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Viessmann zaprasza na Pikniki rodzinne  
w pierwszą sobotę czerwca

W ramach Programu instalator 2018 firma Viessmann 
tradycyjnie już organizuje dla współpracujących z nią 
instalatorów Pikniki rodzinne na świeżym powietrzu. 
W tym roku odbędą się one w jednym terminie w so-
botę, 2 czerwca 2018 r. w godz. 10.00-16.00, oczywiście 
we wszystkich pięciu Przedstawicielstwach Viessmann: 

we Wrocławiu, Pozna-
niu, Piasecznie, Mysło-
wicach i Pruszczu Gdań-
skim. Corocznie Pikniki 
rodzinne gromadzą po-
nad 2000 instalatorów 

i firma przewiduje podobną frekwencję także teraz.
Do uczestnictwa w imprezie zaproszeni są instalato-
rzy urządzeń grzewczych wraz z rodzinami. Dla wszyst-
kich przewidziano moc atrakcji, dodatkowo instalatorzy 
mogą wziąć udział w specjalnych zawodach (praktycz-
nie związanych z wykonywanym zawodem). 
Nie zabraknie więc wrażeń, emocji, a pod koniec pikni-
ków nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie 
nagród. Firma zapewnia catering, konferansjerów i ani-
matorów zabaw, a dla chcących poszerzyć swoją wie-
dzę – materiały techniczne i reklamowe.
sobota 2 czerwca to czas na piknik z firmą Viessmann!

IEO zaprasza do udziału w badaniu rynku fotowoltaiki

instytut Energetyki Odnawialnej od 6 lat publikuje ra-
port „rynek Fotowoltaiki w Polsce”. raport tworzo-
ny jest na podstawie badania ankietowego wśród firm 
aktywnie działających w branży fotowoltaicznej. Ubie-
głoroczny raport można pobrać bezpłatnie ze strony –  
„Rynek Fotowoltaiki w Polsce’2017”. Dotychczas głównym 
segmentem rozwoju fotowoltaiki w Polsce był sektor 
prosumencki, ale lata 2017/2018 zmieniają obraz bran-
ży. iEO szacuje, że nowy rynek aukcyjny jest jednym  
z niewielu rynków OZE z dużą możliwością rozwoju, dla-
tego też istotnym graczem na szeroko rozumianym rynku  

fotowoltaiki stali się deweloperzy i inwestorzy projektów 
elektrowni fotowoltaicznych, którzy odegrali już znacz-
ną rolę w dwóch pierwszych aukcjach. 
iEO zaprasza deweloperów projektów fotowoltaicznych; 
inwestorów farm fotowoltaicznych oraz generalnych wy-
konawców farm fotowoltaicznych (firmy EPC) do wzię-
cia udziału w tym unikalnym w Polsce i jedynym tego 
rodzaju badaniu rynkowym całego sektora. 
szczegółowych informacji w tym zakresie udziela 
•	Aneta Więcka awiecka@ieo.pl 
•	Justyna Zarzeczna jzarzeczna@ieo.pl

Nowa fabryka TECE 

To już druga duża inwestycja niemieckiego koncer-
nu w Polsce. TECE buduje kolejny zakład produkcyjny  
w Pęczu koło strzelina (woj. dolnośląskie). Umowę  
o wartości prawie 29 mln zł podpisano pod koniec kwiet-
nia. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest W.P.i.P. 
Nowy kompleks budynków powstanie w sąsiedz-
twie istniejącej już w Pęczu fabryki 
TECE. Dzięki tej inwestycji powierzch-
nia produkcyjna podwoi swoją wiel-
kość i zaspokoi systematycznie rosną-
cy popyt na produkty niemieckiego 
koncernu. W ramach inwestycji po-
wstanie hala produkcyjno-magazyno-
wa o powierzchni ok. 11 500 m2 wraz  
z biurem (ok. 1000 m2) oraz drogami i in-
frastrukturą zewnętrzną (ok. 7500 m2).  
Nowa hala zostanie wykonana w kon-
strukcji stalowej, a budynki biurowo-
-socjalne w technologii mieszanej (żel-
bet i konstrukcja murowana). 
W nowym obiekcie będzie odbywać się 

produkcja i magazynowanie wytworzonych elementów. 
Za realizację inwestycji w Pęczu odpowiedzialna jest 
firma W.P.i.P., która projektuje i buduje zakłady pro-
dukcyjne, magazyny oraz biurowce. realizacja całego 
kompleksu będzie trwała 11 miesięcy. Planowany ter-
min zakończenia prac to przełom i i ii kwartału 2019 r. 

http://www.instalreporter.pl
http://ieo.pl/pl/projekty/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2017
http://ieo.pl/pl/projekty/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2017
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Wilo-stratos MAXO – pierwsza na świecie intuicyjna 
pompa smart została uroczyście wręczona pierwsze-
mu polskiemu klientowi – firmie Valmark z Warszawy, 
która została zwycięzcą pierwszego etapu konkursu 
„Future Pioneers” organizowanego przez Wilo sE. 
Pod pojęciem pompy „smart” rozumiemy nową ka-
tegorię pomp, która znacznie wykracza poza dostęp-
ne obecnie pompy o najwyższej sprawności lub tzw. 
pompy inteligentne. Połączenie najnowszej sensory-
ki oraz innowacyjnych funkcji regulacji (np. Dynamic 
Adapt plus i Multi-Flow Adaptation), łączności dwukierunkowej (np. Bluetooth, zintegrowane wejścia analogowe, 
binarne wejścia i wyjścia, interfejs do Wilo Net), aktualizacji poprzez software Updates oraz znakomitej przyjazno-
ści obsługi (np. dzięki setup Guide, możliwości podglądu dla przewidującej nawigacji oraz sprawdzonej technice 
zielonego pokrętła) sprawiają, że pompa ta zalicza się do pomp smart.
Valmark sp. z o.o. to inżynierska firma handlowa istniejąca na rynku od 1991. roku. Zajmuje się doborem i sprze-
dażą pomp oraz urządzeń różnych producentów. Od wielu lat jest dystrybutorem pomp Wilo.

Pierwsza intuicyjna pompa smart  
firmy Wilo u Klienta

Wiktor Wyrfel (Valmark) odbiera nagrodę z rąk Dariusza Knapa (Wilo Polska)

siedziba firmy Valmark

…rozpoczyna walkę ze smogiem akcją ekoDotacja 
STOP SMOG
stiebel Eltron podjął walkę mającą na celu przyczynić 
się do zredukowania smogu w miastach, wprowadzając 
akcję promocyjną ekoDotacja sTOP sMOG. Przy zaku-
pie wybranych pomp ciepła Klienci otrzymają dotację 
wynoszącą 5 tys. złotych – pokrywającą kompleksowy 
montaż. Ponadto, wprowadzono szereg zniżek na same 
pompy. Zaoszczędzić można nawet 16 tys zł. Urządzenia 
znajdujące się w ofercie firmy stiebel Eltron nie emitu-
ją spalin czy dymu toteż nie przyczyniają się do zanie-
czyszczania środowiska. Zakup pomp ciepła jest dobrym 
rozwiązaniem dla tych osób, którym zależy na czystym 
powietrzu przy jednoczesnym dbaniu o środowisko. 
Dotacja trwa od 23 kwietnia 2018 do 31 października 
2018 r. i aby ją uzyskać, należy wypełnić formularz zgło-
szeniowy. Znajduje się on na stronie internetowej firmy 
www.pompaciepla.com.pl.

…zaprasza na swój funpage na Facebook
Wszystkich przyjaciół i zainteresowanych działalnością 
firmy, stiebel Eltron zaprasza na swój funpage (kliknij)
Tu sporo ciekawostek z życia firmy, jej zainteresowania 
rajdami samochodowymi czy aktualnych akcji i promo-
cji. Koniecznie zajrzyj!

Stiebel Eltron… 

MK – Gepardem Biznesu 2017 

Firma MK systemy Kominowe, została wyróżniona tytułem Geparda Biz-
nesu 2017 roku. Konkurs organizowany jest przez instytut Europejskiego 
Biznesu od 12 lat. instytut Europejskiego Biznesu działa od 2005 r. W te-
gorocznej edycji konkursu przebadano wyniki finansowe 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, a wyróżnione zostały 
te, których wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10%. MK została wyróżniona nie tylko w Xii edycji Konkursu Gepar-
dy Biznesu 2017, ale również w X edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 oraz X edycji Konkursu Efektyw-
na Firma 2017. Firma z Żar znalazła się w grupie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w kraju. Firma MK 
została założona przez Zbigniewa Karasia i Klausa Michaelisa w 1993 roku. Dziewiętnaście lat później dołączając do 
isotip – Joncoux stała się częścią największej grupy producentów systemów kominowych w Europie. W ofercie MK 
znajdują się systemy kominowe jedno-, dwu- i trójścienne, systemy do kotłów kondensacyjnych i agregatów oraz de-
signerski system ZEN. Firma prowadzi także dział usług obróbki stali. Jako jedyna w branży kominowej wyspecjali-
zowała się też w obróbce stali ferrytycznej, wykorzystywanej z powodzeniem w wielu innych gałęziach przemysłu. 
Kominy ze stali ferrytycznej są sprzedawane od 2007 roku. Firma zatrudnia 227 pracowników. rok 2018 to także prze-
prowadzka do nowej siedziby, dzięki której firma kilkukrotnie zwiększyła powierzchnię produkcyjną i magazynową.

http://www.instalreporter.pl
https://www.facebook.com/stiebeleltronpoland/
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Jubileusz 25-lecia Grupy Iglotech

20 kwietnia w Jachrance w hotelu Warszawianka od-
była się Konferencja Grupy iglotech, w której udział 
wzięli przedstawiciele blisko 100 firm współpracują-
cych z firmą.
Zasadniczą częścią Konferencji był panel prezentacji,  
w ramach którego zaprezentowana została historia fir-
my, czyli 25 lat działalności na rynku polskim, podsu-
mowano również rok 2017, opisano nowe trendy na 
rynku, za którymi firma podąża. Przedstawiono ofer-
tę handlową na przyszły rok. Panel konferencyjny za-
mknęła prelekcja dotycząca działań marketingowych 
firmy. Jednocześnie uczestnicy konferencji mieli moż-
liwość obejrzenia przygotowanej ekspozycji systemów 
klimatyzacyjnych Fuji Electric, jak i Haier, a także pom-
py ciepła i centrali wentylacyjnej. 

Uroczysty akcent wieczornej gali stanowił obchodzony 
w 2018 roku jubileusz 25-lecia działalności iglotech, pod-
czas której prezesi Leszek Bystrzycki oraz rafał Ostrow-

ski wręczali nagrody dla najlepszych dystrybutorów  
w wybranych kategoriach. Głównymi atrakcjami wieczo-
ru były koncert utalentowanej skrzypaczki Magdaleny 

Środuli i pokaz multimedialno-taneczny z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii oraz materiałów Fluo 
& UV przedstawiający historię firmy.

Panasonic przechodzi na R32

Jeszcze w tym roku Panasonic zamierza przystosować 
wszystkie systemy klimatyzacyjne wymagające mniej 
niż 3 kg czynnika chłodniczego do pracy z efektywnym 
i przyjaznym środowisku czynnikiem r32. Nowa oferta 
obejmie m.in. konsole podłogowe rAC, systemy split, 
multi-split i jednostki kasetonowe.
Zgodnie z wydanym w 2014 roku rozporządzeniem 
dotyczącym redukcji gazów fluorowanych (517/2014), 
Europa musi z każdym rokiem ograniczać globalne 
ocieplenie. 
W branży klimatyzacyjnej zmiany dotyczą systemów 
typu single split zawierających mniej niż 3 kg fluorowa-
nych gazów cieplarnianych. W ich przypadku wartość 
GWP wykorzystywanego czynnika do 2025 roku musi 
wynosić mniej niż 750. Panasonic już w tym roku przy-
stosował do nowych regulacji wszystkie domowe sys-
temy chłodzące typu split i multi split z maksymalnie  

5 jednostkami wewnętrznymi oraz komercyjne syste-
my split do 14 kW.
Przez lata r32 był stosowany jako jeden ze składników 
czynników chłodniczych r407C i r410A. Jednak wyko-
rzystywany samodzielnie przynosi wiele istotnych ko-
rzyści. Główną zaletą r32 jest dużo niższy wskaźnik GWP 
niż w przypadku czynnika r410A, który do 2025 r. ma 
być całkowicie wycofany z użycia.
Co ważne, r32 jest również bardziej efektywny od r410A. 
Urządzenie z czynnikiem r32 zużywa mniej energii  
w przypadku bardzo niskiej temperaturze zewnętrz-
nej, a jego efektywność energetyczna jest o ok. 10% 
wyższa. 
instalacja systemów z czynnikiem r32 jest prosta i iden-
tyczna, jak w przypadku urządzeń z czynnikiem r410A. 
Ponieważ r32 był składnikiem r410A, nie wymaga zmia-
ny istniejącego orurowania. Może pojawić się potrzeba 

wykorzystania innego oprzyrządowania, np. systemu 
odzysku i detektora wycieku czynnika chłodniczego, 
lecz nie powinno to stanowić dużego wyzwania. Po-
dobnie jak w przypadku wszystkich czynników chłod-
niczych, r32 musi być wykorzystywany z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa, a pomieszczenia należy wenty-
lować, kiedy jest on ładowany lub odzyskiwany z syste-
mów chłodzących. 
- Przejście na czynnik chłodniczy r32 jest dużym kro-
kiem naprzód w zakresie obniżenia negatywnego wpły-
wu klimatyzacji na środowisko. Możemy teraz zaoferować 
naszym klientom bardziej zrównoważone rozwiązanie, 
efektywne zarówno ekonomicznie, jak i energetycznie 
- mówi Mariusz Luchowski, Country Manager w Pana-
sonic Heating and Cooling. 
Więcej informacji na temat systemów klimatyzacji  
i ogrzewania Panasonic można znaleźć tutaj.

http://www.instalreporter.pl
http://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/


a k t u a l n o ś c i
5s t r.0 5 / 2 0 1 8

specjalnie dla swoich klientów instal Konsorcjum przy-
gotowało 8 promocyjnych pakietów solarnych z kolek-
torami słonecznymi Viteco. 
Czas trwania promocji: od 1 marca 2018 r. do odwołania.
W skład pakietów wchodzą 2 lub 3 kolektory płaskie 

wraz z kompletem przyłączeniowym. Można wybrać 
pakiet bez wymiennika lub z wymiennikiem solarnym 
c.w.u. 200 l albo 300 l. Klient może także wybrać kolektor  
z ramą w kolorze naturalnym aluminium lub brązowym.
Pozostałe składowe pakietów:

•	 solarna	dwudrogowa	grupa	
pompowa Viteco 2D/1-6L
•	 solarne	ciśnieniowe	naczynie	
wzbiorcze z uchwytem monta-
żowym 
•	 przewód	elastyczny	ciśnie-
niowy DN 16, długość 500 mm 
do połączenia naczynia wzbior-
czego z solarną grupą pompo-
wą wraz z zaworem stopowym 
do naczynia zbiorczego
•	 płyn	solarny	–	pojemność	20	
litrów
•	 regulator	solarny	Viteco	eco-
sOL 201 z 2 czujnikami: CT6-
-PT1000 i CT6W-PT1000
Kolektory słoneczne Viteco zo-
stały przebadane w laborato-
rium TÜV rheinland i mają cer-
tyfikat solar Keymark.
Więcej

Z natury najlepsze

Kolektory słoneczne Viteco zostały przebadane w laboratorium  
TÜV Rheinland i posiadają certyfikat Solar Keymark.

Solarny pakiet promocyjny Viteco 3
Numer katalogowy Pakiet zawiera kolektory z ramą: Cena kat. netto

V1EN2-1251-PL201-200 w kolorze naturalnego aluminium 7 015,00 zł

V1EN2-1252-PL201-200 anodowaną w kolorze brązowym 7 115,00 zł

W skład solarnego pakietu promocyjnego Viteco 3 wchodzą:

• 2 kolektory słoneczne płaskie, pionowe, meandryczne, z absorberem miedzianym 
Viteco VSCEM2V/2,0 o wymiarach: 1988 x 1006 x 85 mm (rama kolektora w kolorze 
naturalnego aluminium lub anodowana w kolorze brązowym)

• komplet przyłączeniowy dla zestawu 2-kolektorowego
• solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L z pompą elektroniczną 

Grundfos UPM3 Solar 15-75 i rotametrem 1-6 l/min
• solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 18 litrów (wiszące, w kolorze białym)
• uchwyt montażowy (wieszak ścienny z taśmą mocującą) dla solarnego naczynia wzbiorczego
• przewód elastyczny ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm do połączenia naczynia 

wzbiorczego z solarną grupą pompową wraz z zaworem stopowym do naczynia wzbiorczego
• płyn solarny – pojemność 20 litrów, Tk= -30°C
• regulator solarny Viteco ecoSOL 201 z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000
• wymiennik solarny c.w.u. Elektromet stojący, cylindryczny, o pojemności 200 litrów, 

z 2 wężownicami

Solarny pakiet promocyjny Viteco 4
Numer katalogowy Pakiet zawiera kolektory z ramą: Cena kat. netto

V1EN3-1251-PL201-300 w kolorze naturalnego aluminium 8 465,00 zł

V1EN3-1252-PL201-300 anodowaną w kolorze brązowym 8 615,00 zł

W skład solarnego pakietu promocyjnego Viteco 4 wchodzą:

• 3 kolektory słoneczne płaskie, pionowe, meandryczne, z absorberem miedzianym 
Viteco VSCEM2V/2,0 o wymiarach: 1988 x 1006 x 85 mm (rama kolektora w kolorze 
naturalnego aluminium lub anodowana w kolorze brązowym)

• komplet przyłączeniowy dla zestawu 3-kolektorowego
• solarna dwudrogowa grupa pompowa Viteco 2D/1-6L z pompą elektroniczną 

Grundfos UPM3 Solar 15-75 i rotametrem 1-6 l/min
• solarne ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 24 litrów (wiszące, w kolorze białym)
• uchwyt montażowy (wieszak ścienny z taśmą mocującą) dla solarnego naczynia wzbiorczego
• przewód elastyczny ciśnieniowy DN 16, długość 500 mm do połączenia naczynia 

wzbiorczego z solarną grupą pompową wraz z zaworem stopowym do naczynia wzbiorczego
• płyn solarny – pojemność 20 litrów, Tk= -30°C
• regulator solarny Viteco ecoSOL 201 z 2 czujnikami: CT6-PT1000 i CT6W-PT1000
• wymiennik solarny c.w.u. Elektromet stojący, cylindryczny, o pojemności 300 litrów, 

z 2 wężownicami

UWAGA:
Należy dodatkowo zakupić odpowiedni dla sposobu montażu zestaw montażowy dla 2 lub odpowiednio 3 kolektorów słonecznych płaskich, pionowych, 
o powierzchni 2,0 m² (do numeru katalogowego wybranego zestawu montażowego należy dodać na końcu jego kodu symbol DZ).

W cenniku Viteco dostępne są następujące zestawy montażowe kolektorów słonecznych:
• zestawy montażowe kolektorów na dach skośny 30–65° pokryty dachówką ceramiczną
• zestawy montażowe kolektorów na dach skośny 30–65° pokryty blachodachówką, blachą, papą, gontami bitumicznymi
• zestawy montażowe kolektorów na powierzchnie płaskie 0–20° (dach płaski, fundament)
• zestawy korygujące kąt nachylenia na dach skośny 5–30° pokryty dachówką ceramiczną, blachodachówką, blachą, papą, gontami bitumicznymi

Dystrybucja: Hurtownie Instal-Konsorcjum www.viteco.pl

solarny pakiet promocyjny Viteco 4

Solarna promocja Viteco

Prandelli: dbamy o środowisko

spółka została uczestnikiem programu ekologicznej odpowiedzial-
ności przedsiębiorstw „Firma Przyjazna Naturze”. Zostało to po-
twierdzone certyfikatem Auraeko – Organizacji Odzysku sprzętu 
Elektrycznego i Elektronicznego. Celem programu jest propago-
wanie idei zrównoważonego rozwoju, czyli zarządzanie przed-
siębiorstwem w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.

Audytor SET 7.0

Firma sANKOM wprowadziła na rynek kolejną generację 
oprogramowania z serii Audytor, oznaczoną jako Audy-
tor sET 7.0. Pakiet ten, w zależności od uruchomionych 
modułów, umożliwia projektowanie w jednej aplikacji:
– instalacji centralnego ogrzewania,
– instalacji centralnego chłodzenia
– wewnętrznych instalacji wodociągowych.

Pakiet zawiera całkowicie nowy moduł projektowania 
instalacji wodociągowych (Audytor H2O), który zyskał 
obecnie funkcjonalność analogiczną do programu Au-
dytor C.O. od wersji 6.0. Teraz instalacje wodociągowe 
można projektować zarówno w sposób tradycyjny, tj. 
na rozwinięciu, jak i bardziej nowoczesną metodą, czy-
li na rzutach.
W przypadku projektowania na rzutach tworzony jest 
pełny trójwymiarowy model instalacji. Jednak użytkow-
nik rysuje go na rzutach płaskich. Tak jest dużo łatwiej  

i szybciej. Natomiast trzeci wymiar generowany jest auto-
matycznie przez program w oparciu o dane o poziomach 
elementów instalacji, które najczęściej są w dużej mie-
rze powtarzalne. również automatycznie tworzone są 
trójwymiarowe wizualizacje projektowanych systemów.

W pakiecie dostępny jest również nowy moduł do pro-
jektowania instalacji centralnego chłodzenia (Audytor 
CC), umożliwiający wyregulowanie hydrauliczne insta-
lacji z odbiornikami chłodu, w których jako medium wy-
korzystywana jest woda lub roztwory glikolu.
Obecna wersja oprogramowania zawiera szereg uspraw-
nień w stosunku do wersji poprzednich, np. ułatwiono 
modyfikację tras przewodów (możliwość przesuwania 
punktów węzłowych bez rozłączania segmentów).
szczegółowe porównanie funkcjonalności poszczegól-
nych wersji programów dostępne jest na stronie: www.
sankom.pl.

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2018/05/09.-Viteco-solarna-promocja-A4-03-2018a.pdf
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Technika Chłodzenia – nowy oddział

Technika Chłodzenia sp. z o.o. otworzyła nowy oddział 
firmy – w Warszawie. 
Placówka mieści się przy ulicy Świerszcza 44 (Włochy) 
i jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 
8-16. Oferuje ponad 2500 produktów dostępnych z ma-
gazynu + profesjonalne doradztwo techniczne w zakre-
sie klimatyzacji i chłodnictwa.

Już 300 osób zdecydowało się na start w iV Biegu insta-
latora rotenso 3 czerwca w Bydgoszczy. Bieg instalatora 
to bieg przełajowy na dystansie 10 kilometrów po ścież-
kach i drogach największego parku miejskiego w Polsce 
Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Byd-
goszczy. W tym roku zawodom patronuje marka rotenso.
Łączny limit uczestników w tegorocznej edycji wynosi 
400 osób. Zapisy trwają od stycznia 2018 roku.
Zapisz się
Bieg jest przeznaczony dla wszystkich biegaczy, któ-
rzy zostaną sklasyfikowani według płci i wieku. W Bie-
gu wprowadzone zostają dodatkowe klasyfikacje „in-
stalator” oraz „wod.-kan.” – zarówno indywidualne, 
jak i drużynowe. stąd nazwa biegu i szansa dla biega-
jących instalatorów, inżynierów, projektantów, techni-
ków, handlowców – związanych z szeroko pojętą bran-
żą instalacyjną. W tegorocznej edycji rywalizować będą 
przedstawiciele firm takich, jak Klimor, invest Klima,  
Alfaco Polska, MWiO Grudziądz, Hydro-Met, Pro-instal, 
ATi systemy Elektroniczne, rurex, systherm, Aniro, Klom-
pleks instal, ZWiK Chełmo, PWiK sztum, BArT, Omnia, 
TymGaz, Grupa Kaczmarek, Klima-Therm.
Sprawdź listę startową IV BIEGU INSTALATORA ROTENSO 
instalator jest od pierwszej edycji oficjalną imprezą to-
warzyszącą Międzynarodowym Targom Maszyn i Urzą-

dzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, które co 
roku odbywają się w Bydgoszczy. 26. edycja WOD-KAN 
odbędzie się tuż po biegu, w dniach 5-7 czerwca br.
Biuro zawodów, start i meta oraz liczne atrakcje zloka-
lizowane będą na terenie parku miejskiego „Myślęci-
nek” w Bydgoszczy. 
W pakietach startowych, oprócz koszulki, znajdą się 
atrakcyjne gadżety od izby Gospodarczej „Wodociągi 
Polskie”, organizatora Targów WOD-KAN oraz vouche-
ry do escape roomu Wyjście Awaryjne. Ponadto roten-
so zapewni branżowe nagrody dla zwycięzców biegu.

C4E Forum to konferencja odbywająca się co 2 lata, po-
święcona tematowi efektywności energetycznej w Europie 
Środkowej i Wschodniej, którą organizują wspólnie Chan-
ce for Buildings i Europejska Fundacja Klimatyczna (ECF). 
Po pierwszej odsłonie, która miała miejsce w Bułgarii 
w 2016 r. i która zgromadziła 180 uczestników, C4E Fo-
rum powraca. 
Tym razem konferencja odbędzie się w Serocku pod 
Warszawą w dniach 13-16 czerwca 2018 r. 
Głównym celem C4E Forum jest budowa i wzmocnie-
nie grupy ekspertów skupionych na efektywności ener-
getycznej, a pochodzących z krajów Europy Środkowej i 
Wschodniej. Po raz kolejny wydarzenie zgromadzi przed-
stawicieli rządów, sektora publicznego, organizacji poza-
rządowych oraz biznesu w liczbie ponad 240 uczestników.
Najważniejszą i najobszerniejszą częścią programu są 
sesje panelowe i warsztaty. Tematy poruszane podczas 
sesji są bardzo różnorodne:
· najbardziej pożądanych zagadnieniem w 2018 r. jest, 
ponownie, „Jak stworzyć program wsparcia renowacji 
dla różnego typu budynków“,
· finansowanie efektywności energetycznej, w tym innowa-
cyjne instrumenty finansowe, korzyści wynikające z efek-

tywności energetycznej, wnioski i doświadczenia z wdra-
żania polityki UE oraz działania na poziomie lokalnym. 
sesje plenarne z gośćmi wysokiej rangi:
· sesja plenarna na otwarcie, zgromadzi ministrów i wi-
ceministrów z kilku państw regionu Europy Środkowej 
i Wschodniej (Polski, Bułgarii, Ukrainy i Czech), jak rów-
nież eksperta z Międzynarodowej Agencji Energii. Będą 
oni wspólnie rozmawiać o roli efektywności energetycz-
nej w szerszym kontekście energetycznym.
· Podczas drugiej sesji plenarnej, zróżnicowana grupa 
ekspertów o doświadczeniu w zagadnieniach związa-
nych z finansowaniem z Węgier, Polski i słowacji oraz 
przedstawiciele dwóch kluczowych Dyrekcji General-
nych Komisji Europejskiej (ds. Energii i ds. Polityki re-
gionalnej i Miejskiej) dyskutować będzie o finansowa-
niu efektywności energetycznej teraz i w przyszłości. 
ramowy program oraz informacje o zaproszonych go-
ściach (m.in. Paul Hodson z DG Energy Komisji Europej-
skiej, czy Kathleen Gaffney z Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej) dostępne są pod adresami:
http://c4eforum.net/programme-outline 
http://c4eforum.net/speakerspresenters
Więcej informacji: www.c4eforum.net

C4E Forum – dyskusje o efektywności 
energetycznej w czerwcu

4. Bieg Instalatora Rotenso

http://www.instalreporter.pl
http://bit.ly/bieginstalatora2018_zapisy
https://b4sportonline.pl/bieg_instalatora/lista_uczestnikow_bieg_instalatora_2018_1/1267
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Europejski rynek słonecznych systemów 
ciepłowniczych w 2017 roku powiększył się o 35%

350 ekspertów dyskutowało w Graz, w Austrii podczas 
5. Międzynarodowej Konferencji słonecznych systemów 
Ciepłowniczych o strategii rozwoju rynku słonecznych 
systemów ciepłowniczych.
Werner Lutsch, przewodniczący europejskiego stowarzy-
szenia Euroheat&Power, przewiduje, że w tym roku sektor 
energetyki słonecznej cieplnej wygeneruje, po raz pierw-
szy w historii, 1 TWh energii w ciepłownictwie. Według 
badań rynkowych, udział energii słonecznej współpracu-
jącej z systemami ciepłowniczymi wzrośnie do 240 TWh  
w 2050 roku. Będzie to równoznaczne z 15% europej-
skim zapotrzebowaniem na energię cieplną.
Biorąc pod uwagę średni wzrost rynku w ostatnich pię-
ciu latach równy 35% rocznie, Lutsch jest pewien, że sło-
neczna energia cieplna i ciepłownictwo osiągną ten cel. 
Dania nie jest jedynym liderem na rynku słonecz-
nych systemów ciepłowniczych, gdzie istnieje obec-
nie ponad 100 instalacji słonecznych – z udziałami 
słonecznymi wahającymi się do 15 do 60% całkowi-
tego zapotrzebowania na ciepło. W krajach takich, 
jak: Austria, Niemcy, Francja czy Szwecja obserwu-
je się szybki rozwój tego sektora. 
Dobrze rozwinięta technologia słonecznych systemów 
ciepłowniczych jest wprowadzana coraz częściej wła-
śnie w tych krajach, na coraz większą skalę. istnieją in-
stalacje dostarczające ciepło słoneczne do miast, po-
wstają wioski bioenergetyczne (bioenergy village), gdzie 
ciepło słoneczne pokrywa całkowite zapotrzebowanie 
na ciepło w okresach letnim, budowane są wielkopo-

wierzchniowe farmy o mocach powyżej 100 MWth (np. 
w duńskim mieście silkeborg).
W porównaniu z poprzednią konferencją w Billund (Da-
nia), która miała miejsce w 2016 roku, liczba uczestni-
ków wzrosła dwukrotnie. W obecnej edycji uczestniczy-
ło 350 osób z 33 krajów. 
Podczas konferencji odbyły się spotkania wyjazdowe 
do miejscowości, gdzie działają wielkowymiarowe in-
stalacje kolektorów słonecznych wspomagające syste-
my ciepłownicze. spotkania dały możliwość do nawią-
zywania kontaktów biznesowych. Należy zauważyć, 
że Graz nieprzypadkowo zostało wybrane na or-
ganizatora konferencji. To drugie co do wielkości 
miasto w Austrii planuje budowę projektu „Big  
Solar”, w ramach którego planowana jest budowa 
instalacji kolektorów słonecznych o powierzchni 
450 tys. m2. 
Christian Purrer z Energie steiermark podkreślił na konfe-
rencji, że „Celem projektu Big solar jest znaczący wzrost 
udziału energii odnawialnej w dostawie ciepła w najbliż-
szych latach, integrując bezpieczeństwo dostawy ciepła 
ze zrównoważonym rozwojem. Kluczową rolę w naszym 
projekcie odgrywa energia słoneczna we współpracy z 
sezonowymi magazynami ciepła.”
Więcej informacji o projekcie słoneczne systemy cie-
płownicze – sDHp2m na stronach:
- IEO 
- SDHp2m
źródło: instytut Energetyki Odnawialnej

20 kwietnia 2018 roku zmarł 
Günter schlagowski. 
„Nie ma drugiej osoby, która 
ma więcej zasług dla budow-
nictwa pasywnego w Polsce niż 
Gunter schlagowski. Urodzony  
w Polsce, wychowany w Bremen  
w Niemczech wiele lat temu 
przywiózł do nas z kolebki bu-
downictwa pasywnego niezbęd-
ną wiedzę i narzędzia”. Zostanie 
zapamiętany jako niestrudzo-
ny, wybitnie charakterny twór-
ca i promotor budownictwa pa-
sywnego.
Przeczytaj krótki życiorys

Zmarł Günter Schlagowski

Najnowsza aktualizacja programu PAROC Calculus

Najnowsza aktualizacja programu PArOC Calculus  
w wersji online jest już dostępna.
PArOC® Calculus to program służący do obliczania wy-
miarów oraz parametrów izolacji technicznych dla sys-
temów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
oraz instalacji przemysłowych. Zakres zastosowań apli-
kacji obejmuje powierzchnie płaskie, rurociągi, kanały 
wentylacyjne, a także zbiorniki powszechnie wykorzy-
stywane w procesach przemysłowych. Zaktualizowa-
ne oprogramowanie umożliwia m.in. obliczanie strat 
cieplnych zarówno z izolowanych, jak też niezaizolo-
wanych zaworów i kołnierzy, które zwykle odpowiada-
ją za znaczne ubytki energetyczne. W ramach kalkulacji 
można także wziąć pod uwagę straty ciepła wynikają-
ce z mostków termicznych, jakie tworzą się w obrębie 
rurociągów oraz ciągów podwieszanych. 

PAROC® Calculus w skrócie:
•	prosty	w	użyciu	interfejs,
•	działa	na	komputerach,	tabletach,	telefonach	komór-
kowych,
•	umożliwia	obliczenia	strat	ciepła,	 temperatury	po-
wierzchni, spadku temperatury oraz punktu rosy w ru-
rach, ciągach wentylacyjnych, zbiornikach przemysło-
wych, zaworach i kołnierzach,
•	zapewnia	łatwe	wprowadzanie	średnic	rur	i	wymiarów	
ciągów za sprawą gotowych rozwiązań,
•	pozwala	obliczyć	mostki	termiczne	w	obrębie	rur	i	cią-
gów podwieszanych,
•	umożliwia	wydruk	obliczeń	w	formacie	pdf,
•	wszystkich	obliczeń	dokonuje	w	oparciu	o	równania	
opisane w standardzie EN isO 12241.
Link do wersji online PAROC Calculus

http://www.instalreporter.pl
http://www.klimatyzacja.pl
http://ieo.pl/pl/projekty/sloneczne-systemy-cieplownicze
http://solar-district-heating.eu/Home.aspx
http://www.pibp.pl
http://calculus.paroc.com/paroc-calculus/index_pl.html
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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

Zyskaj 
nawet 6000 zł 

netto!

Z pompą ciepła alpha innotec
żyjesz w strefie komfortu, latem i zimą!
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Nagroda Red Dot 
Design Award 

red Dot Design Award 2018 dla Zehnder Zenia to 
międzynarodowe potwierdzenie wysokiego poziomu 
wzornictwa i jakości. Na nowatorstwo rozwiązania 
wskazuje fakt, że jest to jednocześnie podgrzewacz 
i suszarka do ręczników, grzejnik na podczerwień, 
jak również wentylator grzewczy. Komfort cieplny 
w łazience jest więc gwarantowany przez cały rok  
i w każdych warunkach. sterowane intuicyjnym, do-
tykowym panelem bądź zdalnie – za pomocą apli-
kacji na system iOs i Android.
Jest to już kolejna nagroda dla Zehnder Zenia. Wcze-
śniej urządzenie zostało wyróżnione znakiem jakości 
„Design Plus powered by isH”, który przyznaje się za 
przyszłościowe, innowacyjne wzornictwo i energo-
oszczędną technikę.
Zehnder Zenia obecnie prezentowany jest w Polsce 
jedynie na imprezach targowych. Na polskim rynku 
urządzenie będzie dostępne w drugiej połowie roku. 
Natomiast już teraz uczestniczyć można w konkur-
sie związanym z tym produktem. Trzeba zaprojek-
tować wymarzoną łazienkę z idealnym komfortem 
cieplnym, uzyskanym dzięki zastosowaniu urządze-
nia Zehnder Zenia. 
Konkurs trwa do 31 maja br., możliwość rejestracji 
i więcej informacji tutaj.

Grupa Vasco łączy się z firmą Arbonia, 
szwajcarskim producentem instalacji budowlanych

Vaessen Industries sprzedaje belgijską Vasco Group 
grupie Arbonia, szwajcarskiemu producentowi insta-
lacji budowlanych. W ramach Arbonia AG, spółki no-
towanej na szwajcarskiej giełdzie, Vasco Group otrzy-
muje możliwość wzrostu w skali międzynarodowej,  
a dzięki współpracy w ramach pionu techniki grzewczej, 
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (GWK) grupy Arbonia 
zyskuje znaczną przewagę konkurencyjną. Pion GWK 
i Vasco uzupełniają się optymalnie w zakresie obecno-
ści na rynku, portfolio produktów i kanałów sprzedaży.
rynki zbytu pionu techniki grzewczej, wentylacyjnej  

i klimatyzacyjnej (GWK) grupy Arbonia są w dużej mie-
rze komplementarne wobec istniejących rynków Vasco 
Group. Podczas gdy spółki Arbonia z markami Kermi, 
Arbonia, sabiana czy Prolux operują przede wszystkim  
w Niemczech, szwajcarii, Włoszech, Francji i Polsce, Va-
sco Group utrzymuje wiodącą pozycję na takich rynkach, 
jak Belgia i Holandia. Oprócz wejścia na rynki krajów Be-
neluksu Vasco Group umożliwi grupie Arbonia wzmoc-
nienie pozycji rynkowej we Francji i w Niemczech.
Przejmując Vasco Group, Arbonia z jednej strony uzupeł-
nia portfolio produktów pionu GWK o wiodące marki, 
takie jak Vasco, Brugman i superia, cieszące się w kra-
jach Beneluksu ugruntowaną pozycją, a z drugiej stro-
ny wprowadza do swojej oferty designerskie grzejniki 
klasy premium, w szczególności w droższym segmen-
cie cenowym w krajach niemieckojęzycznych, w Euro-
pie Wschodniej, rosji, Azji i na Środkowym Wschodzie. 
Jednocześnie Arbonia zapewnia sobie możliwość dal-
szego wzrostu w segmencie kontrolowanej wentylacji 
pomieszczeń w obszarze rozwiązań centralnych i zde-
centralizowanych oraz ogrzewania podłogowego. Dzięki 
intensyfikacji marketingu i sprzedaży krzyżowej i wspól-
nym generowaniu większej wartości w obszarze prac 
badawczo-rozwojowych, zakupów i produkcji nowo po-
wstały pion GWK będzie mógł osiągać efekty synergii  
i realizować trwały wzrost, co pozwoli wzmocnić całą 
grupę Arbonia. Natomiast spółki należące do Vasco Gro-
up zyskają możliwość dalszego wzrostu w otoczeniu sil-
nej międzynarodowej grupy.
Organizacyjnie Vasco Group zostanie wraz z należący-
mi do niej spółkami włączona do pionu GWK grupy Ar-
bonia, jednak istniejące marki Vasco Group oraz grupy 
Arbonia mają funkcjonować na rynku niezależnie. Arbo-
nia przejmie również wszystkie umowy z pracownikami.
Podpisanie i sfinalizowanie (closing) umowy połączenia 
nastąpiło w środę wieczorem, 16 maja 2018.

http://www.alpha-innotec.pl/
http://www.instalreporter.pl
https://contest.zehnder-zenia.com/pl/pl/
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Dwa pytania o POŚ: o uzyskanie 
pozwolenia i możliwość stosowania 
oczyszczalni drenażowych
Odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych 
do przydomowych oczyszczalni ścieków, nigdy nie 
przestanie być „modnym” i jednocześnie zajmują-
cym tematem, który budzi wiele pytań i wątpliwości.

W dużym skrócie dla utrwalenia, poruszę dwa wybra-
ne zagadnienia dotyczące tak popularnych dziś POŚ.

Kiedy i gdzie można uzyskać 
pozwolenie na POŚ, a kiedy będzie 
odpowiedź odmowna?

Gospodarowanie ściekami ma odzwierciedlenie  
w wielu aktach prawnych zarówno tych krajowych, 
jak i unijnych. Za najważniejszy akt należy przywo-
łać Dyrektywę rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczą-
cą oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG.
Zapis artykułu 3 w/w dyrektywy ściekowej Unii Eu-
ropejskiej ma brzmienie: 
„W przypadku, gdy ustanowienie systemu zbierania 
nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzy-
ści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne 
koszty, należy zastosować pojedyncze systemy lub 
inne właściwe systemy zapewniające ten sam po-
ziom ochrony środowiska”. 
Przywołana treść nakazuje wręcz, żeby na terenach 
nieskanalizowanych lub tam, gdzie budowa kanali-
zacji jest ekonomicznie nieuzasadniona, budować 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. W ten sposób 
nie odniesiemy się do bezodpływowych zbiorników 
szambowych. Chociaż bywają niestety okoliczności, 
które spowodują, że w ostateczności wybudowanie 

POŚ nie będzie możliwe, a budowa szamba owszem.
Za „okoliczności” podam np. lokalne uwarunkowa-
nia, a dokładnie gminne programy ochrony środo-
wiska i miejscowe plany zagospodarowania terenu.
Oznacza to, że właściciel nieruchomości przed pla-
nowaną inwestycją POŚ zobowiązany jest zweryfi-
kować, czy w najbliższych latach gmina planuje bu-
dowę sieci kanalizacyjnej, która objęłaby również 
teren jego zamieszkania. 
Budowa sieci kanalizacyjnej jest z góry określona  
w programie koncepcji gospodarki ściekowej dla tere-
nu każdej gminy. rada Gminy przyjmuje tzw. uchwałę 
z programem gospodarki ściekowej na swoim terenie, 
wyznaczając miejsca, dla których przewidziana będzie 
sieć kanalizacji z określeniem czasowym oraz obszary 
wyłączone z sieci, a przeznaczone pod indywidualną 
gospodarkę ściekową, czyli budowanie oczyszczalni 
przydomowych. Gmina po sporządzeniu takiego pla-
nu niejednokrotnie wspomaga swoich mieszkańców 
i tworzy dla nich program dofinansowania budowy 
oczyszczalni przydomowych z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Przyjmujemy jednak, że miejscowy plan zagospoda-
rowania oraz warunki środowiskowe (nie dopuszcza 
się jeszcze stosowania przydomowych oczyszczal-
ni na obszarach podlegających szczególnej ochro-
nie środowiska i narażonych na powodzie oraz zale-
wanie wodami opadowymi), umożliwiają realizację 
POŚ i przystępujemy do kolejnych obowiązujących 
procedur prawnych.

Odpowiedzi udzieliła: Justyna Pytkowska
Specjalista ds. technicznych ROTH POLSKA Sp. z o.o.

1  Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ) na terenie nieskanalizowanym

Jeśli plany jednoznacznie określają bli-
ski termin wykonania kanalizacji zbior-
czej, realizacja POŚ staje się w tym 
przypadku niemożliwa i pozostanie wy-
konanie zbiornika szambowego, jako 
tymczasowe rozwiązanie do czasu wy-
konania i podłączenia do kanalizacji.
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darczych w budynkach mieszkalnych na terenach 
nieskanalizowanych. Procesy technologiczne nastę-
pują w osadniku gnilnym (mechaniczne oczyszczanie 
beztlenowe – na skutek sedymentacji i flotacji z wyko-
rzystaniem flory bakteryjnej) oraz w gruncie poprzez 
drenaż rozsączający (tlenowe procesy biologiczne).
Dla tego typu urządzeń nie prowadzi się jednak ba-
dań skuteczności oczyszczania przez notyfikowane 
laboratorium, jak w przypadku oczyszczalni typu 
biologicznego z osadem czynnym, złożem zanurzo-
nym itp., niemniej szacowane, podawane w litera-
turze skuteczności pracy na wylocie z POŚ z drena-
żem kształtują się na poziomie 40-94% dla zawiesiny, 
23,3-66% dla BZT5.  

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska  
z dn. 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodli-
wych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 
1800), istnieje wymóg, że przydomowe urządzenia 
do neutralizacji ścieków mają w obowiązku zapew-
nienie odpowiedniego poziomu oczyszczenia ście-
ków. Od dnia 01.01.2016 roku powyższe przepisy 
wprowadzają obowiązek nieprzekraczania najwyż-
szych dopuszczalnych wartości wskaźników zgod-
nie z załącznikami, w tym szczególnie z załącznikiem  
nr 3 dla właściwej rLM aglomeracji. 
Rysunek: opracowania własne autora
Zdjęcie: Roth Polska

Właściwym organem do przyjęcia zgłoszenia jest sta-
rostwo Powiatowe. Zgłoszenia należy dokonać przed 
zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budow-
lanych. Do wykonania robót budowlanych, jak rów-
nież do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ście-
ków, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wnie-
sie sprzeciwu. Budowa nie może rozpocząć się póź-
niej niż po upływie 2 lat od określonego w zgłosze-
niu terminu jej rozpoczęcia.
W zgłoszeniu budowy należy określić rodzaj, zakres 
i sposób wykonywania robót budowlanych oraz ter-
min ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć 
oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności o po-
siadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane. Dodatkowo należy dołączyć de-
klarację właściwości użytkowych urządzenia, katalogi 
producenta oraz mapkę sytuacyjno-wysokościową 
z nakreśleniem koncepcji programowo-przestrzen-
nej POŚ (wrysowanie oczyszczalni ścieków można 

wykonać samodzielnie). Mapkę sytuacyjno-wyso-
kościową (koszt ok. 50 zł) należy zakupić w Wydzia-
le Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nie-
ruchomościami starostwa Powiatowego.
 
Gdzie można wybudować 
przydomowe oczyszczalnie 
drenażowe?

Drugie pytanie/zagadnienie ostatecznie może wydać 
się dla większości zainteresowanych zasmucające.  
W fazie realizacji inwestycji POŚ z drenażem stano-
wią wariant niskobudżetowy urządzeń alternatyw-
nego sposobu neutralizacji ścieków bytowo-gospo-

2  schemat mapki syt.-wys.z naniesioną przydomową oczyszczalnią ścieków

LEGENDA:
1. Budynek mieszkalny
2. rura doprowadzająca ścieki DN 150
3. Oczyszczalnia ścieków

4. rura odprowadzająca 
oczyszczone ścieki 
do odbiornika (studni chłonnej)

5. studnia chłonna
6. rura rozsączająca
7. studnia wiercona 

Przykładowa treść 
zgłoszenia budowy

W myśl przepisów („Prawo budowla-
ne” z dnia 7 lipca 1994 r. art. 29, ust. 1,  
pkt. 3 oraz „Prawo ochrony środowi-
ska” art. 153 ust. 1 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r.) przydomowa 
oczyszczalnia ścieków o wydajności 
do 7,5 m3 na dobę oraz własne gospo-
darstwo domowe lub rolne i inne nie-
będące przedsiębiorstwem, a posiada-
jące na swojej posesji instalację typu 
oczyszczalnia ścieków o parametrach 
nieprzekraczających 5 m3 przepusto-
wości (w ramach zwykłego korzysta-
nia z wód), nie wymaga pozwolenia na 
budowę, a jedynie wymaga zgłoszenia 
budowy oraz zgłoszenia eksploatacji, 
które polegają na podaniu informacji 
właściwemu organowi faktu budowy. 

Na właścicieli POŚ w aglomeracjach 
nałożony został obowiązek kontro-
li skuteczności oczyszczania ście-
ków (wykonywanie badań oczyszczo-
nych ścieków wprowadzanych m.in. 
do gruntu poprzez zlecanie akredyto-
wanemu laboratorium poboru śred-
nich dobowych próbek ścieków, ilość 
badań uzależniona jest od wielko-
ści aglomeracji). Parametrami wy-
magającymi badań są: BZT5, ChZT, 
zawiesiny ogólne, azot ogólny i fos-
for ogólny. Oznacza to, że drenażowa 
technologia oczyszczalni oparta na 
procesach gnilnych nie może już być 
stosowana na obszarach definiowa-
nych jako aglomeracje.

http://www.instalreporter.pl
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kresie pomp zamiennych do urządzeń 
grzewczych, rozdzielaczy, grup pompo-
wych. Pompa ta może zastąpić pompy 
Wilo serii: star rs, star E/EP/ sT/ ECO/ 
PArA i pompy firmy Grundfos serii: AL-
PHA, UPE, UPs. swoje niezwykłe wa-
lory praktyczne zawdzięcza kompaktowej 
konstrukcji, nowemu trybowi regulacji iPWM oraz no-
wej funkcji sYNC.
Funkcja sYNC dostępna jest z poziomu telefonu ko-
mórkowego w aplikacji Doradca Wilo.

Jak dostosować nową pompę do wymagań insta-
lacji/urządzenia razem z Doradcą Wilo?
Proces dostosowania nowej pompy do instalacji jest 
niezwykle prosty.
1. Uruchom Aplikację Doradca Wilo i włącz funkcję 
Asystent funkcji sYNC (fot. 2).
2. Wpisz nazwę starej pompy i sprawdź możliwości 
synchronizacji.
3. Postępuj zgodnie z informacjami w Asystencie 

funkcji sync i porównaj efekt końcowych ustawień 
na telefonie z diodami LED na Twojej pompie (fot. 3).
Jeżeli stan diod LED się zgadza, synchronizacja do-
biegła końca, a Twoja pompa jest gotowa do pracy!
Na wyświetlaczu LED znajdują się dwa zielone przy-
ciski do wyboru trybu regulacji oraz charakterysty-
ki pracy.
Górny przycisk obsługowy (fot. 4) pozwala na wy- 
bór jednego z czterech trybów pracy pompy:
•	dp-v	dla	instalacji	ogrzewania	grzejnikowego,
•	dp-c	dla	instalacji	ogrzewania	podłogowego,
•	stałoobrotowy:	dla	szybkiej	zamiany	starej	pompy,

Pod względem budowy Wilo-Varios PiCO to bez-
dławnicowa pompa obiegowa o najwyższej sprawno-
ści z przyłączem gwintowanym, silnikiem EC odpor-

nym na prąd przy zablokowaniu oraz zintegrowaną, 
elektroniczną regulacją wydajności. Wilo-Varios PiCO 
jest najbardziej kompatybilnym rozwiązaniem w za-

Wilo-Varios PICO to pompa, której choć jeden egzemplarz każdy instalator powinien mieć w swoim 
samochodzie, jadąc na serwis do klienta. Wilo-Varios PICO dzięki swojej funkcjonalności oraz 
kompaktowej budowie umożliwia wymianę pomp zintegrowanych w urządzeniach grzewczych. 
Dodatkowo pomocna funkcja SYNC umożliwia skopiowanie charakterystyki hydraulicznej pompy, 
która jest wymieniana. Gwarantuje to wymianę pompy 1:1, nie tylko pod względem wymiarów 
montażowych, ale przede wszystkim parametrów pracy zapewniając komfort użytkowania instalacji 
na kolejne lata. Funkcja Sync dostępna jest z poziomu telefonu komórkowego w aplikacji Doradca Wilo.

Wilo-Varios PICO 
– uniwersalna pompa zamienna do urządzeń  
 grzewczych,rozdzielaczy, grup pompowych

NOWO
ŚĆ

1

2 3
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Wilo Polska sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola 
tel. 22 702 61 61, faks 22 702 61 00
wilo@wilo.pl, www.wilo.pl
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Dane techniczne Wilo-Varios PICO:
• Współczynnik efektywności energetycz-

nej EEI ≤ 0,20
• Temperatura przetłaczanego medium:
- przy maks. temperaturze otoczenia 40°C: 

od -10° do 95°C
- przy maks. temperaturze otoczenia 25°C: 

od -10° do 110°C
• Napięcie zasilania: 1~230 V, 50 Hz
• Przyłącze gwintowane: Rp ½, Rp 1
• Stopień ochrony: IPX 2D
• Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
• Pobór mocy P1: 4-50 W
• Przetłaczane medium: woda grzewcza 

zgodnie z VDI2035, roztwór woda-glikol  
o stężeniu < 50%

4

•	zewnętrznego	sterowania	iPWM	dla	podłączenia	
do nadrzędnej automatyki układu solarnego lub ko-
tłowego.
Wskazówka: wciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sek.  
górnego przycisku spowoduje włączenie funkcji od-
powietrzania pompy i wzbudzenie instalacji.
Dolny przycisk obsługowy (fot. 4) pozwala na wybór 
jednej z trzech (i, ii, iii) charakterystyk pracy pompy:
•	dla	trybu	dp-v	odpowiednio:	3,6;	4,8	i	6,8	m;
•	dla	trybu	dp-c	odpowiednio	3,	5	i	6,8	m;
•	dla	trybu	stałoobrotowego:	1,	2	i	3	bieg;
•	dla	trybu	zewnętrznej	regulacji:	PWM1	oraz	PWM2.
Wskazówka: wciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sek.  
dolnego przycisku spowoduje włączenie funkcji re-
startu pompy celem odblokowania wirnika po okre-
sie przestoju.

Pełna kontrola pracy pompy dzięki funkcji iPWM
iPWM oznacza inteligentną (dwukierunkową/dwudro-
gową) modulację szerokości impulsów. sygnał PWM 
aktywowany z zewnątrz pozwala na regulację pręd-
kości obrotowej pompy, sygnał powrotny z pompy 
informuje o wielkości przepływu.
Wtyczka kabla sygnałowego PWM zlokalizowana 
została od frontu, co bardzo ułatwia montaż w już 
istniejących układach np. solarnych. Przewód sy-
gnałowy Wilo-PWM dostępny jest jako osprzęt do-
datkowy. 
Łatwy montaż zapewniony jest także dzięki kom-
paktowej budowie oraz wygodnym połączeniom 
elektrycznym.
Zastosowanie nowej kompaktowej budowy pozwa-
la na dostęp od frontu do śrub montażowych oraz 
zamianę starych pomp kotłowych 1:1.
Dodatkowo dla ergonomii zabudowy pompy Wilo-
-Varios PiCO zostały wyposażone w nowe przyłącze 
oraz kabel przedłużający do podłączenia wtyczki Wi-
lo-Konektor (w zakresie dostawy).

ZAPRASZAMY! 
Pobierz aplikację „Doradca Wilo” i prześlij do nas jej 

zdjęcie/zrzut z ekranu na swoim smartfonie lub tablecie!

Każdy z uczestników konkursu otrzyma 
torbę oraz piłkę plażową.
Dodatkowo wśród przesłanych  
zgłoszeń rozlosujemy 5 zestawów 4F  
(torba sportowa + koszulka polo).

Aplikację możesz pobrać za darmo:
• w App Store (kliknij) 
• w Google Play (kliknij)

„Doradcę Wilo” można również otworzyć 
w przeglądarce internetowej (kliknij)

„Doradca Wilo” – cały świat pomp 
w jednej aplikacji

Aplikacja oferuje Użytkownikowi bezpośredni dostęp 
do informacji o produktach oraz specjalistycznej  
wiedzy z zakresu techniki pompowej. 
• Dobór pomp
• Zamienniki
• Kody komunikatów
• Asystent funkcji Sync.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres 
instalreporter@instalreporter.pl, 
do dnia 12.06.2018 r.

Szczegółowy regulamin konkursu (kliknij)

 

http://www.instalreporter.pl
https://itunes.apple.com/pl/app/wilo-assistant/id397747214?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=wilo.droid
http://app.wilo.com/pl/Default.aspx#home
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2018/05/regulamin-Konkursu-Doradca-Wilo.docx


Sam raport to obszerna 145-stronicowa publi-
kacja, zawierająca wiele bardzo ciekawych rozdzia-
łów poświęconych m.in. omówieniu stanu wsparcia 
szeroko rozumianych inwestycji modernizacyjnych 
w domach jednorodzinnych, prezentacji „Krajowe-
go Programu Modernizacji Budynków” (iEŚ), potrze-
bie kompleksowych modernizacji, albo też likwida-
cji niskiej emisji przy wykorzystaniu systemów 
ciepłowniczych.
My jednak w instalreporterze skoncentrujemy się 
głównie na jednym opracowaniu pod tytułem „Stan 
techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce. 
Potrzeby remontowe, źródła ogrzewania i stan-
dardy izolacyjności cieplnej” autorstwa Łuka-
sza Pytlińskiego z CEM Instytutu Badania Rynku 
i Opinii Publicznej. Wybraliśmy z tego opracowania 

najciekawsze fragmenty dotyczące głównie instalacji  
i potrzeb ich modernizacji.
Badania zrealizowane zostały przez CEM instytut Ba-
dań rynku i Opinii w dniach od 18 kwietnia do 12 maja 
2017 r. Badania wykonano na reprezentatywnej próbie 
1000 właścicieli domów jednorodzinnych w Polsce.

Jak więc ogrzewamy nasze domy?

Na podstawie danych z Narodowego spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań z 2011 roku oraz średniej 
wielkości rocznych przyrostów liczby budynków wy-
nikających z procesu oddawania nowych obiektów do 
użytkowania, liczbę budynków jednorodzinnych w Pol-
sce na koniec 2016 roku oszacować można na 5 367 
000. Większość z nich, ponad 70%, zlokalizowanych 

„Efektywność Energetyczna w Polsce. Przegląd 2017” to raport koncentrujący się 
na najważniejszych wyzwaniach efektywności energetycznej w Polsce – problemie 
smogu i modernizacji budynków jednorodzinnych.

Efektywność 
energetyczna  
w Polsce –  
przegląd 2017 

Wybrane zagadnienia z raportu,  
czyli o ogrzewaniu domów
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mianie kotłów grzewczych na nowocześniejsze lub 
zmiany źródła ciepła, planowane przez samych wła-
ścicieli domów są w swej nikłej skali zdecydowanie 
niewystarczające do zmiany obecnej struktury pa-
liw grzewczych, a co za tym idzie – do wymiernej re-
dukcji emisji pyłowych z tego sektora.

Potrzeby remontowe

skala potrzeb inwestycyjnych w segmencie budow-
nictwa jednorodzinnego jest bardzo duża. Zdecydo-
wana większość badanych wskazuje na potrzebę re-
alizacji remontów (fot. 1), których skalę określić należy 
jako znaczną. Zaledwie 30% badanych właścicieli bu-
dynków jednorodzinnych twierdzi, że nie widzą oni po-
trzeby realizacji żadnych poważniejszych inwestycji.
Najczęściej wymieniane potrzeby inwestycyjne związane 
są z modernizacją instalacji grzewczej i wymianą kotła.
Fakt, że na szczycie hierarchii potrzeb remontowych 
uplasowały się właśnie źródła grzewcze, może być 
dowodem na skuteczność działań na rzecz ochrony 
powietrza, zapoczątkowanych kilka lat temu przez 

oddolne inicjatywy obywatelskie, które zdefiniowały 
niską emisję jako kluczowy czynnik przyczyniający się 
do zanieczyszczenia powietrza w Polsce (to zagad-
nienie wymaga ewentualnych dalszych badań). stała 
obecność tematyki związanej z zanieczyszczeniem
powietrza i jego źródłami we wszystkich mediach, 
zwiększająca się aktywność samorządów w zakresie 
narzędzi wsparcia modernizacji źródeł grzewczych 
oraz wprowadzenie tego tematu w dyskurs politycz-
ny, doprowadziły do znacznego wzrostu świadomo-
ści społecznej w tym zakresie. Tak więc sami wła-
ściciele domów jednorodzinnych, które, jak wynika 
z badań, w dużej części ogrzewane są z reguły prze-
starzałymi i energochłonnymi źródłami grzewczymi, 
coraz powszechniej zdają sobie sprawę, że instalacje 
grzewcze w ich budynkach wymagają modernizacji. 
Jak dowodzą wyniki badania, na potrzebę moder-
nizacji instalacji grzewczej nieco częściej wskazują 
właściciele budynków jednorodzinnych zlokalizo-
wanych w miastach (39% badanych z miast wymie-
nia wśród potrzeb remontowych modernizację in-
stalacji grzewczej i wymianę źródła, podczas gdy na 
wsiach analogiczny odsetek wynosi 32%). Globalnie 
w miastach źródła oparte na paliwach stałych z re-
guły nie stanowią segmentu dominującego, jak to 
ma miejsce na terenach wiejskich, a co za tym idzie, 
presja społeczna w miastach na eliminację lub mo-
dernizację tych źródeł może być większa, a równo-
cześnie przykład miast wprowadzających regulacje 
lub zalecenia w tym względzie wskazuje, że w bliż-
szej lub dalszej przyszłości dotychczas wykorzysty-
wane standardy w zakresie źródeł grzewczych będą 
podlegały istotnym modyfikacjom.

Oszacowanie potrzeb finansowych 
(fot. 2)

Na podstawie oczekiwanych kosztów najpilniejszych 
przedsięwzięć remontowych podjęto próbę oszaco-
wania kosztów poszczególnych remontów w ska-
li ogólnopolskiej. W tabeli 2 przedstawiono średnie 

jest na terenach wiejskich, co ma istotny wpływ na 
strukturę paliw wykorzystywanych do ich ogrzewania.
Wyniki badań wskazują, że niespełna co piąty budy-
nek jednorodzinny w Polsce ogrzewany jest źródła-
mi, które nie wywierają negatywnego wpływu na ja-
kość powietrza.
równocześnie paliwami stałymi ogrzewanych jest nie-
mal 4 500 000 domów jednorodzinnych. Aż 1 700 000  
budynków wyposażonych jest w wyeksploatowa-
ne już w dużej części kotły węglowe mające 10 lat  
i więcej. Zdecydowana większość z nich to nieskom-
plikowane w konstrukcji kotły zasypowe, w których 
można spalać wszystkie dostępne typy paliw stałych  
w tym najbardziej szkodliwe dla środowiska muły, 
floty oraz odpady komunalne czy budowlane.
Dalsze 50 000 budynków ogrzewanych jest wciąż pie-
cami węglowymi. Uwagę zwraca duży udział budyn-
ków wykorzystujących w celach grzewczych kotły bądź 
kominki na drewno lub inny rodzaj biomasy. Biomasa 
lub drewno stanowi głównie paliwo grzewcze w niemal 
1 mln budynków. Dodatkowo z drewna korzysta się  
w prawie 70% budynków wyposażonych w kotły wę-

glowe. Oznacza to, że drewno w celach grzewczych 
używane jest aż w ponad 3 200 000 budynkach.  
Tę liczbę należy uzupełnić sporym zasobem budyn-
ków, w których zainstalowane są kominki stanowią-
ce dodatkowe lub alternatywne źródło ogrzewania.
Obraz struktury źródeł grzewczych budynków jedno-
rodzinnych trzeba uzupełnić informacją, że 40% bu-
dynków jednorodzinnych w Polsce pozbawione jest 
jakiejkolwiek izolacji cieplnej w przypadku ścian ze-
wnętrznych, a wśród domów ocieplonych duży od-
setek budynków wyposażony jest w warstwę izola-
cji cieńszą niż 10 cm.
Przytoczone powyżej dane wskazują jednoznacznie, 
że budynki jednorodzinne stanowią w Polsce kluczo-
we źródło emisji szkodliwych substancji do powie-
trza. Można się spodziewać, że bez zdecydowanej 
interwencji państwa w zakresie norm jakościowych 
dla wykorzystywanych kotłów oraz spalanych w nich 
paliw sytuacja nie ulegnie zmianie w zarówno bliż-
szej, jak i dalszej perspektywie czasowej.
Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości, że przy-
szłe działania modernizacyjne polegające na wy-

38   |   Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2017

Co dziesiąty właściciel domu jednorodzinnego wska-
zuje na potrzebę wymiany drzwi zewnętrznych. Niewiele 
wskazań, gdyż zaledwie 7%, przypadło na wymianę okien, 
jednak, jak pokazują wyniki badań, inwestycja ta zrealizo-
wana została już całkowicie lub częściowo w przeważają-
cej większości budynków.

Co naturalne, rzadziej potrzeby inwestycyjne zgłasza-
ją mieszkańcy domów najnowszych, wybudowanych po 
2000 roku, choć i w tym wypadku aż co czwarty badany 
wskazuje, że instalacja grzewcza w jego budynku wymaga 
modernizacji.

Proszę powiedzieć, które z następujących prac remontowych należałoby
przeprowadzić w Pana(i) domu?

Źródło: Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 1000; opracowanie własne

Modernizacja instalacji
grzewczej wraz

z wymianą kotła

Remont dachu wraz
z ociepleniem

Ocieplenie ścian
budynku

Remont
kuchni/łazienki

Wymiana drzwi
zewnętrznych

Wymiana okien

Żadne

Ogółem Miasto Wieś

34,1%
39,2%

31,7%

26,5%
24,1%

27,6%

26,0%
22,5%

27,6%

17,6%
19,1%

16,9%

11,1%
11,0%
11,1%

7,1%
8,6%

6,4%

30,2%
29,1%

30,7%

1  źródło: Badania CATi 2017 r.; Podstawa N = 1000; opracowanie własne
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rankingu są wymiana drzwi zewnętrznych i wymiana okien, 
których koszt nieznacznie przekracza 3 mld zł.

Kwota 80 mld może być określona jako wygórowana, 
jeśli jednak popatrzymy na nią przez pryzmat faktu, że 
stanowi ona zaspokojenie najpilniejszych potrzeb remon-
towych niemal połowy mieszkańców naszego kraju, jej wy-
sokość opisać należy jako racjonalną.

Średnie oczekiwane 
koszty dla 
poszczególnych 
elementów 
budynku i szacunki 
oczekiwanego 
globalnego kosztu 
inwestycji w skali 
kraju Śr
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Ocieplenie ścian 
budynku 26 100 zł 14,7% 788 949 20 591 568 900 zł

Remont dachu wraz 
z ociepleniem 29 200 zł 19,0% 1 019 730 29 776 116 000 zł

Wymiana drzwi 
zewnętrznych 4 500 zł 3,7% 198 579 893 605 500 zł

Wymiana okien 12 800 zł 3,5% 187 845 2 404 416 000 zł

Remont kuchni/
łazienki 17 800 zł 8,9% 477 663 8 502 401 400 zł

Modernizacja 
instalacji grzewczej
wraz z wymianą kotła 
grzewczego

14 800 zł 20,1% 1 078 767 15 965 751 600 zł

RAZEM 78 133 859 400 zł

Źródło: Badania CATI 2017 r.; Podstawa N=1 000; opracowanie własne2  źródło: Badania CATi 2017 r.; Podstawa N=1 000; opracowanie własne
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koszty inwestycyjne oparte na wyliczeniach dokona-
nych przez samych badanych. Tak wyliczone średnie 
mają oczywiście jedynie wartość poglądową, gdyż 
w zależności od wielkości budynku koszty prac re-
montowych mogą się istotnie różnić.
również sama skala inwestycji podlega znacznemu 
zróżnicowaniu. Zróżnicowanie to w najbardziej do-
bitny sposób ujawnia się w przedsięwzięciach zwią-
zanych z remontem dachu. Mogą one ograniczać 
się do prostego i względnie taniego remontu, po-
legającego na ułożeniu wełny mineralnej na pod-
daszu i zamykającego się kwotą kilku tys. zł, lub też 
obejmować całkowitą przebudowę ostatniej kon-
dygnacji, czego koszty sięgać mogą nawet 100 tys. 
zł i więcej.
Analizując poniżej przedstawione dane należy mieć 
więc na uwadze, że prezentowana przez nie skala ilo-

ściowa jest odbiciem subiektywnych ocen i potrzeb 
właścicieli budynków jednorodzinnych i nie opiera 
się na szczegółowych kosztorysach realizowanych 
przez wykonawców prac remontowo-budowlanych. 
Tak więc rzeczywista kwota realizacji inwestycji może 
być nawet wyższa.
Średnia całkowita wartość potrzeb inwestycyj-
nych, wśród tych, którzy wskazują choć jedną po-
trzebę to 21 tys. zł (aż 67% badanych z tej grupy). 
Zgodnie z oczekiwanymi kwotami podawanymi 
przez badanych, finansową skalę realizacji naj-
pilniejszych potrzeb inwestycyjnych w domach 
jednorodzinnych, po przeskalowaniu na ogół bu-
dynków jednorodzinnych w Polsce, oszacować 
można na kwotę sięgającą blisko 80 mld zł.
Największy udział w tej globalnej wartości mają 
remonty dachów oraz ocieplenie ścian budyn-

ków. Te dwie inwesty-
cje łącznie szacowane 
są na ponad 50 mld zł. 
Oczekiwany koszt in-
westycji najczęściej 
wymienianej wśród 
najpilniejszych przed-
sięwzięć, czyli moder-
nizacji instalacji grzew-
czej, to 16 mld zł.

Struktura źródeł 
ciepła (fot. 3)

Z badań zrealizowanych 
w 2017 roku na losowej 
próbie właścicieli domów 
jednorodzinnych wyni-
ka, że kotły i piece bazu-
jące na paliwach stałych 
utrzymują dominujący 
udział w strukturze źró-
deł ogrzewania w do-
mach jednorodzinnych.
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STRUKTURA
ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
Z badań zrealizowanych w 2017 roku na losowej próbie 
właścicieli domów jednorodzinnych wynika, że kotły i piece 
bazujące na paliwach stałych utrzymują dominujący udział 
w strukturze źródeł ogrzewania w domach jednorodzin-
nych. W przypadku niemal 70% budynków jednorodzin-
nych główne źródło ogrzewania stanowi kocioł lub piec 
węglowy. W dalszych 14% domów rolę tę pełni kocioł na 
drewno lub inny rodzaj biomasy. 2% badanych deklaruje ko-
rzystanie z kominków na drewno. Należy jednak pokreślić, 
że biomasa i drewno są często wykorzystywane również 

W jaki sposób ogrzewa Pan(i) dom? Proszę podać główne źródło ciepła

Źródło: Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 1000; opracowanie własne

Kocioł/piec węglowy

Kocioł na drewno,
inny rodzaj biomasy

Kocioł gazowy

Kominek/koza
na drewno

Kocioł na
olej opałowy

Ogółem Miasto Wieś

66,4%
57,9%

70,3%

14,1%
5,7%

17,9%

14,0%
26,0%

8,5%

2,1%
3,8%

1,3%

1,2%
1,2%
1,2%

MSC
1,0%
2,4%

0,3%

Ogrzewanie
elektryczne

0,5%
1,0%
0,2%

Źródła ekologiczne
0,7%
1,9%

0,3%

3  źródło: Badania CATi 2017 r.; Podstawa N = 1000; opracowanie własne
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W przypadku niemal 70% budynków jednorodzin-
nych główne źródło ogrzewania stanowi kocioł lub 
piec węglowy. W dalszych 14% domów rolę tę pełni 
kocioł na drewno lub inny rodzaj biomasy. 2% bada-
nych deklaruje korzystanie z kominków na drewno. 
Należy jednak pokreślić, że biomasa i drewno są czę-
sto wykorzystywane również przez badanych użyt-
kujących kotły węglowe, stąd powyżej przytoczony 
odsetek odnoszący się do biomasy w rzeczywistości
może być nieco zaniżony. Aż 21% badanych pyta-
nych o rodzaj używanego źródła ciepła wskazało, 
że jest to kocioł, w którym wykorzystują zamiennie 
węgiel oraz drewno, w istocie więc użytkownicy ko-
tłów węglowych wykorzystują w charakterze pali-
wa również biomasę. Podobnie ma się też sytuacja 
w przypadku kotłów na drewno. Użytkownikom ta-
kich kotłów również zdarza się, wraz z biomasą, do-
datkowo wykorzystywać również węgiel. Około 14% 
domów jednorodzinnych ogrzewanych jest za po-
mocą kotłów gazowych. Niewielki udział stanowią 
budynki wykorzystujące kotły olejowe, ogrzewanie 
elektryczne, MsC oraz źródła ekologiczne (pompy 
ciepła, energię geotermalną).
W miastach odsetek budynków jednorodzinnych 
ogrzewanych paliwem węglowym jest niższy niż 
w próbie ogółem i sięga niespełna 60%. również 
znacznie mniej jest domów, w których główne źró-

dło ogrzewania stanowią źródła bazujące na spala-
niu drewna. równocześnie znaczący udział stano-
wią budynki ogrzewane kotłami gazowymi (26%).
Na terenach wiejskich udział budynków ogrzewa-
nych paliwami stałymi sięga niemal 90%.
Analizując dane, dotyczące korzystania z kotłów ga-
zowych jako głównego lub alternatywnego źródła 
ogrzewania budynku można dojść do wniosku, że 
prawie co piąty budynek jednorodzinny wyposażo-
ny jest w gazowy kocioł grzewczy wykorzystywany 
w celach grzewczych. Dalsze 11% domów korzysta 
z podgrzewaczy lub kotłów zasilanych gazem wy-
łącznie w celu podgrzania wody użytkowej, a kolej-
ne 10% podłączone jest do sieci gazowej, nie wyko-
rzystuje jednak urządzeń grzewczych. 
Wyniki badania wskazują, że 60% ogółu budynków 
jednorodzinnych w Polsce nie jest podłączonych do 
sieci gazowej (fot. 4).
Jak można oczekiwać, z budynkami niepodłączony-
mi do sieci gazowej częściej do czynienia mamy na 
terenach wiejskich – 68% badanych z rejonów wiej-
skich deklaruje brak dostępu do sieci gazowej. Ana-
logiczny odsetek dla terenów miejskich wynosi 40%.
Prawie połowa Polaków mieszkających w budyn-
ku niepodłączonym do sieci deklaruje chęć ogrze-
wania domu gazem w sytuacji, gdyby pojawiła się 
taka możliwość.
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Wyniki badania wskazują, że 60% ogółu budynków jed-
norodzinnych w Polsce nie jest podłączonych do sieci gazo-
wej. Jak można oczekiwać, z budynkami niepodłączonymi 
do sieci gazowej częściej do czynienia mamy na terenach 
wiejskich – 68% badanych z rejonów wiejskich deklaruje 
brak dostępu do sieci gazowej. Analogiczny odsetek dla te-
renów miejskich wynosi 40%. Największy odsetek budyn-
ków niepodłączonych do sieci gazowej odnotować można 
wśród budynków najstarszych (przedwojennych), które na-
leżą również do grupy budynków najgorzej ocieplonych. 

Struktura budynków 
ze względu na dostęp 
i stan wykorzystania 
sieci gazowej O

gó
łe

m

Lata budowy domu Lokalizacja

Przed 
wojną

1945–
1988

1989–
2000

Od 
2001 Miasto Wieś

Gazowy kocioł 
grzewczy 19,4% 11,4% 17,3% 26,9% 29,1% 36,3% 11,6%

Gazowy podgrzewacz 
wody 11,0% 6,7% 13,5% 10,7% 7,3% 12,2% 10,5%

Podłączenie do sieci – 
brak kotła 10,1% 6,1% 10,6% 12,2% 11,1% 11,8% 9,4%

Brak podłączenia do 
sieci 59,5% 75,8% 58,6% 50,2% 52,5% 39,7% 68,5%

PODSTAWA (N) 1000 183 518 175 124 312 688

Źródło: Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 1000; opracowanie własne

Struktura budynków ze względu na dostęp i stan wykorzystania sieci gazowej

Źródło: Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 1000; opracowanie własne

60% Brak podłączenia do sieci 

19% Gazowy kocioł grzewczy

11% Gazowy podgrzewacz wody

10% Podłączenie do sieci – brak kotła

4  źródło: Badania CATi 2017 r.; Podstawa N = 1000; opracowanie własne
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Charakterystyka wykorzystywanych 
kotłów węglowych (fot. 5 i 6)

Wśród kotłów węglowych zainstalowanych w do-
mach jednorodzinnych zdecydowanie dominują ko-
tły zasypowe. ich udział wynosi aż 80%. W miastach 
odsetek tego typu kotłów jest nieco niższy niż w pró-
bie ogółem. równocześnie na terenach miejskich  
w co czwartym budynku jednorodzinnym korzysta-
jącym z węgla zainstalowany jest kocioł retortowy. 
Na wsiach w kocioł retortowy wyposażonych jest 
16% budynków ogrzewanych źródłami węglowymi.
Piece kaflowe występują w budownictwie jednoro-
dzinnym sporadycznie, ich obecność odnotować 
można jedynie w budynkach wzniesionych przed 
wojną i w niewielkim procencie w domach odda-
nych w latach powojennych.
Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych prze-
ważają urządzenia wiekowe. Udział stosunkowo no-
wych kotłów, do 3 lat, wynosi zaledwie 19%. Dalsze 
31% kotłów to już urządzenia w wieku 4 do 9 lat. Aż 
połowa kotłów zainstalowanych w budownictwie jed-
norodzinnym ma 10 lat i więcej. Średni wiek kotłów re-
tortowych (średnia 7 lat, mediana 5 lat) jest znacznie 
niższy niż zasypowych (średnia 13 lat, mediana 10 lat).
Najczęstszym typem paliwa używanego w kotłach 
węglowych jest węgiel typu orzech i kostka. Węgiel 
typu orzech najczęściej wykorzystywany jest w 36% 
budynków ogrzewanych węglem. Kostki używa oko-
ło 30% właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewa-
nych kotłami i piecami węglowymi. Dalsze 20% ba-
danych wykorzystuje ekogroszek, a 7% miał.

Wyposażenie budynków w kominki 
(fot. 7)

21% właścicieli budynków jednorodzinnych deklaruje 
posiadanie kominka. Niespełna 3% domów wyposażo-
nych jest w kominek z płaszczem wodnym. W kominki 
znacznie częściej wyposażone są budynki jednorodzin-
ne zlokalizowane na terenach miejskich. W miastach na 

posiadanie kominka wskazuje ponad 30% badanych.
Co czwarty badany posiadający kominek deklaruje, 
że w sezonie grzewczym korzysta z niego codzien-
nie lub prawie codziennie. Dalsze 18% responden-
tów z analizowanej grupy wykorzystuje go przynaj-
mniej raz w tygodniu. Na sporadyczne użytkowanie 
kominka wskazuje 36% właścicieli budynków wypo-
sażonych w kominki.

Instalacja grzewcza (fot. 8)

66% badanych wskazuje, że grzejniki w ich budyn-
kach wyposażone są w zawory termostatyczne. Do 
danych tych należy podchodzić jednak z pełną re-
zerwą, z uwagi na fakt, że właściciele domów jed-
norodzinnych nie potrafią często rozróżnić głowicy 
termostatycznej od klasycznego zaworu odcinają-
cego, w który wyposażona jest większość grzejni-
ków pozbawionych termostatów. 
Pomimo faktu, iż w zawory termostatyczne najczę-
ściej wyposażane są budynki najmłodsze, należy 
zwrócić uwagę, że również wśród budynków wzno-
szonych po 2000 roku 19% stanowią te, w których 
ten element instalacji grzewczej został pominięty. 
statystycznie nie ma tu różnicy poza miastem i wsią.
75% badanych wskazuje, że ma techniczną możli-
wość regulacji temperatury pracy systemu grzew-
czego dzięki sterownikowi zamontowanemu na kotle.
W dużej części budynków jednorodzinnych w trakcie 
okresu grzewczego właściciele różnicują temperatu-

-

 

-
-

-

Wiek kotła węglowego

Źródło: : Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 664 (budynki wykorzystujące kotły węglowe); opracowanie własne

Ogółem

Kocioł
zasypowy

Kocioł
retortowy

19% 30% 20%

17% 32% 23%

29% 21%

31%

28%

45% 5%

Do 3 lat 4–9 lat 10–19 lat 20 lat i więcej

-

6  źródło: Badania CATi 2017 r.; Podstawa N = 664 (budynki wykorzystujące kotły węglowe); 
opracowanie własne
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Jak często używa Pan(i) kominka w sezonie grzewczym? 

Źródło: Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 218 (budynki wyposażone w koniki lub kozy na drewno); opracowanie własne

5,6% Trudno powiedzieć

15,3% Kilka razy w miesiącu

35,9% Kilka razy
w sezonie grzewczym

10,9% 1–2 razy w tygodniu

7,4% 3–4 razy w tygodniu

24,9% Codziennie lub
prawie codziennie

7  źródło: Badania CATi 2017 r.; Podstawa N = 218 (budynki wyposażone w koniki lub kozy na 
drewno); opracowanie własne
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Czy w sezonie grzewczym w Pana(i) domu panuje przez
całą dobę stała temperatura, czy też w określonych
porach dnia lub w nocy jest ona niższa?

Źródło: Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 1000; opracowanie własne

60,1%
Niższa
w określonych
porach dnia
lub w nocy

39,2%
Stała
temperatura

0,7%
Trudno
powiedzieć

8  źródło: Badania CATi 2017 r.; Podstawa N = 1000; 
opracowanie własne

-

 

-
-

 

1988 2000 2001

Retortowy 

Jakiego rodzaju kocioł węglowy Pan(i) posiada?

Źródło: : Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 664 (budynki wykorzystujące kotły węglowe); opracowanie własne

Ogółem

Miasto

Wieś

Zasypowy Retortowy Plac kaflowy

80,0% 18,5% 1,5%

74,8% 24,7% 0,5%

81,9% 16,2% 2,0%

5  źródło: Badania CATi 2017 r.; Podstawa N = 664 (budynki wykorzystujace kotły weglowe); 
opracowanie własne
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rę panującą w budynku w zależności od pory dnia. 
stałą temperaturę przez całą dobę stara się utrzy-
mywać mniej niż połowa badanych.

Finansowanie prac modernizacyjnych

Zgodnie z opinią 47% badanych właściciele domów 
jednorodzinnych mają obecnie dostęp do źródeł do-
finansowania prac remontowych służących zmniej-
szeniu zużycia energii cieplnej. 
Znacznie częściej pogląd taki wyrażają mieszkań-
cy miast. Jako przedmiot dofinansowania najczę-
ściej wskazuje się na zakup kolektorów słonecznych 
lub instalacji fotowoltaicznych oraz wymianę źródła 
grzewczego. Opinia badanych prawdopodobnie jest 
przesadzona.

Skłonność do wymiany kotła węglowego 
i inwestycji termomodernizacyjnych

Jednym z celów badania była ocena gotowości wła-
ścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych źró-
dłami węglowymi do wymiany obecnie użytkowa-
nych kotłów lub pieców w perspektywie najbliższych 
5 lat na nowoczesne urządzenia bądź zmiany źró-
dła na nieemisyjne. Badanym z analizowanej gru-

py zadano pytanie, poprzedzone krótkim wprowa-
dzeniem, o następującej treści: „Polska należy do 
grona krajów z najbardziej zanieczyszczonym po-
wietrzem w Europie. Jedną z przyczyn zanieczysz-
czenia jest emisja pyłów z indywidualnych kotłów 
węglowych. Dlatego w ciągu najbliższych lat może 
zajść konieczność wprowadzenia obowiązku wy-
miany wszystkich użytkowanych kotłów i pieców 
węglowych starego typu na nowoczesne kotły wę-
glowe, kotły biomasowe lub kotły gazowe. Czy prze-
prowadził(a)by Pan(i) w perspektywie najbliższych 
5 lat wymianę kotła węglowego biorąc pod uwagę, 
że średni koszt nowoczesnego kotła węglowego to 
około 8 tys. zł?”.
Twierdząco na zadane pytanie odpowiedziało aż 47% 
badanych. Można to uznać za wynik bardzo optymi-
styczny, jednak należy zauważyć, że pięcioletnią per-
spektywę na przeprowadzenie inwestycji opisać moż-
na jako odległą, co z pewnością ma wpływ na 
motywację do realizacji tego typu inwestycji.

Na jakie prace można otrzymać dofinansowanie?

Źródło: Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 475 (100%: deklarujący wiedzą o dofinansowaniu); opracowanie własne

Kolektory słoneczne/
fotowoltaika

Wymiana pieca/
źródła grzewczego

Docieplenie budynku

60,9%

45,8%

9,6%

Inne inwestycje 5,4%

Nie wiem 2,8%

FINANSOWANIE

-

cieplnej. 

-
-

 

Czy zgodnie z Pana(i) wiedzą, obecnie dostępne są jakieś źródła dofinansowania
ze środków publicznych prac remontowych lub służących zmniejszeniu zużycia
energii cieplnej dla właścicieli domów jednorodzinnych?

Źródło: Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 1000; opracowanie własne

Ogółem

Miasto

Wieś

52,5%

45,8%

47,5%

54,2%

44,5% 55,5%

Tak Nie

9  źródło: Badania CATi 2017 r.; Podstawa N = 475 (100%: deklarujący wiedzę o dofinansowaniu); 
opracowanie własne
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Czy przeprowadzi Pan(i) wymianę kotła węglowego biorąc pod uwagę,
że średni koszt nowego kotła to około 8 tys. zł?

Źródło: Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 664 (budynki wykorzystujące kotły węglowe); opracowanie własne

Ogółem

Miasto

Wieś

44,9% 7,8%

41,1% 7,3%

46,3%

47,3%

51,6%

45,7% 8,0%

Tak Nie Trudno powiedzieć

10  źródło: Badania CATi 2017 r.; Podstawa N = 664 (budynki wykorzystujące kotły węglowe); 
opracowanie własne
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Zainteresowanie wymianą kotła przy różnych poziomach dotacji

Źródło: Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 664 (budynki wykorzystujące kotły węglowe); opracowanie własne

Brak dotacji Dotacja 30% Dotacja 50% Dotacja 70%

47%
61%

75%
83%

14%
8%

47%

14%

14%

47%

14%

47%

14%

47%

Brak dotacji Dotacja 30% Dotacja 50% Dotacja 70%

Czy zdecydował(a)by się Pan(i) na termorenowację (z niskooprocentowanym kredytem)?

Źródło: Badania CATI 2017 r.; Podstawa N = 664 (budynki wykorzystujące kotły węglowe); opracowanie własne

Ogółem

Miasto

Wieś

67,6% 8,8%

60,9% 4,3%

69,8%

23,6%

34,8%

20,0% 10,2%

Tak Nie Trudno powiedzieć

11  źródło: Badania CATi 2017 r.; Podstawa N = 664 (budynki wykorzystujące kotły węglowe); 
opracowanie własne

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

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

Efektywna Polska (EP) to platforma współpracy za-
inicjowana i moderowana przez IEŚ. Integruje orga-
nizacje, instytucje, stowarzyszenia branżowe, dla 
których problemy modernizacji domów jednorodzin-
nych oraz jakości powietrza są ważne, ale nie repre-
zentuje interesów żadnej branży ani organizacji.

Instytut
Ekonomii
Środowiska

Pełen raport „Efektywność 
energetyczna w Polsce – 
przegląd 2017”

http://www.instalreporter.pl
http://www.iee.org.pl/index.php
http://efektywnapolska.pl/
http://efektywnapolska.pl/
http://www.iee.org.pl/index.php
http://www.iee.org.pl/index.php?a=text&b=32
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Czysto – brak zanieczyszczeń wewnątrz rurek.
Sucho – brak wilgoci wewnątrz rurek.
Szczelnie – brak wycieków czynnika chłodniczego 
z układu.
Nieprzestrzeganie tych zasad może powodować 
nieprawidłowości w działaniu układu chłodniczego 
pompy ciepła, np.: spowodować hydrolizę i degrada-
cję oleju chłodniczego, uszkodzenie sprężarki, obni-
żenie skuteczności ogrzewania-chłodzenia czy awa-
ryjnego wyłączenia pompy ciepła. 
 
Transport, przechowywanie, montaż

Na każdym etapie rury chłodnicze powinny być za-
bezpieczone przed dostaniem się do ich wnętrza wil-
goci i zanieczyszczeń, np. z powietrza atmosferyczne-
go, padającego deszczu, podczas przeprowadzania 
rur przez przegrody budowlane, itp. 
Wilgoć z powietrza, która dostała się do wnętrza rur 
przechowywanych na zewnątrz, może kondensować 
(wykroplić się), po wprowadzeniu ich do ogrzewane-
go pomieszczenia. 
Dlatego, rury są zamykane – zabezpieczane zatycz-
ką. Jednym z najlepszych zabezpieczeń jest zaci-
skanie końcówek rur i ich lutowanie (fot. 1). Większy 
stopień zabezpieczenia można uzyskać, wypełnia-
jąc rurę azotem pod ciśnieniem od 0,2 do 0,5 MPa.
 Owijanie końcówek rur taśmą winylową jest również 
dopuszczalne (fot. 2), w zależności od miejsca i cza-
su trwania montażu. 

Podczas obcinania i gradowania rury, opiłki mogą 
dostać się do wnętrza układu, powodując jego za-
nieczyszczenie (fot. 3). Aby tego uniknąć wystarczy 
wykonywać pracę z rurą skierowaną otworem w dół,  
a po ich zakończeniu oczyścić wnętrze rury – cien-
kim przedmiotem owiniętym kawałkiem tkaniny. 
Podczas montażu instalacji chłodniczej stosujemy 
połączenia lutowane i skręcane. 
Do przygotowania połączeń lutowanych możemy 
użyć roztłaczarki. Za jej pomocą roztłoczymy jeden 

Połączenie obu modułów pompy ciepła wykonu-
je się z rur miedzianych, zazwyczaj łączonych za po-
mocą lutowania twardego, w których przepływa czyn-
nik chłodniczy pompy ciepła, np. r410A. Każdy 
instalator wie, co to jest lutowanie twarde i jak się je 
wykonuje. Jednak, w odróżnieniu od instalacji cen-
tralnego ogrzewania, w układach chłodniczych nale-
ży zachować szczególną ostrożność i więcej uwagi po-
święcić staranności wykonania połączeń – lutowanych, 
jak również skręcanych. 

Miedź w układach chłodniczych

Do połączenia jednostek pompy ciepła wykorzystuje-
my rury miedziane przeznaczone dla instalacji chłod-
niczych – tzw. rury chłodnicze i odpowiednie łączni-
ki: bez wgnieceń, znacznych rys, innych widocznych 
uszkodzeń; dokładnie okrągłe i czyste. różnią się od 

tradycyjnych rur miedzianych, głównie tym, że: 
- rura chłodnicza ma grubszą ściankę – jest bardziej 
wytrzymała, bo przeznaczona do pracy pod znacz-
nie wyższym ciśnieniem, niż rura w instalacji c.o.;
- rura chłodnicza jest bardziej odporna chemicznie 
(trwała) – wykonana z miedzi, beztlenowej i fosfo-
rowej, bo czynnik chłodniczy jest bardziej aktywny 
chemicznie niż woda.

Podstawowe zasady montażu 
instalacji chłodniczej

Każda ingerencja w układ chłodniczy pompy cie-
pła to możliwość jego zanieczyszczenia, które może 
wpłynąć negatywnie na pracę urządzenia. Dlatego, 
podczas wykonywania instalacji chłodniczej łączą-
cej obie jednostki split należy przestrzegać podsta-
wowych zasad: czysto, sucho, szczelnie. 

Montaż pompy ciepła nie jest niczym skomplikowanym, wystarczy przestrzegać 
instrukcji i wytycznych danego producenta. Zwykle układ chłodniczy pompy 
ciepła jest już fabrycznie wykonany i napełniony odpowiednią ilością czynnika. 
Więcej trudności sprawiają pompy ciepła typu split, w których połączenie modułu 
zewnętrznego pompy ciepła z wewnętrznym, trzeba wykonać samodzielnie na miejscu 
montażu. Należy przy tym zachować szczególną staranność wykonywanych połączeń, 
żeby uniknąć problemów, które mogą pojawić się od razu lub w niedalekiej przyszłości.

Montaż instalacji 
chłodniczej pompy 
ciepła typu split 

krzysztof Gnyra

2
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– narażenie instalacji na drgania; 
- należy używać śrubunki określone lub dostarcza-
ne przez producenta. 

Wykonanie połączeń lutowanych
Lutowanie rur chłodniczych wykonuje się w osłonie 
gazu ochronnego – azotu. Podczas lutowania usu-
wamy powietrze z rur, wpuszczając do nich azot.
Azot zapobiega utlenianiu wewnętrznych ścianek rur. 
Dlaczego w osłonie azotu? Ponieważ produkty utle-
niania powodują powstawanie zanieczyszczeń, któ-

re mogą powodować zakwaszenie oleju, zatkanie 
zaworów elektromagnetycznych, mogą też uszko-
dzić sprężarkę, czy zatkać rurkę ciśnieniową zawo-
ru rozprężnego.

Zamiast lutowania
Alternatywą dla lutowania twardego w układach 
chłodniczych jest system złączek zaciskowych Lo-
kring. Umożliwia szybkie, łatwe i pewne łączenie rur 
o średnicach od 6 do 35 mm. 

koniec rurki miedzianej, do której będziemy mogli 
wsunąć drugą rurkę i obie trwale połączymy przez 
lutowanie twarde. 
Do przygotowania połączeń skręcanych potrzebna 
będzie kielichownica. Za jej pomocą formujemy kie-
lich na końcu rury miedzianej. szczelność połącze-
nia uzyskuje się dzięki metalowej uszczelce, którą 
jest wykonany kielich. Właściwa siła sprężystości ma-
teriału uzyskiwana jest dzięki dokręceniu śrubunku 
kluczem dynamometrycznym, z odpowiednim mo-
mentem dokręcenia (odpowiednią siłą dokręcenia). 
Jeżeli śrubunek zostanie za mocno dokręcony, koł-
nierz zniekształci się, a efekt metalowej uszczelki zo-
stanie utracony. skutkiem tego będzie brak szczelno-
ści połączenia – wyciek gazu z układu chłodniczego. 
Jeżeli kielich nie zostanie prawidłowo wykonany, na-
leży powtórzyć procedurę kielichowania.
Podczas wykonywania instalacji chłodniczej powin-
niśmy unikać takich błędów, jak:
- używanie niewłaściwych lub niesprawnych narzę-
dzi, które mogą spowodować tzw. owalizowanie rury, 
niezachowanie prostopadłości płaszczyzny cięcia, 
pozostawienie zadziorów na krawędzi rury;
- niewłaściwe wykonanie kielichów i roztoczeń, przez 
używanie rozkalibrowanych narzędzi,
- niewłaściwe osadzenie rury w kielichownicy i roz-
tłaczarce, co powoduje osłabienie ścianki i niebez-
pieczeństwo jej pęknięcia;
- niewłaściwe wykonanie łuków, np. bez giętarki lub o 
promieniu gięcia nieodpowiednim dla danej średni-
cy rury – osłabienie ścianki rury, co naraża ją na pęk-
nięcie, przewężenia, które zwiększają opory przepły-
wu czynnika chłodniczego;
- połączenia skręcane powinny być wykonywane  
z odpowiednią siłą, z tzw. odpowiednim momentem 
dokręcania, co zapewnia klucz dynamometryczny 
– unikniemy za słabego lub za mocnego dokręce-
nie śrubunków, stosujemy przy tym metodę dwóch 
kluczy – śrubunek dokręcamy kluczem dynamome-
trycznych, a łącznik przytrzymujemy drugim kluczem; 
- za rzadkie podpory rur i bez podkładek gumowych 

4  Kielichowe zakończenie rurki

5  Połączenie z nieprawidłowo wykonanym kielichem 
spowoduje wyciek gazu z układu chłodniczego

6  Dokręcanie śrubunków metodą dwóch kluczy 7  Lutowanie w osłonie azotu
3  Przedostawanie się zanieczyszczeń i wilgoci  
do wnętrza rury oraz sposoby zapobiegania

http://www.instalreporter.pl


sposób wykonywania połączeń można zobaczyć 
na filmie tutaj.

Izolacja przewodów chłodniczych
Niewłaściwie wykonana izolacja rur chłodniczych 
również może być przyczyną kłopotów. Za mała gru-
bość izolacji i/lub niestaranne jej wykonanie, np. brak 
szczelności izolacji, może powodować kondensa-
cję pary wodnej na ściankach rur i ich „pocenie się”. 
Minimalną wymaganą grubość izolacji znajdziemy  
w instrukcji montażu urządzenia danego producenta.
W układzie chłodniczym pompy ciepła gaz i ciecz 
mają wysokie temperatury, dlatego warto pomyśleć 
o dodatkowej izolacji przewodów chłodniczych, dla 
ograniczenia nadmiernych strat ciepła w układzie.
izolacje rur biegnących na zewnątrz budynku warto 

dodatkowo zabezpieczyć przed wydziobaniem przez 
ptaki, np. za pomocą koryt z tworzywa sztucznego 
lub metalowych. 
instalacja chłodnicza, ze względu na swoje wymaga-
nia, jest szczególnie narażona na błędy. Warto więc 
zachować staranność i przestrzegać zasad przy jej 
wykonywaniu, żeby uniknąć niekorzystnych efektów 
i późniejszych problemów. W najlepszym przypadku, 
błędy spowodują zmniejszenie efektywności grzania 
pompy ciepła, a w skrajnym doprowadzić mogą do 
uszkodzenia urządzenia. staranny montaż, zgodny 
z zaleceniami producenta, gwarantuje prawidłową 
pracę pompy ciepła, ale również przynosi oszczęd-
ności, bo nie trzeba będzie odwiedzać klienta, który 
nie będzie miał powodów do zgłaszania reklamacji.

W artykule wykorzystani materiały firmy FUJiTsU  
GENErAL LiMiTED: instrukcja serwisowo-montażowa.

Polecam również:
1. Akademia miedzi – artykuł: Rury z miedzi i stopów 
miedzi stosowane w chłodnictwie. Bezpośredni link 
do pobrania artykułu PDF tutaj.
2. Miedź w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyj-
nych oraz urządzeniach HVACr. Wytyczne stosowa-
nia i projektowania. Europejski instytut Miedzi, wy-
danie 2017 r. Link do pobrania poradnika PDF tutaj.
3. Alternatywny sposoby łączenia rur Lokring.

8  rura miedziana po lutowaniu

9  Przykład łączenia izolacji

viega.pl/O-nas

ZADAWAJ ZAWSZE 
WŁAŚCIWE PYTANIA.
Aby znajdować zawsze innowacyjne odpowiedzi.

Tylko ten, kto nieprzerwanie, od ponad 115 lat, potrafi odkrywać się na nowo, zdoła sprostać 
wymaganiom stałego zapewnienia najwyższej jakości. Tworząc nieustannie nowe produkty
dajemy naszym klientom wyraźną przewagę w ich codziennej pracy, zarówno poprzez 
oszczędność czasu, jak i większe bezpieczeństwo. Wprowadzenie systemu Profipress czy 
wynalezienie profilu SC-Contur to tylko dwa z wielu przykładów, które najlepiej tego dowodzą. 
Viega. Connected in quality.
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https://youtu.be/MKR0RBq_ISY
http://www.akademiamiedzi.pl/rury-z-miedzi-i-stopow-miedzi-stosowane-w-chlodnictwie-2/
http://www.akademiamiedzi.pl/rury-z-miedzi-i-stopow-miedzi-stosowane-w-chlodnictwie-2/
http://www.miedz.edu.pl/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/instalacje_ch%C5%82odnicze_z_Cu.pdf 
http://www.miedz.edu.pl/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/EIM-Miedz-w-chlodnictwie-klimatyzacji.pdf
https://www.klimatyzacja.pl/informacje/polecany-artykul/alternatywny-sposoby-laczenia-rur-lokring
https://www.viega.pl/pl/firma/o-nas.html
http://www.instalreporter.pl
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N-rOxxs-2

W ofercie osobno dostępne są także złączki do rur  
z tworzywa 16x2 mm i rur miedzianych 15 mm.

Rozdzielacze stalowe 

To sprawdzone rozwiązania, które zdobyły uznanie in-
stalatorów i inwestorów. Nowe modele FErrO wyko-
nane ze stali nierdzewnej Aisi 304 składają się z 2 belek, 
kompletu uchwytów stalowych, zaworów odcinających 
na belce zasilającej i powrotnej (sN-rO, sN-rOs), prze-
pływomierzy regulujących przepływ na belce zasilają-
cej oraz zaworów termostatycznych na belce powrotnej 
z pokrętłami do ręcznej regulacji z możliwością pod-

łączenia głowicy termostatycznej (sN-rZP, sN rZPs). 
Na wyposażeniu znajdują się też automatyczne zawo-
ry odpowietrzające, obrotowe zawory spustowe, kur-
ki kulowe ze śrubunkiem, korki mosiężne, a także ny-
ple ze złączkami do rur wielowarstwowych 16x2 mm.
Wprowadzone do oferty rozdzielacze marki FErrO do-
stępne w wersji od 2 do 12 sekcji, z możliwością pod-
łączenia z lewej lub prawej strony, kompaktowe i wzbo-
gacone o elementy ułatwiające pracę instalatorom to 
produkty nowej generacji – funkcjonalne, szczelne, 
trwałe i niezawodne. Producent udziela na nie aż 15-let-
niego okresu gwarancji, a szeroki wachlarz typów i mo-
deli pozwala na wybór najlepszego rozwiązania.

Wodne ogrzewanie podłogowe cieszy się du-
żym uznaniem zarówno w budownictwie mieszka-
niowym, jak i w obiektach użyteczności publicznej, 
ponieważ taki system grzewczy zapewnia równo-
mierny rozkład temperatury w całym pomieszcze-
niu bez większego wpływu na poziom wilgotności 
powietrza. Dodatkowo nie ma również potrzeby mon-
tażu grzejników w poszczególnych pomieszczeniach, 
co podnosi walory estetyczne wnętrza budynku.

Rozdzielacze mosiężne 

są podstawowym elementem systemu centralne-
go ogrzewania. stosowane w instalacjach grzejni-

kowych, podłogowych oraz mieszanych umożliwia-
ją rozdzielenie czynnika roboczego na poszczególne 
pętle grzewcze, precyzyjną regulację instalacji i nie-
zawodną pracę całego systemu ogrzewania.
Przykładowy rozdzielacz składa się z dwóch kolekto-
rów – zasilającego i powrotnego, a także elementów 
przyłączeniowych. Ponadto rozdzielacze wyposaża 
się w określonego rodzaju osprzęt, charakterystycz-
ny dla danego typu. W porównaniu do wcześniejszej 
oferty producenta, w najnowszych rozdzielaczach 
marki FErrO zastosowano szereg innowacyjnych 
rozwiązań, które czynią je bardziej funkcjonalnymi 
i kompaktowymi. Chodzi tutaj przede wszystkim  
o zespół odpowietrzająco-spustowy z przyłączem 1″ 
z automatycznym odpowietrznikiem pływakowym, 
zaworem spustowym z końcówką do podłączenia 
węża oraz zaślepką z wbudowanym kluczem do za-
woru spustowego. Nowym elementem jest również 
przepływomierz 1/2″ ze skalą 0-5 l/min oraz z wygod-
nym uchwytem motylkowym do regulacji. Dużym 
udogodnieniem są także nyple ze złączkami przezna-
czone do rur wielowarstwowych 16x2 mm, obecne  
w każdym zestawie oprócz typu N-rO, gdzie zastoso-
wano zawory kulowe KPEX ze zintegrowanym przyłą-
czem zaciskowym do rur wielowarstwowych 16x2 mm.  

2 rodzaje – stalowe i mosiężne, 4 typy: N-RZP, N-RZPO, N-RO, N-RNZ (mosiężne) 
i SN-RZP, SN-RZP*S, SN-RO, SN-RO*S (stalowe) oraz 11 modeli w każdym to  
88 nowych rozdzielaczy, które wzbogaciły ofertę FERRO. Produkowane w czeskiej 
fabryce Grupy FERRO w Znojmo, w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologii 
charakteryzują się wysoką jakością materiałów i precyzją wykonania. 

Nowe rozdzielacze FERRO 
 – mosiężne i stalowe

Ponadto rozdzielacze mosiężne (CW617N) i stalowe 
(AISI 304) są wyposażone w innowacyjne rozwią-
zania ułatwiające pracę instalatorom, takie jak: ze-
spół odpowietrzająco-spustowy z automatycznym 
odpowietrznikiem (w rozdzielaczach mosiężnych), 
przepływomierze 1/2″ czy złączki do rur wielowar-
stwowych 16x2 mm obecne w każdym zestawie.

sN-rO

N-rZPxxs-2 sN-rZP-2

http://www.instalreporter.pl
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Kody zamówieniowe komponentów automatyki opi-
sywane są w formie tabelarycznej również w katalo-
gach technicznych urządzeń TrOX. Tabele odzwier-
ciedlają podstawowy podział na układy regulacji 
przepływu i ciśnienia, uwzględniają jakość powietrza 
oraz pozostałe cechy i funkcje a także umożliwiają 
wybór innych, dodatkowych wymagań. 

Schemat regulacji przepływu – 
układ równoległy (autonomiczny)

Najczęściej spotykanym układem regulacji jest układ 
regulacji równoległej, nazywany również autono-
micznym. Zasadę działania przedstawia załączony 
obok schemat. sygnał sterujący wysyłany ze sterow-
nika pomieszczeniowego (czerwony) kierowany jest 
równolegle do regulatora nawiewnego i wywiewne-
go (niebieskie). W przedstawionym przykładzie ste-
rownikiem pomieszczeniowym jest regulator tem-
peratury, lecz może to być dowolny sterownik (np. 
regulator jakości powietrza z czujnikiem CO2), któ-
rego sygnał sterujący jest zgodny z określonym dla 
urządzenia VAV (analogowy lub cyfrowy). 
Obydwa regulatory VAV odbierają tę samą wartość 

sygnału sterującego (np. z zakresu 0-10 V) jednak nie 
mają możliwości komunikowania się między sobą, 
a efekt współpracy nie może być w żaden sposób 
weryfikowany. W przypadku nieprawidłowego dzia-
łania jednego z regulatorów VAV (rzeczywista war-
tość nawiewana jest różna od wartości wynikającej 
z bieżącego sygnału sterującego) może dojść do za-
burzenia bilansu powietrza, a w efekcie znacznego 
wzrostu nadciśnienia lub podciśnienia w danym po-
mieszczeniu.
Problem braku współpracy między regulatorami moż-
na rozwiązać, stosując regulację nadążną, określaną 
również jako regulacja master – slave.

Regulacja przepływu

Najprostszym systemem regulacyjnym jest układ 
składający się z dwóch regulatorów VAV (nawiew-
nego i wywiewnego) z kontrolą płynącego wydatku 
powietrza, zarządzanych jednym sygnałem od ste-
rownika pomieszczeniowego.
Najczęściej sterownikiem pomieszczeniowym jest 
regulator temperatury lub jakości powietrza (CO2), 
wyposażony w odpowiedni czujnik oraz pokrętło 
(lub panel dotykowy) do nastawienia wartości zada-
nej. sterownik pomieszczeniowy, na podstawie bie-
żących odczytów wartości mierzonej (np. tempera-
tury lub stężenia CO2), porównuje wyniki z nastawą 
i w zależności od odchyłki wysyła do urządzeń VAV 
sygnał „zwiększ” lub „zmniejsz” ilość powietrza na-
wiewanego. sygnał wysyłany do regulatora VAV na-
zywamy sygnałem sterującym i najczęściej jest to 
wystandaryzowany sygnał napięciowy 2-10 V DC 
lub 0-10 V DC, jednak w zaawansowanych układach 
regulacji może to być również sygnał cyfrowy. re-
gulatory firmy TrOX dostosowane są do współpra-
cy zarówno z analogowymi sygnałami sterującymi 
(napięciowe), jak i różnymi protokołami cyfrowymi  
(np. MP-bus, Modbus, LonWorks, KNX, sLC).

Podsumowując dotychczas omawiane zagadnienia 
(patrz artykuł w IR 4/2018), widzimy, że do odpowied-
niego wyboru regulatora konieczne jest zarówno 
określenie typu przetwornika ciśnienia (dynamiczny/
statyczny), jak i zdefiniowanie sygnału sterującego.  
Dla układów regulacji przepływu dedykowane są 
przetworniki dynamiczne, jednak w przypadku po-
wietrza zanieczyszczonego przetwornik dynamiczny 
należy zastąpić przetwornikiem statycznym.
Ułatwieniem dla projektanta w poruszaniu się po 
skomplikowanych algorytmach doboru automatyki 
do regulatorów VAV jest program Easy Product Fin-
der. Definiując w odpowiednim polu, jakość powie-
trza: czyste („not contaminated”) lub „zanieczysz-
czone („contaminated”), następnie sposób regulacji: 
kontrola przepływu („modulating signal VAV”) oraz 
protokół komunikacji (np. BC0 = MP-Bus) program au-
tomatycznie generuje kod zamówieniowy urządzenia 
z uwzględnieniem odpowiednich komponentów jak 
rodzaj przetwornika czy karty komunikacyjnej z BMs.
Dalsze pola odpowiadają za wybór dodatkowych, 
opcjonalnych funkcji i rodzaju wykonania jak np. 
szybki siłownik, automatyczne zamknięcie regula-
tora przy braku zasilania, wykonanie przeciwwybu-
chowe, zamiana materiału na stal nierdzewną etc.

Schematy ideowe 
regulacji systemów VAV

Michał hycnar

Regulator VAV sprawdza aktualny przepływ powietrza, porównuje jego wartość z sygna-
łem sterującym i w razie potrzeby dokonuje korekt położenia przepustnicy tak, aby osią-
gnąć wartość przepływu zgodną z narzuconą przez sterownik pomieszczeniowy. Zmianie 
ilości powietrza nawiewanego powinna towarzyszyć analogiczna zmiana w układzie wy-
wiewnym i choć wydaje się to oczywiste, to w realizacji tak proste być nie musi i wymaga 
odpowiedniej współpracy obu urządzeń regulacyjnych: nawiewnego i wywiewnego.

Wybór komponentów automatyki w programie Easy Product Finder

schemat regulacji przepływu – układ równoległy 
(autonomiczny)

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2018/04/IR_2018_04-O-systemach-regulacji-VAV-i-przetwornikach-ci%C5%9Bnienia.pdf
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rów (np. nawiewny) odpowiadał za kontrolę przepły-
wu, natomiast drugi za stabilizację różnicy ciśnienia 
między danym pomieszczeniem a przestrzenią od-
niesienia. regulator odpowiedzialny za utrzymanie 
różnicy ciśnienia będzie wyposażony w statyczny 
przetwornik różnicy ciśnienia i nie będzie wykorzy-
stywał elementów pomiarowych umieszczonych 
w strudze powietrza, jak ma to miejsce w układach 
regulacji wydatku powietrza, natomiast rurki impul-
sowe będą łączone z przestrzeniami względem któ-
rych regulowane będzie ciśnienie.

Schemat regulacji ciśnienia w pomieszczeniu (1)
Przykład regulacji ciśnienia w pomieszczeniu prezen-
tuje zamieszczony obok schemat. regulator umiesz-
czony na nawiewie stabilizuje nadciśnienie w sali 
operacyjnej. rurka impulsowa wysokiego ciśnienia 
doprowadzona jest do przetwornika z kubatury sali 
natomiast rurka impulsowa niskiego ciśnienia po-
winna łączyć powietrznie przestrzeń w stosunku do 
której utrzymywane jest nadciśnienie. W regulato-
rze nawiewnym wykorzystany będzie przetwornik 
statyczny (membranowy). O ilości powietrza wenty-
lacyjnego będzie decydował drugi regulator, z kon-
trolą przepływu, nastawiony na konkretną wartość, 
umieszczony na wywiewie (nie jest pokazany na sche-
macie), natomiast regulator nawiewny będzie kom-
pensował wywiew z pewną nadwyżką, która ucieknie 
przez nieszczelności pomieszczenia. im szczelniej-
sze pomieszczenie, tym różnica w ilości powietrza 
nawiewanego i wyciąganego przez oba 
regulatory będzie mniejsza. Do realiza-
cji funkcji regulacji przepływu może być 
również zastosowany regulator CAV, np. 
typu rN lub EN, dodatkowo wyposażo-
ny w siłownik dwupozycyjny, utrzymu-
jący wydatek projektowy Vmax. w czasie 
pracy pomieszczenia oraz Vmin. w czasie, 
gdy pomieszczenie nie jest używane lub 
gdy chcemy ograniczyć do minimum sto-
pień jego wentylacji.

Schemat regulacji ciśnienia w przewodzie (2)
regulacja ciśnienia w przewodzie jest częścią sys-
temu rozdziału powietrza w instalacjach wentyla-
cyjnych budynków. 
W budynkach o długich korytarzach i wielu jedna-
kowych pomieszczeniach zadanie regulacji moż-
na zredukować do regulacji ciśnienia statycznego  
w danym odcinku sieci przewodów. Zamiast regu-
latorów w każdym pomieszczeniu stosuje się wtedy 
przepustnice statyczne. regulację ciśnienia w prze-
wodzie przeprowadza regulator VAV, wyposażony  
w przetwornik statyczny.
Podobnie jak to miało miejsce w układach regulacji 
przepływu, wybór regulatora powinien uwzględniać 

Schemat regulacji przepływu – 
układ nadążny (master – slave)

Podobnie jak w poprzednim układzie zapotrzebo-
wanie na ilość powietrza dostarczanego (wywie-
wanego) do pomieszczenia generowane jest przez 
sterownik pomieszczeniowy i przekazywane jest  
w formie sygnału sterującego dalej do regulatorów VAV
Z regulacją nadążną mamy do czynienia wtedy, gdy 
tylko jeden z regulatorów – wiodący (master) otrzy-
muje sygnał sterujący od sterownika pomieszcze-
niowego, natomiast drugi z regulatorów – nadążny 
(slave) prowadzony jest sygnałem rzeczywistej war-
tości przepływu powietrza, pomierzonego i genero-
wanego w regulatorze wiodącym. 
W ten sposób przepływ powietrza w regulatorze 
„slave” nadąża za przepływem rzeczywistym w jed-
nostce „master” nawet, gdy ten ostatni nie osiągnął 
wartości zadanej. innymi słowy, regulator nadąż-
ny informowany jest o efekcie działania regulatora 
wiodącego i dostosowuje swoją pracę do stanu rze-
czywistego, zachowując bilans powietrza i ciśnienia  
w obrębie regulowanej strefy. 
rozwiązanie to sprowadza się do odpowiedniego 
okablowania obu regulatorów i właściwego ustawie-
nia na nich wartości granicznych Vmin. i Vmax.

Ustawiając nieco przesunięte zakresy pracy Vmin.  

i Vmax. w regulatorze wiodącym i nadążnym, spowo-
dujemy utrzymanie stałego dodatniego lub ujemne-
go bilansu powietrza między urządzeniami, a tym 
samym możemy celowo wpływać na utrzymanie nad-
ciśnienia lub podciśnienia w pomieszczeniu. regula-
cja ciśnienia przeprowadzana w ten sposób nie jest 
jednak precyzyjna. W przykładzie prezentowanym 
za załączonym schemacie rolę regulatora wiodące-
go powierzono jednostce nawiewnej, a nadążnego 
jednostce wywiewnej, jednak możliwe jest również 
odwrotne ustawienie funkcji regulatorów.
Dlaczego tak istotne jest zachowanie właściwego bi-
lansu powietrza nawiewanego w stosunku do wywie-
wanego? Przede wszystkim nieodpowiednie zrów-
noważenie instalacji wentylacji grozi wystąpieniem 
niekontrolowanej różnicy ciśnienia między sąsiadu-
jącymi pomieszczeniami, która w skrajnych przy-
padkach, może powodować trudności z otwarciem 
drzwi. skutkiem nieprawidłowego zbilansowania 
powietrza mogą być również nieprzyjemne hałasy 
w szczelinach drzwiowych lub niepożądana infiltra-
cja powietrza zewnętrznego przez okna.
Z drugiej strony, ustawiając świadomie odpowied-
nie proporcje między ilością powietrza nawiewa-
nego i wywiewanego możemy celowo utrzymywać 
niewielkie wartości nadciśnienia chroniące pomiesz-
czenie przed infiltracją lub podciśnienia, które ogra-
niczy nam wydostawanie się zapachów.

Regulacja ciśnienia

Zaawansowane układy wentylacji lub pomieszcze-
nia o specjalnych wymaganiach i ostrzejszym rygo-
rze mogą wymagać utrzymania i kontroli nadciśnie-
nia (podciśnienia) jako konkretnej wartości wyrażanej 
w paskalach [Pa]. W takim przypadku kontrola ilości 
przepływającego powietrza nie wystarczy, a działa-
nie systemu regulacji musi opierać się na pomiarze  
i kontroli wielkości, jaką jest ciśnienie. systemy z kon-
trolą ciśnienia wymagają, aby jeden z pary regulato-

schemat regulacji przepływu – układ nadążny 
(master – slave)

Przetwornik statyczny VFP-300 ze sterownikiem VrP-M

1 2

http://www.instalreporter.pl


dodatkowe cechy definiowane jego zastosowaniem, 
czyli np. zakres różnicy ciśnienia, w jakiej będzie pra-
cował przetwornik („room” = kontrola ciśnienia w po-
mieszczeniu) lub („duct” = kontrola ciśnienia w ka-
nale ), szybki siłownik, automatyczne zamykanie lub 
otwieranie regulatora w przypadku braku zasilania.

Podsumowanie

Dobór regulatora dla prostych aplikacji nie jest spra-
wą bardzo skomplikowaną, a koncentracja wysiłku 
będzie ograniczać się do kontroli zakresu jego pra-
cy i hałasu, jaki wytwarza on w instalacji. Temat ten 
omówiony został w artykule „regulatory VAV – za-
sady doboru” w ir 3/2018. Do takich aplikacji firma 
TrOX przewidziała zastosowanie regulatorów z au-
tomatyką „Easy”. Automatyka „Easy” służy wyłącz-
nie do regulacji przepływu powietrza, zawiera prze-
twornik dynamiczny, a sygnałem wiodącym jest 
wystandaryzowany, analogowy sygnał napięciowy  
w zakresie 0-10 V DC. Całość automatyki: przetwornik, 
sterownik siłownik, mieszczą się w jednej kompak-
towej obudowie niewielkich rozmiarów. Z regulato-
rów „Easy” można budować układy regulacji indy-
widualnej („single”) oraz nadążnej („master-slave”) 
z możliwością odczytu wartości przepływu rzeczy-
wistego (sygnał napięciowy 0-10 V DC) 

W zależności od potrzeb użytkownika firma TrOX 
dostosowuje automatykę swoich urządzeń do wy-
magań systemu instalacyjnego, oferując szeroki wa-
chlarz sterowników od prostych, kompaktowych po 
indywidualnie konfigurowane z dodatkowymi funk-
cjami np. bezpieczeństwa, szybkimi siłownikami, 
przeznaczone do powietrza zanieczyszczonego lub 
środowiska zagrożonego wybuchem oraz możliwo-
ścią komunikacji z systemem BMs.
Warto również zwrócić uwagę na rosnącą rolę zasto-
sowania komunikacji cyfrowej w systemach wenty-
lacji i klimatyzacji obiektów (MP-bus, Modbus, Lon-
Works, KNX i inne). Pozwala ona na dwukierunkową 
komunikację nie tylko między poszczególnymi regu-
latorami, ale również pomiędzy wszystkimi elemen-
tami systemu, łącznie z centralą wentylacyjną, za-
worami regulacyjnymi, czujnikami CO2, czujnikami 
ruchu etc. umożliwiając kompleksową obsługę sys-
temu wraz z optymalizacją jego pracy i zużycia ener-
gii. Zadanie integracji systemu, zarządzania i wymia-
ny informacji realizują sterowniki X-AirCONTrOL 
zaprojektowane do sterowania poszczególnymi po-
mieszczeniami X-AirCONTrOL-ZONE, jak i całością 
systemu X-AirCONTrOL-MAsTEr, dla których do-
skonałym uzupełnieniem mogą być naścienne pa-
nele dotykowe X-Air-CP, jak i czujniki temperatury, 
wilgotności, jakości powietrza i inne X-sENs.

sterownik pomieszczeniowy X-AirCONTrOL z elementami wykonawczymi i pomiarowymi

Pionowy grzejnik Kos V charakteryzuje siê minimalistycznym designem, który tworz¹ idealnie p³aska 
p³yta czo³owa i ³agodnie zaokr¹glone krawêdzie.  Model ten mo¿na montowaæ na w¹skiej œcianie 
oraz w pobli¿u du¿ych przeszkleñ.

Grzejnik dekoracyjny Kos V

ELEGANCJA 
W PIONIE
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Najczęściej zdolność pompy ciepła do pokrycia 
zapotrzebowania sprawdzana jest na podstawie po-
równania wartości rzeczywistej temperatury zasilania 
(lub powrotu) i wartości zadanej oraz zmiany tej różni-
cy w czasie. To rozwiązanie jest bardzo wygodne dla in-
stalatora, ponieważ na etapie doboru urządzeń powi-
nien się jedynie upewnić, że dostępne źródła ciepła są 

wystarczające do pokrycia zapotrzebowania. Nie ma 
konieczności ustawiania punktu biwalentnego, a więc 
temperatury zewnętrznej dla dołączenia drugiego źró-
dła ciepła. źródłem szczytowym może być grzałka elek-
tryczna, kocioł grzewczy na olej opałowy, gaz ziemny 
lub płynny. Każde z tych źródeł ciepła cechuje się inny-
mi kosztami wytwarzania ciepła. Pod tym względem 
najgorzej wypada oczywiście grzałka elektryczna, nie-
co lepiej kocioł na olej opałowy, gaz płynny, a najko-
rzystniej kocioł na gaz ziemny. W związku z tym rozsąd-
nie byłoby dołączać poszczególne źródła ciepła  
w nieco innym momencie, tak aby pokrycie zapotrze-
bowania zapewnić najmniejszym kosztem.

Różne drugie źródło ciepła – 
różne punkty biwalentne 

Z uzyskanych z symulacji wyników, wskazać można 
dwa ciekawe przypadki. 

Każda instalacja będąca połączeniem różnych źródeł energii cieplnej może być nazwana 
instalacją hybrydową. Co innego jednak instalacja hybrydowa, a co innego – urządzenie 
hybrydowe. Od takiej centrali grzewczej oczekuje się nie tylko kompaktowej obudowy 
skrywającej połączone ze sobą źródła ciepła, lecz przede wszystkim automatyki 
pozwalającej w optymalny sposób na zarządzanie ich pracą. 

Jak pracują hybrydy 
z pompą ciepła 

Punkty biwalentne mocy i kosztów  
– jakie to punkty i jak się je wyznacza

DawiD Pantera

Automatyka klasycznych pomp cie-
pła potrafi bez większych przeszkód 
współpracować z drugim źródłem cie-
pła, załączając je w zależności od tem-
peratury zewnętrznej lub dodatkowo 
także od rzeczywistego zapotrzebo-
wania na energię cieplną i zdolności 
pompy ciepła do pokrycia tego zapo-
trzebowania. 

TERAZ 

TA N I EJ

PROMOCJA
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•	Drugie	źródło	–	kocioł	na	gaz	płynny
Dla układu opartego o grzejniki niskotemperaturowe 
pracujące na parametrach będących w zasięgu ty-
powej pompy ciepła, a więc 55/45, oraz pompy cie-
pła o mocy 6,6 kW (dla A-7/W35) współpracującej  
z kotłem na gaz płynny uzyskano dwa punkty biwa-
lentne. Punkt biwalentny mocy -3,1°C oraz punkt bi-
walentny kosztów -13,8°C. Wynika z nich, że pompa 
ciepła zapewnia pełne pokrycie zapotrzebowania na 
c.o. do temperatury zewnętrznej -3,1°C, natomiast 
dla niższej temperatury wymagać będzie wsparcia 
drugim źródłem ciepła. szczególną uwagę należy 
zwrócić na punkt biwalentny kosztów, który infor-
muje nas, że dla temperatury powietrza zewnętrz-
nego -13,8°C i niższej, dalsza eksploatacja pompy 
ciepła jest mniej korzystna z ekonomicznego punk-
ty widzenia niż drugiego źródła ciepła. Automatyka 
powinna wtedy wyłączyć pompę ciepła i zapewnić 
pokrycie zapotrzebowania na c.o. jedynie z drugie-
go źródła ciepła.
•	Drugie	żródło	–	kocioł	na	gaz	ziemny	
Drugi przypadek jest odwrotny tj. dla układu opar-
tego o grzejniki niskotemperaturowe pracujące na 
parametrach 55/45, oraz pompy ciepła o większej 
mocy 9,5 kW (dla A-7/W35) współpracującej z ko-
tłem na gaz ziemny uzyskane punkty biwalentne 
wynoszą odpowiednio -11,7°C dla mocy i -7,3°C dla 

kosztów. Jak je interpretować? Do temperatury po-
wietrza zewnętrznego -11,7°C pompa ciepła jest  
w stanie w pełni pokryć zapotrzebowanie na c.o., 
natomiast poniżej konieczne będzie dołączenie dru-
giego źródła ciepła. Jednak z punkty biwalentne-
go kosztów wynika, że dla temperatury powietrza 
zewnętrznego -7,3°C i niższej, wytwarzanie ciepła  
z pompy ciepła kosztuje więcej niż z drugiego źró-
dła ciepła, w naszym przypadku jest nim kocioł ga-
zowy na gaz ziemny.

Punkty biwalentne: mocy i kosztów

Drugie źródło ciepła: kocioł na gaz płynny Punkt biwalentny mocy Punkt biwalentny kosztów

55/45 Pompa ciepła o mocy 6,6 kW A-7/W35
Pompa ciepła o mocy 9,5 kW A-7/W35 Rys. 1 -3,1°C

-11,7°C
-13,8°C
-20,0°C (granica pracy PC)

35/28 Pompa ciepła o mocy 6,6 kW A-7/W35
Pompa ciepła o mocy 9,5 kW A-7/W35 Rys. 2 -7,4°C

-14,0°C
-15,0°C (granica pracy PC)
-20,0°C (granica pracy PC)

Drugie źródło ciepła: kocioł na gaz ziemny Punkt biwalentny mocy Punkt biwalentny kosztów

55/45 Pompa ciepła o mocy 6,6 kW A-7/W35
Pompa ciepła o mocy 9,5 kW A-7/W35 Rys. 3 -3,1°C

-11,7°C
-3,0°C
-7,3°C

35/28 Pompa ciepła o mocy 6,6 kW A-7/W35
Pompa ciepła o mocy 9,5 kW A-7/W35 Rys. 4 -7,4°C

-14,0°C
-12,6°C
-20,0°C (granica pracy PC)

Klasyczna współpraca pompy ciepła  
z drugim źródłem ciepła nie zakłada 
istnienia punktu biwalentnego kosz-
tów, a jednie punktu biwalentnego 
mocy. Uzależnienie współpracy pom-
py ciepła od obu punktów biwalet-
nych to właśnie cecha wyróżniająca 
urządzenie hybrydowe. Automatyka 
pozwala na zwiększoną optymaliza-
cję pracy, biorąc pod uwagę zdolność 
pompy ciepła do pokrycia zapotrzebo-
wania oraz kosztów wytwarzania cie-
pła obu źródeł ciepła.

Tabela  Zestawienie punktów biwalentnych: mocy i kosztów dla pompy ciepła powietrze/woda 
współpracującej z kotłem szczytowym na gaz płynny lub ziemny dla różnych wartości temperatury 
zasilania instalacji: budynek o powierzchni użytkowej 165 m2, 4 mieszkańców, moc obliczeniowa 9,9 kW

SZUKASZ DOFINANSOWANIA
DO WYMIANY PIECA?

SZWEDZKA
DOTACJA

DO POMP CIEPŁA NIBE

DO 10 000 ZŁ

Dotacja 5 000 zł do pompy ciepła

Dotacja 6 000 zł do pompy ciepła 
z rekuperatorem


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


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

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA
BEZ KOSZTÓW

Wybierz czysty, energooszczędny i komfortowy 
system NIBE ze Szwedzką Dotacją do 10 000zł.
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energii elektrycznej, potrzebna będzie dodatkowo chwi-
lowa efektywność pracy pompy ciepła. Tą informację 
urządzenie otrzyma od układu chłodniczego na pod-
stawie pomiaru temperatury, ciśnienia, charakterystyki 
sprężarki oraz wielkości otwarcia zaworu rozprężnego. 
Co dwie minuty regulator centrali hybrydowej odpytu-
je jednostkę zewnętrzną i oblicza chwilowe koszty wy-

twarzania jednostki ciepła z pompy ciepła i porównuje 
ją z wpisaną wartością kosztów wytwarzania jednost-
ki ciepła z drugiego źródła ciepła. Dodatkowo użytkow-
nik urządzenia ma możliwość zadania czasów łącze-
niowych, a więc przedziałów czasowych dla których 
zdefiniować można różne ceny energii elektrycznej, np. 
w przypadku korzystania z różnych taryf elektrycznych.

Punkt biwalentny mocy obliczany jest przez hybrydową 
centralę grzewczą w ten sposób co w klasycznej pom-
pie ciepła, a więc na podstawie zdolności do pokrycia 
zapotrzebowania. Pozostaje więc poznać proces obli-
czania punktu biwalentego kosztów. Do jego wyzna-
czenia potrzebne są dwie zmienne. Cena wytworzenia 
jednostki ciepła z pompy ciepła oraz z drugiego, szczy-

towego źródła ciepła. Drugą wartość należy podczas 
pierwszego uruchomienia zadać na regulatorze cen-
trali hybrydowej i można ją następnie w każdej chwi-
li dowolnie modyfikować. Dla gazu ziemnego zwykle 
najodpowiedniejszą wartością jest 0,26 zł/kWh, a dla 
gazu płynnego 0,32 zł/kWh. Do obliczenia kosztów wy-
tworzenia jednostki ciepła z pompy ciepła, poza ceną 

1  instalacja grzejnikowa 55/45, drugie źródło ciepła: kocioł na gaz płynny

2  instalacja ogrzewania podłogowego 35/28, drugie źródło ciepła: kocioł na gaz płynny

3  instalacja grzejnikowa 55/45, drugie źródło ciepła: kocioł na gaz ziemny

4  instalacja ogrzewania podłogowego 35/28, drugie źródło ciepła: kocioł na gaz ziemny

http://www.instalreporter.pl
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Budowa hybrydowej centrali grzewczej

Budowę hybrydowej centrali grzewczej rozpatrzymy 
na przykładzie Vitocaldens 222-F. Urządzenie to w jed-
nostce wewnętrznej skrywa kocioł gazowy konden-
sacyjny o mocy maksymalnej 19 kW, oraz skraplacz 
od pompy ciepła split. Dostępne są dwie jednostki ze-
wnętrzne, o mocy 6,0 kW lub 9,5 kW dla punktu A-7/
W35 wg normy EN14511. Automatyka pompy ciepła 
jest urządzeniem wiodącym i decyduje o sposobie 
współpracy pompy ciepła i kotła gazowego. W danej 
chwili może pracować tylko moduł pompy ciepła, tyl-
ko kocioł gazowy lub oba urządzenia jednocześnie. 
istotne jest, że w przypadku jednoczesnej pracy pom-
py ciepła i kotła gazowego, kocioł podnosi tempera-
turę wody, wstępnie podgrzanej przez pompę ciepła.
Automatyka centrali hybrydowej daje możliwość 
ręcznego wyboru sposobu współpracy kotła gazo-
wego i pompy ciepła: ekonomiczny lub ekologiczny.

Tryb ekonomiczny: pompa ciepła pokrywa podsta-
wowe zapotrzebowanie na ciepło, a w przypadku, 
gdy obliczone koszty pracy pompy ciepła są wyższe 
niż kotła gazowego jest ona wyłączana. Jeżeli obli-
czone koszty pracy pompy ciepła są niższe niż kotła 
gazowego, ale pompa ciepła ma mniejszą niż wyma-
gana moc, oba źródła ciepła pracują jednocześnie.
Tryb ekologiczny: Pompa ciepła pokrywa podsta-
wowe zapotrzebowanie na ciepło, a w przypadku, 
gdy obliczone obciążenie środowiska emisją CO2 
(związane z produkcją energii elektrycznej do zasi-
lania pompy ciepła) jest wyższe niż z kotła gazowe-
go, jest ona wyłączana. Jeżeli obliczone obciążenie 
środowiska pracą pompy ciepła jest niższe niż kotła 
gazowego, ale pompa ciepła ma mniejszą niż wyma-
gana moc, oba źródła ciepła pracują jednocześnie. 
Obciążenie środowiska zadaje się poprzez wpisanie 
wartości wskaźników energii pierwotnej dla energii 
elektrycznej i gazu zimnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres dostawy hybrydowej centrali grzewczej 
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Hybryda oznacza…

Oparcie ogrzewania o gaz ziemny i energię elek-
tryczną gwarantuje dużą niezawodność – awaria 

pojedynczego urządzenia nie eliminuje z działania 
tego drugiego. 
Pozwala na uzyskiwanie sporych łącznych mocy 
grzewczych dla uzyskania większego komfortu 

ogrzewania wody użytkowej. i oczywiście w najlep-
szy możliwy sposób wykorzystuje się energię z obu 
źródeł, jednocześnie przy najmniejszym wysiłku in-
stalacyjnym.

Czy warto myśleć o hybrydzie?  
Przykład z życia, czyli jak to zrobiono w domu na południu Polski

Wielu zadaje sobie z pewnością pytanie, jak to w ogóle możliwe, że inwestor mając w pobli-
żu działki przyłącze gazowe, decyduje się na montaż zarówno kondensacyjnego kotła ga-
zowego, jak i pompy ciepła powietrze/woda w ramach jednej instalacji? Przyjrzyjmy się in-
westycji na południu Polski: dom jednorodzinny o powierzchni 300 m2; parter wyposażony 
w całości w system ogrzewania podłogowego, natomiast na poddaszu użytkowym system 
konwektorów do realizacji ogrzewania i chłodzenia. Te kilka punktów wyjaśnia wszystko. 
Po pierwsze, dom w iii strefie klimatycznej, o powierzchni 300 m2 wybudowany w standar-
dzie niskoenergetycznym wymaga mimo wszystko sporej mocy źródła ciepła. 
Po drugie, poddasze wymaga chłodzenia, a tego nawet najwyższej klasy kocioł grzewczy 
nie jest w stanie zapewnić. 
To właśnie dlatego zapadła decyzja o montażu układu połączonego pompy ciepła split  
i kondensacyjnego kotła gazowego. Oczywiste zalety: oszczędność miejsca, nieskompliko-
wana hydraulika instalacji i automatyka dbająca o najniższe koszty ogrzewania, żonglują-
ca przy tym dynamicznie dostępnymi źródłami ciepła. Budynek jest wyposażony w wen-
tylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, toteż w pomieszczeniu z centralną hybrydową 
realizowana jest wentylacja mechaniczna zrównoważona. Zintegrowany kocioł gazowy ma 
maksymalną moc grzewczą pozwalającą zgodnie z „Warunkami jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie” na poziome wyprowadzenie spalin przez ścianę budynku.
Fot. Roboterm, Rybnik

Jednostka zewnętrzna centrali 
hybrydowej o maksymalnej mocy 
grzewczej 9,5 kW dla punkt pracy 
A-7/W35.

Na instalacji zainstalowano także bufor wody lodowej 
dla „powiększenia zładu” konwektorów celem 
zoptymalizowania czasów pracy pompy ciepła  
w trybie chłodzenia.

Automatyka pozwala na nadzór pracy całej instalacji 
w trybie rzeczywistym oraz zdalne sterowanie 
instalacją grzewczą przez bezpłatną aplikację  
na smartfony ViCare App.

Hybrydowa centrala grzewcza 
Vitocaldens 222-F z widocznym 
obok buforem wody grzewczej, 
który pełni tutaj rolę sprzęgła 
hydraulicznego o dużej 
pojemności wodnej.

http://www.instalreporter.pl
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o przyzwyczajenia użytkownika, można efektywnie 
zarządzać technologią hybrydową, wybierając naj-
dogodniejszą opcję – energię elektryczną lub odna-
wialną z pompy ciepła. 
Nowy podgrzewacz wody równoważy moc elek-
tryczną i odnawialną z pompy ciepła w technologii 
hybrydowej. Podgrzewacz Lydos Hybrid zawsze za-
pewnia ciepłą wodę, dokładnie wtedy, kiedy jej po-
trzebujemy. Zapamiętuje zużycie ciepłej wody przez 
cztery tygodnie i dopasowuje się do przyzwyczajeń 
użytkowników.

Lydos Hybrid to nadzwyczajny komfort: szybki i ła-
twy dostęp do ciepłej wody. Lydos Hybrid dostarcza 
ciepłą wodę na pierwszy prysznic o 15% szybciej niż 

W Lydos Hybrid układ elektryczny odpowiada 
za produkcję ciepłej wody, gdy wymagane jest jej 
szybkie podgrzanie. Możliwe jest to dzięki emalio-
wanej grzałce i zbiornikowi o najwyższej trwałości. 
Pompa ciepła pobiera ciepło z powietrza w otocze-

niu urządzenia i na bazie cyklu termodynamiczne-
go przekazuje energię do wody w zbiorniku.

Hybrydowa inteligencja
Dzięki innowacyjnym funkcjom i-Memory w oparciu 

Technologia hybrydowa: dwa źródła energii w jednym urządzeniu. 
Nowy podgrzewacz Lydos Hybrid daje aż 50% oszczędności energii, w porównaniu 
do najbardziej wydajnego standardowego elektrycznego podgrzewacza wody  
w klasie B. Zastosowana w podgrzewaczu nowa, unikalna Inteligencja Hybrydowa1 
optymalnie łączy użycie energii elektrycznej i odnawialnej energii z pompy ciepła, 
dopasowując się do przyzwyczajeń użytkownika. 

Lydos Hybrid od Ariston 
– pierwszy elektryczny 
podgrzewacz wody  
z technologią hybrydową

Każdego dnia ciepła woda tańsza o połowę

szybki i łatwy dostęp do ciepłej wody dostosowany 
do każdego rodzaju potrzeb
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Ariston Thermo Polska sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
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inne standardowe elektryczne podgrzewacze wody2. 
Gdy dostępna jest już wystarczająca ilość wody, na 
wyświetlaczu widoczny będzie symbol gotowości do 
użycia „shower ready”. szybsze podgrzewanie wody 
jest możliwe, gdy zwiększymy moc elektryczną, ak-
tywując funkcję Boost.

Łatwy montaż i niewidoczne podłączenia
Lydos Hybrid zaprojektowano tak, aby umożliwić 
idealne dopasowanie do wymagań instalacyjnych 
jak dla standardowego elektrycznego podgrzewa-
cza wody. Zapewnia to szybki i łatwy montaż. Kom-

patybilność uchwytów montażowych i przyłączy 
standardowego elektrycznego podgrzewacza wody 
(tej samej pojemności) instalowanego w domu po-
woduje, że nie są wymagane żadne dodatkowe 
prace. Zdejmowany zbiornik na kondensat o po-
jemności 6,3 litra2 (wystarczający na około 7 dni 
użytkowania), dostępny jest jako opcja w przypad-
ku, gdyby nie było możliwe podłączenie odpływu 
kondensatu.

1 Oczekujące na patent oprogramowanie  
i-Memory i technologia hybrydowa

2 Wewnętrzne testy laboratoryjne Ariston.

Technologia hybrydowa: dwa źródła energii w jednym 
urządzeniu

Nowa technologia projektowania wnętrza i oryginalny 
design z niewidocznymi z zewnątrz przyłączami

Nagroda GOOD DEsiGN™

Drugi rok z rzędu firma Ariston została uhonorowana prestiżową nagrodą GOOD DEsiGN™. W ubie-
głym roku nagroda została przyznana za innowacyjny kocioł Alteas One, tym razem za podgrzewacz 
Lydos Hybrid – pierwszy elektryczny podgrzewacz wody z technologia hybrydową. Nagroda ta przy-
znawana jest od 1950 roku w Chicago przez The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and 
Design we współpracy z Europejskim Centrum Architektury, sztuki, Projektowania i Urbanistyki. Ce-
lem konkursu jest nagrodzenie najbardziej innowacyjnych produktów przemysłowych i projektów 
graficznych w różnych kategoriach. Nagroda GOOD DEsiGN™ pozostaje prestiżowym i najbardziej 
uznanym wyróżnieniem, w którym podkreśla się doskonałość wzornictwa na całym świecie. 
Otrzymując nagrodę GOOD DEsiGN ™ Ariston już po raz drugi stał się pionierem świata przemysłu, 
produktów i projektowania graficznego. Wszystkie nagrodzone produkty zostały włączone do ko-
lekcji architektury i wzornictwa w Chicago. 
Przyznanie nagrody GOOD DEsiGN ™ jest zawsze szczególnym 
wyróżnieniem. Lydos Hybrid, pierwszy elektryczny podgrzewacz 
wody z technologią hybrydową, zwyciężył w kategorii „Materiały 
budowlane”. Ten flagowy produkt w kategorii klasy energetycznej 
średniej pojemności oczekuje na zatwierdzenie 5 patentów doty-
czących konstrukcji, logiki sterowania i projektu. Dzięki tej nagro-
dzie doceniony został wysiłek twórców ukierunkowany szczególnie 
na innowacyjność, wydajność i jakość projektowanych urządzeń. 
Zwycięski zespół, który przyczynił się do otrzymania tak presti-
żowej nagrody łączy w sobie doskonałe umiejętności projektan-
ta Umberto Palermo i wiedzę techniczną Ariston Thermo Group.

Praca

DE DIETRICH: specjalista ds. technicznych 
DAIKIN: inżynier sprzedaży 
NIBE-BIAWAR: doradca techniczno-handlowy 
GRUPA KAN: koordynator ds. handlu i marketingu 
VENTECO: kosztorysant ds. wentylacji i klimatyzacji 
MERCOR: projektant wentylacji 
IGLOTECH: specjalista ds. sprzedaży 
CARRIER: technik serwisu urządzeń klimatyzacyjnych 
WIWENT SERWIS: serwisant 
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA: inspektor nadzoru 
INSTAL-SERWIS: monter wewnętrznych instalacji sanitarnych 
BUDIMEX: asystent projektanta ds. BIM (instalacje sanitarne) 
PORT LOTNICZY WROCŁAW: konserwator obiektu 
INWEST-SERWIS: kierownik/inżynier robót sanitarnych 
SUPON: monter instalacji sanitarnych 
ENGIE: kierownik robót instalacji sanitarnych 
OVE ARUP&PARTNERS: starszy projektant instalacji sanitarnych 
OVE ARUP&PARTNERS: projektant instalacji sanitarnych 
UNIBEP: kierownik robót branżowych – sanitarnych/elektrycznych 
SERWIS MAGIK: kierownik realizacji instalacji sanitarnych 
EVOTHERM: inżynier robót mechanicznych i sanitarnych 
CAVATINA: projektant instalacji sanitarnych 
KLIMAT SOLEC: inżynier budowy – instalacje HVAC 
PARSTER: kierownik budowy – branża sanitarna 
INSTALL CENTERE: specjalista ds. ofertowania  
i projektowania instalacji sanitarnych 
RAKOCZY: kosztorysant robót sanitarnych/budowlanych 
TRIM-TECH: asystent projektanta instalacji sanitarnych 
OLMEX: projektant branży sanitarnej 
PROFEN: projektant instalacji sanitarnych 
GPEC: inspektor nadzoru branży sanitarnej 
APP-PROJEKT: inspektor nadzoru robót sanitarnych 
BIMS PLUS: specjalista branży grzewczej i instalacyjnej 
TKT ENGINEERING: inżynier serwisu i obsługi gwarancyjnej 
ARMATURA KOZŁOWSKI: doradca technczno-handlowy 
TG INSTALACJE: specjalista ds. ofertowania/doradca techniczny 
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Wspomaganie energią 
ze źródła odnawialnego

Pobierając energię z powie-
trza, Daikin Altherma stosuje 
optymalną kombinację ener-
gii ze źródła odnawialnego  
i tradycyjnego do ogrzewa-
nia i zaopatrywania domu 
w ciepłą wodę. 
Podczas pracy w trybie pom-
py ciepła, system jest zasilany energią odnawialną 
pobieraną z powietrza i może osiągać efektywność 
energetyczną klasy A++.

Opatentowana technologia 
kondensacyjna układu ogrzewania  

i przygotowania c.w.u.

Daikin Altherma, zaprojekto-
wana z unikalnym podwójnym 
wymiennikiem ciepła, wyko-
rzystuje technologię konden-
sacyjną do wytwarzania cie-
pła i ciepłej wody użytkowej. 
Gdy praca pompy ciepła jest 

wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń, techni-
ka kondensacji gazu może służyć do przygotowywa-
nia c.w.u. Zimna woda z baterii płynie bezpośrednio 

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma łączy technologię pomp ciepła 
powietrze-woda, wykorzystującą energię odnawialną, z gazowym kotłem 
kondensacyjnym, aby zapewnić najwyższą efektywność. Jej inteligentne 
oprogramowanie pomaga oszczędzać aż do 35% więcej energii w porównaniu  
z gazowym kotłem kondensacyjnym poprzez automatyczne wyznaczanie 
kombinacji najbardziej ekonomicznej i efektywnej energetycznie w oparciu o ceny 
energii, temperatury zewnętrzne oraz wydajność cieplną jednostki wewnętrznej.

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma

Gazowy kocioł
kondensacyjny

Jednostka wewnętrzna 
pompy ciepła

Jednostka zewnetrzna 
pompy ciepła

Hybrydowa pompa 
ciepła Daikin Altherma 
pozwoli uzyskać znaczne 
oszczędności energii  
od 20 do 25%.

http://www.instalreporter.pl
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dy jest naprawdę zimno, a temperatura spada poni-
żej temperatury wyznaczonej podczas doboru urzą-
dzenia, kocioł gazowy przejmuje produkcję ciepła.

Hybrydowa pompa ciepła Daikin 
Altherma + system multi

Kombinacja systemu multisplit i hybrydowej pompy 
ciepła, Hybrid Multi stanowi rozwiązanie komplekso-
we łączenia funkcji klimatyzacji i ciepłej wody. system 
Hybrid Multi jest zgodny z naszą gamą jednostek split, 
może współpracować z grzejnikami oraz ogrzewaniem 
podłogowym. stanowi on Twoje inteligentne rozwią-
zanie ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej, które zapewnia komfort przez cały rok.

Cechy Daikin Altherma 

- Wartości efektywności sezonowej do A+++ w trybie 
chłodzenia oraz A++ w trybie ogrzewania dzięki za-
awansowanej technologii i wbudowanej inteligencji.
- W zależności od temperatury na zewnątrz, cen za 
energię oraz wewnętrznego obciążenia cieplnego, 
hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma zawsze 
wybiera do pracy tryb najbardziej opłacalny.
- Wybór produktu na czynnik chłodniczy r-32 za-
pewnia zmniejszenie oddziaływania na środowisko  
o 68% w porównaniu do czynnika chłodniczego r-410A 
i bezpośrednio prowadzi do obniżenia zużycia ener-
gii dzięki wysokiej efektywności energetycznej.
- Niski koszt inwestycji: nie ma potrzeby zastępowa-
nia istniejących grzejników (do 80°C) i rur.
- Do systemu można podłączyć różne typy jednostek we-
wnętrznych, np.: ścienne, kanałowe, czy podstropowe.

- Jednostki zewnętrzne są wyposażone w sprężar-
kę typu swing, zapewniającą niski poziom głośności  
i wysoką wydajność energetyczną.
- Odpowiedni system w zastosowaniach do moder-
nizacji, ponieważ wszystkie obciążenia cieplne są 
gwarantowane do 32 kW.
- Łatwa instalacja dzięki kompaktowym wymiarom 
i szybkim połączeniom.

do podwójnego wymiennika ciepła, który umożli-
wia optymalną i stałą kondensację pary wodnej ze 
spalin podczas przygotowywania c.w.u., co skutkuje 
wzrostem wydajności nawet do 15% w porównaniu 
do tradycyjnych gazowych kotłów kondensacyjnych 
i prowadzi do zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Łatwa i niedroga instalacja

W istniejących budynkach, które zazwyczaj mają sła-
bą izolację termiczną, wydajność tradycyjnych pomp 

ciepła jest niewystarczająca. Hybrydowe pompy cie-
pła nadają się idealnie do projektów renowacji oraz 
zastępowania starych kotłów. Kompaktowa kon-
strukcja hybrydowej pompy ciepła Daikin Altherma 
wymaga minimalnej przestrzeni instalacji i z łatwo-
ścią integruje się z istniejącą instalacją rurową oraz 
grzejnikami. W ten sposób można cieszyć się efek-
tywnością energetyczną pompy ciepła, nie wymie-
niając całego układu. system automatycznie wy-
biera rozwiązanie o najwyższej efektywności. Przez 
większą część roku pracuje pompa ciepła. W dni kie-

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
tel. 22 319 90 00
e-mail: office@daikin.pl, www.daikin.pl
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Daikin Altherma hybrid  
heat pump + multi

Our Bluevolution multi outdoor units not only have  
 

hot water production as well!

›
  

 
 

The hybrid heat pump (gas and air) can produce  
hot water and provide heat for radiators and  

 

  

The Daikin Altherma hybrid heat pump with multi combines a multi system with a hybrid heat pump. Thanks to a dedicated port, hot water 
is produced, while simultaneously cooling your home. The Daikin Altherma hybrid heat pump with multi is therefore an all-in-one system for 
cooling, heating and hot water purposes. Easily installed and with the possibility of controlling with an app on your smartphone or tablet, the 
Daikin Altherma hybrid heat pump with multi is DAIKIN‘S smart solution for your comfort all year long.

Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma 
składa się z trzech elementów:
• pompy ciepła – jednostka zewnętrzna,
• pompy ciepła – wiszący moduł wewnętrzny,
• wiszącego kondensacyjnego kotła gazowego.
Urządzenie można szybko i łatwo zainsta-
lować. Moduł wewnętrzny pompy ciepła 
montuje się na ścianie, stanowi on równo-
cześnie płytę do zawieszenia kotła gazowe-
go. Dzięki systemowi szybkozłączy, kocioł 
kondensacyjny jest prosto łączony z modu-
łem wewnętrznym pompy ciepła, tworząc 
zwartą kompaktową jednostkę. Wszyst-
kie połączenia znajdują się w dolnej części 
urządzenia, a elementy składowe dostępne 
są od frontu i z boku, dzięki czemu urządze-
nie jest łatwe w obsłudze i konserwacji.

Poznaj wszystkie konfiguracje 
Daikin Altherma

http://www.instalreporter.pl
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Rynek hybrydowy w Polsce rozwija się bardzo 
szybko. Obecnie, coraz częściej inwestorzy decydu-
ją się na ogrzewanie przy zastosowaniu tego typu 

rozwiązań. Dlaczego? Hybrydy grzewcze stanowią 
połączenie w jednym systemie więcej niż jednego 
urządzenia służącego do zapewnienia ciepłej wody 

użytkowej i do ogrzewania. Produkty, o które opar-
ty jest układ grzewczy, czerpią energię z różnych źró-
deł (np. słońca, gruntu, powietrza lub spalania paliw 
takich jak pellet, ekogroszek). Optymalne sterowa-
nie wieloma produktami wpływa na coraz wyższą 
sprawność i większą żywotność całego systemu 
ogrzewania. 
Wybierając hybrydowy system grzewczy, warto zde-
cydować się na urządzenia wytwarzane przez jedne-
go producenta. Zapewnia to optymalny dobór ele-
mentów, atrakcyjną cenę i jednego instalatora. Firma 
Galmet jako jedyna w kraju jest producentem wszyst-

kich urządzeń, które mogą tworzyć hybrydowy sys-
tem grzewczy. Począwszy od ogrzewaczy wody, przez 
pompy ciepła i kolektory słoneczne po kotły c.o.

W stronę OZE

rozwiązania hybrydowe bardzo często obejmują je-
dynie urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła 
energii. Możliwe jest konfigurowanie w system kilku 
tego typu produktów. Hybrydę może tworzyć np. 
powietrzna pompa ciepła do c.o. i c.w.u. W polskich 
warunkach wymaga czasami wspomagania grzał-

Wizualizacja hybrydowego systemu grzewczego z wykorzystaniem urządzeń Galmet

Wyprodukowany przez jednego producenta innowacyjny i zaawansowany system 
hybrydowy to dla użytkownika gwarancja wysokiej sprawności,  

oszczędności i niezawodności.

Ekologiczne Hybrydowe 
Systemy Grzewcze

Julia sobaszek

Jota eco blue – hybrydowy system grzewczy z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła,  
kotła gazowego, zbiornika c.w.u. i bufora c.o.

Midi – hybrydowy system grzewczy z wykorzystaniem kotła na ekogroszek 5. klasy, kolektorów 
słonecznych i zbiornika kombinowanego do c.o. i c.w.u. 

http://www.instalreporter.pl
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Możliwość dofinansowania

Osoba inwestująca w system hybrydowy Galmet ma 
możliwość uzyskania dofinansowania przykładowo 
w ramach programów Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanych 
centralnie lub poprzez miasta, gminy i powiaty. NFO-
ŚiGW promuje w ten sposób nowe technologie OZE 
oraz postawy prosumenckie, podnosząc jednocze-
śnie świadomość ekologiczną użytkowników urzą-
dzeń grzewczych. Programy wsparcia realizowane  
w formie dofinansowania lub dotacji pozwalają na 
zakup źródeł energii produkujących prąd lub źródeł 
ciepła w połączeniu ze źródłem produkującym prąd 
(np. pompa ciepła w połączeniu z rozwiązaniami fo-
towoltaicznymi). Takie połączenia możemy nazwać 
systemem hybrydowym. 

ką bądź – w trybie biwalentnym – dodatkowym źró-
dłem (np. kotłem na gaz lub pelletowym). 
W ramach hybryd grzewczych Galmet stosuje też po-
łączenia źródeł odnawialnych ze źródłami nieodna-
wialnymi. Takim połączeniem może być np. integra-
cja pompy ciepła z kotłem na ekogroszek. Pierwsze z 
urządzeń dobieramy z uwzględnieniem temperatury 

biwalentnej. To temperatura, powyżej której 100% 
zapotrzebowania na ciepło pokrywane jest przez 
pompę ciepła. Poniżej temperatury biwalentnej za-
potrzebowanie na ciepło pokrywane jest przez pra-
cę dodatkowego źródła ciepła, które nie tylko ogrze-
wa budynek, ale również zapewnia c.w.u.

Gwarancja oszczędności

Hybrydowy układ grzewczy daje użytkownikowi pew-
ność niskich kosztów eksploatacji. Na samym po-
czątku zwraca się więc uwagę na urządzenia, które 
wykorzystują darmową energię ze słońca, wody lub 
gruntu. Dla przykładu, kolektory słoneczne dostar-
czają energię cieplną, wcześniej czerpiąc z energii 
promieniowania słonecznego. instalacja hybrydo-
wa Galmet, która łączy kolektory słoneczne z ko-
tłem c.o., gwarantuje użytkownikowi większą swo-
bodę w wyborze wykorzystywanego źródła ciepła. 
systemy hybrydowe stają się coraz popularniejsze 
wśród klientów właśnie dlatego, że pozwalają zaosz-
czędzić i są bardziej przyjazne dla środowiska niż tra-
dycyjne systemy.

„Galmet sp. z o.o.” sp. K. 
48-100 Głubczyce, ul. raciborska 36
tel. 77 403 45 00, faks 77 403 45 99
galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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skuteczne doradztwo

Galmet to jedyny producent w Polsce, który posiada w swo-
jej ofercie kompletne systemy grzewcze. Eksportuje je do 
prawie 30 krajów świata, głównie należących do Unii Eu-
ropejskiej. są to między innymi: Niemcy, Hiszpania, Fran-
cja, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, Włochy, Czechy, 
słowacja, Litwa i Łotwa, ale produkty GT można znaleźć 
również w rosji, Kazachstanie, Uzbekistanie, Armenii, Ukra-
inie czy na Martynice lub Nowej Kaledonii. 
W każdym przypadku systemy hybrydowe dobierane 
są do indywidualnych oczekiwań klienta. Odpowiada-
jące potrzebom klienta urządzenia konfigurowane są  
w różnego rodzaju zestawy. To daje gwarancję ich beza-
waryjności, funkcjonalności i efektywności.

Delta – hybrydowy system grzewczy z wykorzystaniem stałopalnego kotła c.o. 5. klasy, powietrznej 
pompy ciepła do c.w.u. i kolektorów słonecznych 

Energy max – hybrydowy system grzewczy z wykorzystaniem gruntowej pompy ciepła do c.o. 
i c.w.u., systemu fotowoltaicznego oraz zbiornika c.w.u.

Gruntowa pompa ciepła Maxima
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ściej stosuje się systemy grzewcze wykorzystujące 
energię skumulowaną w gruncie, wodzie czy w po-
wietrzu. stąd coraz większą popularnością cieszą 
się rozwiązania kompleksowe, łatwe w obsłudze, za-
pewniające komfort i bezpieczeństwo użytkowników,  
a przy tym energooszczędne.
Produkty takie jak pompy ciepła, panele solarne czy 
fotowoltaiczne okazują się znacznie tańsze w użytko-
waniu, ponieważ pobierają ciepło z otoczenia i wy-
korzystują je do ogrzewania domu. Powoli zastępu-
ją konwencjonalne sposoby ogrzewania budynków 
i stanowią główne źródło ciepła. Mimo dużych kosz-
tów inwestycyjnych, na tego typu rozwiązania moż-

na uzyskać wsparcie finansowe w postaci preferen-
cyjnych kredytów lub dotacji. 

Natura i technologia w ogrzewaniu  
– rozwiązania grzewcze Immergas

Wychodząc naprzeciw trendom, wymogom rynku  
i uwarunkowaniom prawnym, firma immergas – czo-
łowy producent branży grzewczej, posiada w swojej 
ofercie – oprócz całej gamy gazowych kotłów kon-
densacyjnych – najnowszej generacji pompy ciepła, 
panele solarne i fotowoltaiczne oraz szeroki asor-
tyment akcesoriów dodatkowych, czyli wszystko, 

Obecnie jedną z wygodniejszych form ogrzewa-
nia domów są gazowe kotły kondensacyjne - ich pod-
stawową zaletą jest duża sprawność grzewcza, bez-
obsługowość oraz ekologiczność.
Jednak w nowoczesnym budownictwie coraz czę-

Przepisy dotyczące efektywności 
energetycznej budynków są obecnie 
konstruowane w taki sposób, 
żeby zachęcić inwestorów do jak 
najpełniejszego wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii. Coraz 
częściej mówi się o ekologii i zmniejszaniu 
kosztów ogrzewania, które ze względu 
na ciągły wzrost cen paliw są sporym 
obciążeniem budżetu. Już teraz dąży się 
do tego, by domy były jak najbardziej 
samowystarczalne i pozyskiwały energię  
z otoczenia, nie eksploatując tych 
zasobów ziemi, które są na wyczerpaniu. 

System grzewczy 
Immergas zgodny 
z Warunkami 
Technicznymi 2020

Ogrzewanie przyszłości

Przykładowa instalacja z wykorzystaniem hybrydowej pompy ciepła Magis Combo oraz paneli fotowoltaicznych
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wania energii pochodzącej ze źródła odnawialnego,
· samowystarczalność energetyczna,
· możliwość pracy w systemie on-grid pozwalająca 
na swego rodzaju „magazynowanie” wyprodukowa-
nej latem energii elektrycznej w sieci energetycznej  
i korzystanie z niej zimą, kiedy potrzeby energetycz-
ne budynku są większe, a możliwości uzyskania ener-
gii elektrycznej niewspółmiernie mniejsze.
system Magis Combo dostępny w ofercie immergas, 
występuje w 2 wersjach: dwufunkcyjnej (Magis Com-
bo) oraz jednofunkcyjnej (Magis Combo Plus) z moż-
liwością podłączenia zasobnika c.w.u. Jednostka ze-
wnętrzna powietrznej pompy ciepła jest dostępna  
w trzech wersjach o mocy: 5, 8 i 10 kW. Jednostka we-
wnętrzna zawiera elementy kotła kondensacyjnego 
o mocy 27 kW na potrzeby podgrzewu ciepłej wody 
i 24 kW na potrzeby centralnego ogrzewania, zinte-
growane z modułem hydraulicznym pompy ciepła. 
rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pozwa-
lają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrz-
nej -20°C. Pompa ciepła jest w stanie zasilać instala-
cję czynnikiem o temperaturze 55°C. Magis Combo 
zajmuje niewiele miejsca. szczególnie dobrze spraw-
dzi się w nowych domach o podwyższonej izolacyj-
ności termicznej, ale może też być z powodzeniem 
zastosowany w systemach modernizowanych.

Panele fotowoltaiczne Immergas
Oferta immergas obejmuje również gamę modułów 
fotowoltaicznych (i-PV 250W i i-PV 300W) wykorzy-
stujących najnowsze technologie do konwersji ener-
gii promieniowania słonecznego na prąd elektrycz-
ny. Moduły te mogą zostać wykorzystane zarówno 

w instalacjach wyspowych off-grid tj. samodzielnych, 
bez podłączenia do krajowej sieci energetycznej, jak 
również w instalacjach on-grid. rewolucyjnym roz-
wiązaniem techniki fotowoltaicznej, dostępnym  
w ofercie immergas, jest kolektor hybrydowy i-PVT 
300W będący połączeniem kolektora płaskiego, prze-
twarzającego energię słoneczną w cieplną, z modu-
łem fotowoltaicznym, przetwarzającym promienio-
wanie słoneczne w prąd elektryczny. Kolektor 
hybrydowy i-PVT 300W, oprócz produkcji energii 
elektrycznej, jest przeznaczony do podgrzania wody 
użytkowej lub ogrzewania budynków przy równo-
czesnej produkcji prądu czy zasilania absorpcyjnych 
systemów klimatyzacyjnych.

co pozwala na stworzenie zintegrowanego i ekolo-
gicznego systemu grzewczego dla domów, miesz-
kań i obiektów. 

System hybrydowy Magis Combo 
To nowość produktowa marki immergas - autono-
miczny system grzewczy składający się z pompy cie-
pła powietrze-woda typu split zintegrowanej z ga-
zowym kotłem kondensacyjnym. Takie połączenie 
uniezależnia ją od innych źródeł ciepła. Ma możli-
wości ogrzewania, chłodzenia oraz produkcji c.w.u. 
To rozwiązanie, we współpracy z instalacją fotowol-
taiczną, ze znaczną nadwyżką spełnia wymagania 
WT2020 wobec wskaźnika zapotrzebowania na nie-
odnawialną energię pierwotną EP. 
Korzyści wynikające z zastosowania ogrzewania hy-
brydowego we współpracy z panelami fotowolta-
icznymi:
· budynek spełnia rygorystyczne wymagania zwią-
zane z niską emisją spalin, przez co jest bezpieczny 
dla środowiska naturalnego,
· znaczące oszczędności wynikające z wykorzysty-

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

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

THE SIGN OF THE FUTURE
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Hybryda Magis Combo posłużyła jako 
modelowy przykład do wyliczeń w au-
torskim projekcie Dom Optymalny.  
To modelowy dom energooszczędny za-
projektowany przez utytułowanego  
w Polsce i za granicą architekta Rober-
ta Koniecznego. Do współpracy nad 
projektem zostali zaproszeni specjali-
ści z różnych dziedzin po to, aby finalnie 
powstał jednorodzinny budynek miesz-
kalny spełniający najwyższe standardy 
nowoczesnego budownictwa. Jednym 
z głównych zadań energetycznych, ja-
kie miał spełniać Dom Optymalny, było 
zapewnienie ciepła w sposób bezpiecz-
ny, nieskomplikowany i tani. Immergas 
zaproponował instalację z hybrydową 
pompą ciepła Magis Combo oraz pane-
lami fotowoltaicznymi. Takie rozwiąza-
nie grzewcze spełnia warunki technicz-
ne, które zaczną obowiązywać wraz  
z końcem roku 2020, a także gwarantu-
je oszczędności wynikające z wykorzy-
stania OZE oraz zapewnia samowystar-
czalność energetyczną budynku.
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System jest znakomitym roz-
wiązaniem problemu SMOGU  
w Polsce i nadaje się do stoso-
wania zarówno w budynkach 
poddawanych termomoder-
nizacji, jak i w budynkach no-
wych. Cały system sterowany 
jest za pomocą jednego sterow-
nika NIBE SMO 40, instalowane-
go na ścianie maszynowni lub 
wbudowanego w centrali wewnętrznej 
pompy ciepła, a także zdalnie przez In-
ternet poprzez witrynę nibeuplink.com 
lub za pomocą smartfona i darmowej 
aplikacji mobilnej NIBE Uplink.

Powietrzna pompa ciepła NIBE  
+ kocioł gazowy (fot. 2)

W budynkach z dostępem do sieci gazowej ideal-
nym rozwiązaniem systemowym z powietrzną pom-
pą ciepła NiBE, będzie jednostka wewnętrzna NiBE 
VVM lub HK 200 z możliwością podłączenia kotła ga-
zowego NiBE GBM 10-15. HK 200 oraz NiBE VVM to 
kompletne centrale wewnętrzne, ze zintegrowanym 
ogrzewaczem wody, przeznaczone do współpracy 
z pompami ciepła NiBE. HK 200 wyposażona jest 
w ogrzewacz c.w.u., moduł elektryczny, grupę bez-
pieczeństwa, naczynie przeponowe, pompę obie-
gową i sterowana zewnętrznym sterownikiem sMO, 
natomiast VVM ma sterownik wbudowany. NiBE 
GBM 10-15 to naścienny, jednofunkcyjny konden-
sacyjny kocioł gazowy, który może zmieniać moc 
cieplną w zakresie od 3,5 do 15 kW. Dzięki moduło-
wi komunikacyjnemu NiBE OPT, urządzenie komu-
nikuje się ze sterownikiem lub centralą wewnętrzną 
pompy ciepła, optymalizując pracę całego systemu. 
systemy hybrydowe z kotłem gazowym są szczegól-

Pompa ciepła + system 
fotowoltaiczny PV, czyli „Inteligentny 
system NIBE – 100% OZE” (fot. 1)

Najwięcej korzyści z instalacji fotowoltaicznej uzysku-
je się przy dużym zapotrzebowaniu na energię elek-
tryczną. Zastosowanie do ogrzewania systemu na ba-
zie pompy ciepła, pozwala więc zwiększyć stopień 
wykorzystania energii wytwarzanej przez instalację 
PV na własne potrzeby. NiBE oferuje pompy ciepła  
i zestawy fotowoltaiczne NiBE PV, które mają możli-
wość takiej współpracy. Przykładem jest inteligent-
ny system grzewczy NiBE, który został nagrodzony 
Złotym Medalem MTP 2018 w Poznaniu. składa się  

z powietrznej pompy ciepła NiBE sPLiT, rekuperatora 
NiBE Ers i zestawu fotowoltaicznego NiBE PV. Cały 
system jest sterowany zdalnie przez NiBE Uplink. re-
kuperator NiBE Ers jest jednym z niewielu na pol-
skim rynku, który ma możliwość współpracy z pom-
pą ciepła. system fotowoltaiczny NiBE PV zawiera  
z kolei moduł komunikacyjny EME do współpracy  
z pompą ciepła NiBE, umożliwiający wzrost wydajno-
ści jej pracy, podczas bieżącej produkcji energii elek-
trycznej 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 po-
trzebna w domu w 100% pochodzi z OZE. 

Pompy ciepła NIBE mają ogromne możliwości konfiguracji systemu. Szeroka gama akcesoriów oraz kompletnych 
modułów wewnętrznych umożliwia szybką instalację zarówno w nowych budynkach, jak i wpięcie urządzenia  
do istniejących systemów grzewczych oraz wykorzystanie dodatkowych źródeł energii. 

Systemy hybrydowe NIBE  
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Pompa ciepła + moduł wentylacyjny  
z odzyskiem ciepła (fot. 4)

Ciekawym rozwiązaniem jest pompa ciepła do pro-
dukcji c.w.u NiBE F135, która w połączeniu z powietrz-
ną pompą ciepła NiBE zapewnia wyższą sprawność 
systemu, komfort wentylacji budynku, a także umoż-
liwia realizację dwóch funkcji jednocześnie: chłodze-
nia z pompy ciepła (np. NiBE F2120, osiągającej sCOP 
5,05) i produkcji c.w.u przez NiBE F135 przy wykorzy-
staniu ciepła odzyskanego z powietrza odpadowe-
go z budynku.
Wyjątkowym rozwiązaniem systemowym z grun-
tową pompą ciepła NiBE jest moduł wentylacyjny  
z odzyskiem ciepła NiBE FLM. Moduł NiBE FLM mon-
tuje się jako nadstawka na gruntową pompę ciepła 
NiBE, dzięki czemu oprócz ogrzewania, chłodzenia 
i produkcji c.w.u. możemy uzyskać czwartą funkcję 
systemu, jaką jest wentylacja mechaniczna z odzy-
skiem ciepła. 

Powietrzna pompa ciepła do c.w.u.  
+ kocioł stałopalny (fot. 5)

Coraz bardziej popularną instalacją hybrydową jest 
połączenie kotła stałopalnego z pompą ciepła do 
ciepłej wody użytkowej np. OW-PC lub NiBE F130. 
Pompy ciepła do c.w.u. zapewniają produkcję cie-
płej wody w przeciągu całego roku, niezależnie od 
tego czy świeci słońce i czy mamy kotłownię pełną 
opału i co najważniejsze trzykrotnie taniej w porów-
naniu do elektrycznych ogrzewaczy wody. Warto-
ściami dodanymi jest dodatkowy komfort wentyla-
cji, czy osuszania i chłodzenia pomieszczeń, co jest 
szczególnie ważne w coraz szczelniejszych budyn-
kach powstających w Polsce.

nie polecane do domów poddawanych termomoder-
nizacji. system umożliwia obniżenie zarówno kosz-
tów inwestycyjnych, jak eksploatacyjnych, między 
innymi w wyniku doboru pompy ciepła o mniejszej 
mocy grzewczej, pracującej z wyższą wydajnością  
w zakresie wyższej temperatury powietrza zewnętrz-
nego. sterownik centrali wewnętrznej powietrznych 
pomp ciepła NiBE automatycznie steruje pracą ko-
tła gazowego, włączając go, gdy jest to opłacalne  
z ekonomicznego lub ekologicznego punktu widze-
nia, a także w oparciu o priorytet poziomu hałasu. 
Ma on bowiem możliwość zaprogramowania kosz-
tu kWh uzyskanej z gazu ziemnego i z sieci lub war-
tości emisji dwutlenku węgla dla obu źródeł ciepła 
oraz maksymalnego poziomu hałasu pompy ciepła.

Pompa ciepła NIBE + rekuperator (fot. 3)

inteligentny system grzewczo-chłodząco-wentylacyj-
ny na bazie pompy ciepła i rekuperatora NiBE, jest 
również rozwiązaniem bazującym na dwóch źródłach 

ciepła, w którym uzyskuje się ogrzewanie, chłodze-
nie, ciepłą wodę i rekuperację. To najbardziej ekono-
miczny i ekologiczny system, ze względu na wysoką 
sprawność ogrzewania (np. NiBE F1255 osiąga sCOP 
5,5 wg EN 14825), wysoką sprawność odzysku ciepła 
z wentylacji w rekuperatorze NiBE Ers (do 92%), wy-
korzystanie darmowego chłodu dolnego źródła do 
pasywnego chłodzenia budynku i zerową bezpośred-
nią emisję CO2 do atmosfery. 
system przeznaczony jest do budynków o powierzch-
ni do 300 m2. Pompa ciepła NiBE F1255 osiąga kla-
sę A++, a w zestawie ze sterownikiem A+++ (zgodnie  
z Dyrektywną ErP, w systemach wysokotemperatu-
rowych, Pdesign=16 kW), natomiast rekuperator osią-
ga klasę A (zgodnie z Dyrektywną ErP).

NiBE UPLiNK

Praca wszystkich systemów NiBE, w tym rekuperatora 
NiBE Ers, sterowana jest przez użytkownika, za pomocą 
wielofunkcyjnego, intuicyjnego menu w języku polskim, 
dostępnego z poziomu kolorowego wyświetlacza pompy 
ciepła lub wirtualnie (komputer, tablet, smartfon, system 
inteligentnego zarządzania budynkiem) za pomocą syste-
mu NiBE UPLiNK. Poprzez system NiBE Uplink można uzy-
skać podgląd na aktualny status pompy ciepła oraz pobrać 
najnowszą aktualizację oprogramowania. W przypadku 
wystąpienia zakłóceń w pracy pompy ciepła, za pomocą 
e-mail lub telefonu komórkowego system wysyła ostrze-
żenie, które pozwoli na szybką reakcję serwisową. sys-
tem umożliwia również zdalne przeprowadzenie diagno-
styki pracy pompy ciepła, a tym samym obniżenie kosztu 
usług serwisowych.

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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NiBE APi

Nowością NiBE jest również system integracji NiBE APi, któ-
ry umożliwia zewnętrzną komunikację. Pompa ciepła NiBE 
włączona do sieci internetowej i „chmury” obliczeniowej 
NiBE UPLiNK może komunikować się z innymi urządzenia-
mi elektronicznymi mającymi dostęp do „chmury” takimi, 
jak np. termostaty grzejnikowe czy czujniki pokojowe. NiBE 
APi umożliwia komunikację i kontrolę pracy pompy ciepła 
z poziomu systemu dystrybucji ciepła. Aktualnie z systemu 
NiBE APi korzysta firma schneider, jednak jest on ogólno- 
dostępny, więc w przyszłości zobaczymy więcej produ-
centów zainteresowanych integracją swoich urządzeń 
z pompami ciepła NiBE. Drugą funkcją systemu APi jest 
umożliwienie komunikacji z pompą ciepła przez systemy 
inteligentnego zarządzania budynkiem. Ponadto dzięki 
systemowi integracji NiBE APi, mając dostęp do informa-
cji zawartych w chmurze, programiści mogą tworzyć swo-
je własne aplikacje. Więcej na www.api.nibeuplink.com
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stwach folii z tworzywa sztucznego zalaminowane są 
poszczególne ogniwa solarne. Na stronę spodnią na-
łożona jest odporna na wpływy atmosferyczne folia 
nawierzchniowa. Aby skutecznie chronić ogniwa przed 
wpływami zewnętrznymi, szkło i folie są sklejone ra-
zem. Niewielki ciężar gotowego modułu ze złączem 
wtykowym pozwala na jego łatwy montaż na dachu.
Przyłącza modułów fotowoltaicznych są przygoto-
wane fabrycznie. Do dyspozycji są gotowe zestawy 

Instalacja fotowoltaiczna „pod klucz”

Zestawy fotowoltaiczne Viessmann zawierają wszyst-
kie elementy, niezbędne do wykonania instalacji fo-
towoltaicznej. Producent udziela 10 lat gwarancji na 
panele fotowoltaiczne. 

Promocyjne pakiety zawierają: 
- panele fotowoltaiczne wraz z niezbędnym wypo-
sażeniem dodatkowym

- profesjonalne doradztwo
- montaż instalacji fotowoltaicznej
- opieka serwisowa
Dla instalacji fotowoltaicznych ustawa OZE przewi-
duje możliwość zużywania prądu wytworzonego 
na miejscu do pokrycia potrzeb własnych, unikając  
w ten sposób poboru droższego prądu z sieci. Nie-
wykorzystaną część prądu można oddać do sieci 
publicznej na zasadach bilansowania (1 kWh ener-
gii oddanej = 0,8 kWh do pobrania). Znaczny wzrost 

kosztów poboru prądu sprawił, że znacznie ekono-
miczniejszą alternatywą stało się priorytetowe zu-
żywanie prądu wytworzonego we własnym domu, 
niż jego oddawanie do sieci publicznej, wg stale ma-
lejącej taryfy. 
Moduły fotowoltaiczne Vitovolt 200 są dostępne za-
równo z ogniwami krzemowymi monokrystaliczny-
mi, jak i polikrystalicznymi. Moduły fotowoltaiczne 
składają się z płyty szklanej, na której w dwóch war-

Systemowe rozwiązania z gwarancją najwyższej jakości – promocyjna oferta 
kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem!

Wiosenne promocje Viessmann
Instalacja fotowoltaiczna „pod klucz” plus cicha pompa ciepła w programie „Ciepło z Zimna”

Zestawy fotowoltaiczne 
z montażem

PL  03/2018   
Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie jest wiążący 
dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, 
przed złożeniem zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o. 
Ceny są zaleceniem niewiążącym.

Promocyjne ceny brutto pakietów fotowoltaicznych wraz z montażem 

Pakiety zawierają:

  Profesjonalne doradztwo

  Montaż instalacji fotowoltaicznej

  Opieka serwisowa

  Panele fotowoltaiczne wraz z niezbędnym 
wyposażeniem dodatkowym

Wybierz swój pakiet fotowolaticzny

Pakiety fotowoltaiczne Liczba osób w gospo-
darstwie domowym

Roczne zużycie prądu  
w gospodarstwie

Ilośc modułów 
Vitovolt

ceny  
brutto*

Pakiet XS 
  Moc znamionowa 2,6 kW
  Łączna powierzchnia paneli: 19 m2

do ok. 2 730 kWh 10 Z016572

15 233,–

Pakiet S 
  Moc znamionowa 3,12 kW
  Łączna powierzchnia paneli: 22 m2

do ok. 3 276 kWh 12 Z016573

17 477,–

Pakiet M 
  Moc znamionowa 4,16 kW
  Łączna powierzchnia paneli: 28 m2

do ok. 4 368 kWh 16 Z016574

21 813,–

Pakiet L 
  Moc znamionowa 5,2 kW
  Łączna powierzchnia paneli: 34 m2

do ok. 5 460 kWh 20 Z016575

26 195,–

Pakiet XL 
  Moc znamionowa 6,24 kW
  Łączna powierzchnia paneli: 41 m2

powyżej 5 osób

do ok. 6 552 kWh 24 Z016576

30 014,–

Pakiet XXL 
  Moc znamionowa 7,80 kW
  Łączna powierzchnia paneli: 50 m2

powyżej 5 osób

do ok. 8 190 kWh 30 Z016577

36 210,–

*  Promocyjne ceny brutto wraz z montażem i 8% VAT 
Powyższe ceny promocyjne nie podlegają rabatowaniu

Nie wiesz jaki pakiet bedzie dla Ciebie optymalny?
Nasi specjaliści chętnie udzielą Ci pomocy oraz wskażą ewentualną możliwość uzyskania dotacji z budżetów lokalnych gmin.  
Wejdź na stronę www.viessmann.pl/zestawyPV i zostaw swoje dane – oddzwonimy!

10 lat gwarancji
na panele fotowoltaiczne

Szczegóły dostępne na stronie: 

www.viessmann.pl

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl 
infolinia serwisowa: 801 0 801 24
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Zalety pomp ciepła powietrze-woda typu Split – 
Vitocal 100-S i 200-S:
- duży wybór modeli o mocy grzewczej od 4 do  
16 kW pozwala dokładnie dopasować moc pompy 
ciepła do indywidualnych potrzeb;
- zintegrowana funkcja chłodzenia pomieszczeń (wer-
sje -AC);
- niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu współ- 
czynnikowi COP, aż do 5,0 (dla A7/W35);
- możliwość regulacji mocy poprzez inwerter DC, 
co zapewnia wysoką sprawność przy obciążeniach 
częściowych;
- optymalne wykorzystanie prądu własnej produk-
cji z instalacji fotowoltaicznej;
- wysoki komfort obsługi – dzięki regulatorowi Vito-
tronic z modułem Vitoconnect 100 umożliwiającym 
zdalne sterowanie instalacją grzewczą za pomocą 
aplikacji mobilnej ViCare.

Charakterystyka pomp ciepła Vitocal 100-S i 200-S
- moc: 100-s – od 4,0 do 16 kW, 200-s – od 3,2 do 15,5 kW;
- COP wg EN 14511: 100-s do 4,8 dla A7/W35, 200-s do 5,01;
- moduł wewnętrzny ze zintegrowaną wysokoefek- 
tywną pompą obiegową klasy energetycznej A i zawo-
rem przełączającym c.o./c.w.u. oraz naczyniem prze-
ponowym o pojemności 10 litrów;
- wbudowany przepływowy podgrzewacz wody 
grzewczej 3/6 lub 3/6/9 kW;
- armatura zabezpieczająca po stronie wody grzewczej;
- sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotro-
nic 200, typ WO1C, z czujnikiem temperatury zewnętrznej;
- w zakresie dostawy pompy ciepła dodatkowo Vito-
connect 100 OPTO1 do zdalnego nadzoru i sterowa-
nia instalacją grzewczą przez aplikację na smartfo-
ny: ViCare;
- moduł zewnętrzny z czynnikiem chłodniczym 
(r410A) do 10 m długości przewodów chłodniczych, 
wyciszoną sprężarką sterowaną inwerterem, oraz 
elektronicznym zaworem rozprężnym;
- fabrycznie zabudowany przewód ogrzewania wan-
ny kondensatu (100-s);
- zintegrowana funkcja współpracy z drugim źródłem 
ciepła.

montażowe do montażu pionowego i poziomego.
Mocne ramy montażowe modułów zapewniają wy-
sokie wartości graniczne obciążeń.

Cechy i korzyści systemów fotowoltaicznych 
Viessmann
- Kompletny zestaw fotowoltaiczny zbudowany  
w oparciu o markowe komponenty gwarantujące 
najwyższą jakość oraz wieloletnią trwałość systemu.
- Gwarancja efektywności do 25 lat.
- Bezpieczeństwo jakościowe dzięki certyfikacji iEC 
EWG 89/392 i klasie ochrony ii.
- Duża odporność na obciążenia mechaniczne – 
 na skutek obciążenia śniegiem (6000 Pa) i wiatrem 
/zasysanie wiatru (2400 Pa).
- Odporna na korozję sztywna rama aluminiowa.
- Elementy zewnętrzne odporne na promieniowanie 
UV, o najwyższych standardach szczelności.
- szyba o gr. 3,2 mm z niewielką zawartością żelaza 
z powłoką antyrefleksyjną dla najwyższej efektywności.
- sprawdzona odporność na działanie mgły solnej  
i amoniaku umożliwia zastosowanie w rejonach nad-
morskich oraz w gospodarstwach rolnych. Certyfi-
katy zgodne z iEC 61215 i iEC 61730.

Pompy ciepła w Programie 
„Ciepło z Zimna”

Użytkownik kupuje pompę ciepła w Programie,  
a montaż i uruchomienie ma GrATis w cenie urządze-
nia. W standardzie producent zapewnia moduł Vito-
connect 100 OPTO1. Umożliwi on nadzór i sterowanie 
instalacją grzewczą przez aplikację na smartfonie.
Promocyjne ceny zawierają:
- Profesjonalne doradztwo
- Montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej
- Uruchomienie przez profesjonalny serwis

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

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

Pompy ciepła powietrze/woda 

Vitocal 100-S/200-S

wraz z montażem

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

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

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

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

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

Cena brutto  

już od 17 855 zł

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

Cena brutto  

już od 19 808 zł

Inwestorzy mają także możliwość dal-
szego zwiększania udziału zużycia wła-
snego, przez zintegrowanie z instalacją 
dalszych urządzeń Viessmann, na przy-
kład pompy ciepła (teraz w doskonałej 
cenie w Programie „Ciepło z Zimna”), 
i w ten sposób uniezależnienie się  
w znacznym stopniu od dalszych pod-
wyżek cen energii elektrycznej.

VITOCAL 100-S

Cena brutto
już od 17 855 zł

VITOCAL 200-S

Cena brutto
już od 19 808 zł
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Centrale grzewcze LWZ 404 sOL (także w wer-
sji LWZ 403 sOL) to kompaktowe urządzenia ze zin-
tegrowaną pompą ciepła powietrze-woda do przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej oraz z funkcjami 

ogrzewania, wentylacji i chłodzenia. Urządzenia zo-
stały skonstruowane z myślą o budynkach energo-
oszczędnych oraz pasywnych, o powierzchni miesz-
kalnej do 180 m2 i zapotrzebowaniu na ciepło 
wynoszącym do 9 kW. 
Zapewniają oszczędne zużycie energii na ogrzewanie 
przy równoczesnym zapewnieniu stałego dopływu 
świeżego powietrza, utrzymaniu prawidłowej tem-
peratury pomieszczeń i odpowiedniej do potrzeb 
ilości ciepłej wody użytkowej o właściwej tempera-
turze, nie obciążając przy tym naturalnego środo-
wiska człowieka. 
Model LWZ 404 sOL został przystosowany dodatko-
wo do aktywnego chłodzenia budynku. Zapewniono 
regulowanie mocy chłodzenia, z możliwością bezpo-
średniego chłodzenia powierzchnią.

Połączenie w jednej obudowie powietrznej pompy ciepła i rekuperatora to idealne 
rozwiązanie zarówno dla inwestora – właściciela domu jednorodzinnego, jak i dla 
wykonawcy. Dom ma zapewnione komfortowe ogrzewanie, c.w.u. i wentylację  
z wykorzystaniem OZE, a instalator – skonfigurowane dla domu jednorodzinnego, 
ze wszystkimi króćcami, gotowe do podłączenia urządzenie.

Centrala grzewcza LWZ 404 SOL 
dopasowana do domów jednorodzinnych

Kombajn energetyczny = pompa ciepła + rekuperator

Parametry techniczne:

Moc grzewcza przy A2/W35 (EN 14511): 6,38 kW
Współczynnik COP przy A2/W35 (EN 14511): 3,50
Moc chłodnicza przy A35/W7: 4,6 kW
Efektywność COP chłodzenia przy A35/W7: 1,72
Klasa efektywności energetycznej pompy ciepła 
(W35, W55, + regulator W35, + regulator W55): A+ 
strumień objętościowy rekuperatora: 80–300 m3/h
sprawność rekuperatora: 90%
Poziom mocy akustycznej (EN 12102): 58 dB(A)
Wysokość/szerokość/głębokość: 1885/1430/812 mm  
Waga: 442 kg

• Kompaktowe urządzenie z funkcjami: wentylacji, ogrzewania, podgrzewania wody i chłodzenia
• Wyświetlacz z „pokrętłem dotykowym” zapewnia intuicyjną obsługę
• Zintegrowana wysokowydajna pompa do energooszczędnego rozprowadzania ciepła
• Zintegrowany zbiornik ciepłej wody 
• Ergonomicznie rozmieszczona jednostka sterująca dla łatwej obsługi

http://www.instalreporter.pl
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zbiorniki mają wbudowaną wężownicę do podłą-
czenia kolektorów słonecznych. 

Automatyka
Aby równocześnie zapewnić tak wiele funkcji, cen-
trale grzewcze LWZ 404 sOL zostały wyposażone 
w zintegrowaną automatykę sterującą (w języku 
polskim) uwzględniającą temperaturę: zewnętrzną, 
pomieszczeń oraz c.w.u. Obsługuje ona dwa obiegi 
grzewcze (ogrzewania i przygotowania c.w.u.) oraz 

wentylatory, zapewniając optymalne warunki na 
tych trzech polach pracy. 
Automatyka oprócz preselekcji programu dla wen-
tylatora, ogrzewania, ciepłej wody ma także możli-
wość wyboru trybu nieobecności/wakacji. 
Zapewnia też wiele dodatkowych funkcji, takich jak: 
wentylacja zabezpieczająca przed wilgocią ze zinte-
growanym czujnikiem wilgotności w wywiewanym 
powietrzu, zmniejszenie przepływu powietrza w przy-
padku niewystarczającej wilgotności, chłodzenie pa-
sywne, program wygrzewania dla zbiornika c.w.u. itp.

Rekuperator
rekuperator stanowi wysokowydajny krzyżowo-prze-
ciwprądowy wymiennik ciepła. Wysoką sprawność 
rekuperatora zapewniają energooszczędne wentyla-
tory EC z stałym przepływem powietrza (Constant 
Flow). skuteczna filtracja powietrza nawiewanego/
wywiewanego to z kolei zasługa zastosowania fil-
trów wysokiej klasy M5/G4.
Dodatkowo powietrze zewnętrzne jest podgrzewa-
ne przez chłodnicę obiegu czynnika chłodniczego.

Nowoczesne wzornictwo i praktyczne podłączenia
Centralę grzewczą LWZ 404 sOL cechuje stabilna obu-
dowa z blachy stalowej w nowoczesnym wzornictwie. 
Dobrze więc wkomponowuje się w praktycznie każ-
de pomieszczenie: czy pomieszczenie technicznie, czy 
nawet przedpokój. Króćce przyłączeniowe dla powie-
trza zewnętrznego, nawiewanego, wywiewanego i zu-
żytego znajdują się na górze urządzenia, co z kolei bar-
dzo upraszcza pracę instalatorom podczas montażu 
i podłączania urządzenia do układu wentylacji.

Komfort c.w.u.
W urządzeniu LWZ 404 sOL zabudowany został 
235-litrowy zasobnik c.w.u. podgrzewanej przez 
pompę ciepła (pojemność zasobnika w LWZ 403 
sOL wynosi 200 litrów). Zbiornik ten jest emalio-
wany i zabezpieczony magnezową anodą ochron-
ną z elektronicznym monitoringiem zużycia. Pompa 
ciepła została wyposażona we wszystkie niezbęd-
ne urządzenia gwarantujące zapewnienie warun-
ków zadanych, w tym elektryczną grzałkę awaryj-
ną/wspomagającą do ogrzewania i ciepłej wody 
załączającą się np. w ekstremalnych wypadkach 
spadku temperatury zewnętrznej. 
Dodatkowo w centralach grzewczych LWZ 404 sOL 
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stiebel Eltron-Polska sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl
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jarzenia: zapach świeżo upieczonego chleba z ręcz-
nie wyrabianego ciasta na bazie naturalnych skład-
ników, czy doskonale uszyta suknia wieczorowa, 
która pasuje jak ulał i jest niezwykle szykowna. Da-

niela reuther – szef działu kontroli jakości ma raczej 
przyziemne skojarzenia i trzeźwo opisuje ten termin. 
Zwykle mawia, że „jakość oznacza zgodność z wyma-
ganiami”. Jak widać Pani reuther i jej zespół raczej 

Rury miedziane: podstawowy 
element w układzie chłodniczym 

W Glen Dimplex są one starannie cięte, gięte i luto-
wane (fot. 1). Około 180 rur miedzianych jest wygi-
nanych każdego dnia. W większości robi to maszyna  
z funkcją 5000 różnych programów, ale niektóre rury 
wygina się ręcznie, natomiast około 180 ton miedzi 
jest przetwarzanych każdego roku w firmie Glen Dim-
plex na potrzeby produkcji agregatów wody lodowej 
i pomp ciepła. Miedź jest cennym produktem, dlate-
go bardzo dba się o ten surowiec, a odpady miedzi 
są zbierane i poddawane recyklingowi.

Połączenie idealne

Obserwacja techniki pracy lutowników to prawdzi-
wa lekcja doświadczenia, dokładności i niesamowite-
go kunsztu, widocznego w każdym ich ruchu (fot. 2). 
Cały czas odnosi się wrażenie uczestniczenia w pracy 
starej manufaktury. Kwalifikacje członków zespołu lu-
towników są weryfikowane wewnątrz firmy raz w roku, 
a co dwa lata przez grupę ekspertów zewnętrznych. 
Jakość może wywoływać bardzo romantyczne sko-

Czy można skalkulować jakość? Jak to sprawdzić? Czy można się tego nauczyć?  
A może po prostu lepiej to ujrzeć na własne oczy? Zapraszamy na „wycieczkę”  
do fabryki Glen Dimplex w Kulmbach w Górnej Frankonii (Bawaria), czyli do miejsca 
gdzie od ponad 40 lat, doskonali się sztukę budowania układów chłodniczych. 
Pracuje tam 270 pracowników na powierzchni fabryki równej 21 000 m2,  
czyli mniej więcej tyle, co 3 stadiony do piłki nożnej. 

Wycieczka do fabryki Glen Dimplex 
W Kulmbach w Górnej Frankonii (Bawaria)

1  Obróbka rur miedzianych

2  Lutowanie

3  Agregaty chłodnicze produkowane w Kulmbach

4  Linia produkcyjna pomp ciepła
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nie należą do romantyków. Jakość wyrażają przez 
najwyższe standardy, umiejętność znalezienia naj-
lepszych dostawców, czy właściwą analizę danych. 
Muszą mięć pewność, że przed opuszczeniem fabry-
ki, każda pompa ciepła jest dokładnie sprawdzona. 
Jakość musi być widoczna i wymierna. Ale właśnie, 
czy tu tkwi tajemnica jakości? Daniela reuther, któ-
ra bardzo wysoko ustawia poprzeczkę mówi: 
– W dawnych czasach, kontrolerzy jakości mieli repu-
tację pedantycznych, gdyż zawsze starali się wykryć 
błędy popełnione przez innych. Dzisiaj widzimy siebie 
jako ważne ogniwo pomiędzy wszystkimi działami  
i procesami w firmie: rozwój, produkcja, kontrola za-
kupów. Jesteśmy zaangażowani w te procesy od sa-
mego początku, aż do ich zakończenia. Pomagamy 
znaleźć kompleksowe rozwiązania i uniknąć błędów 
podejmowanych na każdym z etapów. Unikanie błę-
dów jest o wiele bardziej fascynujące niż ich poprawia-
nie. Ale tworzenie kultury wysokiej jakości jest możli-
we tylko wtedy, kiedy robimy to wspólnie. 
Następnie Daniela reuther zabiera nas na wyciecz-
kę po zakładzie, gdzie wykonuje się zarówno pom-
py ciepła Dimplex, jak i agregaty chłodnicze riedel. 
Jest to miejsce, w którym jakość szumi w naszych 
uszach i niemal wyczuwa się ją w powietrzu. 
Agregat chłodniczy od pompy ciepła można odróżnić 
po pozycji wentylatorów, w przeciwieństwie do więk-
szości pomp ciepła w większości agregatów chłod-
niczych są one skierowane do góry (fot. 3).

Chirurgiczna precyzja

Praca na linii montażowej Glen Dimplex przypomina 
raczej salę operacyjną lub warsztat zegarmistrzow-
ski (fot. 4). Mimo to każda nowa pompa ciepła solan-
ka-woda powstaje tu co 29 minut. 

Ręczna robota

W firmie Glen Dimplex świadomie utrzymuje się wła-
sną produkcję blach. – Jeśli chodzi o blachy, znamy 

się na rzeczy – wyjaśnia Daniela reuther. – Własna 
produkcja blachy jest skutecznym sposobem zagwa-
rantowania jakości, która spełnia nasze wymagania. 
W tym czasie powstaje duży arkusz blachy wykrojo-
nej przez prasę hydrauliczna (fot. 5).

Bezpieczeństwo przede wszystkim

i to nie tylko podczas lutowania. – Pracujemy z prą-
dem elektrycznym i wieloma niebezpiecznymi sub-
stancjami chemicznymi, mówi dyrektor Działu szko-
lenia Helmut Lauterbach. W związku z tym, w pracy 
zawsze należy intensywnie myśleć.
Helmut Lauterbach jest bardzo zadowolony z Lisy 
Köstner – jak z większości młodych praktykantów, 
którzy odbywają staż w Glen Dimplex. Z jednej stro-
ny Lisa Köstner jest wyjątkiem – wśród 43 stażystów  
w Glen Dimplex, bo należy do niewielkiej grupy trzech 
kobiet. Z drugiej strony Lisa, która ukończyła szkołę 
średnią w odległym 15 km Burgkunstadt, czuje się 

tutaj jak w domu: – Moi rodzice mają tartak. Dorasta-
łam z trzema braćmi i zawsze chciałam tworzyć coś 
własnymi rękoma – coś, jak skrzypce, śmieje się. Tutaj 
staram się robić wszystko samodzielnie i wcale nie li-
czę na taryfę ulgową.
Na stanowiska w Glen Dimplex, Helmut Lauterbach 
potrzebuje ludzi naprawdę myślących. Niestety na 
dzisiejszym rynku pracy coraz trudniej jest znaleźć 
wykwalifikowanych fachowców, dlatego w Dimplex 
preferuje się szkolenia dla nowych pracowników. – Dla 
przykładu moi dawni stażyści pracują teraz w dziale 
rozwoju. Jeden z nich jest odpowiedzialny za zaawan-
sowane zdalne sterowanie dla naszych azjatyckich klien-
tów, mówi Lauterbach z nieukrywaną dumą w głosie. 
Lisa Köstner uczy się wiedzy praktycznej i teoretycz-
nej – giąć i lutować rury miedziane, a także różnorod-
nych schematów i wzorów termodynamicznych. Po 
zdaniu egzaminów ma nadzieję na podjęcie stałej pra-
cy w firmie Glen Dimplex oraz podjęcie studiów i zdo-
bycie tytułu magistra techniki chłodniczej.

Glen Dimplex Polska sp. z o.o
ul. strzeszyńska 33, 60-479 Poznań
tel. 61 842 58 05, faks 61 842 58 06
office@glendimplex.pl 
www.dimplex.pl
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5  Glen Dimplex ma własną produkcję blach

6  Nawet w urządzeniach częściowo zmontowanych, 
ostatnie połączenia muszą być lutowane. Każde 
połączenie musi być doskonałe, tak aby zapobiec 
ulatnianiu się czynnika chłodniczego

7  sowie skrzydła: kształt łopatek wentylatorów 
przypomina skrzydła sowy. Między innymi dlatego  
działają one niezwykle cicho i wydajnie

8  21-letnia praktykantka Lisa Köstner uczy się sprawdzać temperaturę czynnika w obiegu 
chłodniczym. Podczas lutowania wygląda jakby miała do czynienia z ogniem i lutowiem już  
od dawna – pełen profesjonalizm
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Nowoczesne sprężarki i zoptymalizowany obieg 
chłodniczy pompy ciepła Bosch Compress 6000 LW 
zapewniają jej wysoką efektywność – wartość jej 
współczynnika COP to nawet do 4,7 (według EN 14511). 
Ponadto pompę wyposażono w funkcję DPC (Dyna-
micPumpControl), która służy do regulacji różnicy tem-
peratury pompy obiegu wtórnego oraz automatycz-
nie zapewnia optymalny strumień przepływu wody 
przez pompę ciepła. W ten sposób zwiększa się efek-
tywność eksploatacji i zmniejsza zużycie energii.
Funkcja DPC umożliwia dodatkowo łatwe i szybkie 
uruchomienie pompy bez konieczności wcześniej-
szego, ręcznego ustawienia pompy obiegu wtórne-
go. Wyjątkowo energooszczędne są również wbudo-
wane w urządzenie pompy przeznaczone do obiegu 
grzewczego i solanki.

Gruntowe pompy ciepła marki Bosch wykorzystują 
ciepło gruntu do ogrzewania domów i przygotowa-
nia c.w.u. Ciepło z gruntu jest pobierane przez ko-
lektor poziomy (ułożony pod powierzchnią gruntu) 
lub sondę pionową (odwiert w gruncie). Dzięki sto-
sunkowo wysokiej temperaturze gruntu utrzymują-
cej się przez cały rok, gruntowe pompy ciepła pra-
cują bardzo wydajnie.
Pompy geotermiczne serii Bosch Compress 6000 LW, 
w zależności od potrzeb, można łączyć z zewnętrznym 
podgrzewaczem wody. Funkcje regulacyjne układu 
wykrywania ciepła zewnętrznego umożliwiają rów-
nież podłączenie instalacji solarnych lub na bioma-
sę, przeznaczonych do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i wspomagania ogrzewania.
Fot. Junkers-Bosch

Kompaktowa obudowa, nowoczesne sprężarki i wbudowane pompy o najwyższej sprawności – to wszystko sprawia, że gruntowa 
pompa ciepła Bosch Compress 6000 LWM pozwala nie tylko zaoszczędzić miejsce, ale również dużo energii. W obudowie 
urządzenia umieszczono 185-litrowy zasobnik c.w.u., dlatego nowa pompa jest 
optymalnym rozwiązaniem dla 3-4-osobowych gospodarstw domowych.

Gruntowa pompa ciepła 
Bosch Compress 6000 LW 

Z kompaktową obudową i zasobnikiem

Model Compress 6000… …6 LW …8 LW …10 LW …13 LW …17 LW
Klasa efektywności energetycznej 
dla temperatury 55°C A++

Moc grzewcza 0/35°C według EN 14511 5,8 kW 7,5 kW 10,4 kW 13 kW 17 kW
COP 0/35°C według EN 14511 4,4 4,7 4,8 4,8 4,7
Poziom mocy akustycznej 
w pomieszczeniu LWA 46 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A) 48 dB(A) 47 dB(A)

Maks. temperatura na zasilaniu 62°C
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dzie jego akumulacji w obudowie z oddawaniem przez 
promieniowanie cieplne (zasada „pieca kaflowego”).

Podgrzewanie wody użytkowej  
w budynku o standardzie WT 2021

Udział ciepła dla potrzeb podgrzewania wody użyt-
kowej w domach o wysokim standardzie energetycz-
nym jest z założenia wysoki. W opisywanym budyn-
ku energia elektryczna dla tych potrzeb stanowiła  
w 2017 r. udział 10,4%, a biorąc pod uwagę tylko po-
trzeby cieplne budynku (bez wyposażenia techniczne-
go) ponad 22%. Udział ten byłby jeszcze wyższy, gdy-
by nie zastosowana instalacja solarna pokrywająca 
ponad 50% potrzeb cieplnych dla podgrzewu wody.

Wentylacja i chłodzenie w budynku  
o standardzie WT 2021

Wysokie znaczenie – nie tylko dla ograniczenia po-
trzeb cieplnych, ale także dla komfortu – ma zastoso-
wanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiew-

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie energii pier-
wotnej EP dla celów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji 
oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej wynoszą 
mniej niż 68 kWh/m2rok (EPmax wg WT 2021 = 70 kWh/
m2rok). Jest to zasługą samego standardu izolacji ciepl-
nej oraz zastosowania wysokoefektywnego systemu 
grzewczego z gruntową pompą ciepła, ogrzewaniem 
podłogowym (100%), wentylacji z odzyskiem ciepła, 
małej instalacji solarnej, a także chłodzenia pasywne-
go. Dolne źródło ciepła stanowią sondy gruntowe  
o łącznej długości 220 metrów. Dobrane zostały z wy-
starczającym zapasem, także ze względu na suche pod-
łoże (piaskowce), ale zapewniono im również dobre wa-
runki do regeneracji cieplnej (instalacja solarna  
→ odciążenie po sezonie grzewczym oraz chłodzenie 
pasywne → oddawanie ciepła do dolnego źródła ciepła).

System grzewczy w budynku  
o standardzie WT 2021

sezon grzewczy zależnie od roku trwa zwykle nie wię-
cej niż 190÷200 dni. Jedynym źródłem ciepła pozo-

staje pompa ciepła solanka/woda, która zapewnia 
utrzymanie temperatury wewnętrznej na poziomie 
21÷22oC. Jest to zasługą zarówno samego standar-
du izolacji cieplnej, jak i przeszkleń od strony po-
łudniowej. Duże znaczenie odgrywa tutaj wentyla-
cja mechaniczna z odzyskiem ciepła (brak potrzeby 
otwierania okien i schładzania budynku wskutek 
tego). Czas pracy pompy ciepła wyniósł w ostatnich 
6 latach średnio nieco ponad 1600 h/rok (zwykle za-
kłada się 1800-2400 h/rok). Jest to także wynikiem 
wsparcia przez małą instalację solarną pracy dla ce-
lów podgrzewania wody użytkowej.
Na wysoką efektywność systemu wpływ ma także 
instalacja ogrzewania podłogowego z indywidual-
nym sterowaniem pracą pętli w pomieszczeniach. 
W praktyce temperatura zasilania nie przekraczała 
w sezonie 25÷28oC. 
Użytkowanie kominka ogranicza się do pojedynczych 
dni w sezonie grzewczym i nie ma istotnego wpływu 
na bilans budynku (temperatura i tak wynosi min. 21oC, 
spełniając wymagania komfortu). Kominek jest przezna-
czony jedynie do oddawania ciepła w salonie na zasa-

Okres 6 lat pracy pompy ciepła solanka/woda pozwala ocenić wpływ różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych  
na zużycie energii i koszty związane z jej użytkowaniem. Pompę ciepła zastosowano w budynku jednorodzinnym oddanym  
do użytku w 2011 roku, który już wówczas spełniał z zapasem wymagania zgodne z Warunkami Technicznymi WT 2021.

Zestawienie kosztów ogrzewania 
domu pompą ciepła w okresie 6 lat

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

1

Charakterystyka budynku

• Rok oddania do użytku: 09.2011
• Powierzchnia ogrzewana: 210 m2

• Strefa klimatyczna: III (-20oC)
• Liczba mieszkańców: 4 osoby
• Przeszklenie: okna 3-szybowe
• Przegrody: pustak ceramiczny,  

strop betonowy
• Izolacja cieplna ścian: styropian  

20 cm
• Izolacja cieplna stropodachu: 
wełna 30 cm
• Media: wyłącznie energia 

elektryczna
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go, które po przejściu przez chłodnicę (za centralą 
wentylacyjną) obniża swoją temperaturę. 
Wydajność takiego układu chłodzenia nie jest tak wy-
soka jak chłodzenia aktywnego, ale w zupełności wy-
starczająca dla utrzymywania temperatury nie więk-
szej niż 24÷26oC. Konieczna jest jednak dodatkowa 
ochrona przed nasłonecznieniem, którą w budynku 
stanowią żaluzje zewnętrzne na oknach pionowych 

oraz rolety na oknach dachowych.
Pozostaje przyjemne odczucie chłodu w budynku, 
niepowodujące takiego dyskomfortu, jak w niektó-
rych przypadkach powoduje chłodzenie aktywne. i co 
szczególnie ważne, chłodzenie pasywne jest bezkon-
kurencyjne pod względem niskiego zużycia energii.  
W tym przypadku jego praca spowodowała zużycie 
jedynie 100 kWh/rok energii elektrycznej, co daje 

nej z odzyskiem ciepła. Jednocześnie bilans zużycia 
energii potwierdza rolę, jaką odgrywa efektywność 
energetyczna samej centrali wentylacyjnej. Efektem 
jej zastosowania jest oszczędność ciepła, ale także 
zwiększenie zużycia energii elektrycznej. W opisywa-
nym budynku centrala wentylacyjna spełnia wyma-
gania dla klasy A efektywności energetycznej i nie 
powoduje przekroczenia maksymalnego jednost-

kowego zużycia energii pierwotnej przez budynek 
(< 70 kWh/m2rok). 
skutecznym rozwiązaniem dla chłodzenia domu jest 
by-pass, który pozwala w nocy na bezpośrednie na-
wiewanie chłodnego powietrza zewnętrznego. Do-
datkowo w najbardziej gorące dni zostaje włączane 
chłodzenie pasywne. Glikol oddaje ciepło w sondach 
pionowych, a odbiera je z powietrza wentylacyjne-

System Opis

Zasilanie energią budynku
 Energia elektryczna 100% dla całego budynku (brak gazu ziemnego)
 Kominek: użytkowany sporadyczne jedynie „rekreacyjnie” (bez wpływu  
na bilans)

Źródło ciepła
 Pompa ciepła solanka/woda o mocy grzewczej 10 kW pracująca w trybie 
monowalentnym (bez grzałki elektrycznej)
 Sondy pionowe o długości łącznej 220 m.b. (grunt piaszczysty/skalisty)

System grzewczy

 Ogrzewanie podłogowe 100% (brak grzejników)
 Temperatury robocze maksymalne na zasilaniu (przy -20 oC): 32÷33oC
 Średnia temperatura wewnętrzna w sezonie grzewczym: 21÷22oC
 Tryb obniżony w nocy i podczas nieobecności mieszkańców: - 1 K

Ciepła woda użytkowa

 Podgrzewacz pojemnościowy: 300 litrów
 Instalacja solarna: 2 kolektory płaskie o łącznej powierzchni brutto: 5 m2

 Nastawa temperatury wody użytkowej (dla pompy ciepła): 48÷50oC
 Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej: łącznie ok. 5 h/dzień

Wentylacja  
i chłodzenie

 Wentylacja mechaniczna z rekuperacją ciepła, centrala 600 m3/h, wentylatory  
z silnikami prądu stałego. Przeciętna wydajność: lato 60÷80%, zima 40÷50%
 Wykorzystanie by-passu w okresie letnim dla nocnego chłodzenia pomieszczeń
 Chłodzenie pasywne poprzez chłodnicę na powietrzu nawiewanym (pompa 
obiegowa w obiegu solanki przez sondy gruntowe). Wykorzystanie w ciągu roku: 
ok. 30 dni
 Zyski ciepła ograniczane za pomocą żaluzji (okna pionowe) i rolet zewnętrznych 
(okna dachowe)

Tabela 1  Ogólna charakterystyka systemów w budynku

Rok 2017

Rys. Zużycie energii elektrycznej na wyposażenie domu i na ogólne cele grzewcze 
rozkłada się mniej więcej „pół na pół”
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25,8%

10,4%

9,3%
1,0%

Suma 2017:
10220 kWh/rok

Wyposażenie domu (53,5%)
Ciepła woda użytkowa (10,4%)
Chłodzenie pasywne (1,0%)
Wentylacja mechaniczna (9,3%)
Ogrzewanie budynku (25,8%)

Bilans zużycia energii w 2017 roku

2  Bilans zużycia energii w 2017 roku: zużycie energii elektrycznej na wyposażenie domu  
i na ogólne cele grzewcze rozkłada się mniej więcej „pół na pół”

Zestawienie zużycia energii elektrycznej  w domu jednorodzinnym w latach 2012-2017

%
/m

-ą
c

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Wyposażenie domu 4449 4239 4687 4621 5601 5465

 Ciepła woda użytkowa 523 598 667 817 1085 1064

 Chłodzenie pasywne 147 130 90 140 85 100

 Wentylacja mechaniczna 1125 1135 1025 1085 1050 950

 Ogrzewanie budynku 3461 3358 3055 2438 2540 2641

SUMA  (kWh/rok) 9705 9460 9524 9101 10361 10220

Tabela. Na przestrzeni 6 lat widać malejące potrzeby energii dla ogrzewania budynku (suszenie budynku!). Z kolei 
rosnące potrzeby ciepła dla wody użytkowej wynikały z innych potrzeb komfortu i nawyków mieszkańców.

Wyposażenie domu
Ciepła woda użytkowa
Chłodzenie pasywne
Wentylacja mechaniczna

Ogrzewanie budynku

Rys. Udziały zużycia energii dla poszczególnych potrzeb budynku na przestrzeni 6 lat.

Tabela 2  Zestawienie zużycia energii elektrycznej w domu jednorodzinnym w latach 2012-2017

Zestawienie zużycia energii elektrycznej  w domu jednorodzinnym w latach 2012-2017

%
/m

-ą
c

2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Wyposażenie domu 4449 4239 4687 4621 5601 5465

 Ciepła woda użytkowa 523 598 667 817 1085 1064

 Chłodzenie pasywne 147 130 90 140 85 100

 Wentylacja mechaniczna 1125 1135 1025 1085 1050 950

 Ogrzewanie budynku 3461 3358 3055 2438 2540 2641

SUMA  (kWh/rok) 9705 9460 9524 9101 10361 10220

Tabela. Na przestrzeni 6 lat widać malejące potrzeby energii dla ogrzewania budynku (suszenie budynku!). Z kolei 
rosnące potrzeby ciepła dla wody użytkowej wynikały z innych potrzeb komfortu i nawyków mieszkańców.

Wyposażenie domu
Ciepła woda użytkowa
Chłodzenie pasywne
Wentylacja mechaniczna

Ogrzewanie budynku

Rys. Udziały zużycia energii dla poszczególnych potrzeb budynku na przestrzeni 6 lat.3  Udziały zużycia energii dla poszczególnych potrzeb budynku na przestrzeni 6 lat

http://www.instalreporter.pl


50s t r.0 5 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Opłacalność zastosowania taryfy 
2-strefowej G12w (fot. 6)

im większy będzie udział zużycia energii elektrycznej 
w „tańszej” taryfie pozaszczytowej (dni robocze: 6.00-
22.00 oraz 13.00-15.00 i weekendy całodobowo),  
tym większe będą oszczędności w zakupie energii  
w porównaniu do taryfy 1-strefowej. Ważne jest sko-
rygowanie nastaw systemu ogrzewania budynku  
i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a także  
w miarę możliwości przesuwanie pracy urządzeń AGD 
itp. na okresy pozaszczytowe. W rozpatrywanym bu-
dynku po zmianie taryfy z G11 na G12w, skorygowa-
no czasy pracy pompy ciepła i częściowo urządzeń 
AGD, aby poprawić efekt ekonomiczny.

koszt niecałych 50 zł/rok. Chłodzenie budynków 
energooszczędnych stanowi wysokie wyzwanie, po-
nieważ jest ujęte w wymaganym wskaźniku całko-
witego maksymalnego zużycia energii (WT 2021 → 
EPmax = 70 kWh/m2rok). Może być to mocno utrud-
nione z klasycznymi energochłonnymi klimatyzato-
rami. „skutkiem ubocznym” chłodzenia pasywnego 
w przypadku pomp ciepła typu solanka/woda jest 
wspomaganie regeneracji cieplnej dolnego źródła 
ciepła po sezonie grzewczym.

Koszty zakupu energii w latach 
2012-2017 (fot. 4)

Koszty zakupu energii w latach 2012-2017 systema-
tycznie ulegają obniżeniu. O ile w 2012 roku wyniosły 
one 6160 zł to w 2017 roku 5077 zł. Wynikało to głów-
nie z obniżającej się stawki zakupu energii: w 2012 r. 
0,635 zł/kWh (całkowita na podstawie rachunków),  
w 2017 r. 0,497 zł/kWh (-22%). Obniżenie średniej 
stawki w 2017 roku wynikło dodatkowo ze zmiany 
taryfy zakupu energii elektrycznej z 1- na 2-strefową  

(z G11 na G12w). Zmiana nastąpiła w połowie roku  
i nie obejmowała sezonu grzewczego 2016/2017.  
Tak więc w 2018 r. można się spodziewać dalszego 
obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

Oszczędności w kosztach zakupu 
energii po zmianie taryfy na 
2-strefową (G12w) (fot. 5)

W czerwcu 2017 r. nastąpiła zmiana taryfy zakupo-
wej z 1-strefowej G11 na 2-strefową G12w. Dzięki 
temu zostały obniżone koszty zakupu energii łącznie  
o blisko 550 zł. Gdyby taryfa G12w była zastosowana  
w całym 2017 roku, to oszczędności wyniosły by oko-
ło 1000÷1100 zł/rok.

Opłacalność zastosowania taryfy 2-strefowej G12w
Im większy będzie udział zużycia energii elektrycznej w „tańszej” strefie pozaszczytowej (dni robocze: 6.00-22.00 oraz 13.00-
15.00), tym większe będą oszczędności w zakupie energii w porównaniu do taryfy 1-strefowej. Ważne jest skorygowanie 
nastaw systemu ogrzewania budynku i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a także w miarę możliwości przesuwanie pracy 
urządzeń AGD itp. na okresy pozaszczytowe. W rozpatrywanym budynku po zmianie taryfy z G11 na G12w, skorygowano 
czasy pracy pompy ciepła i częściowo urządzeń AGD, aby poprawić efekt ekonomiczny.

Zużycie energii 
w porze szczytowej

Zużycie energii 
w porze pozaszczytowej

Rys. Porównanie zużycia energii w analogicznych okresach roku 
2016 i 2017 w porze szczytowej i pozaszczytpwej

6  Porównanie zużycia energii w analogicznych okresach 
roku 2016 i 2017 w porze szczytowej i pozaszczytpwej

Koszty zakupu energii w latach 2012-2017
Koszty zakupu energii  w latach 2012-2017 systematycznie ulegają obniżeniu. O ile w 2012 roku wyniosły one 6.160 zł to w 
2017 roku 5.077 zł. Wynikało to głównie z obniżającej się stawki zakupu energii: w 2012 r. 0,635 zł/kWh (całkowita na 
podstawie rachunków), w 2017 r. 0,497 zł/kWh (-22%). Obniżenie średniej stawki w 2017 roku wynikło dodatkowo ze zmiany 
taryfy zakupu energii elektrycznej z 1- na 2-strefową (z G11 na G12w). Zmiana nastąpiła w połowie roku i nie obejmowała 
sezonu grzewczego 2016/2017. Tak więc w 2018 r. można się spodziewać dalszego obniżenia kosztów eksploatacyjnych.

2017

5.077 zł/rok
Rys. Roczne koszty energii elektrycznej dla poszczególnych potrzeb 
wraz z ich udziałami % w całości wydatków na energię (2017 r.)

4  roczne koszty energii elektrycznej dla poszczególnych 
potrzeb wraz z ich udziałami % w całości wydatków  
na energię (2017 r.)
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Oszczędności w kosztach zakupu energii po zmianie taryfy na 2-strefową (G12w)

zł
/m

-ą
c

Obliczone koszty 
zakupu  energii 2017 
wg taryfy 1-strefowej

G11
5625 zł/rok

Rzeczywiste koszty 
zakupu  energii 2017 
wg taryfy 2-strefowej

G12w
5077 zł/rok

Oszczędności:
 550 zł/rok

Rys. W czerwcu 2017 r. nastąpiła zmiana taryfy zakupowej z 1-strefowej G11 na 2-
strefową G12w. Dzięki temu zostały obniżone koszty zakupu energii łącznie o blisko 
550 zł. Gdyby taryfa G12w była zastosowana w całym 2017 roku, to oszczędności 
wyniosły by około 1000÷1100 zł/rok.

2017

Oszczędności w kosztach zakupu energii po zmianie taryfy na 2-strefową (G12w)

zł
/m

-ą
c

Obliczone koszty 
zakupu  energii 2017 
wg taryfy 1-strefowej

G11
5625 zł/rok

Rzeczywiste koszty 
zakupu  energii 2017 
wg taryfy 2-strefowej

G12w
5077 zł/rok

Oszczędności:
 550 zł/rok

Rys. W czerwcu 2017 r. nastąpiła zmiana taryfy zakupowej z 1-strefowej G11 na 2-
strefową G12w. Dzięki temu zostały obniżone koszty zakupu energii łącznie o blisko 
550 zł. Gdyby taryfa G12w była zastosowana w całym 2017 roku, to oszczędności 
wyniosły by około 1000÷1100 zł/rok.

2017
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Niewielkie wymiary – szczególnie wysokość – umoż-
liwią montaż nawet w niskiej kotłowni, dzięki czemu  
kotły z nowej serii sprawdzą się zarówno w nowo budo-
wanych domach, jak i modernizowanych kotłowniach. 
Kotły sPArK wyposażone są w podajnik nowego typu 
– w postaci retorty stałej do spalania eko-groszku,  
a w kotłach BiO sPArK zastosowano znany z pozosta-
łych kotłów peletowych samoczyszczący palnik sAs 
MULTiFLAME wyposażony dodatkowo w system kon-
troli przepływu powietrza Air Flow Control i fotokomór-
kę (czujnik ognia). Fotokomórka pozwala na stałą kontro-
lę obecności płomienia oraz sterowanie m.in. procesem 
rozpalania w oparciu o bezpośredni obraz stanu pa-
leniska. Czujnik ognia skraca czas potrzebny do roz-
palenia paliwa, zwiększa żywotność zapalarki, obniża 

zużycie energii elektrycznej oraz pozwala na szybkie 
przejście kotła w cykl pracy w sytuacji wygaszenia pale-
niska bądź reakcji układu sterowania w przypadku awarii. 
Wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli 
przepływu powietrza pozwala na precyzyjną regula-
cję ilości powietrza, a w razie potrzeby korektę daw-
ki podawanego paliwa.
Wymiennik ciepła składa się z półek poziomych oraz pio-
nowych wraz z wyłożeniem ceramicznym, co w połącze-
niu z otworami rewizyjnymi ułatwia czyszczenie kotła. 
Zasobnik opału z obniżoną linią załadunku paliwa uła-
twia uzupełnianie opału i obsługę w niskiej kotłowni. 
Kocioł wyposażony jest w standardzie w funkcjonal-
ny, a zarazem prosty w obsłudze sterownik TECH  
sT-580 zPiD z możliwością aktualizacji oprogramo-
wania, obsługą zaworu, 4 pomp obiegowych, stero-
waniem pogodowym i możliwością podłączenia mo-
dułu sT-505 lub Wifi rs i obsługi zdalnej kotła  
z aplikacji eModul. Kotły oprócz 5. klasy wg PN-EN 
303-5:2012 spełniają również wymogi EcoDesign, dla-
tego mogą brać udział w programach dofinansowań 
na terenie całego kraju.

Wkrótce oferta kotłów 5. klasy firmy SAS 
powiększy się o kolejne dwa modele – 
kocioł SPARK na eko-groszek i BIO SPARK 
na pelet o mocach w zakresie 12-36 kW. 
Kotły SPARK i BIO SPARK dedykowane  
są użytkownikom poszukującym kotła  
5. klasy w atrakcyjnej cenie. 

Nowe kotły SAS: 
SPARK i BIO SPARK 

Niska kotłownia to już nie problem!

Immergas na targach INSTALACJE 2018

Firma immergas obecna była w dwóch miejscach 
– w pawilonie nr 5, jak również w pawilonie nr 4,  
w Klubie instalatora.
W hali głównej na 150 m2 immergas zaprezentował 
aż 60 swoich produktów w kompletnych instalacjach, 
przeznaczonych zarówno dla domów, jak i obiektów. 
stoisko, w postaci jednorodzinnego domu, składa-
ło się z 5 podzielonych tematycznie stref – każda 
dedykowana oddzielnej grupie pro-
duktowej, m.in. rozwiązaniom solar-
nym, Warunkom Technicznym, które 
będą obowiązywać w budownictwie 
od końca grudnia 2020 roku, rozwią-
zaniom odpowiednim dla domów  
i mieszkań, jak również dla obiektów 
wielkopowierzchniowych. 
stoisko zostało wyróżnione przez ka-
pitułę Międzynarodowych Targów Po-
znańskich nagrodą Acanthus Aureus za 
stoisko najbardziej sprzyjające realiza-
cji strategii marketingowej.
Zwiedzający jako pierwsi mogli do-
wiedzieć się o słonecznej promocji 
immergas uprawniającej do zaku-
pu gotowego rozwiązania solarnego  
w obniżonej cenie katalogowej. Dzięki 
ofercie promocyjnej można zaoszczę-
dzić nawet do 1000 zł. Oferta obowią-
zuje do 31.08.2018 lub do wyczerpa-
nia elementów objętych promocją.
Podczas targów firma przedstawiła 
także nową odsłonę programu CAiUs  
dla instalatorów, z nowymi stawka-
mi premii i nowymi produktami. Od  
7 maja premią w programie zostały ob-
jęte pompy ciepła, takie jak Audax Top, 
Magis Pro i Magis Combo. Teraz kupu-
jąc i instalując pompy ciepła, można 

odebrać nagrodę nawet do 1000 zł. Program CAiUs 
obowiązuje dla produktów zakupionych w Akredy-
towanych Punktach immergas. 
Ponadto, na stoisku immergas można było wziąć 
udział w darmowych szkoleniach dla profesjonali-
stów z zakresu pomp ciepła i WT 2020. A na odwie-
dzających stoisko czekała bogata oferta włoskich 
kaw i cantuccini oraz świeżo wyciskane soki. 
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klimatyzacyjne można podłączyć do sterownika central-
nego lub systemu BMS, czyli nowoczesnego systemu za-
rządzania wszystkim instalacjami w budynku. Na ekra-
nie zbiorczego sterownika centralnego użytkownik ma 
możliwość monitorowania pracy każdego z klimatyza-
torów, jak i daje mu możliwość zdalnego zarządzania 
jego pracą – wyjaśnia Jarosław Hrehorowicz, dyrektor 
ds. technicznych firmy CentroClima, odpowiedzialnej 
za montaż instalacji i dobór urządzeń. 
Poza inteligentnym zarządzaniem instalacja syste-
mu daje sporo możliwości projektantom. sprawdza 
się w różnych obiektach hotelowych, ponieważ po-
szczególne moduły wpisują się w dostępną prze-
strzeń i możliwości techniczne budynku. Zintegro-
wane systemy klimatyzacyjne są wyznacznikiem 
standardu jakości hotelu. Komfort wypoczynku go-
ści i pracy obsługi to aspekty, których nie można po-
minąć w dobie coraz większej konkurencji i rosną-
cych oczekiwań. inteligentny system zarządzania 

zapewnia komfort cieplny, jest wydajny, pozwala zmi-
nimalizować koszty eksploatacji oraz obniżyć emi-
sję dwutlenku węgla. sprawdza się zarówno w du-
żych, jak i średniej wielkości obiektach.

Systemy klimatyzacyjno-wentylacyjne w hote-
lach i pensjonatach projektuje się z myślą o jak naj-
efektywniejszym mikroklimacie i wysokim standar-
dzie wypoczynku. Poszczególne części budynku 
wymagają różnych warunków ze względu na swoje 
przeznaczenie i potrzeby użytkowników końcowych 
– od recepcjonisty, kucharza, baristy, administrato-
rów hotelu po zakwaterowanych gości. Centralny 
system chłodniczy pozwala łączyć w sobie funkcje 
ogrzewania, chłodzenia, wentylowania i podgrzewa-
nia wody. Dzięki temu staje się jednym z najbardziej 
optymalnych rozwiązań dla obiektów komercyjnych. 
– Zaletą tego układu jest kompleksowość i wysoka efek-
tywność energetyczna. Zamiast oddzielnych systemów 
do ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej w budynku wykorzystujemy jeden układ, któ-
ry łączy w sobie te funkcje i umożliwia indywidualne ste-
rowanie klimatem na wielu piętrach czy w poszczegól-
nych pomieszczeniach. Co więcej, wszystkie urządzenia 

Obiekty hotelowe z racji swojej wielofunkcyjności generują wysokie koszty 
eksploatacyjne. W ślad za tym idą trudności w sprawnym zarządzaniu klimatem 
na terenie całego kompleksu wypoczynkowego. Receptą na te niedogodności jest 
zintegrowany system chłodzenia i ogrzewania VRV. Instalacja oparta na ekologicznej 

metodzie została zamontowana  
w krakowskim hotelu Grand Ascot  
przy ul. Józefa Szujskiego 4.

Sterowanie klimatem 
w krakowskim hotelu 
Grand Ascot

Realizacja: CentroClima, system VRV: Daikin

VrV w praktyce – jak wygląda instalacja w hotelu Grand Ascot?

W hotelu Grand Ascot zainstalowano system VrV Daikin, 
którego działanie opiera się na zmiennej ilości czynnika 
chłodzącego, co pozwala efektywnie zagospodarować 
odzyskaną energię. siedem central wentylacyjnych za-
montowano na dachu i w przyziemiu. Każdy z układów 
wyposażono w chłodnice freonowe oraz skuteczny od-
zysk ciepła na wymiennikach rotacyjnych i krzyżowych 
w zależności od specyfiki obsługiwanych przestrzeni.  
W poszczególnych pomieszczeniach – pokojach gościn-
nych, sali konferencyjnej, fitness, foyer etc. – zainstalowano 
różne typy jednostek wewnętrznych systemu klimatyzacji 
VrV. ich wygodne panele pozwalają gościom precyzyjnie 
dopasować temperaturę w pokoju do swoich preferencji, 
ale jednocześnie ograniczają dostęp do zaawansowanych 
funkcji. Poprawia to bezpieczeństwo całego systemu, bo 
najważniejsze parametry pozostają w zasięgu centralnego 
sterowania – zintegrowany system KNX włącza i wyłącza 
klimatyzację w oparciu o najróżniejsze parametry. Dodat-
kowo w restauracji i kawiarni działa system aromatyzacji 

powietrza (dyfuzory aromatów), neutralizujący intensywne 
i niezbyt przyjemne zapachy. W garażu podziemnym, za-
pleczu kuchennym, hydroforni, pomieszczeniu elektrycz-
nym i socjalnym oraz na zapleczu baru firma wykonaw-
cza zainstalowała automatyczną wentylację wyciągową. 
Z kolei instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej obję-
ły: kuchnię i zaplecze, pokoje hotelowe, zaplecze komu-
nikacyjne i rekreacyjne, pomieszczenia sanitarne, salę re-
stauracyjną, kawiarnię, foyer i recepcję. 
– Łączna ilość powietrza wentylowanego to ok. 22 000 m3/h,  
a moc chłodnicza zainstalowanych urządzeń to prawie 
300 kW. W budynku zainstalowaliśmy również powietrzne 
pompy ciepła dla klimatyzacji pomieszczeń użytkowych, 
które pracują całodobowo. System sterowania jest łatwy 
w obsłudze, a dzięki kontroli klimatu w każdej części bu-
dynku redukuje koszty zużycia energii. Systemy VRV dzię-
ki pobieraniu ciepła z obszarów wymagających chłodze-
nia pozwalają obniżyć koszty ogrzewania i pozyskania 
ciepłej wody użytkowej – dodaje Jarosław Hrehorowicz. 
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Chcieliśmy pracować w szerokorozumianym sektorze 
projektowym, badawczym, wykonawczym, ochronie 
środowiska i klimatyzacji. Potrafiliśmy wykonać pro-
jekty, ekspertyzy, pomiary środowiskowe, a w nazwie 
często trzeba było zawrzeć to „czym firma bogata”. 
Do dzisiaj człon Uniwersal został, chociaż pełna na-
zwa firmy to Przedsiębiorstwo Usługowo-Produk-
cyjne i Wdrażania Postępu Technicznego. To praw-
da, że w nazwie o wentylatorach nic nie ma, cieszy 
nas jednak fakt, że dzisiaj nazwa Uniwersal, jedno-
znacznie się z nimi kojarzy.

Początki firmy to głównie produkty pod zamówie-
nie, czy konkretne rozwiązanie problemowe?
Główne rozwiązania problemowe. Wprawdzie zaczy-
nem do zaprojektowania wentylatora przeciwwybu-
chowego DAExC-315 był ówczesny Polgaz, to jednak 
sami szukaliśmy pól zastosowań naszych urządzeń. 
Pamiętam zimowy, ciemny wieczór, pracowaliśmy 
wtedy nad końcowym szlifem dokumentacji proto-

30 lat – szmat czasu i jak dla typowo polskiej 
firmy bez udziału kapitału zachodniego doskona-
ły sprawdzian rynkowy…
To prawda, chociaż te 30 lat wydają się okresem tak 
długim, to jednak dla kogoś, kto jest tu od począt-
ku, to bardzo krótka chwila. Zaczynaliśmy, jak wte-
dy wszyscy, mając nic. Chociaż do dzisiaj twierdzę, 
że jest to najwłaściwszy moment do rozpoczęcia 

czegokolwiek. Byliśmy młodymi inżynierami chcą-
cymi sprawdzić swoje pomysły w realnym przemy-
śle i wdrożyć to, co siedząc nam w głowach, mogli-
śmy zweryfikować tylko w zderzeniu z rodzącą się 
gospodarką rynkową. Oboje ze wspólnikiem praco-
waliśmy wcześniej w Ośrodku Badawczo-rozwojo-
wym, więc doświadczenia projektowe były, brakowa-
ło nam jednak tego, by tworzyć coś na szerszą skalę, 

coś co na deskach projektowych wychodzi i zdaje się 
być dobre, ale zawsze finał był taki, że dokumentacja 
lądowała w szafach i czekała na „lepsze czasy”. Był 
listopad 1991 roku kiedy tak naprawdę zdecydowa-
liśmy się na pierwsze próby z prototypem nowator-
skiego – jak na ówczesne czasy – wentylatora prze-
ciwwybuchowego DAExC. Był to pierwszy w Polsce 
wentylator, który uzyskał dopuszczenie do pracy  
w środowisku acetylenu i wodoru, a my niesieni tym 
sukcesem uwierzyliśmy, że można coś zrobić, mając 
wiedzę a… niekoniecznie pieniądze. 
Po krótkiej euforii związanej z finalnym zakończe-
niem prototypu wentylatora, nastał czas myślenia: 
co dalej? Były dwie pary rąk do pracy, ale nie mieli-
śmy zaplecza, warsztatu, narzędzi, oprzyrządowa-
nia i tego wszystkiego, czego potrzebuje zakład pro-
dukcyjny. Na szczęście było w tej sytuacji sporo firm 
z możliwościami i ogromną chęcią współpracy, więc 
po krótkim okresie rozpoczęliśmy jednostkową pro-
dukcję wentylatora, praktycznie doskonaląc go przez 
wiele następnych lat.

Dlaczego „Uniwersal”, a nie nazwa z cząstką „went”, 
która jednoznacznie sugerowałaby główną grupę 
produktową w ofercie?
Początki działalności to rok 1987. Wtedy jeszcze nie 
mieliśmy sprecyzowanego pomysłu na profil firmy. 

Uniwersal – skromna firma  
z 30-letnim doświadczeniem

Zapał i odpowiedzialność u podstaw sukcesu

rozMowa z KrzysztofeM nowaKieM, dyreKtoreM i założycieleM firMy

Krzysztof Nowak z inż. Boczarem przy legendarnym DAExC-315
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ca dość znacząco czas wykonania. Wydruk 3D ma 
również tę przewagę nad technologią laminowania, 
iż koszty przygotowania danego podzespołu wenty-
latora są wielokrotnie niższe. 
Drugą technologią jaką w ostatnim czasie wprowadzi-
liśmy do produkcji wentylatorów i podzespołów jest 
technologia LrTM. Osiąga się to poprzez wykonanie 
zamkniętej formy, do której po uprzednim włożeniu 
maty szklanej wykorzystuje się żywice z utwardza-
czem. Tak uzyskany wyrób ma wyższą jakość tech-
niczną a niebagatelną zaletą jest to, że zmniejsza się 
ilość zużytych surowców.

Gdzie poza granicami Polski jesteście jeszcze obecni? 
Firma działa na rynku polskim, jak i zagranicznym 
już od ponad trzydziestu lat, głównym odbiorcą jeśli 
chodzi o rynek zagraniczny pozostaje rosja i Ukra-

ina, ale także rynek czeski, słowacki stanowi znaczą-
cą część eksportu. Zdarzają się wysyłki do takich za-
kątków jak Korea, Algieria, Tunezja. 

Najlepszy i najtrudniejszy rok dla firmy to… 
Najlepszym rokiem w historii działalności firmy Uniwer-
sal był rok 2008. Na Świecie był wtedy kryzys; ale Pol-
ska była Zieloną Wyspą na mapie z dodatnim wzrostem 
gospodarczym. U nas było podobnie: były dni, że z trud-
nością nadążaliśmy z produkcją. Jednym z trudniej-
szych z kolei okresów działalności firmy był rok 2013. 
Na szczęście stabilna sytuacja w firmie, wieloletnie do-
świadczenie, a także wysokiej jakości produkty pozwo-
liły ten okres stosunkowo łagodnie przejść. Jesteśmy 
przedsiębiorstwem bez obciążeń kredytowych, z pew-
nym buforem finansowym, który pozwala spokojnie  
i z optymizmem myśleć o przyszłości.

typowej, gdy drzwi naszej pracowni otworzyły się  
i stanął w nich projektant wentylacji iskrobezpiecz-
nej inż. Zbigniew Boczar z Naftobudowy w Krako-
wie. Miał w rękach ulotkę formatu A5, jeszcze czar-
no-białą z podstawowymi parametrami naszego 
cudu i zapytał, czy może te urządzenia wstawić  
w projekt, bo właśnie projektuje wentylację w rafine-
rii w Jaśle. Potrzebowaliśmy tego bardzo. Dało nam 
to wiarę, że może się udać i od tej chwili postanowi-
liśmy, że firmę wyspecjalizujemy w produkcji wen-
tylatorów dachowych, co z resztą trwa do dziś, a… 
z inżynierem Boczarem mimo upływu lat utrzymu-
jemy przyjacielskie kontakty. Zresztą jest do dzisiaj 
profesjonalistą, bo mimo 77 lat, które obecnie po-
siada był nawet ostatnio na naszym stoisku na Fo-
rum Wentylacja w Warszawie. Fajnie było odświeżyć 
ten kontakt i powspominać stare czasy.

Jak dziś określiłby Pan pozycję firmy Uniwersal 
wśród producentów wentylatorów? 
Nie oceniam. sądząc po ogromnej liczbie ofert, na 
pewno pozycja jest znacząca. różnie to jednak bywa 
z realizacją, więc nie przekłada się to na spektaku-
larne dochody. Jesteśmy skromną rodzinną firmą, 
robiącą swoje.

Uniwersal znany jest nie tylko z oferty produktów 
gotowych, ale ciągle pewna ich część realizowanych 
jest na specjalne zamówienie klienta. Proszę o przy-
kład jednej z ciekawszych realizacji „specjalnych”. 
Tak są też takie przypadki. Pamiętam przedstawiciela 
Korei Południowej Pana Jin Ahn, który chciał zasto-
sować wentylatory na 50-kondygnacyjnych budyn-
kach w seulu. Problemem był jednak fakt, że przy 
silnych wiatrach monsunowych siła działająca na 
wirniki powodowała deformację układów wirujących  
w urządzeniach tam stosowanych. Zadano nam więc 
pytanie, czy mamy pomysł, jak temu zaradzić. Po ty-
godniu projektowania powstały założenia technicz-
ne i pierwsze szkice. Tak skonstruowaliśmy wenty-
lator FEN-500, w którym wirnik został ukryty, a siła 

wiatru dodatkowo znacznie intensyfikuje ciąg gra-
witacyjny w budynku. Ten pomysł na tyle się spodo-
bał, że wentylatory zostały przez Koreę zakupione,  
a w późniejszych latach otrzymały szereg nagród 
branżowych ze Złotym Medalem Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich „ instalacje 2018” włącz-
nie, z czego się bardzo cieszymy.

Historia Uniwersala to liczne nagrody dla firmy, 
ale także Pana jako „osobowości roku”. Co spra-
wiło, że jesteście tak doceniani?
No tak, rzeczywiście nagród mamy bardzo dużo. 
Otrzymałem również wyróżnienie „osobowość roku”, 
z czego się ogromnie cieszę. Uważam jednak, że jest 
wiele osób bardziej godnych tego wyróżnienia. Jest 
to jednak dla mnie też duże wsparcie. Tego typu do-
cenianie jest istotnym momentem w życiu każdego 
zapracowanego człowieka, który na co dzień walczy 
z przeciwnościami i stara się sprostać dużym wyma-
ganiom rynku wentylacyjnego w Polsce.

Jeśli rozmawiamy już o innowacyjności, to chciała-
bym zapytać o te najbardziej spektakularne osią-
gnięcia techniczne/produktowe i metody stosowa-
ne w ich opracowaniu, jak chociażby zastosowanie 
drukarek 3D do tworzenia prototypów… 
Na dzień dzisiejszy firma stosuje wiele rozwiązań ma-
jących na celu przyśpieszenie produkcji i zminima-
lizowanie jej kosztów, jedną z technologii jakie uda-
ło nam się wprowadzić do tworzenia prototypów 
jest zastosowanie drukarek 3D. Technika ta pozwa-
la na przygotowanie praktycznie każdego podze-
społu wentylatora i poddaniu go analizie na różne-
go rodzaju stanowiskach pomiarowo-badawczych. 
Dzięki zastosowaniu technologii 3D mamy możliwość 
korekty takich podzespołów, jak wirnik – modyfika-
cja kąta nachylenia łopatek, liczba, kształt, korekcja 
lejów dolotowych, modyfikacja kształtu obudowy. 
Wszystkie te zmiany możemy dokonywać automa-
tycznie w ciągu kilku-, kilkunastu godzin, co w tra-
dycyjnej technologii z przygotowaniem form skra-

Montaż wentylatorów w zakładzie Uniwersal
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ciągle w rękach rodziny, co gwarantuje familijną at-
mosferę, ale też stabilność i rozsądne inwestowanie. 
Zmiana pokoleniowa zaowocowała z kolei wprowa-
dzeniem firmy w nowoczesność, z nowym modelem 
zarządzania, postawieniem na najwyższe standardy 
technologiczne linii produkcyjnych i produkcję urzą-
dzeń o modnym designie. 
Pierwszymi urządzeniami produkowanymi przez 

Unical były kotły na paliwa stałe, głównie drewno.  
W trakcie przemian dziejowych zmianie uległ zarów-
no zakres, jak i rodzaj wytwarzanych urządzeń grzew-
czych. Były więc w historii firmy i kotły wielopaliwo-
we, jak GsB czy GsT, i kotły pirolityczne GAsOGEN (na 
tamten czas – pierwsze w Europie), i wreszcie szero-
ka gama kotłów gazowych. Dziś sztandarowym pro-
duktem Unical jest właśnie kocioł gazowy, a jednym 

Włoskie korzenie firmy Unical

Unical to firma założona na samym początku lat 70., 
od zawsze związana z branżą grzewczą i… od zawsze 
związana z rodziną Jahier, której przez lata głową,  
i zarazem głównym inspiratorem wszelkich przemian, 
także technologicznych, był inż. Giovanni Jahier (kon-
struktor, sportowiec, artysta). Dziś firma pozostaje 

10-lecie istnienia polskiego oddziału 
koncernu Unical obchodzone było 
bardzo uroczyście podczas imprezy 
jubileuszowej zorganizowanej  
w Piekarach Śląskich pod koniec marca 
2018. Była to doskonała okazja,  
by podsumować osiągnięcia rynkowe  
i podziękować klientom za lata rzetelnej 
pracy i owocną współpracę z firmą.

Unical już 10 lat w Polsce
Tak świętowano jubileusz

Jubileuszowe zdjęcie przedstawicieli koncernu Unical i zespołu Unical Polska 
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o tym prestiżowe realizacje, jak chociażby kotłownie 
ogrzewające sanktuarium św. Franciszka we Wrocła-
wiu (MODULEX EXT 550 kW), czy biurowce DOOsAN  
w rybniku (MODULEX EXT 150; 440; 550 kW) i Jelux 
w Mikołowie (MODULEX EXT 550 kW). 10 lat ozna-
cza także sporo kotłów sprzedanych i pracujących 
w najróżniejszych obiektach: salonach, obiektach 
przemysłowych, czy domach jednorodzinnych  
w całej Polsce, a to jest możliwe tylko dzięki firmom 
współpracującym na polu projektowym, handlo-
wym, wykonawczym.
Było i jest więc za co i komu dziękować. 
Wyróżnienia specjalne za innowacyjność w projek-
tach otrzymały firmy: BN iNsTAL, iCs. 
Wyróżnienia specjalne za zaangażowanie w zakresie 
budowy serwisu otrzymały firmy NsK oraz iNsTAL- 
-sANT.
Wyróżnienia specjalne PArTNEr rOKU 2017: JAr-POL,  
B&B, NOWOTECH, KrYMAr, NOMAr.

Wyróżnienia specjalne lider sprzedaży 10-lecia: CiE-
PŁOTECHNiKA, TECHMET Bis, GAZ sErWis, PUH 
sOsiŃsKi.
Za osiągnięcia sprzedażowe w różnych grupach to-
warowych zostały wręczone nagrody specjalne  
w postaci wyjazdu szkoleniowego do Grecji.

z najpopularniejszych jest Modulex i Modulex Ext, 
często utożsamiany wprost z nazwą marki Unical. 
Wśród najnowszych zaś rozwiązań są m.in. wiszą-
ce kotły kondensacyjne OsA ze szklanymi frontami  
w różnych kolorach, za które firma otrzymała w 2017 
roku prestiżową nagrodę red Dot Award. W ofercie 
znajdziemy też produkty z sektora OZE, jak systemy 
solarne, pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne  
i kotły na biomasę, którym firma jest wierna od sa-
mego początku.
Największe fabryki Unical znajdują się oczywiście we 
Włoszech w Caorso (PC) oraz Carbonara PO (MN).  
To właśnie tam osiągnięto najwyższy poziom pro-
dukcji dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji  
i robotyzacji lini produkcyjnej.

W Caorso produkowane są kotły wiszące oraz sto-
jące, zarówno atmosferyczne, jak i z palnikiem pre-
miksowym o mocy od 12 do 900 kW. Fabryka w Car-
bonara specjalizuje się w produkcji kotłów stojących 
gazowych, opalanych drewnem oraz stalowych, prze-
znaczonych do współpracy z palnikami zarówno ga-
zowymi, jak i olejowymi. Moc tych kotłów waha się 
od 11 do 4000 kW.
Śmiało można powiedzieć, że Unical to dziś firma 
międzynarodowa. Obecna jest nie tylko w Europie 
(Włochy, Francja, Polska…), ale również posiada cer-
tyfikaty i dopuszczenia obowiązujące na rynku ame-
rykańskim, kanadyjskim gdzie również sprzedaje 
swoje urządzenia. Unical posiada swoje przedsta-
wicielstwo w Pekinie, ale również mocną pozycją na 
rynkach Bliskiego Wschodu w realizacjach kotłowni 
średniej i dużej mocy.

Unical Polska

Oficjalne odział Unical Polska powołany został w 2007 
roku. Dziś polski zespół to specjaliści najwyższej klasy 
w zakresie sprzedaży oraz doradztwa technicznego.
Dyrektorem firmy jest Adam Marek i on to w imieniu 
Unical Polska poprowadził oficjalną część jubileuszu 
w Piekarach Śląskich. 
10 lat to spory okres czasu i przyznać trzeba, że 
Unical dobrze go w Polsce wykorzystał. Świadczą  

Giovanni Jahier, założyciel firmy Unical, 
człowiek z wieloma pasjami: konstruktor, 
sportowiec, artysta

Dyrektor firmy Unical Polska Adam Marek i Area Manager Andrzej Komorowski 
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Dzięki zorganizowanej we współpracy z hurtow-
niami akcji autokarowej, do Poznania przyjechali fa-
chowcy z całego kraju.

Na Targi po wiedzę i nowości!

Podczas targów instalacje producenci postanowili za-
prezentować swoje najnowsze produkty. W targowym 

Klubie Premier pojawiło się (zaprezentowano po raz 
pierwszy na polskim rynku) aż 47 nowości. Natomiast 
najbardziej innowacyjne i nowoczesne produkty pre-
zentowane podczas targów zostały nagrodzone Zło-
tym Medalem MTP. W tym roku przyznano ich aż 22.
Dzięki współpracy ze stowarzyszeniami branżowy-
mi i partnerami targów zorganizowano szereg spo-
tkań i konferencji dotyczących aktualnych trendów 

23-26.04 – to były cztery dni pełne emocji, wydarzeń i spotkań biznesowych. 
Blok targów INSTALACJE, SECUREX, SAWO, GREENPOWER I EXPOPOWER 
odwiedziło 28 578 profesjonalistów. 

INSTALACJE 2018
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rum Łazienka PrO – zupełnie nowy cykl spotkań dla 
profesjonalistów z branży łazienkowej oraz wystawa 
produktów pokazujących rozwój tego sektora rynku.

Mistrzostwa Polski Instalatorów

Poza przeglądem oferty liczących się na rynku pro-
ducentów, targom towarzyszyły wydarzenia spe-

cjalne, konferencje, seminaria, jak również atrakcje 
wzbudzające iście sportowe emocje.
Po raz szósty w Poznaniu spotkali się mistrzowie in-
stalacji, aby skorzystać z jedynej w Polsce okazji zmie-
rzenia się w zaciętej rywalizacji i zdobycia tytułu Mi-
strza Polski instalatorów 2018. Na zwycięzcę czekała 
nagroda główna – nowy Citroen Berlingo.
Po wielu godzinach emocjonujących zmagań, wal-

oraz wyzwań stojących przed branżą instalacyjną 
m.in. iV Konferencję rynku Urządzeń Grzewczych, sa-
nitarnych, instalacji, Wentylacji i Klimatyzacji zorgani-
zowaną przez sPiUG, ZHi i MTP. POrT PC natomiast 
przedstawił nowe wytyczne branżowe skierowane 
do instalatorów i projektantów instalacji grzewczych 
i chłodzących podczas konferencji „standardy jutra w 
technice grzewczej”. Odbyły się również warsztaty fo-

towoltaiczne MOC HYBrYDY zorganizowane przez Glo-
benergię. Krajowe Forum Chłodnictwa zaprosiło zaś 
na konferencję: „Branża chłodnicza w obliczu obec-
nych uregulowań prawnych”, natomiast „Obowiązują-
ce wymagania stawiane urządzeniom wentylacyjnym 
i klimatyzacyjnym. Wspomaganie projektowania pro-
gramem BiM” przedstawiła Wielkopolska Okręgowa 
izba inżynierów Budownictwa. Odbyło się również fo-
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ki z czasem i stresem najlepszym instalatorem oka-
zał się Dariusz Piotrowski z czasem 3:52,12; drugie 
miejsce zajął Wojciech Matowicki z czasem 3:59,64; 
na miejscu trzecim uplasował się Jakub Banasiak, 
osiągając czas 4:07,09.
Finał Mistrzostw Polski instalatorów poprzedziły elimi-
nacje, które w wyjazdowej formie „instalacji On Tour”, 
rozegrane zostały w 2017 roku w piętnastu miastach 
Polski. Chętni do udziału w finale MPi mogli także 
skorzystać z eliminacji uzupełniających – pierwszego  
i drugiego dnia targów iNsTALACJE.
Ostatniego dnia targów odbyły się też Mistrzostwa Pol-
ski instalatorów dla szkół, w których to uczniowie, mo-
gli spróbować swoich sił. Najlepiej rokującym młodym 
instalatorem okazał się Mateusz Mikulski, który wszyst-
kie czynności konkursowe wykonał w czasie 5:36,26.
Mistrzostwa odbyły się dzięki firmom: Afriso, Brötje, 

Grundfos, Tece oraz Vogel&Noot, sponsorami wspie-
rającymi były firmy: Lechma i Citroen Labijak Auto 
Lama, snicers oraz Topex.
W pawilonie czwartym, obecny był również Klub in-
stalatora. Po raz piąty już, goście mogli skorzystać 
ze stworzonego przez firmę sBs miejsce spotkań  
i rozmów branżowych, a także strefy odpoczynku. 
W Klubie instalatora na uczestników czekały cieka-
we konkursy i atrakcje – luksusowe auta, tor samo-
chodowy zasilany energorowerami, multimedialna 
strzelnica i wiele innych. Nagrodą główną była prze-
jażdżka Lamborghini Gallardo.
Partnerem strategicznym targów był Polski Związek Pra-
codawców Hurtowni Branży Grzewczej, sanitarnej, Kli-
matyzacji i Wentylacji ZHi. Patronat nad tegorocznymi 
targami objęło Ministerstwo inwestycji i rozwoju oraz 
najważniejsze izby, stowarzyszenia i media branżowe.
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Przyznano także nagrody specjalne: 
•	dla	prof.	Anny	Bogdan,	wiceprezes	PZITS	za	integra-
cję młodych specjalistów branży instalacyjnej i roz-
wijanie współpracy międzynarodowej przez PZiTs. 
•	dla	Tomasza	Żuchowskiego,	wieloletniego	pracow-
nika resortu budownictwa, za inicjowanie działań  
na rzecz zmian w prawie regulujących kwestie tech-
niczno-budowlane i ładu przestrzennego oraz wspie-
ranie innowacji w polskim budownictwie. 

ACANTHUS AUREUS targów 
INSTALACJE 2018

statuetka ACANTHUs AUrEUs to wyróżnienie przy-
znawane wystawcom, którzy najlepiej potrafili zo-
brazować swoją wizję stoiska w połączeniu ze stra-
tegią marketingową firmy.
ACANTHUs AUrEUs = ZŁOTY AKANT. Nieprzypadkowe 
połączenie tych dwóch słów, gdzie słowo ACANTHUs 
kojarzy się z klasycznymi wzorcami w architekturze,  
a słowo AUrEUs z najwyższymi laurami niemal w każ-

dej dziedzinie życia, podkreśla unikatowy charakter tej 
nagrody. Przyznawane przez MTP wyróżnienie ma na 
celu nagradzanie najlepszych rozwiązań architekto-
nicznych i graficznych, które sprzyjają bezpośredniej 
komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wize-
runek firmy, wystawiającej swoją ofertę na poszczegól-
nych targach. statuetką Złotego Akanta nagradzane są 
stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do re-
alizacji strategii marketingowej firmy podczas targów.

Laureaci konkursu Acanthus Aureus Targów 
INSTALACJE 2018
- AFRISO 
- GRUNDFOS POMPY
- FERRO 
- IMMERGAS
- PELLASX
- BERETTA
- SECESPOL, THERMAGEN
- VENTURE INDUSTRIES
Fot. MTP, redakcja IR

LIDER INSTALACJI 2018

Targi instalacje to także miejsce rozstrzygnięcia kon-
kursu LiDEr iNsTALACJi, organizowanego przez 

Grupę MEDiUM i redakcję „rynku in-
stalacyjnego”. Uroczyste wręczenie 
nagród odbyło się 23 kwietnia 2018 r.  

podczas iV Konferencji rynku Urzą-
dzeń Grzewczych, sanitarnych, insta-

lacji, Wentylacji i Klimatyzacji.

W tym roku w konkursie 
LIDER INSTALACJI wyłonio-
no laureatów w następują-
cych kategoriach:
•	marketing	i	rozwój	rynkowy	

firmy: Viessmann sp. z o.o. – za 
wieloletnią edukację polskich 
instalatorów w Akademii Viess- 

mann oraz wkład w rozwój kompetencji instalato-
rów OZE
•	energooszczędność:	regulator	zdalnego	sterowa-
nia EasyControl CT 200 (robert Bosch)
•	ogrzewnictwo:	gazowy	kocioł	kondensacyjny	o	du-
żej mocy EcoCondens CrYsTAL 100 (Termet)
•	instalacje	centralnego	ogrzewania	i	ciepłej	wody	
użytkowej: 
- kompaktowy separator powietrza Discalslim serii 
551 (Caleffi Poland)
- dwufunkcyjna grupa mieszająca do ogrzewania 
podłogowego z pompą elektroniczną GPA ii (Ferro)
•	odnawialne	źródła	energii:	pompy	ciepła	Neoheat	
Fuji Electric (iglotech)

W internetowym głosowaniu czytelników 
nagrodę Lider Instalacji 2018 otrzymały:
•	regulator	Lindab	UltraLink	FTCU	(Lindab)
•	High	Integrated	Comfort	System	(Venture	Industries)

http://www.instalreporter.pl
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XVIII Forum Termomodernizacja w walce ze smogiem

17 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyło się XViii Forum 
Termomodernizacja 2018, którego hasłem przewodnim 
było: „Termomodernizacja w walce ze smogiem”. Wyda-
rzenie zostało zorganizowane przez Zrzeszenie Audy-
torów Energetycznych (ZAE). spotkanie, składające się  
z trzech sesji, zostało zainaugurowane przez Dariusza 
Heima, prezesa ZAE, który powitał gości oraz przeczy-
tał list Piotra Woźnego, pełnomocnika Prezesa rady Mi-
nistrów do spraw programu „Czyste Powietrze”.
Rząd próbuje realizować zadania określone w progra-
mie „Czyste powietrze”. Program ten zakłada spełnie-
nie czternastu punktów, z których najważniejsze trzy to: 
ustanowienie norm, które spowodują, że nie będą sprze-
dawane niskiej jakości kotły na paliwa stałe, wprowadze-
nie norm jakości dla paliw stałych oraz program osłonowy 
dla najbiedniejszych. rząd planuje przeprowadzić pro-
gram pilotażowy, w ramach którego zostanie przepro-
wadzona termomodernizacja i wymiana pieców w wy-
branych lokalizacjach, a działania zostaną sfinansowane 
przez środki pochodzące od państwa, samorządów wo-
jewództw oraz z budżetów gmin. Uzyskane wyniki i do-
świadczenia mają być następnie wykorzystane przy po-

dobnych działaniach w całym kraju. Wsparcie otrzymają 
osoby, które należą do grupy ubogich energetycznie.
Andrzej Wiszniewski, prezes NAPE w swoim wystąpieniu 
przybliżył uczestnikom spotkania najważniejsze informa-
cje dotyczące smogu, szczególnie w kontekście niskiej emi-
sji. Jak się okazuje, problem smogu w Polsce i na świecie 
był znany od dawna, a wzmianki w prasie pojawiały się już  
w okresie międzywojennym. Jednak mimo tego (nie licząc 
uchwały krakowskiej z 1965 roku), dopiero w 2001 roku 
weszła w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska, która jest podstawowym przepisem 
prawnym regulującym kwestie jakości powietrza w Polsce. 
Po kolejnych 16 latach, w 2017 roku zaczęto wprowadzać 
uchwały antysmogowe i obecnie uchwalono je w 7 polskich 
województwach. Działania te nie są jednak wystarczające, 
a egzekwowanie prawa wciąż jest trudne do wykonania. 
Wszystkie uchwały czy też program „Czyste Powietrze”  
pokazują, że pojawia się coraz więcej pozytywnych 
zmian, jednak wydaje się, że jest to za mało. Pro-
gram, który ma na celu wsparcie jedynie ludzi ży-
jących w ubóstwie energetycznym będzie mógł do-
trzeć tylko do około 12% populacji. Należy również 

zaznaczyć, że ubóstwo energetyczne nie jest rów-
noznaczne z ubóstwem w znaczeniu dochodowym. 
Pod pojęciem tym kryją się problemy związane z za-
spokajaniem potrzeb energetycznych. Szacuje się, że  
w 2016 roku połowa osób żyjąca w ubóstwie ener-
getycznym była również uboga dochodowo. Ozna-
cza to, że program jest skierowany do wybranej gru-
py osób, a nie do ogółu społeczeństwa.
W pierwszej sesji wystąpił również Marcin Janiak, przed-

stawiciel Ministerstwa Energii z Departamentu Funduszy 
Europejskich. W swoim wystąpieniu omówił jakiego ro-
dzaju wsparcie mogą otrzymać inwestycje w efektywność 
energetyczną w ramach Programu Operacyjnego infra-
struktura i Środowisko 2014-2020. Uczestnicy poznali do-
tychczasowe efekty oraz plany na najbliższą przyszłość.
Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
opowiedzieli o instrumentach wsparcia finansowego  
z Funduszu Termomodernizacji i remontów oraz o in-
strumentach finansowych w ramach regionalnych pro-
gramów operacyjnych na lata 2014-2020. BGK wspiera 
inwestycje związane m.in. z efektywnością energetycz-
ną. Prelegenci zapewnili, że są pieniądze na ten cel i za-
chęcali do składania wniosków. W przypadku wyczerpa-
nia się obecnej puli, zostaną dodane nowe środki, które 
pozwolą kontynuować program. W podobnym tonie wy-
powiedziała się iwetta Markiewicz z Banku Ochrony Śro-
dowiska, który od ponad 25 lat za swój nadrzędny cel 
strategiczny stawia inwestycje w ochronę środowiska.

Pełna relacja z XVIII Forum 
Termomodernizacja

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2018/05/Sprawozdanie-FORUM-2018.docx
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Nowy automatyczny kalibrator ciśnienia Fluke-729 300 FC został zaprojektowany z myślą o technikach obsługujących procesy, w celu uproszczenia kalibracji 
ciśnienia oraz zapewnienia szybszych i bardziej dokładnych wyników testów. Urządzenie dedykowane jest zastosowaniom w przemyśle przetwórczym, przede 
wszystkim technikom oprzyrządowania, elektrykom oraz specjalistom ds. kalibracji ciśnienia. Przykładowe cechy Fluke-729 300 FC:
•	Automatyczne	generowanie	i	kontrola	ciśnienia	dla	wielu	testów	do	300	psi,	(20	barów,	2	MPa).
•	Łatwa	dokumentacja	kalibracji	za	pomocą	zdefiniowanych	szablonów	dla	nadajników	i	przełączników.	Użytkownik	wprowadza	początkowe	i	końcowe	ciśnie-
nia próbne i liczbę punktów testowych, a kalibrator dokumentuje zastosowane ciśnienie, zmierzone mA i błąd procentowy dla każdego punktu testowego.
•	Eliminuje	ręczne	pompowanie	i	regulację	ciśnienia.
•	Wbudowane	szablony	testów	dla	przetworników	ciśnienia	i	przełączników	ułatwiają	udokumentowaną	kalibrację.
•	Komunikacja	HART	dla	podstawowych	ustawień	i	regulacji	HART.
•	Przenośny	rozmiar	podręczny,	urządzenie	świetnie	sprawdza	się	także	w	terenie.

fluke

automatyczny kalibrator ciśnienia fluke-729 300 fc

Pompy cyrkulacyjne Taco Comfort solutions wyróżniają się doskona-
łym standardem technicznym i wysoką wydajnością. są one zasilane 
przez mocne silniki synchroniczne z magnesem trwałym, które gwa-
rantują dużą wydajność przy niskich kosztach eksploatacji. Efektyw-
ność energetyczna na poziomie EEi<0,20 przekłada się na niskie zu-
życie prądu i ochronę środowiska. Kompaktowa obudowa pompy 
została starannie zaprojektowana. Część pompy, w której znajduje się 
elektronika, jest wykonana w całości z tworzywa sztucznego, a więc 
nie musi być uziemiona. Ułatwia to montaż i uruchomienie urządze-
nia. Długość montażowa 130 lub 180 mm umożliwia optymalne dopasowa-
nie pompy do instalacji. szybkozłącze elektryczne z bezpiecznym mocowaniem 
oraz intuicyjny interfejs użytkownika dodatkowo zwiększają niezawodność i komfort obsługi. 
Pompy cyrkulacyjne Taco Comfort solutions oferują jeszcze więcej dodatkowych zalet. Za-
miast śruby regulującej zwalnianie wału wirnika mamy tutaj proces regulacji zwalniania, który w razie potrzeby 
aktywuje się automatycznie. Poza tym pompy te mają specjalne oprogramowanie, reagujące na powietrze we-
wnątrz urządzenia. Uruchamia ono proces ułatwiający odpowietrzanie systemu. Warto też wspomnieć o 5-let-
niej gwarancji na wszystkie produkty i różnych opcjach eksploatacji, dzięki czemu pompy cyrkulacyjne Taco 
stanowią zawsze właściwe rozwiązanie. 

taConoVa

Pompy cyrkulacyjne taco

inżynierowie Geberit podjęli się wyzwania bardzo trudnego – postanowili udoskonalić zawór, który był prawie 
idealny. W ten sposób powstał zawór napełniający Geberit Typ 333 – następca zaworu Typ 330. Nowy model 
składa się z mniejszej liczby elementów – zaledwie 20, a dodat-
kowo można zamontować go w spłuczkach niemal każdego 
rodzaju, zarówno ceramicznych, jak i z tworzyw sztucznych. 
Typ 333 to serwozawór bezigłowy, o konstrukcji analogicz-
nej do popularnego zaworu Geberit Unifil (Typ 380). Dzięki za-
awansowanej technologii membranowej jest w bardzo dużym 
stopniu odporny na zanieczyszczenia wody. Pracuje przy ciś- 
nieniu od 0,1 do 10 barów oraz ma złączki 3/8 o różnej długo-
ści, wykonane z tworzywa sztucznego lub mosiądzu. Wszyst-
ko to sprawia, że można go stosować na całym świecie. Dodat-
kowe zalety to bardzo cicha praca zaworu i niezwykła łatwość 
montażu.
Geberit Typ 333 będzie fabrycznie montowany w spłuczkach 
podtynkowych Delta oraz w spłuczkach ceramicznych i fa-
brycznych marki Koło. Został przetestowany przez zewnętrzne 
instytuty badawcze i spełnia wszystkie wymagane normy.

Geberit

zawór napełniający Geberit typ 333

http://www.instalreporter.pl
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Jest najnowszym kotłem pelletowym firmy HEiZTECHNiK. Urządze-
nie cechuje kompaktowa, nowoczesna, estetyczna konstrukcja za-
pewniająca niewielkie wymiary oraz łatwą obsługę. ONE 8kW należy 
do najmniejszych certyfikowanych kotłów.
Konstrukcja kotła oparta jest na bazie pionowego płomieniówkowe-
go wymiennika ciepła z systemem automatycznego czyszczenia wy-
miennika. spalanie realizowane jest poprzez samoczyszczący, au-
tomatyczny palnik wrzutkowy, który wyposażony jest w zapalarkę, 
fotoelement oraz termoelement. 
Kocioł wyposażono w wentylator wyciągowy, który stabilizuje pra-
cę kotła oraz usprawnia ciąg kominowy. sterowanie kotłem oraz in-
stalacją grzewczą odbywa się poprzez dotykowy 5″ wyświetlacz, 
wykonany w technologii pojemnościowej. sterownik pogodowy HT-
-tronic 900 Touch steruje pracą zaworu mieszającego, c.w.u. oraz 
pomp. Automatykę można rozbudować poprzez podłączenie do-
datkowych modułów zaworu mieszającego. sterownik współpracuje z panelem zdalnego sterowania, termo-
statami pokojowymi oraz modułem internetowym. Ma autoregulację HT-Logic ii, która zaprogramowana jest 
do mocy urządzenia, automatycznie dobiera parametry pracy oraz moduluje moc palnika w zależności od 
temperatury kotła.
Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny, który składa się z: pompy c.w.u., pompy zaworu mieszającego, 
zaworu mieszającego z siłownikiem oraz zabezpieczenia w postaci naczynia przeponowego i zaworu bezpie-
czeństwa. Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu, przystosowany jest do montażu w układzie za-
mkniętym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

HeizteCHnik

Kocioł one o mocy 8kw

ELEKTrA OWD5 WiFi to dotykowy, programowalny, elektroniczny regulator temperatury wyposażony w WiFi. 
Przeznaczony jest do sterowania instalacją elektrycznego ogrzewania podłogowego za pomocą aplikacji. roz-
wiązanie w chmurze łączy w sobie ulepszoną wersję regulatora dotykowego ELEKTrA OCD5 z najnowszą gene-
racją aplikacji. Użytkownik otrzymuje dostęp do zupełnie nowych funkcji, przy jednoczesnym zachowaniu cał-
kowitej niezawodności. 
Do głównych cech regulatora ELEKTrA OWD5 należą:
- sterowanie za pomocą WiFi,
- zdalny dostęp i sterowanie za pomocą przyjaznej użytkownikowi aplikacji,
- rozwiązanie uniwersalne, kompatybilny  
z najbardziej rozpowszechnionymi na rynku 
instalacjami ogrzewania podłogowego,
- proste uruchamianie wspomagane 
kreatorem,
- prostota instalacji,
- sterowanie pojedynczymi urządzeniami 
lub tworzenie stref grzewczych,
- wielu użytkowników,
- brak konieczności wprowadzania bramek 
sieciowych,
- obsługa trybu WPs,
- zachowana pełna funkcjonalność 
cenionego przez użytkowników regulatora 
OCD5 z wyświetlaczem dotykowym.

elektra

inteligentne sterowanie eleKtra owd5 wifi

Dwugazowy detektor nieszczelności GD-8EX służy do wykrywania gazu ziemnego i LPG lub innych gazów wybuchowych. Pozwala on na wykrywanie nawet śla-
dowych ilości ulotów gazu. idealnie sprawdza się w sytuacjach, gdzie konieczna jest lokalizacja punktów wycieku gazu oraz istnieje ryzyko pojawienia się niebez-
piecznego jego stężenia. Wskaźnik baryczny oraz czytelny wyświetlacz wskazuje wartość aktualnego stężenia mierzonego gazu. Przekroczenie określonego po-
ziomu stężenia sygnalizowane jest akustycznie oraz optycznie. Opcją detektora jest możliwość archiwizacji wskazań, które odczytywane są z urządzenia przy 
pomocy bezprzewodowego łącza podczerwieni. Budowa urządzenia zapewnia możliwość jego zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

alter

Przenośny detektor typ Gd-8eX
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ATAG seria-i ATAG i28EC/i36EC (klasa A i A+) to nowoczesne, dwufunkcyjne, 
gazowe kotły kondensacyjne od 4,5 do 42,0 kW, osiągające wysoką spraw-
ność do 110,3% wg EN 677 dla c.o. i 107,2% dla c.w.u. Natomiast wg ErP 
2010/30/EU sięgające nawet 96% dla c.w.u. Kotły mają zwartą konstrukcję 
(44x70x27,5 cm), która umożliwia montaż praktycznie w dowolnym miejscu 
np: szafki w kuchni. Technologia EC to trzy wymienniki z stali kwasoodpor-
nej, dzięki którym uzyskuje się temperaturę spalin poniżej 20°C, a wodę na 
wylewce 45°C przy wydatku 20,5 l/min. seria-iEC jest wyposażona w nowej 
generacji wymiennik i-Con o bardzo wysokiej sprawności, trwałości i nieza-
wodności z gwarancją do 15 lat.

ataG

Kotły kondensacyjne ataG i28ec, i36ec

instalacje wody użytkowej w starszych budynkach są często wykonane z ocynkowanych rur stalowych. Dlatego 
do oferty systemu Megapress wprowadzono nową złączkę przejściową z brązu. Pozwala ona na łatwy remont 
lub rozbudowę takich instalacji o rury z miedzi lub stali nierdzewnej. Dzięki nowoczesnej technice połączeń za-
prasowywanych przejście na inny materiał trwa zaledwie kilka minut. Nowa złączka przejściowa Megapress  
z profilem sC-Contur jest dostępna w siedmiu rozmiarach od ½″x15 mm do 2″x54 mm. Zielona kropka na 
kształtkach jednoznacznie informuje, że mogą one być stosowane w instalacjach wody użytkowej. Montaż jest 
wyjątkowo prosty: wystarczy nałożyć złączkę przejściową na oczyszczoną końcówkę ocynkowanej rury stalo-
wej, zaznaczyć głębokość wsunięcia i zaprasować za pomocą zaciskarki Viega ze szczękami systemowymi Mega-
press lub sanpress. Nie potrzeba tu żadnych dodatkowych narzędzi. Używając złączki przejściowej z brązu, nale-
ży jedynie przestrzegać kolejności łączenia metali szlachetnych i nieszlachetnych w kierunku przepływu, tak jak 
we wszystkich instalacjach mieszanych. Na obu końcach złączki 
przejściowej Megapress znajduje się opatentowany profil sC-Con-
tur, wymuszający nieszczelność w stanie niezaprasowanym. Dzięki 
temu rozwiązaniu niezaprasowane przez nieuwagę połączenie jest 
natychmiast widoczne podczas próby szczelności. Po prawidło-
wym zaciśnięciu złączki pozostają trwale szczelne.

VieGa

złączka przejściowa Megapress z brązu
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