego i,
w odróżnieniu od typowego SBR,
ze Cennik
zintegrowaną
stabilizacją
tlenową
ROTH
MicroStar
osadów
ściekowych
Oczyszczalnia
MicroStar
• brak nieprzyjemnych zapachów
• brak procesów gnicia
• brak częstych kosztownych
wywozów osadu

Ć
Ś
O
W
O
N

System ogrzewania
podłogowego
Roth Quick-Energy Tacker

60 mm

3. Po niedługim czasie od rozruchu POŚ, na działce pojawiły się ścieki
Tu będzie o ciężkim gruncie, jakim jest glina.
Odpowiedni materiał wypełniający wykop musi łatwo się utwardzać i przepuszczać wodę. Nie może
zawierać elementów o ostrych krawędziach. Najbardziej odpowiednie są mieszaniny piasku i żwiru.
Glina oraz gleby wiążące nie stanowią właściwego
wypełniania. Dlaczego? Często przytaczane przeze
mnie porównanie o ciężarze, czyli 1 m3 (1000 dm3)
suchego piasku, dla którego średnia gęstość wynosi 1,4-1,65 kg/dm3, waży ~1400 kg (1,4 tony) najlepiej
obrazuje, że glina (skała osadowa) jest wielokrotnie cięższa i nie nadaje się na kruszywo zamykające
wykop. Glina szybko nabiera wilgoci, a po zamarznięciu ma właściwości wypychające i wysadzinowe.

NIEWIELKA
WYSOKOŚĆ
ZABUDOWY
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EN 12566-3+A2
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powiedni sprzęt. Obszar wykopu należy odpowiednio
oznakować i zabezpieczyć przed przenoszeniem obciążenia spowodowanego przez pojazdy mechaniczne.
Elementarne prace związane z instalacją każdego systemu POŚ wymagają przygotowania takiej wielkości
wykopu, aby był nie tylko dopasowany do wielkości zbiornika, ale dodatkowo stworzył dostatecznie
dużo przestrzeni do prac montażowych wokół zbiornika. Podłoże ziemne pod wykop powinno być poziome i równe oraz powinno mieć odpowiednią nośność. W przypadku wytrzymałego gruntu wystarczy
ułożyć podbudowę ze żwiru (maks. uziarnienie 8/16),
w przeciwnym razie z betonu lub piasku stabilizowanego (wymieszanego na sucho z cementem) oraz wyrównać do żądanej wysokości w zależności od warunków
gruntowych (grubość podwaliny od 0,10 m do 0,30 m).
Zbiornik/ki ostrożnie umieszcza się w wykopie budowlanym za pomocą odpowiednich urządzeń
i poziomuje we właściwym położeniu. Wypełnianie
wykopu następuje warstwami na przemian z napełnianiem oczyszczalni wodą (warstwy ca. po 300 mm).
Proces jednoczesnego obsypywania zbiorników i napełniania wodą, równoważy siły naporu, które wywierają negatywny wpływ na strukturę zbiorników.
Odpowiedni materiał zasypowy np. żwir okrągły
o maks. uziarnieniu 8/16 lub piasek stabilizowany cementem, wymaga mocnego utwardzenia ręcznym
ubijakiem. Na koniec przykrywa się zbiorniki gruntem, umożliwiając jednocześnie dostęp do oczyszczalni. W tym celu studzienki zabezpieczone deklami należy wynieść ponad powierzchnię ca. 100 mm.
Włazy są widoczne i zarazem stanowi to zabezpieczenie przed wnikaniem wód opadowych do oczyszczalni. Nie dopuszcza się, aby pokrywy studzienek
znajdowały się poniżej poziomu terenu. Ze względów wytrzymałościowych należy przestrzegać wytycznych producenta dot. maks. głębokości posadowienia, która zapewniona jest przez odpowiednią
ilość i wysokość dostarczonych wraz z oczyszczalnią
studzienek. Oznacza to, że nie zezwala się na dokonywanie samodzielnych zmian w wyposażeniu sys-

ROTH POLSKA Sp. z o.o.
service@roth-polska.com, www.roth-polska.com
17.03.2016

Zycie pełne energii
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nie przeprowadzić montaż z zastosowaniem odpowiedniej kategorii gruntu.
4. W POŚ gromadzą się duże ilości piany

W pierwszym okresie eksploatacji,
określanym jako czas rozruchu technologicznego, który trwa ca. 1 miesiąc, na powierzchni cieczy w oczyszczalni może pojawić się piana. Takie
zjawisko jest jednak normalne i powszechnie występujące.

6 Zjawisko piany w POŚ
Specyfika tego gruntu jest na tyle niebezpieczna, że
doprowadza do mechanicznych uszkodzeń – pęknięć, wgnieceń przewodów dopływowych PCV oraz
samego zbiornika/-ów oczyszczalni. Proces zniszczenia jest w tym przypadku nieodwracalny, należy
wymienić uszkodzone elementy na nowe i ponow-

Za przyczynę powstawania piany w tym okresie literatura fachowa podaje niską koncentrację osadu
czynnego wyhodowanego ze ścieków dopływających,
zbyt intensywne odprowadzenie nadmiernego osadu
powodujące przeciążenie komory osadnika wstępnego, niskie lub wysokie pH ścieków, obecność metali
ciężkich lub innych związków. Wraz ze wzrostem ilości kłaczków osadu czynnego, o ile jakość i ilość ścieku surowego doprowadzonego do oczyszczalni jest
zgodna z zaleceniami, obserwuje się poprawę składu
oczyszczonych ścieków, a przede wszystkim ustępuje zjawisko pienienia. Awarie w eksploatacji powstają niestety najczęściej z powodu nieprzestrzegania
podstawowych zasad funkcjonowania oczyszczalni
i jej procesów biologicznego oczyszczania. Mianowicie w pierwszym miesiącu użytkowania oczyszczalni,
należy ograniczać ilość środków chemii gospodarstwa domowego, ponieważ zawierają związki zmieniające odczyn ścieków i degradują możliwość wzrostu „zdrowego” osadu czynnego.
Zdjęcia z archiwum firmy Roth oraz własne autora

Proszę mieć również na uwadze, że podczas całej eksploatacji oczyszczalni, zatem nie
tylko w początkowej fazie uruchomienia, do kanalizacji z POŚ nie wolno odprowadzać
ścieków deszczowych, produktów ropopochodnych, zużytych olejów, rozpuszczalników, farb oraz produktów nieulegających biologicznej biodegradacji. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, należy ją bezwzględnie wyeliminować.
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5 Wypełnienie wykopu gruntem nieprzepuszczalnym –
uszkodzenie rury kanalizacyjnej lub/-i uszkodzenie zbiornika
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Zasuwa burzowa końcowa

Zasuwa burzowa końcowa

Zasuwa dwuklapowa

Zasuwy burzowe Capricorn
Ochrona budynków przed zalaniem
Sprawna instalacja kanalizacyjna to gwarancja bezpieczeństwa i komfortu użytkowników budynku. Należy jednak pamiętać,
że nawet krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu często powodują przeciążenie kanalizacji. Nadmiar wody, zamiast
swobodnie spływać do kanału, cofa się i wlewa do pomieszczeń, powodując zalanie i zniszczenia. Szczególnie narażone
na zalanie są pomieszczenia, które położone są najniżej w budynku. W domach są to najczęściej garaże, podpiwniczenia
i kotłownie, jednak na zniszczenia narażone są również budynki jednokondygnacyjne, gdzie wszystkie pomieszczenia
znajdują się praktycznie na poziomie gruntu i przez to są również zagrożone.
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Zasuwa jednoklapowa

Warto pamiętać o tym, już na etapie projekto-

wania instalacji w budynku. Niezbędne jest zapewnienie przepływu ścieków tylko w jedną stronę.
W takim celu należy umieścić w odpowiednich miejscach zawór zwrotny, czyli zasuwę burzową.
Urządzenie to zapewnia swobodne odprowadzenie
ścieków z budynku i jednocześnie blokuje cofanie się
ścieków i wody deszczowej w momencie spiętrzenia
wody w kanalizacji.
Dodatkowo, urządzenie to chroni dom przed szczurami i innymi gryzoniami, które mogą przedostać się
do budynku przewodami kanalizacyjnymi oraz przed
nieprzyjemnymi zapachami z instalacji kanalizacyjnej, zwłaszcza przy dłuższym jej nieużytkowaniu.

Budowa zasuwy burzowej

Swobodny przepływ – ochrona przed cofką

Zablokowana klapa

Ochrona przed gryzoniami

Zasuwy burzowe firmy Capricorn działają automatycznie i nie wymagają zewnętrznego zasilania, czy
jakiejkolwiek ingerencji ze strony użytkownika. Umożliwiają swobodny odpływ ścieków zgodnie ze spadkiem kanału kanalizacyjnego wody deszczowej.
Skonstruowane są na zasadzie luźno zawieszonej
w korpusie klapy, wyposażonej w precyzyjną uszczelkę. Klapa pozwala na swobodny przepływ ścieków
z budynku do kanalizacji, ale jednocześnie podczas
wystąpienia przepływu zwrotnego, woda dociska
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klapę do otworu korpusu i szczelnie ogranicza przepływ w stronę budynku.
Zasuwy burzowe są wykonane z wysokiej jakości
materiałów. Tworzywo sztuczne, z którego wykonany jest korpus, klapa oraz pozostałe elementy są
wytrzymałe, odporne na wysoką temperaturę ścieków oraz na środki chemiczne.
Zasuwy burzowe Capricorn przystosowane są do
montażu na poziomych odcinkach rurociągów
w studzienkach kanalizacyjnych wewnątrz lub na
zewnątrz budynków. Stanowią pewne zabezpie-

Dane techniczne
Szeroka oferta rozmiarowa zasuw burzowych
Capricorn, umożliwia ich montaż w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych o średnicach rur:
• zasuwy jednoklapowe: od Ø50 do Ø200
• zasuwy dwuklapowe: od Ø110 do Ø200
• zasuwy burzowe końcowe: Ø110 i Ø160
Parametry techniczne zasuw burzowych Capricorn:
• materiał: ABS
• klapy przeciwzalewowe wykonane ze stali nierdzewnej
• przetestowane pod kątem bezpieczeństwa – spełniają normę PN-EN 13564

rekl ama

Mają certyfikowany przez TÜV Rheinland Znak
Zgodności T+M!

czenie przeciwzalewowe – chronią budynek przed
zalaniem na skutek cofnięcia się wód deszczowych
w kanalizacji, a także przed gryzoniami i przykrymi zapachami.

W ofercie firmy znajdują się zasuwy
burzowe jednoklapowe typu I i typu
IV oraz zasuwy dwuklapowe typu II
z systemem Duo Protect, zapewniającym podwójną ochronę dzięki dwóm
automatycznie zamykającym się klapom zabezpieczającym. Od niedawna
dostępne są również w ofercie firmy
zasuwy burzowe końcowe.

Zasuwy burzowe końcowe
Zasuwy burzowe końcowe Capricorn montowane są
na zakończeniach rurociągów w studzienkach zbiorczych lub przy rowach melioracyjnych. Chronią przed
cofaniem się wód deszczowych w kanalizacji oraz skutecznie zabezpieczają instalacje przed przedostawaniem się szczurów do wnętrza budynku. Zasuwy burzowe Capricorn działają automatycznie, umożliwiając
swobodny odpływ ścieków zgodnie ze spadkiem kanału kanalizacyjnego wody deszczowej. Zasuwy burzowe końcowe wyposażone są w osłonę ze stali nierdzewnej chroniącą klapę i uszczelkę, a także
zabezpieczoną osłonę dźwigni. Chronią one nie tylko
przed gryzoniami, ale także przed warunkami atmosferycznymi i środowiskowymi (np. nurt rzeki).

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 05 16
capricorn@capricorn.pl
www.capricorn.pl
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Automatyczny
odpowietrznik
TacoVent Vent
zapowietrzone grzejniki to powszechne zjawi-

sko w budownictwie mieszkaniowym. Rozwiązaniem
są sprawdzone i niedrogie automatyczne odpowietrzniki TacoVent Vent firmy Taconova.
Komfort i bezpieczeństwo. Uniwersalne zawory
TacoVent Vent nadają się do stosowania zarówno
w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach
użyteczności publicznej, hotelach czy budynkach
przemysłowych. Skutecznie odpowietrzają grzejniki, wymienniki rurowe, rurociągi, kotły, zbiorniki, jak
również rozdzielacze ogrzewania podłogowego. Samoczynna funkcja automatycznego odpowietrzania
zwiększa bezpieczeństwo użytkowania (ograniczenie procesu korozji) oraz podwyższa komfort eksploatacji (likwiduje szumy i hałas wywoływane przez
powietrze). Odpowietrznik ma dodatkową funkcję
szybkiego i bardzo wydajnego, ręcznego odpowietrzania, umożliwiającą szybkie napełnianie instalacji.
Zasada działania. Automatyczne działanie odpowietrznika polega na wykorzystaniu własności pęcznienia (pod
wpływem wody) podkładek zamontowanych we wkładce. W stanie suchym podkładki te pozwalają usunąć na
zewnątrz powietrze i gaz z systemu. Wypływ wody jest
niemożliwy ze względu na natychmiastowe pęcznienie
podkładek. Ręcznego, szybkiego odpowietrzania dokonuje się przez poluzowanie pokrętła, co umożliwia wyprowadzenie powietrza i gazu z instalacji. Chemiczne do-

datki do wody w instalacji
mogą skrócić żywotność
podkładek. Dzięki wbudowanemu zaworowi stopowemu można bez problemu wymienić wkładkę
odpowietrznika (łącznie
z uszczelnieniem i podkładkami pęczniejącymi). Podczas pierwszego
uruchomienia instalacji,
dopóki podkładki pęczniejące są jeszcze suche,
może wydostawać się kilka kropli wody. Zjawisko
to nie występuje już podczas eksploatacji systemu.

TacoVent Vent w wersji bez
pokrętła do odpowietrzania
ręcznego

Odpowietrznik automatyczny
TacoVent Vent z pokrętłem
umożliwiającym szybkie, ręczne
odpowietrzenie

Najważniejsze zalety
■ Niezawodność i długa żywotność.
■ Wszechstronność zastosowań w instalacjach wodnych.
■ Dodatkowa funkcja szybkiego odpowietrzania ręcznego.
■ Możliwość wymiany wkładki, bez konieczności
opróżniania instalacji, dzięki wbudowanemu zaworowi stopowemu.
■ Niewielkie wymiary.
■ Oszczędność energii dzięki optymalnie odpowietrzonej instalacji.
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BeSMART – inteligentny system
regulacji marki Beretta
Z możliwością sterowania kotłem za pomocą mobilnej aplikacji
Bardzo szybki rozwój technologiczny zaowocował wieloma inteligentnymi rozwiązaniami. Jednym z nich jest przyjazna dla
użytkownika aplikacja mobilna BeSMART marki Beretta, umożliwiająca sterowanie komfortem cieplnym we własnym domu za
pośrednictwem smartfona lub tabletu. Nowoczesny system zdalnego sterowania BeSMART oparty jest na współpracy mobilnej
aplikacji z programatorem i modemem WiFi (korzystającym z internetowej sieci domowej), podłączonym do kotła.

Szybki montaż

Montaż programatora BeSMART jest prosty i zajmuje niewiele czasu. Instalacja sterownika w miejsce dotychczasowego termostatu przebiega również sprawnie, ponieważ nie wymaga dodatkowych
przewodów, jak również ich wymiany.
Uniwersalny, gdziekolwiek jesteś
Seria BeSMART jest rozwiązaniem bardzo uniwersalnym. Programator BeSMART może sterować w trybie termostatu on/off wszystkimi kotłami gazowymi.
Wystarczy podłączyć modem WiFi za pomocą przewodu 2-żyłowego bezpośrednio do zacisków ON/OFF
w kotle oraz do sieci elektrycznej, a następnie ściągnąć i zainstalować bezpłatną aplikację BeSMART na
tablet lub smartfon (w systemie Android w Google
Play lub w systemie iOS w App Store). Niemal wszystkie z dostępnych w programatorze funkcji ustawia się,
zmodyfikuje z poziomu aplikacji, można więc łatwo
zaprogramować pracę systemu i zarządzać zdalnie
komfortem cieplnym w domu. Niezależnie od tego,
gdzie aktualnie jesteś. Jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu lub sieci WiFi.
Szereg możliwości
Z udziałem programatora BeSMART harmonogram
pracy kotła można dostosować do własnego planu
dnia, a także całego tygodnia bądź skorzystać z go-
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Aplikacja BeSMART – inteligentna i intuicyjna
Jeszcze nigdy programowanie i sterowanie domowym
komfortem cieplnym nie było tak proste, jak z aplikacją mobilną. W przypadku niektórych standardowych
rozwiązań – tradycyjnych programatorów, zmiana i dostosowanie programu do własnych potrzeb może być
bardziej skomplikowane. Przyjazna dla użytkownika
polskojęzyczna aplikacja BeSMART służy do zdalnego sterowania przez WiFi i umożliwia użytkownikowi
zarządzanie komfortem cieplnym we własnym domu,
a także kontrolę kotła za pośrednictwem smartfona,
tabletu lub komputera. Z poziomu mobilnego urządzenia można sprawdzić stan swojego systemu ogrzewania, jak również zaprogramować przedziały czasowe,
regulować temperaturę, czy zmieniać tryby pracy kotła.
Seria BeSMART oferuje szeroką gamę akcesoriów dodatkowych (m.in. modem WiFi, odbiornik radiowy RF,
bezprzewodową fotowoltaiczną sondę zewnętrzną,
wzmacniacz sygnału WiFi). W ofercie na pierwszy „rzut
oka” może brakować podstawki do bezprzewodowej
wersji programatora. Jednakże sterownik podłączony bezprzewodowo nie wymaga podstawki, ponieważ
został tak zaprojektowany, by umieszczony np. na komodzie stał bardzo stabilnie.
Zestaw programatora BeSMART z modemem WiFi, dostępny w ofercie RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.,
można zakupić w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.
towego programu fabrycznego. Sterownik umożliwia ręczną nastawę temperatur: dziennej T3, nocnej
T2 i antyzamarzaniowej T1 w przedziale od 1°C do
35°C (T3>T2>T1). Można go programować w siedmiodniowym cyklu (na każdy dzień oddzielnie, na cały
tydzień lub tydzień roboczy i weekend), w przedziałach czasowych co 30 min., co oznacza możliwość
48 zmian poziomu temperatury (komfortowej i ekonomicznej z dokładnością 0,2°C) w ciągu doby i 336

w ciągu tygodnia. Nowoczesny czujnik w sterowniku odczytuje temperaturę w pomieszczeniu w przedziale od -9,9°C do 50°C już z dokładnością do 0,2°C.
Programator pozwala w optymalny i efektywny sposób zarządzać pracą całego systemu grzewczego według indywidualnych potrzeb użytkowników. Za pomocą przycisku ESC/MODE można dokonać wyboru
jednego z pięciu trybów: AUTO, OFF, RĘCZNY, PRZYJĘCIE czy WAKACJE. W trybie AUTO kocioł pracuje

według zaprogramowanej przez użytkownika temperatury w określonych przedziałach czasowych
na każdy dzień tygodnia. W przypadku dłuższej nieobecności można skorzystać z funkcji OFF. Aktywny
jest wtedy jedynie system antyzamarzaniowy, który
w przypadku spadku temperatury w pomieszczeniu
poniżej ustawionej wartości temperatury (ust. fabr.
5°C) uruchomi kocioł gazowy. Natomiast w przypadku planowania wyjazdu na urlop, warto aktywować
funkcję WAKACJE. W tym trybie, określa się liczbę
dni nieobecności (maks. 99), a programator realizuje zapotrzebowanie na ciepło według wcześniej
ustawionej temperatury ekonomicznej T2 (ust. fabr.
16°C). Po tym czasie sterownik automatycznie przejdzie w pozycję AUTO i będzie realizował ustawiony
program tygodniowy. Jeśli z kolei organizujemy kolację dla rodziny, przyjaciół czy znajomych możemy
skorzystać z trybu PRZYJĘCIE. W tym trybie sterownik będzie pracował z temperaturą komfortową T3
aż do północy, niezależnie od zaprogramowanych
przedziałów czasowych. Po godzinie 24.00, regulator powróci samoczynnie do pracy w trybie AUTO.
Poza tym istnieje możliwość regulacji histerezy załącz/
wyłącz w zakresie 0-2°C z dokładnością do 0,1°C. Przypuścimy, że dokonamy wyboru czułości działania na
poziomie np. ±0,2°C. Oznacza to, że programator załączy kocioł, kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej ustawionej temperatury o 0,2°C i wyłączy
go, gdy wzrośnie ona powyżej ustawionej wartości temperatury o 0,2°C. Dzięki temu można dostosować wartość histerezy do indywidualnych potrzeb domowników.
Dodatkowym atutem sterownika jest obsługa do 8
stref grzewczych w ramach indywidualnego systemu grzewczego, gdzie każda strefa jest zarządzana
przez oddzielny programator BeSMART, podłączo-
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ny wyłącznie do jednego zbiorczego modemu WiFi.
Sterownik (podłączony do kotłów marki Beretta)
może pracować również w trybie komunikacji cyfrowej OT, dzięki czemu przejmuje funkcje panelu sterowania kotła. Programator w trybie OT umożliwia
wybór krzywej grzewczej w funkcji regulacji pogodowej, podczas gdy temperatura zewnętrzna może
być odczytana z sondy zewnętrznej lub też pobrana ze strony internetowej. W trybie OT możliwy jest
również wybór temperatury c.w.u. czy wyświetlanie
kodów błędów zarówno kotła, jak i programatora.
W przypadku podłączenia do kotła zasobnika c.w.u.
z sondą NTC, można aktywować funkcję antylegionelli oraz programowania czasowego temperatury
c.w.u. Można również zmodyfikować wartości minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania c.o.
Podłączając jedynie sterownik w trybie OT do kotła
z serii EXCLUSIVE GREEN o mocy 25 kW (sprawność
sezonowa 94% wg ErP), uzyskuje się wysoką klasę
efektywności energetycznej dla systemu na poziomie A+. Tę samą klasę osiąga również kocioł kondensacyjny MySMART, który standardowo jest już wyposażony w programator BeSMART.
W przypadku niskiego stanu baterii na wyświetlaczu
pojawia się informacja o konieczności ich wymiany
(na wyposażeniu sterownika znajdują się dwie baterie AA). Podczas wymiany baterii wcześniej ustawione parametry pracy zostaną zachowane, wystarczy
wybrać na programatorze bieżący dzień i godzinę.
Warto również zaznaczyć, że nie ma potrzeby wyboru
typu komunikacji na programatorze: ON/OFF lub OT, ponieważ sterownik automatycznie rozpoznaje rodzaj podłączenia i podejmuje pracę w wybranym trybie.
Dowiedź się więcej na stronie dedykowanej programatorowi BeSMART: www.besmart-home.com

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń
tel. 56 657 16 00
infolinia 801 044 804, 56 663 79 99
info@beretta.pl, www.beretta.pl
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EasyControl – nowy wymiar komfortu
Dzięki aplikacji EasyControl można teraz jeszcze łatwiej i bardziej komfortowo sterować instalacją grzewczą – z każdego miejsca i to praktycznie jednym palcem. Przygotuj się na przyszłość,
zapewniając sobie możliwość korzystania z dostępnych funkcji związanych z komfortem i obsługą Twojego systemu grzewczego. Aplikacja współpracuje ze wszystkimi kotłami marki
Buderus wyposażonymi w system regulacyjny Logamatic EMS lub EMS Plus z regulatorem RC35, RC300 lub RC310, a także wybranymi pompami ciepła Logatherm WPS i WPL.
Podgląd podstawowych parametrów – menu główne
Po zalogowaniu do aplikacji widoczne jest menu główne,
w którym dostępne są następujące elementy:
1. Przełączenie na widok alternatywny (podgląd
podstawowych parametrów)
2. Przełączanie pomiędzy dostępnymi obiegami
3. Przedział czasowy z temperaturą komfortową (ustawienia
-> poziomy temperatury)
4. Przedział czasowy z tymczasowo zmienioną temperaturą
zadaną
5. Przedział czasowy z temperaturą ekonomiczną
(ustawienia -> poziomy temperatury)
6. Zegar - aktualny czas zawsze na górze
7. Aktualna temperatura zadana dla wybranego
obiegu, możliwość tymczasowej zmiany poprzez
przewinięcie w górę lub w dół. Tymczasowa zmiana
obowiązuje do następnej zmiany w programie czasowym
(żółte pole na zegarze), natychmiastowy powrót do
programu czasowego poprzez naciśnięcie strzałki
po lewej stronie
8. Przyciski przełączania w tryb ręczny i automatyczny:
a. tryb ręczny – praca stała, zgodnie z ustawioną na zegarze
temperaturą aż do czasu przełączenia przez użytkownika w tryb automatyczny;
b. tryb automatyczny – praca zgodnie z programem czasowym
9. Menu nawigacyjne, od lewej: menu główne, programy czasowe, historia, informacje, ustawienia
– aktywna zakładka zaznaczona jest kolorem niebieskim. Powiadomienia serwisowe
komunikowane są poprzez czerwoną ikonkę z numerem oznaczającym liczbę powiadomień
przy piktogramie zakładki informacje.
W przypadku obiegu ciepłej wody użytkowej wokół zegara zamiast jednej, prezentowane są
dwie linie reprezentujące temperaturę komfortową, jedna linia reprezentująca temperaturę
ekonomiczną lub brak linii reprezentujący wyłączone podgrzewanie wody.

Aplikacja EasyControl umożliwia użytkownikowi

systemu grzewczego:
- podgląd podstawowych parametrów,
- zmianę pomiędzy pracą w trybie ręcznym i automatycznym,
- konfigurację programów czasowych,
- podgląd danych historycznych w postaci wykresów,
- podgląd najważniejszych informacji systemowych,
- konfigurację ustawień aplikacji.

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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Podgląd podstawowych parametrów – widok alternatywny
Przełączając się na widok alternatywny, można przeglądać
podstawowe parametry na jednym ekranie.
1. Przełączenie do menu głównego
2. Temperatura zewnętrzna (jeżeli występuje)
3. Temperatura kolektora słonecznego (jeżeli występuje)
4. Temperatura dla obiegu grzewczego (jeżeli występuje więcej
niż jeden – maks. 4 - można przewijać za pomocą strzałek):
a. Temperatura w pomieszczeniu reprezentatywnym,
jeżeli do obiegu jest przypisany czujnik temperatury
pomieszczenia
b. Temperatura zasilenia (jeżeli nie występuje czujnik
temperatury pomieszczenia dla obiegu)
c. Temperatura kotła (jeżeli nie występuje czujnik
temperatury zasilenia dla obiegu)
5. Temperatura ciepłej wody użytkowej (jeżeli występuje
więcej niż jeden obieg – maks. 2 – można przewijać za
pomocą strzałek).
6. Menu nawigacyjne (patrz opis w „menu główne”)
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Menu ustawienia

Menu programy czasowe

1. Wybór obiegu grzewczego – możliwość zmiany nazwy
wyświetlanej dla obiegów
2. Poziomy temperatury – ustawienie wartości temperatury
odpowiadających poziomom „Eko” i „Komfort” dla obiegów
grzewczych oraz „c.w.u obniżona” i „c.w.u. zał.” dla ciepłej
wody użytkowej
3. Zabezpieczenia – możliwość zmiany hasła, usunięcia
dostępu do bramy (przy resecie bramy ze względu na utratę
hasła, dostęp można usunąć przez tryb demonstracyjny)
4. Tryb urlopowy – możliwość zdefiniowania przedziałów
czasowych, w których system pomija zdefiniowane
programy czasowe (możliwość wyboru zachowania, wyboru
obiegów, dezynfekcji termicznej)
5. Przywróć ustawienia fabryczne – usunięcie wszystkich
danych i przywrócenie aplikacji do ustawień fabrycznych
6. Zezwolenie na serwis – funkcja nieaktywna
7. Powiadomienia push – zgoda na wysyłanie powiadomień
o usterkach blokujących pracę urządzenia (tylko dla kotłów)
8. Rozłączyć z bramą sieciową? – wylogowanie z aplikacji.

W menu programów czasowych użytkownik ma możliwość
zdefiniowania jak będzie zachowywał się jego system
grzewczy w trybie automatycznym.
1. Przełączanie pomiędzy dostępnymi obiegami
2. Klikając na strzałkę lub linię, można skonfigurować
program czasowy na dany dzień. Dostępnych jest do 6
zmian w ciągu dnia. Skonfigurowany program czasowy dla
jednego dnia można skopiować dla wybranych innych dni
tygodnia.
3. Dla obiegów grzewczych dostępne są dwa niezależne
programy tygodniowe: A i B (np. tydzień roboczy lub tydzień
urlopowy). Klikając przycisk „Program czasowy” można
przełączać pomiędzy programami A i B.
4. Menu nawigacyjne (patrz opis w „menu główne”)

Wszelkie ustawienia dokonywane w aplikacji są zapisywane
również w regulatorze systemowym np. RC310 i na odwrót
– zmiany w regulatorze są później widoczne w aplikacji.
Zmiany dokonywane są na zasadzie „last wins” – ostatnia
dokonana zmiana będzie uwzględniana, niezależnie od
urządzenia, na którym została dokonana.

Menu informacje
W zakładce informacje dostępne są:
1. Informacje o bramie – informacje o bramce KM200/KM100
lub wbudowanej bramce do komunikacji z internetem
2. Informacje o instalacji – informacje o wybranych
parametrach urządzenia grzewczego i parametrach
obiegów w systemie
3. Komunikaty serwisowe – informacje o komunikatach
serwisowych wraz z podaniem kodu serwisowego – jeżeli
występują
4-6 Informacje prawne oraz informacje o aplikacji.
7. Menu nawigacyjne (patrz opis w „menu główne”)

Menu historia
W menu historii po wybraniu dostępnych parametrów
(temperatury, uzysk solarny) możliwe jest ich wyświetlenie
w postaci graficznej na wykresach.
1. Klikając na nazwę parametru, można wyświetlić/ukryć
na wykresie punkty obliczeniowe wykresów (uśrednione
pomiary).
2. Klikając na punkt obliczeniowy na wykresie można
wyświetlić jego wartość liczbową
3. Wykresy można wyświetlić w przedziałach:
a. dziennym – od północy do północy dnia następnego
b. tygodniowym – od poniedziałku do niedzieli
c. miesięcznym – od pierwszego do ostatniego dnia
miesiąca
4. Menu nawigacyjne (patrz opis w „menu główne”)

Dodatkowo aplikacja udostępnia tryb demonstracyjny, który pozwala na zapoznanie się z jej funkcjonalnością bez konieczności logowania.
Do funkcjonowania aplikacji wystarczy jedynie smart-

fon lub tablet, połączenie z internetem oraz – dla
urządzeń, które nie mają wbudowanego gniazda internetowego – odpowiedni moduł Logamatic web
KM100 lub KM200.
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MyCOMAP na smartfony
COMAP uruchomił aplikację dla instalatorów
Artur GRABOWSKI

t e c h n i c z n y

s tr. 37

dalej

Pobierz MyCOMAP za darmo
Aplikacja MyCOMAP jest dostępna za darmo
dla iOS i Androida. Pobierz aplikację MyCOMAP teraz:
- dla iOS
- dla Androida

COMAP uruchomił aplikację MyCOMAP na
smartfony. Aplikacja pozwoli instalatorom
uzyskać najlepszą wydajność rozwiązań
COMAP. Aktualnie aplikacja zawiera dwa
moduły: pierwszy wskazuje właściwe
ustawienia różnych zaworów, drugi
daje dostęp do filmów COMAP takich,
jak poradniki montażu, prezentacje
produktów i filmy korporacyjne.
W kolejnych miesiącach firma udostępni
kolejne moduły dla aplikacji MyCOMAP.

•		 ręcznych zaworów grzejnikowych,
•		 termostatycznych zaworów grzejnikowych,
•		 zaworów odcinających,
•		 zaworów równoważących.
Celem aplikacji MyCOMAP jest ułatwienie życia instalatorom. Pierwszy moduł eliminuje potrzebę stosowania wykresów krzywych hydraulicznych do nastawiania grzejnika albo zaworu równoważącego. Pozwala
to także na uniknięcie błędów obliczeniowych. Aplikacja MyCOMAP pozwala zwiększyć wydajność rozwiązań COMAP dzięki łatwemu dostępowi do informacji
o konkretnych zastosowaniach w specyficznej instalacji.

Kolejne moduły pojawią się w aplikacji wkrótce.

W pierwszym module aplikacji MyCOMAP moż-

na znaleźć prawidłowe ustawienia produktów
COMAP w zależności od wprowadzonych wartości
danej instalacji, np. wartość przepływu, rodzaj odbiornika albo wartość Kv.
Podając potrzebne parametry można uzyskać prawidłowe nastawy dla:

Drugi moduł daje dostęp do filmów COMAP. Znajdują się tu poradniki montażowe, prezentacje produktów i filmy wizerunkowe o firmie. Aplikacja powiadomi użytkownika, gdy pojawi się nowy film. Podobnie
jak z pierwszym modułem, filmy mają za zadanie zaznajomić użytkownika z rozwiązaniami COMAP.
Filmy dostępne są po angielsku i po polsku.

Comap Polska sp. z o.o.
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel. 22 679 00 25, 22 679 28 84
faks 22 679 18 48
comap@comap.pl, www.comap.pl
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Zdalne sterowanie ogrzewaniem
urządzeń De Dietrich
Systemy automatyki pokojowej czy pogodowej, które sterują ogrzewaniem są dla
niektórych użytkowników niewystarczające. Wielu Klientów oczekuje rozwiązania,
dzięki któremu będą mogli kontrolować urządzenia grzewcze nawet pod swoją
nieobecność. Szerokie możliwości personalizacji ustawień urządzeń grzewczych
dają nowoczesne systemy firmy De Dietrich Technika Grzewcza.

DD Home Control, czyli dom pod

stałą opieką

Główną zaletą korzystania z systemów zdalnego sterowania ogrzewaniem jest oszczędność. W każdej

chwili i z każdego miejsca można sprawdzić temperaturę urządzenia, dowolnie ją zmienić, a także
sprawdzić, czy kocioł nie uległ awarii. Na tego typu
rozwiązanie często decydują się osoby, które dużo
czasu spędzają poza domem, a ich tryb życia jest

Korzyści płynące z wykorzystania modułu
System De Dietrich Project Control, tak jak wersja Home Control składa się z modułu monto-

wanego do kotła oraz aplikacji pozwalającej na
monitoring za pomocą smartfonu, tabletu lub
komputera. Za pomocą aplikacji można odczytywać wartość temperatury, dowolnie zmieniać
żądaną temperaturę czy programować harmonogram jej ustawień, również cyklicznie, a także
dokonać wyboru obiegu c.o. Szczególnie warta
uwagi jest możliwość jednorazowej lub cyklicznej
zmiany ustawień poszczególnych parametrów –
na przykład obniżenie temperatury w święta lub
weekendy w przypadku budynków użyteczności
publicznej, co przynosi duże oszczędności

nieregularny. Nie zawsze są w stanie tak zaprogramować kocioł, aby zapewnić właściwą temperaturę w domu wtedy, gdy przebywają w nim domownicy, a obniżyć ją, gdy w domu nikogo nie ma. W skład
systemu De Dietrich Home Control wchodzi moduł
podłączany do kotła oraz aplikacja przeznaczona
do zainstalowania na urządzeniach mobilnych tj. tablet lub smartfon z systemem operacyjnym Android.
Moduł De Dietrich Home Control do łączenia się z Internetem wykorzystuje sygnał gsm. Wymaga on instalacji
karty sim dowolnego operatora z dostępną usługą Internet. Oczywiście w pomieszczeniu, w którym montowany jest moduł, nie powinno być problemu ze znalezieniem się w zasięgu sieci i sygnału gsm danego operatora.

Intuicyjna obsługa
Korzystanie z samej aplikacji De Dietrich Home Control na urządzeniu mobilnym jest intuicyjne, choć
oczywiście wymaga od użytkownika minimalnej
wiedzy technicznej w zakresie funkcjonowania kotła, podobnie jak ma to miejsce w przypadku korzystania z systemu automatyki pokojowej czy pogodowej. Program umożliwia zmianę podstawowych
ustawień kotła: nastawianie żądanej temperatury,
odczytywanie wartości temperatury, wybór obiegu
c.o. itp. Program przekazuje też informacje o usterkach lub komunikaty o błędach. Za jego pomocą
można też dokonywać bardziej skomplikowanych
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Dietrich Project Control. Jest to bardziej
zaawansowana wersja systemu dla użytkowników domowych (De Dietrich Home
Control) przeznaczona dla kotłowni komercyjnych. W przypadku kotłowni komercyjnych, w których działa jednocześnie wiele
urządzeń, korzyści z zastosowania systemu zdalnego nadzoru są jeszcze większe.
Umożliwia on m.in. ciągłą diagnostykę pracy kotłów i w razie awarii zapewnia bezpieczeństwo.

Szerokie możliwości systemu

ustawień: programowania tygodniowego, trybów –
dzień, noc, poza domem, wakacje. Można też zmieniać zdalnie temperaturę, wybierając opcję „będę
za”, tak aby kocioł włączył c.o. czy c.w.u. przed naszym powrotem do domu. Wszelkie tryby i ustawienia można dowolnie modyfikować.
System umożliwia zdalne sterowanie kotłami Innovens MCA, Modulens G AGC i Modulens O AFC,
a także pompami ciepła HPI Evolution i jest dostępny
wyłącznie w komplecie z kotłami marki De Dietrich.

Rozwiązanie dla zastosowań
komercyjnych

rekl ama

W ofercie firmy De Dietrich Technika Grzewcza znajduje się też system regulacji pracy kotłowni – De

De Dietrich Project Control to także analiza błędów online, raportowanie błędów
przez sms i specjalna aplikacja alarmowa.
Umożliwia nieprzerwaną diagnostykę służbom serwisowym kotłowni, węzłów cieplnych oraz innych
systemów cieplnych, ma stałą interakcję z serwerem danych firmy serwisowej. Takie rozwiązanie znacząco podnosi bezpieczeństwo pracy kotłowni, a co
za tym idzie ogrzewanych przez nią budynków. System gromadzi także dane dla potrzeb bilansu energetycznego i daje dostęp do archiwów w formie czytelnych wykresów. Algorytm wykrywania zbędnych
stref czasowych oraz analiza statystyczna błędów
urządzeń pozwalają na oszczędności kosztów ogrzewania nawet do 20%.
De Dietrich Project Control pozwala na sterowanie
i monitoring kotłów marki De Dietrich: MCA PRO,
C 230/330/630 oraz GT 330/430/530/630. Aplikacja obsługuje regulatory Diematic 3, Diematic M3 i iSystem.

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław
tel. 71 71 27 400, faks 71 341 19 76
infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl, www.blog.dedietrich.pl
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Pompy ciepła NIBE
w kieszeni, czyli
NIBE UPLINK
NIBE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość produktów,
jednocześnie koncentrując się na systemie jako całości poprzez zdalną integrację
urządzeń. Jest to możliwe dzięki opracowanej ponad 5 lat temu aplikacji NIBE
UPLINK. System ten pozwala na zdalne monitorowanie pracy urządzeń i sterowanie
nimi, umożliwiając integrację produktów w całym domu, aby stworzyć idealny
klimat w pomieszczeniach przy minimalnym wpływie na środowisko naturalne.

W każdym domu dokonuje się wyboru syste-

mu grzewczego, chłodzącego i wentylacji, a w ostatnim czasie również sposobu zasilania domu w energię elektryczną. Jeśli zainstalujemy pompę ciepła
NIBE np. z modułem wentylacyjnym lub rekuperatorem NIBE ERS albo nawet z systemem fotowoltaicznym NIBE PV, to wszystkimi funkcjami systemu NIBE, możemy sterować z poziomu sterownika
pompy ciepła i zdalnie zarządzać dzięki systemowi NIBE UPLINK przez witrynę http://www.nibeuplink.com lub aplikację mobilną NIBE UPLINK App.
dostępną w systemach Android i IOS. Jedynym warunkiem jest zastosowanie skomunikowanych ze
sobą produktów NIBE i połączenie sterownika pompy ciepła do Internetu.

Zmarzłeś i chcesz wejść do ciepłego domu i zanurzyć się w ciepłej
kąpieli? Albo w upał marzysz tylko o „wejściu do lodówki”. Co zrobić?
Podczas podróży do domu wchodzisz w aplikację i ustawiasz wymarzoną
temperaturę. Jak to dokładnie działa? Obejrzyj film lub przeczytaj….
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Program do doboru pomp ciepła NIBE DIM i kalkulator kosztów

Program do doboru pomp ciepła NIBE DIM
NIBE UPLINK – pompa ciepła pod stałą kontrolą
użytkownika i serwisu
Aplikacja daje możliwość szybkiego przeglądu
i sprawdzenia aktualnego stanu systemu. Możemy
śledzić i sterować systemem centralnego ogrzewa-

NIBE dysponuje również aplikacją dedykowaną
projektantom i instalatorom – NIBE DIM, która
pomaga w doborze pompy ciepła, sporządzeniu
oferty, etykiety energetycznej oraz oszacowaniu
kosztu eksploatacji. NIBE DIM to program, w którym można symulować zastosowanie różnych
typów pomp ciepła z oferty NIBE w budynkach
nowych i istniejących, o różnym zapotrzebowaniu na ciepło. Instalator, projektant lub architekt
w prosty sposób uzyska wyliczenie stopnia pokrycia zapotrzebowania na moc i energię, ilości
godzin pracy, punktu biwalencji, wielkości zużycia energii elektrycznej przez dobraną pompę
ciepła, grzałkę lub inne dodatkowe źródło ciepła,
co pozwoli na optymalny dobór rodzaju i mocy
pompy ciepła i przekonanie przyszłego użytkownika budynku do proponowanego rozwiązania. Program umożliwia również poprawne zwymiarowanie dolnego źródła w przypadku pomp
gruntowych, przygotowanie oferty, czy wyliczenie szacunkowego kosztu eksploatacji tego typu
urządzeń. Ponadto w programie zawarty jest kreator etykiet energetycznych dla zainstalowanego zestawu urządzeń wraz z kartami produktu,
do których dostarczenia końcowemu użytkownikowi systemu zobowiązani są instalatorzy. Program dostępny jest do pobrania w tzw. „Strefie
Partnera”, dostępnej po zalogowaniu na stronie internetowej www.nibe.pl lub bezpośrednio
na http://www.nibedim.com/.
nia oraz ciepłej wody użytkowej, a nawet tworzyć
algorytmy pracy poszczególnych urządzeń domowych. NIBE UPLINK umożliwia również aktualizację
oprogramowania pompy ciepła. Z poziomu telefonu
w każdej chwili jest dostęp do instrukcji obsługi urzą-

dzenia. W przypadku wystąpienia błędu lub usterki
w urządzeniu, aplikacja informuje nas o tym mailem
bądź powiadomieniem na telefon. Istnieje możliwość
nadania odpowiednich uprawnień serwisantowi, aby
również otrzymywał informację o nieprawidłowościach. Aplikacja umożliwia szybką reakcję serwisową bądź zdalną diagnostykę, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Link do witryny oraz login
i hasło udostępniającej podgląd na testową pompę
ciepła znajduje się na stronie internetowej.
Innowacyjny system NIBE UPLINK w pełni wykorzystuje technologię inteligentnego domu, tworząc algorytmy pracy pomiędzy urządzeniami sterowanymi
cyfrowo (np. zwiększa wydajność wentylacji, jeżeli
czujnik wilgotności wskaże przekroczenie zadanego poziomu wilgotności), wykorzystując nową bezpłatną usługę internetową IFTTT (if this then that).
System ma wbudowaną funkcję SMART HOME
i SMART GRID i jest gotowy do wpięcia w inteligentne sieci i systemy inteligentnego zarządzania budynkiem BMS, a także może współpracować z innymi
urządzeniami podłączonymi w chmurze obliczeniowej za pomocą innowacyjnego interfejsu programowania aplikacji NIBE API.
Każdy, kto chciałby się dowiedzieć, ile zaoszczędzi posiadając pompę ciepła, może to sprawdzić
w kalkulatorze oszczędności kosztów ogrzewania i c.w.u.
Należy wpisać kilka danych – o powierzchni ogrzewanego budynku, liczbie osób zamieszkujących. Aplikacja generuje roczne koszty eksploatacji, wykres prostego okresu zwrotu inwestycji, dzięki czemu możemy
sprawdzić, czy pompa będzie nam się opłacać.
Obsługa instalacji grzewczej to w obecnym świecie
inny wymiar niż „szuflowanie węgla”. Wszelkie działa-
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System zdalnego sterowania NIBE UPLINK
nia możemy wykonać online, nawet nie musimy widzieć urządzenia. Oczywiście wypada je odkurzyć, ale
nie musimy walczyć z trującymi substancjami.

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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Hewalex EKONTROL i OPTI-ENER
Zdalny monitoring i zarządzanie bilansem energii budynku
Daniel Dziech

Wysoka efektywność pozyskiwania energii jest
podstawowym oczekiwaniem inwestora decydującego
się na montaż instalacji solarnej, fotowoltaicznej,
czy też pompy ciepła. Z tego względu niezbędne jest
narzędzie pozwalające w prosty i przejrzysty sposób
weryfikować poprawność działania instalacji w sposób
zdalny, bez konieczności podchodzenia do urządzenia.
Takie możliwości oferuje system EKONTROL
dedykowany do zdalnego nadzoru i obsługi instalacji
OZE firmy Hewalex. W ostatnim czasie zyskał on nową
bardzo istotną funkcjonalność dzięki opracowaniu
i wdrożeniu do oferty modułu OPTI-ENER wraz
z dodatkowymi komponentami. Możliwe jest dzięki temu
inteligentne zarządzanie bilansem energii obiektu.

EKONTROL — standardem w pompach

ciepła PCCO SPLIT
Użytkownicy pomp ciepła Hewalex dysponują interfejsem pozwalającym na zmianę najważniejszych dla
użytkownika parametrów temperaturowych, programów czasowych, a także szybkie wczytywanie
wcześniej zapisanych bloków ustawień. Podobnie jak
w innych sterownikach wyświetlane są aktualne odczyty parametrów chwilowych, a także czasu pracy
urządzeń. Wizualizacja informuje o tym, w jakim trybie pracy jest pompa ciepła i urządzenia pomocnicze. Poprzez przeglądarkę internetową zainteresowani mogą wnikliwie sprawdzić parametry pracy
swojego urządzenia, w tym pobierany prąd, często-

tliwość pracy sprężarki, ciśnienie w obiegu chłodniczym i wiele innych.
System EKONTROL pozwala nadzorować pracę zarówno pomp ciepła PCCO SPLIT, jak i pomp ciepła
PCWU przeznaczonych do podgrzewania wody użytkowej (ze sterownikiem G426). Najważniejsze jest jednak to, że nad tymi parametrami czuwają specjaliści,
którzy w sposób automatyczny są informowani o każdej najdrobniejszej nieprawidłowości i świadczą codziennie bezpłatny przegląd online. Pozwala to na
przedłużenie gwarancji na wszystkie pompy ciepła
typu PCCO SPLIT aż do 5 lat. Pełen system monitoringu wraz ze zdalnymi przeglądami i codzienną diagnostyką dostarczany jest do tych urządzeń bezpłatnie.
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Właściciel instalacji solarnej może jechać
spokojnie na urlop
Aplikacja pozwala także na obsługę instalacji solarnych, ujmując w ten sposób w jednym systemie nadzór nad instalacją elektryczną, instalacją centralnego
ogrzewania i podgrzewem ciepłej wody użytkowej,
czyli najważniejszymi mediami niezbędnymi w każdym domu. Zarówno w przypadku dużych instalacji o charakterze przemysłowym, jak i małych domo-

Sprawdź działanie systemu EKONTROL
na pracujących rzeczywistych
obiektach

Widok ogólny aplikacji EKONTROL dla zdalnego nadzoru
pracy instalacji solarnej, fotowoltaicznej oraz pompy
ciepła do ogrzewania, chłodzenia budynku i podgrzewania
ciepłej wody użytkowej
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Efekty funkcjonowania OPTI-ENER z dodatkowym modułem OPTI-TEMP na
przykładzie typowego rozkładu zużycia energii w dniu roboczym w domu
prywatnym, z mikroinstalacją PV (3 kW). W okresie występowania nadwyżek
energii włączane są urządzenia AGD oraz dodatkowo grzałka z płynną regulacją
mocy, zabudowana w podgrzewaczu wody użytkowej

Energia wytwarzana w mikroinstalacji PV
w domu prywatnym, trafia w większości do sieci
elektroenergetycznej. Jest później odbierana na zasadzie
tzw. opustów z „potrąceniem prowizji” (odbiór 0,8 kWh za
każdą 1 kWh oddaną do sieci przez instalację PV o mocy
do 10 kW). Rolą OPTI-ENER jest zwiększanie poziomu
autokonsumpcji energii w trakcie wydanej pracy instalacji
PV. Poprawia to efekt ekonomiczny inwestycji

wych, monitoring to nie
tylko gadżet zwiększający komfort, ale także
niezawodne narzędzie
diagnostyczne i serwisowe niezbędne dla każdego, kto oczekuje bezproblemowej eksploatacji
urządzeń i ich najdłuższej trwałości. Za bardzo
niewielką kwotę mogą
o to zadbać w naszym
imieniu specjaliści techniczni, a nam pozostanie
się cieszyć zaoszczędzonym czasem i środkami.
Jeśli przed wyjazdem zapomnieliśmy włączyć
funkcję urlopową dla
ochrony instalacji solarnej przed przegrzewami, to można to wykonać zdalnie z dowolnego
miejsca pobytu.

Mobilność, przejrzystość i prostota obsługi
Aplikacja mobilna powinna pozwalać na sprawdzenie w każdej chwili, czy osiągane są wymagane parametry oraz czy monitorowane urządzenia działają
poprawnie. Możliwość zmiany nastaw temperaturowych, czy też uruchomienie urządzeń podłączonych
pod system sterowania to niezbędne minimum.
Mimo tego producent nie może oczekiwać, że użytkownik będzie specjalistą w zakresie obsługi użytkowanego urządzenia, dlatego kluczowym jest, by
dostarczyć produkt maksymalnie bezobsługowy,
gdzie do decyzji użytkownika należy przede wszystkim to, czy spełnione są warunki komfortu. To właśnie przejrzystość i prostota aplikacji pozwala każdemu w pełni cieszyć się możliwościami układu
sterującego.

Szersze spojrzenie na optymalizację bilansu
energii budynku
Użytkownicy systemu EKONTROL, którzy mają moduł OPTI-ENER mogą cieszyć się funkcjonalnym i zarazem bardzo niedrogim systemem sterowania, nieustępującym w niczym zaawansowanym narzędziom
pomiaru i sterowania w budynkach inteligentnych.
Uruchamianie oświetlenia czy fontanny w ogrodzie
jednym kliknięciem na ekranie telefonu jest już od
dawna standardem. Obecnie dąży się do wykorzystania automatyki w taki sposób, by urządzenia AGD
uruchamiały się automatycznie, kiedy ich eksploatacja jest najtańsza. Dotyczy to w szczególności sytuacji,
gdy występuje nadwyżka mocy produkowanej przez
fotowoltaikę. Dodatkowo grzałka w podgrzewaczu
wody może pracować z płynnie regulowaną mocą,
dla precyzyjnego wykorzystywania nadwyżek energii.
Domownik może śledzić pracę urządzeń dzięki powiadomieniom PUSH w swoim telefonie. Pomiary
parametrów elektrycznych pozwalają w sposób ciągły kontrolować jakość dostarczanej energii, a aplikacja informuje użytkownika o wszelkich nieprawidłowościach. Dostarcza też wiadomości o tym, jaka
jest moc aktualnie pobierana lub oddawana do sieci elektroenergetycznej oraz przede wszystkim o bilansie energii uwzględniającym zasady tzw. Prosumenta. Dotyczy on tych, którzy korzystają w naszym
kraju z energii elektrycznej produkowanej we własnym generatorze. Dzięki tym informacjom i funkcjom można wpływać na stopień autokonsumpcji
własnej energii, zwiększając jej wykorzystanie nawet o kilkadziesiąt procent.
Jakość i zużycie energii elektrycznej pod kontrolą
Stale mierzona jest ilość energii pobieranej i odda-
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Poznaj pełne możliwości
OPTI-ENER

wanej, co pozwala zorientować się, ile darmowej
energii elektrycznej można odebrać do końca okresu rozliczeniowego. Zliczane są także koszty energii
elektrycznej pobranej w wybranym okresie czasu
uwzględniające indywidualne warunki taryfowe. Widoczność poszczególnych parametrów w aplikacji
mobilnej jest konfigurowalna z poziomu aplikacji
WEB systemu.

Podsumowanie – funkcje i korzyści
z zastosowania systemu EKONTROL
Zastosowanie systemu EKONTROL to nie tylko 4 podstawowe funkcje krótko określone jako: PODGLĄD INSTALACJI, NASTAWA PARAMETRÓW, ALARMY i STATYSTYKI.
To poza zwiększeniem poczucia komfortu i kontroli nad
działaniem urządzeń, możliwość korzystania ze wsparcia
technicznego producenta, a także z dłuższej gwarancji, jak
w przypadku pomp ciepła PCCO SPLIT.
Dodatkowe wyposażenie w postaci OPTI-ENER pozwala zarządzać bilansem energii, szczególnie w połączeniu
z zastosowaną w domu instalacją fotowoltaiczną. OPTI-ENER może być stosowany z każdą instalacją fotowoltaiczną (niezależnie od producenta). Jest w pełni zgodny
z aktualnym stanem ustawy o OZE i na bieżąco zdalnie
aktualizowany w razie wprowadzania zmian ustawowych
lub technicznych.

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl
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JunkersScan – mobilny katalog
części zamiennych
Części zamienne do wszystkich urządzeń JUNKERS-BOSCH w jednej aplikacji
Aplikacja JunkersScan jest jednym z wielu narzędzi mobilnych firmy Robert Bosch Sp. z o.o. wspierających serwisantów
oraz instalatorów urządzeń marki JUNKERS-BOSCH. Aplikacja w łatwy i intuicyjny sposób umożliwia znalezienie pełnej
informacji o częściach zamiennych i dokumentację techniczną do wszystkich urządzeń marki.
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Aplikacja pozwala utworzyć koszyk zakupów, do
którego zostaną dodane
wybrane części zamienne.
Na koniec pozostaje tylko
wysłać gotowy koszyk na
adres e-mail Regionalnego Centrum Serwisowego.

Dokumentacja
techniczna urządzeń marki JUNKERS-BOSCH w aplikacji JunkersScan
W aplikacji udostępniona została ogromna baza
dokumentacji technicznej do wszystkich urządzeń
marki JUNKERS-BOSCH. Warto podkreślić, że baza
zawiera dokumentację zarówno do urządzeń produkowanych obecnie, jak i tych których produkcja
już się zakończyła. Dokumentacja zawiera: instrukcje obsługi, listy części zamiennych, instrukcje instalacji, wskazówki montażowe, etykiety produktu, karty katalogowe. Pliki można również pobrać w wersji
PDF. Aplikacja jest na bieżąco aktualizowana, dzięki
czemu korzysta się z bieżących danych.

Dostęp do aplikacji JunkersScan

Jak korzystać z aplikacji

JunkersScan?

Wyszukiwanie części zamiennej jest możliwe poprzez
podanie numeru katalogowego lub skan kodu paskowego z opakowania. Podobnie można wyszukać
każde urządzenie marki JUNKERS-BOSCH. W polu
wyszukiwarki należy wpisać numer katalogowy, naz-

wę lub symbol urządzenia. Jako wynik otrzymamy
katalog części zamiennych tego urządzenia w wersji graficznej. Następnie wystarczy na rysunku złożeniowym odszukać potrzebną do naprawy urządzenia część zamienną.
Informacje, które są dostępne w aplikacji to: nazwa
i numer części, jej zamiennik, waga, cena katalogowa,
zdjęcie. Kolejnym krokiem jest utworzenie zamówienia.

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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Aplikacja JunkersScan dostępna jest bezpłatnie na
urządzeniach mobilnych w systemach Android 4x
i IOS 8x lub wyższym. Aplikacja nie wymaga logowania i zakładania konta.
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Aplikacja Purmo SmartBox
Purmo udostępnia darmową aplikację
na smartfony z systemami iOS lub
Android. Purmo SmartBox to narzędzie,
które pomaga wybrać odpowiedni
grzejnik do indywidualnych potrzeb
i oczekiwań. Intuicyjny interfejs
umożliwia łatwy i szybki dostęp do
broszur i instrukcji grzejników Purmo
wraz z aktualnymi cennikami oraz do
dużej bazy inspirujących wizualizacji.
Aplikacja ułatwia także dobór
odpowiedniej mocy i wielkości
grzejnika do danego pomieszczenia.
Dla instalatorów bardzo pomocna
będzie też funkcja „Szukaj dystrybutora”.
Aplikacja Purmo SmartBox została
stworzona w kilkunastu językach
i jest dostępna w wielu krajach Europy.

na zawołanie

Dzięki aplikacji uzyskujemy szybki dostęp do broszur
i instrukcji wszystkich typów grzejników marki Purmo,
wliczając w to grzejniki elektryczne oraz ogrzewanie
podłogowe. Przydatny szczególnie dla profesjonalistów kalkulator pomaga błyskawicznie przeliczyć
moce grzewcze w zależności od parametrów instalacji i dobrać odpowiednie wielkości oraz modele
Purmo. Ciekawym rozwiązaniem jest udostępnienie szerokiej bazy zdjęć oraz wizualizacji pokazują-

cych grzejniki Purmo w różnych wnętrzach. Funkcja
ta jest szczególnie przydatna dla osób, które mają
przed sobą wybór odpowiedniego grzejnika o walorach dekoracyjnych.

najbliższych dystrybutorów grzejników Purmo. Poza
szczegółowym adresem i danymi dystrybutora w aplikacji wyświetlana jest także mapka dojazdu ułatwiająca znalezienie dogodnego punktu sprzedaży.

dalej

Narzędzie Purmo SmartBox dostępne
jest w polskiej wersji językowej, do
bezpłatnego pobrania dla telefonów
operujących w systemie iOS lub Android.
Aplikacja nie zajmuje dużo miejsca
na smartfonie, a stanowi wygodne
i funkcjonalne rozwiązanie, zarówno
dla profesjonalnych instalatorów, jak
i osób, które samodzielnie poszukują
najodpowiedniejszego grzejnika do
swojego mieszkania.
Aplikacja jest wygodnym rozwiązaniem dla fachowców, na co dzień zajmujących się instalowaniem
urządzeń grzewczych, ale także dla osób prywatnych, które samodzielnie poszukują najodpowiedniejszych grzejników spełniających ustalone kryteria techniczne. Dzięki funkcjonalnemu kalkulatorowi
każdy samodzielnie będzie mógł ustalić, jakiej wielkości grzejnik będzie najodpowiedniejszy do danego pomieszczenia oraz jaki typ urządzenia –
grzejnik płytowy, konwektorowy, czy dekoracyjny
– będzie najlepszy. Bogata baza zdjęciowa umożliwia ocenę, jak grzejnik prezentuje się we wnętrzu.
Aplikacja SmartBox to pierwsze tego typu udogodnienie dostępne na polskim rynku instalacyjnym
i cieszymy się, że marka Purmo może w ten sposób
jeszcze lepiej zadbać o swoich klientów. To jednocześnie wszechstronna aplikacja dla klientów indywidualnych oraz wydajne mobilne narzędzie pracy
dla profesjonalistów.

Intuicyjny i funkcjonalny interfejs
Oszczędny i prosty w obsłudze interfejs aplikacji sprawia, że jest ona wygodna w użyciu. Narzędzie dzięki
swoim różnorodnym funkcjom jest użyteczne zarówno dla profesjonalistów, jak i dla laików. Purmo SmartBox pomaga również w szybki i łatwy sposób znaleźć

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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Aplikacja mobilna TERMET HEAT CONTROL
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Aplikacja mobilna Termet Heat Control

- serwisowanie kot³ów na najwy¿szym poziomie

Nowoczesne aplikacje mobilne na smartfony czy tablety ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹.
na najwyższym
poziomie
Maj¹c na uwadze Serwisowanie
u³atwienie codziennejkotłów
pracy serwisantom
oraz zapewnienie
klientom maksymalnego
komfortu z u¿ytkowania urz¹dzeñ, firma Termet oferuje innowacyjne rozwi¹zanie mobilnego
serwisowania kot³ów.

Zapraszamy na nasze stoisko!

INSTALACJE
MIÊDZYNARODOWE TARGI INSTALACYJNE

23-26.04.2018 | POZNAÑ

Nowoczesne aplikacje mobilne na smartfony czy tablety cieszą się
PAWILON 5 | SEKTOR C | STOISKO 63
coraz większą popularnością. Mając na uwadze ułatwienie codziennej
pracy
serwisantom
oraz zapewnienie
klientom
maksymalnego Modu³ do zdalnego serwisowania
Aplikacja
mobilna
Termet Heat
Control
komfortu z użytkowania urządzeń, firma Termet oferuje innowacyjne
Aplikacja
mobilna termet Heat Control - wersja
Aby móc w pe³ni korzystaæ z diagnostyki urz¹dzenia przy
rozwiązanie mobilnego serwisowania kotłów.
pomocy aplikacji Termet Heat Control, niezbêdne jest
Service dla specjalistów zosta³a stworzona
pod³¹czenie do urz¹dzenia modu³u do zdalnego serwisowania.
specjalnie z myœl¹ o Autoryzowanych
Serwisantach Firmowych Termet S.A., którzy przy Podpiêcie takiego modu³u do kot³a umo¿liwia:
monitoring
urz¹dzenia
otły z serii(po
ECOCONDENS
GOLD PLUS,
INTE- modu³u
w kotłach z zasobnikiem,- nastawa
ECO dlapracy
pomp PWM;
tekstowym (w interwencji serwisowej pomaga podjej pomocy
pod³¹czeniu
do kot³a
zmianê
parametrów
konfiguracyjnych
GRA II PLUS, SOLIDmog¹
II PLUS dokonaæ
wyposażoneszybkiej
zostały • diagnostyki
obserwacja (z poziomu każdego okna aplikacji) ak- gląd stanu wszystkichurz¹dzenia,
czujników kotła i jego elemenserwisowego)
zmianê
trybu
pracy
i
nastaw
urz¹dzenia
w interfejs komunikacyjny LIN, który po podłącze- tualnych trybów pracy kotła (off/zima/lato) i stanów tów aktywnych);
urz¹dzenia.
- zdalne
procedur
serwisowych
niu do kotła modułu serwisowego Wi-Fi, umożliwia pracy kotła (w tym wydatku
gazu nawywo³anie
palniku), aktual• w przypadku
wymiany płyty nie ma koniecznośdiagnostykê
stanów
awaryjnych
z
pe³nym
ichw opisem
bezprzewodową kontrolę pracy kotła za pomocą nej konfiguracji kotła (np. kocioł + zasobnik);
ci wyjmowania jumpera CM
celu aktywacji para-

K

Serwisowanie
kot³ów stanie siê ³atwiejsze i
smartfonu lub tabletu w sieci Wi-Fi bez konieczno- • obserwacja stanu wszystkich czujników i elemen- metru P06.
szybsze
- wystarczy pobraæ darmow¹ tów
aplikacjê
na Darmow¹
aplikacjê
mo¿na pobraæ ze Sklepu Google Play,
ści ingerencji w panel sterowania kotła.
aktywnych kotła (pompa,
wentylator,
zawór 3Dr);
telefon
do źródła inatomiast
informacji
zakupu modu³u
serwisowego
Wystarczyb¹dŸ
tylko: tablet, a po pod³¹czeniu modu³u
• identyfikacja
stanu pobudzeń
(od stronydotycz¹cych
Informacji dotyczących
zakupu modułu
serwisokot³a
wyœwietl¹
siê w niej
podstawowe
informacje
udziela
Dzia³
Serwisu
S.A. Dział Serwisu Termet S.A.
• podłączyć
moduł serwisowy
do sterownika
kotła regulatora
temperatury
lub timera
zasobnika),
któ- Termet
wego udziela
dotycz¹ce
tryb pracy
interfejsem LIN,urz¹dzenia, m.in. parametry,
re sterują
pracą urządzenia;
czy
kodnab³êdu
dok³adnym
opisem.
• pobrać
smartfonzlub
tablet wersję Service
apli- • szybka aktywacja funkcji
serwis wrazaplikacji
z podglądem
Dzia³anie
i modu³u bêdzie mo¿na wypróbowaæ na

APLIKACJA MOBILNA
Wersja Service
dla specjalistów

kacji Termet Heat Control ze Sklepu Google Play,
(i możliwą zmianą – min./maks.);
stoisku firmy Termet S.A. na
Targach
INSTALACJE
2018
w
Działanie
aplikacji
i modułu będzie
można
• połączyćService
tablet lub smartfon
z siecią WiFi, w której
• kontrola i konfiguracja parametrów
pracy
wentylatora;
Poznaniu,
gdzie
przygotowana
bêdzienana
ten cel
specjalna
Wersja
daje specjalistom
mo¿liwoœæ
wypróbować
stoisku
firmy
Termet na
pracuje
moduł
serwisowy.
•
kontrola
i
konfiguracja
parametrów
serwisowych
kotła
strefa.
pe³nej kontroli serwisowej poprzez wygodny
targach INSTALACJE 2018 w Poznaniu, gdzie
(w
trakcie
jego
pracy)
z
pełnym
opisem
tekstowym
dostêp do parametrów kot³a a u¿ytkownikowi
przygotowana będzie na ten cel specjalna
Wersja
Service
daje
specjalistom
możliwość
pełnej
poszczególnych
parametrów;
gwarancjê serwisu na najwy¿szym poziomie.
strefa (pawilon 5, sektor C, stoisko 63).
kontroli serwisowej poprzez wygodny dostęp do pa- • identyfikacja sytuacji awaryjnych
zpytania?
pełnym opisem Zadzwoñ lub napisz!
Masz
Zalet¹ aplikacji jest intuicyjny interfejs niezale¿ny
rametrów kotła, a użytkownikowi gwarancję serwiod rodzaju urz¹dzenia.
su na najwyższym poziomie. Zaletą aplikacji jest inTermet S.A.
tuicyjny interfejs niezależny od rodzaju urządzenia.
Termet S.A.58-160 Œwiebodzice, ul. D³uga 13
Aplikacja
przeznaczona
do serwisowania
Możliwa jest kontrola
i konfiguracjejest
następujących
Infolinia 74
85 6013601
58-160 Świebodzice,
ul. Długa
gazowych
kot³ów kondensacyjnych z serii:
stanów pracy kotła:
Infolinia 74serwis@termet.com.pl
85 60 601
EcoCondens
Gold
Plus, EcoCondens
Integra II
serwis@termet.com.pl
• zmiana podstawowych
parametrów
pracy urządzedoradztwo@termet.com.pl
doradztwo@termet.com.pl
Plus,
nia: trybEcoCondens
pracy (off/zima/lato), Solid
nastawaPlus.
CO, nastawa CW
www.termet.com.pl
www.termet.com.pl
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Jak poprawnie wykonać odpływ liniowy
Fot. Tece

Porady, błędy, newralgiczne momenty montażu
Serafina Otkińska-Gajek

Salony łazienkowe pełne są różnego rodzaju odwodnień i wpustów punktowych. Mamy znakomity wybór produktów pod kątem
jakości, ceny, producenta, uniwersalności. Jaki produkt wybrać, której firmy? Znanej markowej, czy raczej „marketowy” tani
produkt na naszą kieszeń? Najczęściej decyduje cena produktu, jakość to drugorzędna sprawa!

Krok 1. Odpowiednie ustawianie odpływu wykonanie odpowiedniego spadku podłoża w kierunku syfonu (zwykle jest to ok. 2%, dostępne są także odpływy wymagające 1% spadku, czyli 1 centymetr na
1 metr). Ważne jest też odpowiednie wypoziomowanie rynny, w czym pomogą regulowane stopki zamocowane do posadzki.

Krok 2. Następny etap to dokładne wypełnienie przestrzeni podpłytkowej. Tu dobrze sprawdzi się jastrych, którego warstwa wyrówna powierzchnię przed ułożeniem
płytek. Trzeba również zadbać o stabilne osadzenie rynny i odpływu w posadzce. Zapewni to ich umocowanie
do podłoża za pomocą kołków, śrub i stopek montażowych. Na tym etapie trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiedniego kąta nachylenia powierzchni w kierunku rynny.

4 Druga warstwa hydroizolacyjna wokół
odpływu

Krok 3 i 4. Przed ułożeniem płytek należy również wykonać uszczelnienie. Poniżej poziomu płytek układa
Fot. Tece

Fot. Tece

Odpowiadam tak! Jest potrzeba, ponieważ łazienka
jest pomieszczeniem mokrym, a „brodzik” w podłodze musi być szczelny, nieprzemakalny, zatem hydroizolacja jest niezbędna! Oczywiście, aby była skuteczna, powinna być wykonana w fachowy sposób.
Tylko prawidłowe wykonie daje pewność, że odwodnienie nie zaleje sąsiada.
Fot. Tece

wykonywać, czy jest w ogóle
potrzebna?

Jak powinien wyglądać właściwy montaż, przedstawię krok po kroku na przykładzie materiałów
firmy TECE.

Fot. Tece

Hydroizolacja – czy warto ją

5 Wykończenie, czyli układanie płytek
ceramicznych

1 Osadzenie odwodnienia i wykonie spadku

2 Wypełnienie przestrzeni podpłytkowej

3 Uszczelnienie między jastrychem a rynną
odpływu, wykonane za pomocą taśmy,
na którą kładziemy hydroizolację

się warstwę uszczelniającą. Warto wykorzystać nowoczesne rozwiązania tzw. uszczelnienia zespolone,
na które składa się folia w płynie, taśma uszczelniająca oraz warstwa jastrychu. Poza zabezpieczeniem
powierzchni (temu służy folia w płynie, nanoszona
w dwóch warstwach), trzeba zadbać również o połączenie między jastrychem a stalowym kołnierzem
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Fot. Viega

i ścianą oraz pozostałą częścią posadzki w łazience.
Ponieważ odpływ liniowy będzie zabudowany, pamiętajmy o tym, żeby prace wykonywać szczególnie starannie (zgodnie z zaleceniami producenta),
a także – wybierać dobre produkty i certyfikowane
rozwiązania. Naprawa usterek będzie bowiem kłopotliwa, więc pozorne oszczędności na jakości materiałów są zupełnie nieadekwatne do ewentualnych
późniejszych kosztów.
Krok 5. Po wykonaniu izolacji można rozpocząć układanie płytek ceramicznych. Pamiętajmy o zastosowaniu kleju, który można nakładać na warstwę hydroizolacyjną, a także – użyciu fug, które są wodoodporne.

8 Odpływ ścienny Geberit do natrysków to
sprawdzona technika podtynkowa, wykonanie –
chrom błyszczący, stal nierdzewna szczotkowana,
biały alpin, możliwość wyłożenia płytkami

klejów epoksydowych. Fugi te są dwuskładnikowe
(składają się pasty epoksydowej i utwardzacza), co
sprawia, że fuga szybko schnie – mniej niż 30 minut.
Jeśli zamierzamy wykonać odwodnienie liniowe lub
wpust punktowy, powinniśmy zadbać o najwyższej
jakości spoiwa i hydroizolację, co będzie gwarancją szczelnego, wodoodpornego pomieszczenia,
a także unikniemy konieczności częstej wymiany
fug w odwodnieniu podłogowym naszych klientów.
Aby na dłużej zachować nienaganny wygląd łazienki, można zastosować specjalne impregnaty do płytek i fug, co również dodatkowo wydłuży żywotność
nowoczesnej łazienki.

Fot. Viega

rynny odpływu. Tu przyda się taśma butylowo-kauczukowa. Taśmą uszczelniającą należy okleić także
miejsca łączeń między posadzką pod natryskiem

Krok 6. Kolejny etap montażu odwodnień to wykonanie fug. Najlepszym wyborem są fugi epoksydowe. Cechy charakteryzujące fugi epoksydowe to fakt,
że nie nasiąkają tak jak tradycyjne fugi cementowe,
które kruszą się i wypłukują.
Fuga epoksydowa nie przepuszcza pary wodnej,
dzięki czemu jej dodatkową zaletą jest odporność
na wilgoć. Ponadto fugi epoksydowe są gładkie
i nie zmieniają koloru, a brud i tłuszcz nie wnikają
w ich strukturę. Połączenie płytek fugą epoksydową
jest kilka razy mocniejsze niż połączenie fugą cementową, ponieważ jej skład chemiczny jest podobny do

Fot. Atlas

6 Montaż odwodnienia przyściennego
na przykładzie Advantix

Fot. Viega
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Fot. Geberit
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7 Czyszczenie odwodnienia Advantix : jeden korpus
w długościach 750, 800, 900, 1000, 1200 mm, trzy syfony
do wyboru

9 Atlas preparat do impregnacji fug i płytek
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Najczęstsze błędy montażowe

Więcej przestrzeni w łazience

Wykonanie zbyt małego spadku w kierunku
rusztu odwodnienia lub niewykonanie go wcale.
Zalecane spadki to 2%, ale nie mniej niż 1%.
Wykonanie odpowiedniego spadku zapewnia
komfort kąpieli i gwarancję, że łazienka nie zostanie zalana. Należy przemyśleć, czy nie warto
zamontować drzwi do prysznica. Dają one dodatkowe zabezpieczenie przed pryskającą wodą.
Niewłaściwe osadzanie szyb oddzielających
prysznic od reszty łazienki. Brak uszczelki
wargowej, brak silikonu.
I na koniec jeszcze jedna informacja na temat tradycyjnego mydła w kostce i gęstych żeli do kąpieli. Mydło, jak i gęsty żel słabo się rozpuszczają. Jeśli
używamy dodatkowo zbyt mało wody, może nastąpić zaklejenie syfonu odwodnienia linowego! Jest
na to rada: należy przepłukać syfon bardzo ciepłą
wodą pod dużym strumieniem, to powinno pomóc.
Jeszcze jedna rzecz, o której pamiętać trzeba –
każdy brodzik, wannę czy odwodnienie liniowe
wymaga pielęgnacji. Niektóre z nich wymagają
częstego czyszczenia, nawet kilka razy w tygodniu. Zasada jest prosta: ja się myję, ale brodzik
sam się nie umyje, musimy mu w tym pomóc!

10 Folia uszczelniająca we
wpuście liniowym Geberit
CleanLine jest wtryskiwana
do odpływu bezpośrednio
podczas produkcji, dzięki
czemu izolacja odpływu jest
niezawodna

viega.pl/AdvantixVario

Rozwiązanie odpowiadające indywidualnym potrzebom
Design: ponadczasowy. Możliwości: nieograniczone. Oto nowy odpływ liniowy Advantix Vario w wersji
ściennej. Dzięki głębokości zabudowy wynoszącej zaledwie 25 mm, można go zamontować niemal
w każdej ścianie i harmonijnie wkomponować w dowolną aranżację. Możliwość przycięcia odpływu na
wymiar z dokładnością co do milimetra w zakresie 1200-300 mm sprawia, że jest on zawsze doskonale
dopasowany do Państwa potrzeb. Viega. Connected in quality.

rekl ama

Fot. Geberit

Niewykonanie spadku na rurze kanalizacyjnej odprowadzającej wodę z prysznica. Średnica rury to najczęściej Dn 50, jeśli jest mniejsza
np. Dn 40, to w komplecie producent z syfonem
jest dołącza specjalną redukcję.
Niewłaściwy dobór wydajności syfonu w stosunku do np. deszczownicy, czyli za mały, za
niski syfon. Wybór ten może okazać się bardzo
istotny, jeśli w łazience przewidziane jest ogrzewanie podłogowe, które jeszcze bardziej przyspieszy wysychanie wody w syfonie. Zatem powinniśmy jeśli tylko mamy odpowiednio dużo miejsca
w stropie (ok. 15 cm) wybrać jak najwyższy syfon.
Porównując syfony brodzikowe z syfonami odwodnień liniowych to standardowe syfony brodzikowe odbierają ok. 25 litrów wody na minutę, natomiast syfony odwodnień od 27 nawet do
66 litrów wody/min.
Oczywiście jest to zależne od wysokości i budowy syfonu. Oczywistą rzeczą jest, że najwięcej
wody odbierają syfony pionowe. W szerokiej palecie producentów syfonów brodzikowych możemy znaleźć i takie, które mogą odebrać nawet
51 litrów wody na minutę.

Viega Advantix Vario – odpływ ścienny
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Odpływy o różnych wysokościach

Fot. Kessel

W niektórych domach lub mieszkaniach okazuje się,
że dobrze trzeba się zastanowić nad wysokością zabudowy odpływu ze względu na cienki strop. Jeśli
można zamontować klasyczne odwodnienie linowe,
mamy tu spory wybór. Można np. zdecydować się
na remontową wersję odwodnienia ściennego np.
firmy Kessel i tu potrzebujemy 11,5 cm głębokości

Fot. Viega

11 Odpływ ścienny Scada

12 Odpływ ścienny Advantix Vario

w ścianie, bo tyle ma stelaż odwodnienia (fot. 11).
Jeśli jednak mamy ograniczoną wysokość np. ok.
6,5 cm, rozwiązaniem jest np. odpływ ścienny Advantix Vario firmy Viega (fot. 12). Wybierając wersję
remontową tego odwodnienia, którego syfon stawiany na podłodze ma wysokość zaledwie 6,6 cm, a głębokość zabudowy to ok. 2,5 cm (tyle co 2 płyty gips
kartonowe), spełniamy warunki zabudowy w tej łazience.
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Stiebel Eltron przejmuje Danfoss
Värmepumpar AB (Thermia)
Grupa Stiebel Eltron przejęła Danfoss Värmepum- naszej połączonej działalności na coraz bardziej konkupar AB – znany pod nazwą „Thermia” –od duńskie- rencyjnym europejskim rynku grzewczym. Istnieje duża
go Danfoss A/S. Strony zgodziły się nie ujawniać war- szansa na stworzenie synergii poprzez rozwój wspóltości transakcji.
nych platform technicznych i działań zakupowych.”
Danfoss Värmepumpar AB (Thermia) jest trzecim Thermia pozostanie aktywną marką Grupy w Skanco do wielkości dostawcą na skandynawskim ryn- dynawii w ramach istniejących struktur dystrybucyjku pomp ciepła, którego roczna sprzedaż wynosi nych. Firma będzie nadal zarządzana przez obecny
około 68 milionów euro. Thermia z siedzibą w Arvi- zespół kierowany przez Magnusa Galvmo. „Cieszymy
ka w Szwecji zatrudnia 210 osób w Szwecji, Finlan- się, że możemy dołączyć do Grupy Stiebel Eltron, podii i Norwegii.
nieważ Danfoss Värmepumpar AB znacząco przyczy„Silna pozycja Thermii w krajach skandynawskich nia się do przyszłości Grupy Stiebel Eltron” – mówi
i jej nowoczesne portfolio produktów stanowią do- Magnus Glavmo.
skonałe uzupełnienie koncentracji Stiebel Eltron Group na
ogrzewaniu i chłodzeniu z wykorzystaniem energii odnawialnej. Silna oferta Thermii
pomoże Grupie Stiebel Eltron
rozwinąć działalność na innych
rynkach zdominowanych przez
pompy ciepła solanka /woda”
– mówi dr Nicholas Matten, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży, marketingu i finansów
Stiebel Eltron.
Dr Kai Schiefelbein, dyrektor zarządzający ds. technologii, zakupów i zasobów ludzkich Stiebel
Eltron dodaje: „Ponieważ asortyment produktów jest bardzo
niewielki, a na rynkach, na których firmy są silne, połączenie
Dr Kai Schiefelbein (od lewej), dyrektor zarządzający Stiebel Eltron Group
marek Thermia i Stiebel Eltron
i Troels H. Petersen, dyrektor ds. strategii korporacyjnej, Danfoss A/S
pomoże zabezpieczyć pozycję
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Poznaj udogodnienia w kotłach SAS
Ekologiczne kotły c.o. 5. klasy
ZMK SAS ma prawie 40-letnie doświadczenie w konstruowaniu kotłów. Zespół
projektowy w Dziale Technicznym ciągle udoskonala produkty, aby sprostać
wymaganiom użytkowników oraz instalatorów. W artykule dowiemy się, jakie zalety
mają kotły SAS i jakie udogodnienia przygotowano dla klientów.

Praktyczna listwa przyłączeniowa
Sposób montażu listwy przyłączeniowej w kotłach SAS umożliwia wygodny dostęp serwisowy nie tylko
z boku kotła, ale także od góry. Co za tym idzie, ułatwiony jest dostęp do podłączeń pomp, czujników
czy mieszaczy, a także istnieje możliwość demontażu listwy bez konieczności przesuwania kotła i odłączania go od instalacji. Umożliwiają to specjalne elementy montażowe na pokrywie górnej kotła.

Solidny wymiennik ciepła i zasobnik paliwa
W kotłach o mocy do 48 kW wymiennik zbudowany jest ze stali kotłowej P265GH o grubości 6 mm, w kotłach
o mocy 72 kW ze stali kotłowej 16Mo3 o grubości 6 mm, a w kotłach powyżej 72 kW – ze stali kotłowej 16Mo3
o grubości 8 mm. Stal zasobnika paliwa w kotłach do 100 kW ma grubość 2,5 mm, a powyżej tej mocy – aż 3 mm.
Gwarantuje to długą żywotność kotła. Na szczelność wymiennika ciepła producent daje 5 lat gwarancji.

Automatyczny system odpopielania
Kocioł peletowy wyposażony w automatyczny system odpopielania zapewnia bezobsługowe usuwanie
popiołu, zwiększając tym samym komfort użytkowania instalacji centralnego ogrzewania. System gwarantuje automatyczne usuwanie popiołu z kotła przez okres od 1 do nawet 3 miesięcy. Czas ten zależny jest od obciążenia cieplnego ogrzewanego budynku oraz jakości spalanego peletu. Popiół powstały
w procesie spalania usuwany jest z płyty paleniska za pomocą mechanizmu rusztów ruchomych. Następnie za pośrednictwem leja zasypowego w sposób automatyczny dostarczany jest do popielnika. Możliwość zastosowania automatycznego systemu odpopielania w danym typie kotła wymaga konsultacji
z Działem Technicznym ZMK SAS.

Palnik SAS MULTI FLAME
Kotły 5. klasy na pelet wyposażone są w opatentowany palnik peletowy MULTI FLAME wielokrotnie nagradzany podczas konkursów branżowych. Charakterystyczną cechą palnika MULTI FLAME jest automatyczne, wysokoefektywne, samooczyszczające się palenisko, spalające dokładnie taką porcję paliwa, jaka jest
niezbędna do uzyskania temperatury zadanej przez użytkownika na sterowniku. Bezpieczny transport biomasy możliwy jest dzięki mechanizmowi dwóch ślimaków, rozdzielonych kanałem przesypowym. Uniemożliwia on cofnięcie płomienia do zasobnika. Zaletą kotła wyposażonego w palnik MULTI FLAME jest prosta
obsługa polegająca na okresowym uzupełnianiu paliwa w zasobniku oraz usuwaniu popiołu z szuflady popielnicowej bez konieczności wygaszania paleniska.

HOME

Zaawansowany technologicznie sterownik
Kotły SAS w standardzie wyposażone są w funkcjonalny sterownik z obsługą czterech pomp obiegowych,
dwóch zaworów mieszających, wbudowanym modułem Ethernet, sterowaniem pogodowym, algorytmem
PID oraz możliwością podłączenia regulatora pokojowego. Platforma internetowa emodul.pl pozwala na
stałą kontrolę pracy kotła i instalacji z dowolnego miejsca na świecie.

Air Flow Control
W kotłach peletowych ze sterownikiem TECH ST-550 zPID zastosowano wentylator nadmuchowy wraz z systemem
kontroli przepływu powietrza, który pozwala na precyzyjną regulację ilości powietrza oraz korektę dawki paliwa.

Fotokomórka - czujnik ognia
Nowe rozwiązanie konstrukcyjne w palniku peletowym SAS MULTI FLAME (dla kotłów ze sterownikiem TECH
ST-550 zPID) pozwala na stałą kontrolę obecności płomienia oraz sterowanie m.in. procesem rozpalania
w oparciu o bezpośredni obraz stanu paleniska. Czujnik ognia skraca czas potrzebny do rozpalenia paliwa,
zwiększa żywotność zapalarki, obniża zużycie energii elektrycznej oraz pozwala na szybkie przejście kotła
w cykl pracy w sytuacji wygaszenia paleniska bądź reakcji układu sterowania w przypadku awarii.
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Zmiana kierunku czopucha
Na życzenie klienta w kotłach z czopuchem w tylnej części istnieje możliwość modyfikacji kierunku czopucha – może on być skierowany w prawo, lewo lub do góry co ułatwi dostosowanie kotła do indywidualnych potrzeb danej kotłowni i instalacji.
W kotłach SAS EFEKT i SAS BIO EFEKT w standardzie można wybrać wersję z czopuchem do tyłu bądź do
góry – bezpośrednio z dekla kotła. Do kotłów z czopuchem do góry (do 46 kW) gratis dołączana jest przedłużka z przepustnicą spalin.

Zapalarka ceramiczna
Proces rozpalania biomasy w kotłach SAS następuje w sposób automatyczny. Urządzenie to w trakcie pracy studzone jest strumieniem powietrza doprowadzanego z kanału nadmuchowego. Automatyczny zapłon
paliwa oraz system podtrzymania ognia po osiągnięciu żądanej temperatury sprawia, iż kocioł może w pełni sprawnie pracować nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną (możliwość ciągłej pracy
oraz współpracy z zasobnikiem c.w.u. w okresie letnim). Ceramiczna zapalarka to komfort oraz oszczędność paliwa oraz obniżenie kosztów eksploatacji. W dobrze zaizolowanym budynku kocioł może pracować
w trybie rozpalanie/wygaszanie we współpracy z regulatorem pokojowym.

ZMK SAS Sp. z o.o.
28-100 Busko-Zdrój, Owczary, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19, faks +48 41 370 83 10
biuro@sas.busko.pl, www.sas.busko.pl
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Jeśli pompa do cyrkulacji,
to najnowsza Wilo-Yonos MAXO-Z
Najwyższa sprawność energetyczna, higiena i komfort obsługi pomp w systemach cyrkulacji ciepłej wody użytkowej to właśnie
Wilo-Yonos MAXO-Z. Pompa ta wyznacza nowe standardy w instalacjach wody użytkowej.

Pompa o najwyższej sprawności Wilo-Yonos

MAXO-Z w wersji pojedynczej z przyłączem kołnierzowym lub rurowym to pompa bezdławnicowa
z wirnikiem z magnesem trwałym i zintegrowaną
regulacją ciśnienia różnicowego.
Materiały, z których wykonane są pompy, są zgodne z najnowszym stanem wiedzy technicznej przy

Wilo-Yonos
MAXO-Z

Karta
katalogowa

Tej oferty nie można pominąć! Projektując bądź
modernizując instalacje ciepłej wody użytkowej,
sprawdź dostępne w niezwykle atrakcyjnych
cenach pompy Wilo-Yonos MAXO-Z. Pompy
cyrkulacyjne ciepłej wody pracują do 24 godzin
na dobę – zarówno w szpitalach i hotelach,
ale także typowych domach – a wysokowydajna
technologia Wilo-Yonos MAXO-Z umożliwia
znaczne oszczędności energii w porównaniu
ze standardowymi pompami. Warto więc
wymienić stałoobrotową pompę cyrkulacyjną
na Wilo-Yonos MAXO-Z o najwyższej sprawności
energetycznej i oszczędzać nawet do 60%
kosztów energii elektrycznej!*

* na potencjał oszczędności wpływa profil instalacji oraz
rodzaj zastosowanej automatyki lub armatury regulacyjnej.
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uwzględnieniu wytycznych Federalnego Urzędu
Ochrony Środowiska (UBA).
Zastosowanie. Pompy obiegowe typoszeregu Wilo-Yonos MAXO-Z stosuje się wyłącznie do tłoczenia cieczy w systemach cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
zarówno w obiektach przemysłowych, jak i w budynkach mieszkalnych.
Typoszereg. Pompy tej serii to 8 wielkości do wyboru o przepływach maksymalnych od 8 do 39 m3/h
i maksymalnej wysokości podnoszenia od 7 do 13 m.
Ograniczenie wydajności. Pompa jest wyposażona
w funkcję ograniczenia wydajności, która chroni przed
przeciążeniem. Może to mieć wpływ na wydajność
przepływu.
Cechy szczególne/zalety produktu:
• wygodny i szybki montaż;
• intuicyjna i prosta regulacja;
• sygnalizacja kodów komunikatów na wyświetlaczu LED;
• zbiorcza sygnalizacja awarii;
• higieniczna budowa z korpusem z brązu;
• pamięć ustawień nawet w przypadku zaniku napięcia;
• funkcja deblokady wirnika w przypadku odłożenia
się kamienia;
• odporność na pracę z wodą o twardości nawet do
3,57 mmol/l (20°dH).

Przykład:
Wilo-Yonos MAXO-Z 30/0,5-12
Yonos MAXO Pompa o najwyższej sprawności
(z przyłączem gwintowanym
lub kołnierzowym), regulowana
elektronicznie
Z
Pompa pojedyncza do cyrkulacji
ciepłej wody użytkowej
30/
Średnica nominalna przyłącza
0,5-12
Znamionowy zakres wysokości
podnoszenia [m]

Przykładowe oznaczenie typu
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Design „Soft Edge” w wydaniu Viega
Minimalistyczne produkty o zaokrąglonych krawędziach
Produkty firmy Viega są doskonałym przykładem tego, jak design „Soft Edge” może być
zastosowany w łazience w ponadczasowy sposób, pozostając aktualny przez wiele lat.

Jedną z charakterystycznych cech współcze-

snych łazienek są delikatnie zaokrąglone linie produktów, dzięki którym geometryczne kształty nabierają lekkiego i subtelnego wyglądu. „Soft Edge”
to modna obecnie koncepcja w aranżacji wnętrz,
w coraz większym stopniu determinująca design mebli, oświetlenia, domowego sprzętu elektronicznego, czy smartfonów. Stanowi ona przedłużenie dominującego od dawna minimalizmu, przechodzącego stopniowo w bardziej delikatne i emocjonalne
formy przyszłości.
Firma Viega odpowiada na te trendy poprzez doskonale zaprojektowane produkty łazienkowe, takie jak
nowe płytki uruchamiające Visign for More 105. Ich
nowoczesny design został stworzony we współpracy z renomowanym studiem Artefakt z Darmstadt.
Produkty te charakteryzuje funkcjonalność i wysokiej jakości wzornictwo, dzięki czemu wpisują się one
idealnie w aktualną modę, zachowując jednocześnie
ponadczasowy charakter.
Visign for More 105
Cechą wyróżniającą model Visign for More 105 są
zaokrąglone krawędzie, wysokiej jakości materiały oraz mocny stylistyczny akcent w postaci wyfrezowanego zagłębienia, dzielącego powierzchnię płytki na cześć dużą i małą. Takie rozwiązanie
w bardzo czytelny sposób informuje użytkownika

o tym, gdzie należy nacisnąć, by uruchomić pełne
lub oszczędne spłukiwanie.
Dzięki zastosowaniu najwyższej klasy materiałów,
takich jak szkło i aluminium o uszlachetnionej powierzchni, płytki Visign for More 105 gwarantują nie
tylko wyjątkową estetykę, lecz również trwałość
i optymalną higienę.

Odpływy z serii Viega Advantix

Kompletna, harmonijna aranżacja
Płytki Visign for More 105 doskonale wyglądają
w połączeniu z innymi produktami o miękkich, subtelnych kształtach. W nowoczesnej łazience warto
postawić na przykład na funkcjonalną kabinę prysznicową typu „walk-in” i odpływ liniowy z rusztem
z matowej stali nierdzewnej. Eleganckie ruszty z serii Viega Advantix mają delikatnie zaokrąglone kontury, dzięki czemu harmonijnie korespondują z pozostałymi elementami aranżacji.
Żeby zachować spójny design całej łazienki, należy
zwrócić uwagę na wszystkie produkty sanitarne i towarzyszące im akcesoria. Do umywalek Viega proponuje chromowane syfony Eleganta 1, o geometrycznym kształcie z zaokrąglonymi krawędziami
oraz dopasowane do nich zawory kątowe, obsługiwane od dołu, a nie od frontu, jak w większości tego
typu rozwiązań. Oferta firmy obejmuje również zawory do umywalek z eleganckimi okrągłymi kołpakami zamykanymi na zatrzask.

Chromowane syfony Eleganta 1

Płytki uruchamiające Visign for More 105
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Przenośne maty grzejne ELEKTRA MMV
Maty grzejne ELEKTRA MMV to przenośne, specjalistyczne urządzenia grzejne pozwalające
na natychmiastowe, wielokrotne użycie. Zostały opracowane w odpowiedzi na komplikacje działań wywołanych warunkami zimowymi. Przeznaczone są do uniwersalnego zastosowania np. rozmrażania gleby, sianokiszonek w pryzmach,
balotach lub przywracania elastyczności kabli na bębnach w celu
umożliwienia odwijania w sezonie zimowym. Ogrzewanie za
pomocą mat ELEKTRA MMV nie wymaga żadnych dodatkowych działań związanych z zaprojektowaniem
i wyborem rodzaju systemu grzejnego lub dodatkowego osprzętu. Maty wyposażone są
w zabezpieczenie termiczne oraz we wtyczkę
IP44, co pozwala na podłączenie zasilania np. z rozdzielni budowlanej lub generatora prądotwórczego.

ELEKTRA
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Inteligentny System Grzewczy NIBE
ze Złotym Medalem MTP 2018
Inteligentny system grzewczy NIBE, składa się powietrznej pompy ciepła NIBE SPLIT, rekuperatora NIBE ERS i zestawu
fotowoltaicznego NIBE PV. Cały system jest sterowany zdalnie przez NIBE Uplink. Rekuperator NIBE ERS jest jednym
z niewielu modeli rekuperatorów na polskim rynku, który ma możliwość współpracy z pompą ciepła, programowania z poziomu wyświetlacza pompy ciepła, zapewniając idealny komfort przebywania w budynku. NIBE PV zawiera
moduł komunikacyjny EME do współpracy z pompą ciepła NIBE, umożliwiający wzrost wydajności jej pracy, podczas
bieżącej produkcji energii elektrycznej ze słońca. System zapewnia niemal zerowe rachunki za energię (pozostaje
opłata stała 250 zł za energię elektryczną) oraz zerową emisję CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery, ponieważ
energia potrzebna w domu w 100% pochodzi z OZE. Od 1 marca 2018 r. można uzyskać aż 10 000 zł wsparcia na
inwestycję w system NIBE w ramach akcji „Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE do 10 000 zł”. Więcej szczegółów
na www.szwedzkadotacja.pl. Cały system sterowany jest za pomocą jednego sterownika NIBE SMO 40, instalowanego na ścianie maszynowni lub wbudowanego w centrali wewnętrznej pompy ciepła, a także zdalnie przez Internet
poprzez witrynę nibeuplink.com lub za pomocą smartfona i darmowej aplikacji mobilnej NIBE Uplink.

NIBE

Klimatyzator ścienny Rotenso Mirai 3,4 kW
Klimatyzator MIRAI charakteryzuje się najwyższą klasą efektywności energetycznej A+++. Wbudowany, inteligentny czujnik ruchu (Inteligent Eye) potrafi wykryć użytkownika, a także dostosować kierunek i przepływ powietrza w zależności od ilości osób przebywających w danym pomieszczeniu. Specjalna konstrukcja wylotu
powietrza rozprowadza ciepłe powietrze do samego podłoża i rozprowadza je do każdego narożnika w pomieszczeniu, a schłodzone powietrze do samego sufitu, gwarantując najwyższy komfort nawiewu powietrza.
Zastosowana w jednostce zaawansowana technologia inwerterowa umożliwia sprawną pracę urządzenia nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych, co pozwala na ogrzewanie pomieszczenia, gdy temperatura
na zewnątrz wynosi -30°C.
Podstawowe parametry techniczne:
- Klasa wydajności energetycznej –
chłodzenie i grzanie A+++
- czynnik chłodniczy R32
- SEER: 9 W/W
- SCOP: 5,3 W/W

ROTENSO

Zdecyduj, kto otrzyma Złoty
Medal Wybór Konsumenta
i zagłosuj na najlepsze Twoim
zdaniem produkty targowe
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Izolacja niskodymowa
Armaflex Ultima
W momencie wybuchu pożaru jednym z największych zagrożeń jest dym,
szczególnie ten, który powstaje w wyniku spalania się elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Sposobem na wyeliminowanie tego problemu może być zastosowanie produktów sklasyfikowanych jako niskodymowe s1 lub s2. Przykładem może być izolacja Armaflex Ultima firmy
Armacell. Armaflex Ultima to wysoce elastyczny materiał izolacyjny, który
powstał na bazie spienionego kauczuku syntetycznego. Dzięki wysokiej
odporności na ogień oraz wyjątkowo niskiej emisji dymu w trakcie spalania jest to pierwsza elastyczna zamkniętokomórkowa otulina, która uzyskała europejską klasyfikację ogniową BL-s1; d0. Izolacja Armaflex Ultima jest oparta na innowacyjnej, opatentowanej technologii Armaprene,
dzięki czemu emituje 10 razy mniej dymu niż standardowy produkt elastomerowy. Otulina ma bardzo niską przewodność cieplną – współczynnik przewodzenia ciepła lambda wynosi poniżej 0,04 W/(m∙K). Między
innymi dzięki wykorzystaniu kauczuku syntetycznego o zamkniętokomórkowej strukturze współczynnik dyfuzji wynosi do 7000. Tym samym
izolacja ta skutecznie zapobiega niebezpiecznemu zjawisku dyfuzji wilgoci wgłąb izolacji, które mogłoby doprowadzić do korozji rur a w efekcie
nawet zalania urządzeń i obiektów. Wyrób firmy Armacell jest dostępny
zarówno w postaci otuliny, jak i płyt.

ARMACELL
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Nowy zawór SCHELL COMFORT z filtrem
Na rynku pojawiła się nowa wersja zaworów kątowych SCHELL COMFORT z dokładnym
filtrem wyłapującym z wody cząstki o wielkości zaledwie 250 mikrometrów. Podstawową
funkcją zaworów kątowych jest bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Modele z mechanizmem regulacyjnym umożliwiają dodatkowo oszczędność użytkowania wody. Wraz
z rozwojem armatur czerpalnych na rynku pojawiły się dodatkowo wersje z filtrem umożliwiającym oczyszczanie wody z małych elementów zanieczyszczeń mechanicznych.
Kolejną generacją zaworów kątowych były, opracowane przez SCHELL, rozwiązania z filtrami z tworzywa sztucznego, które wyłapywały cząstki o wielkości 500 mikrometrów. Teraz producent udostępnił nowy zawór kątowy, który zatrzymuje jeszcze drobniejsze elementy zanieczyszczeń o wielkości już od 250 mikrometrów. Armatura zapewniająca optymalną ochronę każdego rodzaju baterii zastępuje dotychczasową ofertę zaworów SCHELL z filtrem mechanicznym. Montowane
w zaworach filtry są produkowane z obojętnego chemicznie tworzywa o bardzo wysokiej żywotności. Element filtracyjny można łatwo zdemontować,
a następnie wypłukać pod bieżącą wodą. Udoskonaloną wersję zaworu wyposażono w klasyczne pokrętło SCHELL COMFORT, które nie tylko ułatwia regulację armatury, lecz także zapewnia designerski wygląd korpusu. Dostępne są dwa opcjonalne wykonania: z odporną na wyrwanie złączką samozaciskową ASAG EASY i kompensatorem długości lub z fabrycznie radełkowanym gwintem, który ułatwia nakładanie materiału uszczelniającego. Zawory SCHELL
COMFORT są wykonywane z wysokiej jakości kutego mosiądzu. Regulacyjny zawór kątowy z filtrem dokładnym 250 μm, cena katalogowa: 64 zł netto.

SCHELL

Miernik wielofunkcyjny Testo 440
Nowy miernik wielofunkcyjny testo 440 to kompaktowy, przenośny przyrząd pomiarowy z intuicyjnym menu oraz szerokim
wyborem sond do pomiaru prędkości przepływu oraz jakości powietrza w pomieszczeniach. Dzięki niemu wszystkie parametry systemów wentylacji i klimatyzacji będą pod kontrolą.
Intuicyjny: przejrzyste menu do oznaczania wydatku powietrza, współczynnika K, stopnia turbulencji, mocy grzewczej
i chłodniczej, wykrywania zawilgoceń, a także możliwość długotrwałych pomiarów, programowanych za pomocą miernika.
Bezprzewodowy: wszystkie sondy do miernika testo 440 dostępne są także w wersji bezprzewodowej Bluetooth.
Oszczędność miejsca: rękojeść do wszystkich sond pomiarowych.
Czytelny wyświetlacz: szybki i łatwy dostęp do konfiguratora pomiarów oraz czytelne wskazanie wartości pomiarowych.
Niezawodne i bezpieczne: pamięć wewnętrzna do 7500 protokołów pomiarowych, port USB do eksportu danych, opcjonalny wydruk wartości pomiarowych.
Dane techniczne: wymiary: 154x65x32 mm; temperatura pracy: od -20 do 50°C; sondy połączeniowe: 1x sonda cyfrowa
na przewodzie lub 1x sonda temperatury NTC TUC, 1x sonda cyfrowa Bluetooth lub SmartSonda, 1x sonda temperatury TC
typ K; typ baterii: 3AA; żywotność baterii: 12 godz.; wymiana danych: Bluetooth®; Interfejs USB; waga: 250 g.

TESTO
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Spectra – pompa ciepła
z podgrzewaczem do c.w.u.
Skonstruowana przez Galmet, polskiego producenta, powietrzna pompa ciepła do c.w.u. Spectra ma korzystny stosunek ceny do jakości i wydajności. Galmet zastosował w tym modelu
najnowsze rozwiązania technologiczne, znacznie poprawiając jej parametry. Obecnie współczynnik COP Spectry wynosi aż 3,49 (A15/W10-55)
zgodnie z najnowszą normą PN-EN 16147 i nawet
3,52 przy (A20/W10-55) – jest to rekordowy wynik
wśród powietrznych pomp ciepła z podgrzewaczem do ciepłej wody użytkowej.
Spectra zyskała także znacznie wydajniejszy parownik, zapewniający efektywniejsze przekazywanie ciepła do czynnika chłodniczego, a doskonały sterownik z kolorowym ekranem dotykowym
LCD wyposażono w najnowsze oprogramowanie,
gwarantujące komfortową, intuicyjną obsługę.
Pompa ciepła Spectra:
• zbiornik o poj. 200 l zabezpiecza ciepłą wodę
użytkową dla 4-5 osobowej rodziny,
• wężownica spiralna oferuje możliwość współpracy z instalacja solarną lub kotłem c.o.,
• pozwala oszczędzić do 1500 złotych kosztów
ogrzewania wody rocznie,
• ma najwyższą obecnie klasę efektywności energetycznej A,
• wydłużona żywotność zbiornika dzięki zastosowaniu zabezpieczenia antykorozyjnego DIELECTRIC PROTECTION®,
• SQUARE Jacket Design® – unikalny, elegancki kształt obudowy,
• osuszanie i częściowe klimatyzowanie pomieszczenia podczas pracy urządzenia,
• możliwość ustawienia harmonogramu pracy pompy ciepła i pompy cyrkulacyjnej,
• średnie zużycie energii poniżej 2 kWh dziennie,
• grzałka elektryczna 2 kW do dogrzewania wody w okresach wzmożonego zapotrzebowania na c.w.u.

Galmet
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