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Mistrzowska stawka z WOLF

Promocja Urodzinowa ROTH20
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PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ I PITNĄ
ZBIORNIKI NA OLEJ SYSTEMY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTALACJE RUROWE

Gdy wszyscy wkoło emocjonują się mundialem firma
Wolf Technika Grzewcza daje szansę na mistrzowski
zarobek. Do specjalnej akcji promocyjnej, organizowanej w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej, zaprasza instalatorów, którzy specjalizują się w montażach
urządzeń i płaci im podwójną stawkę. Zasady akcji są
wyjątkowo proste:
- kup oznaczone symbolem promocji urządzenie WOLF:
kocioł FGB lub CGB-2, CGS-2, CGW-2, CSZ-2 albo centralę rekuperacyjną CWL w czasie Mundialu, czyli w okresie 14/06 – 15/07/2018;
- zamontuj promocyjne urządzenie do 30/06/2018;
- rozlicz PODWÓJNĄ STAWKĘ za MONTAŻ.
Szczegóły i regulamin akcji
Śledź nas na fb

MISTRZOWSKA STAWKA

ZA MONTAŻ PROMOCYJNYCH URZĄDZEŃ
WYGRYWASZ PODWÓJNĄ STAWKĘ

Zasady:

1. Kup oznaczony symbolem promocji kocioł FGB, CGB-2, CGS-2, CGW-2, CSZ-2

lub centralę rekuperacyjną CWL w okresie piłkarskich MŚ 14/06-15/07/2018.

Urodzinowa akcja promocyjna ROTH20 skierowana jest
do firm instalacyjnych zaopatrujących się u partnerów
handlowych ROTH na terenie całej Polski.
Uprawnieni do udziału w losowaniu są wszyscy, którzy
w dniach od 1 czerwca do 30 sierpnia 2018 r. zakupią
w hurtowni instalacyjnej dowolne produkty ROTH na
kwotę co najmniej 10 000 zł netto jednorazowo.
Następnie kopię faktury należy dostarczyć do centrali
firmy Roth Polska Sp. z o.o. w Zielonej Górze: faxem na
nr 68 453 91 02 lub scan mailem na adres marketing@
roth-polska.com, ewentualnie pocztą na adres Roth
Polska Sp. z o.o. ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra.
Można ją też przekazać przedstawicielowi regionalnemu.
Zwycięzcy wyłonieni zostaną w drodze losowania przeprowadzonego w dniu 3 września 2018 r. w siedzibie firmy Roth Polska Sp. z o.o.

2. Zamontuj promocyjne urządzenie do 30/09/2018.

Jubileuszowa X Gala KRATKI

3. Rozlicz PODWÓJNĄ STAWKĘ za MONTAŻ.*

* Promocja dotyczy Autoryzowanych Instalatorów i Serwisantów Wolf.

W piątek 25 maja 2018 roku firma KRATKI zorganizowała
uroczystą Galę dla krajowych i zagranicznych partnerów
handlowych firmy. Po raz kolejny spotkano się w radomskiej restauracji „Dworek Saski”. Salę wypełniło ponad
450 gości. Gala to nie tylko czas do spotkań i poznania

Regulamin promocji dostępny na www.wolf-polska.pl
Organizatorem promocji jest kompleksowy dostawca urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Wolf – Technika Grzewcza sp. z o.o. • Sokołów, ul. Sokołowska 36 • 05-806 Komorów
tel. +48 22 720 69 01 • e-mail: wolf@wolf-polska.pl

!

siebie bliżej, ale także uwieńczenie kolejnej – X edycji
Loterii promocyjnej. W tym roku nagroda była niezwykle atrakcyjna – nowy samochód Citroen Jumper VAN!
Wieczór, oprócz wyśmienitego menu, uprzyjemnił grający na żywo zespół muzyczny.

Każdy jednorazowy zakup za min. 10.000 zł netto
uprawnia do udziału w losowaniu nagród

Promocja skierowana jest do Firm Instalacyjnych
zaopatrujących się u Partnerów Handlowych ROTH.
Czas trwania: do 31 sierpnia 2018 r.

Przepisy o standardach paliw stałych
Szczegóły na www.roth-polska.com

Roth Polska Sp. z o.o. ul. Osadnicza 26, Zielona Góra, tel. 68 453 91 02, service@roth-polska.co

Pełnomocnik rządu ds. programu „Czyste powietrze”
Piotr Woźny podczas panelu dotyczącego problemu
smogu na Europejskim Kongresie Gospodarczym podkreślił, że projekt ustawy o jakości paliw stałych jest już
po pierwszym czytaniu w Sejmie. Powiedział, że absolutnym celem rządu jest, by do końca tego roku obowiązywały przepisy, które będą regulowały standardy
paliw stałych.
Pod koniec kwietnia sejmowa komisja energii i skarbu
państwa jednogłośnie przyjęła rządowy projekt nowelizacji ustawy o paliwach stałych.
Ustawa wprowadza dwa ważne narzędzia przydatne
w walce ze smogiem; po pierwsze ustanawia bezwzględny zakaz stosowania mułów i flotokoncentratów w paleniskach domowych. Po drugie, po raz pierwszy w polskim
prawie pojawia się świadectwo jakości paliwa stałego.

Przyjęty w marcu przez rząd projekt noweli ustawy
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada, że najgorszej jakości paliwa, czyli muły węglowe,
flotokoncentraty, węgiel brunatny, ich mieszanki zawierające mniej niż 85% węgla kamiennego zostaną objęte
ustawowym zakazem sprzedaży do sektora komunalno-bytowego. Oznacza to, że normy będą dotyczyły paliw
stałych spalanych w gospodarstwach domowych oraz
w instalacjach o mocy cieplnej poniżej 1 MW.
W lutym br. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu
orzekł, że Polska złamała prawo UE, dopuszczając do
nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Na tym etapie nie zasądzono kar, ale Komisja Europejska może o nie wystąpić.
(PAP)

06/2018

a k t u a l n o ś c i

HOME

Pompy ciepła Thermia wracają do Polski
W celu zapewnienia ciągłej dostępności powietrznych i gruntowych pomp ciepła Danfoss
na polskim rynku, od 1 sierpnia 2018 roku działalność będzie kontynuowana pod marką
Thermia, której właścicielem jest firma Stiebel Eltron.
W ostatnich latach Danfoss A/S oferował pompy ciepła w Europie pod dwiema markami:
Danfoss i Thermia, w zależności od kraju i kanału dystrybucji. Pompy ciepła marki Danfoss i Thermia prezentują identyczne rozwiązania techniczne oraz tą samą jakość. Marka Thermia została założona w 1923 roku i od 1974 jest światowym pionierem w technologii pomp ciepła.
Działalność pod marką Thermia będzie kontynuowana w pełnym wymiarze handlowym,
technicznym i marketingowym. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących cen, dostaw, marketingu lub wsparcia technicznego, prosimy o bezpośredni kontakt na adres
poland@thermia.com.
Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej:
https://poland.thermia.com

Zmiany w programie Caius

Od 7 maja 2018 rejestracja urządzeń w programie możliwa jest
wyłącznie dla produktów, które zostały zakupione w punktach
sprzedaży posiadających ważną Akredytację Immergas. Identyfikacja Akredytowanych Punktów Sprzedaży będzie możliwa
poprzez ich specjalne oznaczenie. Rozpoznasz je dzięki dedykowanym znakom AKREDYTACJI IMMERGAS, wyróżniającym jedynie wybrane punkty dystrybucji produktów Immergas. Wyszukiwarka punktów posiadających ważną Akredytację Immergas,
dostępna na stronie programu Caius, umożliwia w szybki i łatwy
sposób wyszukanie punktów sprzedaży z aktualną Akredytacją.
Kliknij w link i sprawdź czy hurtownia, w której się zaopatrujesz
posiada Akredytację Immergas.
Nowa odsłona programu to jeszcze więcej korzyści. Od 7 maja
dla wybranych modeli kotłów kondensacyjnych obowiązują nowe, wyższe stawki premii. Już teraz za zakup i montaż
wszystkich kotłów z serii Hercules możesz uzyskać 400 zł premii.
Lista aktualnie premiowanych urządzeń
Pompy ciepła Audax Top, Magis Pro oraz Magis Combo to nowe
produkty, które dołączyły do programu. Rejestrując jedno z poniższych urządzeń na kartę Visa Immergas zostanie przyznana atrakcyjna premia nawet do 1000 zł.
Nowa strona to przede wszystkim nowocześniejsza, bardziej
przejrzysta struktura, intuicyjna nawigacja, atrakcyjna szata
graficzna oraz lepsza dostępność do informacji o nowościach
w programie. Dzięki technologii RWD możesz swobodnie korzystać ze strony, rejestrując produkty zarówno na komputerze, smartfonie czy tablecie.
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Instalator Systemowy Vaillant
Vaillant zdecydował się na wdrożenie certyfikatu Instalator Systemowy ze względu na zapotrzebowanie rynku
na kompleksowe usługi instalacyjne (ogrzewanie, c.w.u.,
wentylacja, chłodzenie, instalacje słoneczne, zintegrowane sterowanie), będące dopełnieniem oferty.
Instalator Systemowy jest to certyfikat nadawany autoryzowanym firmom, które mają uprawnienia na gamę
produktów marki Vaillant i które jednocześnie zdobyły wysokie kwalifikacje w ich montażu i serwisowaniu.
Według badań publikowanych na „Forach Fachowców” około 20% klientów oczekuje wykonania instalacji z „jednej ręki”. Dobitnie wskazuje to, że klienci
coraz częściej oczekują systemowych rozwiązań, które pozwolą im zaoszczędzić pieniądze i czas oraz zagwarantują jakość wykonania całej instalacji. Ponadto wymagania prawne dotyczące energochłonności
w budownictwie (WT2017 i WT2021) silnie preferują
rozwiązania systemowe.

Certyfikat Instalatora Systemowego pomoże inwestorom szybko zidentyfikować te firmy, które wykonają cały system ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, instalacji słonecznej i sterowania. Korzyści płynące z
wybrania usług Instalatora Systemowego to między innymi:
• wykonanie całej instalacji przez jedną firmę;
• jakość montażu poparta autoryzacją firmy Vaillant;
• serwis i przeglądy gwarancyjne wykonywane przez
jedną firmę;
• możliwość negocjacji atrakcyjniejszej ceny ze względu na szeroki zakres prac;
• fachowe doradztwo i pomoc w doborze instalacji.
Tutaj znajduje się wyszukiwarka Instalatorów
Systemowych

s tr. 4

dalej

Praktyczny portal inwestora – budowlaneabc.gov.pl
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło z początkiem czerwca praktyczny portal informacyjny budowlaneabc.gov.pl, który ma pomóc inwestorom, ale także
specjalistom od budownictwa w załatwieniu procedur
budowlanych. Zawiera on wskazówki dotyczące praw
i obowiązków inwestorów oraz uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego.
• Portal pozwala szybko zorientować się w opisujących
budowę przepisach i procedurach.
• Serwis zawiera wzory wniosków związanych z procedurami budowlanymi oraz przykłady ich uzupełnień.
• Część informacji jest poświęcona standardom dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami.
Głównym założeniem portalu jest pokazanie i wyjaśnienie w prosty sposób często trudnych zagadnień i koniecznych działań związanych z budownictwem. Jednym z elementów jest wizualizacja budynku, na której
w sposób intuicyjny można sprawdzić jakie procedury
wymagane są np. przy zmianie sposobu użytkowania
obiektu czy wymianie okien i drzwi. Łącznie na budynku
znajduje się 50 aktywnych punktów, pod którymi każdy użytkownik znajdzie odpowiedź na interesujące go
kwestie związane z procesem budowlanym.
Treści zamieszczone na portalu przygotowano również dla specjalistów, takich jak: architekci, inżynierowie budowlani czy producenci i dystrybutorzy wyrobów budowlanych. Można tam znaleźć m.in. standardy
projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradniki związane z wprowadzaniem na rynek wyrobów budowlanych, szeroko pojętą charakterystyką energetyczną budynków oraz kwalifikacjami
zawodowymi występującymi w budownictwie i dziedzinach pokrewnych.
W części poświęconej standardom dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami można znaleźć informacje na temat rekomendowanych rozwiązań
w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do zróżnicowanych potrzeb użytkow-

ników. Mają one uwrażliwić architektów, inżynierów
budownictwa, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej, studentów kierunków związanych
z budownictwem oraz wykonawców na potrzeby osób
z różnym rodzajem niepełnosprawności.
Serwis zawiera poradnik dotyczący wyrobów budowlanych, który skierowany jest przede wszystkim do podmiotów wprowadzających na rynek lub udostępniających na nim wyroby budowlane – do producentów,
upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów (sprzedawców).
W części dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków zamieszczono m.in. kalkulator uzyskiwanych
współczynników przenikania ciepła (Uc), kalkulator kosztów ogrzewania oraz kalkulator możliwych oszczędności wynikających z zastosowania najpopularniejszych
metod dociepleń. Jest też poradnik w zakresie charakterystyki energetycznej.
Portal zawiera też informacje o kwalifikacjach zawodowych w branży budowlanej. Omawia istotne kwestie
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zawodów budowlanych w szkolnictwie zawodowym. Informacje te
skierowane są przede wszystkim dla osób zainteresowanych profesjonalnym rozwojem w branżach związanych z budownictwem.
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Junkers-Bosch od kilku lat wspiera edukację techniczną na poziomie szkół średnich, prowadząc program
JUNKERS SZKOLI. 25 maja zakończyła się jego czwarta edycja: podczas finału nagrodzono 15 uczniów techników, którzy wyróżnili się doskonałą znajomością nowoczesnych systemów grzewczych. Wszyscy laureaci
otrzymali elektronarzędzia Bosch, a najlepsza piątka
dodatkowo voucher na kurs i egzamin dający uprawnienia wykonywania zawodu instalatora urządzeń grzewczych. W czterech edycjach programu wzięło udział
26 szkół i ponad 800 uczniów z całej Polski.
JUNKERS SZKOLI to program edukacyjny, który marka
Junkers-Bosch prowadzi we współpracy ze szkołami
średnimi, kształcącymi na kierunkach: technik gazownictwa, technik urządzeń sanitarnych i na kierunkach
pokrewnych. Celem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych urządzeń i systemów grzewczych. Uczestnicy zyskują przydatną na
rynku pracy wiedzę ekspercką oraz biznesową. Program ma także na celu promocję zawodu instalatora
urządzeń grzewczych.
W czwartej edycji programu organizowanej w roku szkol-
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wspieranie polskiej gospodarki nowymi miejscami pracy,
licznymi inwestycjami oraz technologicznym know-how –
powiedziała podczas uroczystości Krystyna Boczkowska.
– Lata doświadczeń w pracy z kolegami z Niemiec pokazały, iż łączenie naszych najlepszych i wzajemnie uzupełniających się kompetencji prowadzi do ekonomicznego sukcesu
obu stron: polskiej i niemieckiej i że warto wspierać nasze
gospodarcze relacje, gdyż stanowią one solidną bazę do
budowania silnej polskiej gospodarki – dodała.
Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland) jest jedynym odznaczeniem niemieckim nadawanym przez władze federalne cudzoziemcom. Przyznawany jest od 1951 roku
za zasługi cywilne i do tej pory otrzymało go na całym
świecie 240 tysięcy osób.

Porady fachowców | Aktualności z branży | Informacje o produktach | Promocje | Katalog firm
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Program JUNKERS SZKOLI

Krystyna Boczkowska odznaczona
Orderem Zasługi RFN
Krystyna Boczkowska, prezes spółki Robert Bosch oraz reprezentantka Grupy Bosch w Polsce została odznaczona Orderem Zasługi Republiki
Federalnej Niemiec, który jest najwyższym niemieckim odznaczeniem
przyznawanym cudzoziemcom. Order został przyznany w uznaniu zasług za dotychczasowe działania na
rzecz budowania relacji polsko-niemieckich przez prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera
Steinmeiera, a aktu dekoracji dokonał
ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikel. Podczas laudacji ambasador RFN podkreślił zasługi
Krystyny Boczkowskiej. – Z Pani osobą wiąże się historia wszechstronnego i pełnego sukcesów zaangażowania
na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich. Od ponad 12 lat sprawuje Pani funkcję prezesa zarządu spółki
Robert Bosch Polska, a wyniki Pani pracy to pasmo imponujących sukcesów. Bosch Polska jest bez wątpienia
symbolem, z którego nie tylko Pani, ale także my wszyscy
możemy być dumni – powiedział Rolf Nikel. Ambasador
RFN zwrócił również uwagę na wszechstronną działalność społeczną Krystyny Boczkowskiej, w tym propagowanie kształcenia zawodowego oraz wspieranie kobiet
w świecie biznesu. – Jestem bardzo poruszona otrzymaniem tego nadzwyczajnego wyróżnienia. Budowanie od
ponad 25 lat sukcesu Boscha w Polsce to jednocześnie
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nym 2017/2018 wzięło udział 297 uczniów z 24 szkół
z całej Polski. We wszystkich czterech edycjach programu wzięło udział łącznie ponad 800 uczniów z 26 szkół.
Laureaci IV edycji zostali wyłonieni na podstawie rankingu sumującego wyniki wszystkich trzech testów wiedzy.
Piętnastu uczniów z najlepszym wynikiem w rankingu
otrzymało nagrody od marki Junkers-Bosch.
W ramach programu JUNKERS SZKOLI firma Bosch zaprasza nauczycieli techników na szkolenia do Centrów
Szkoleniowych Junkers-Bosch w Warszawie, Poznaniu
i Krakowie. Następnie nauczyciele przekazują zdobytą
wiedzę zainteresowanym uczniom, przygotowując ich
do testów z trzech obszarów: techniki kondensacyjnej,
techniki solarnej i pomp ciepła. Uczniowie z najlepszymi wynikami w testach zdobywają nagrody: m.in. elektronarzędzia marki Bosch.
Nagrodą główną jest kurs i egzamin na uprawnienia gazowe i elektryczne w zakresie eksploatacji. W ramach
programu oferowane jest także szkolenie z przedsiębiorczości, które pozwala uzupełnić wiedzę praktyczną uczniów o kompetencje biznesowe.
Poznaj laureatów
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„Zmontuj wakacje” – konkurs Purmo
matycznie z grzejnikami dekoracyjnymi Purmo. Liczba
zgłoszeń jest nieograniczona, a decydującym kryterium
wyboru najlepszych prac jest pomysłowość.
– Zbliżają się wakacje a to wyjątkowo gorący okres
w branży. Wówczas, ze względu na sprzyjającą aurę,
realizowanych jest wiele prac modernizacyjnych i budowlanych. Chcielibyśmy więc zrekompensować instalatorom ten trudny okres, zachęcając ich do kreatywnej
zabawy i fundując im nagrody związane m.in. z wypoczynkiem – tłumaczy Katarzyna Główka z Działu Marketingu Purmo.
Uczestnicy konkursu mogą wygrać m.in.:
- Voucher wakacyjny o wartości 10 000 zł;
- Voucher na zakup sprzętu RTV/AGD o wartości 6000 zł;
- Voucher na 3-dniowy pobyt w luksusowym Spa o wartości 4000 zł;
- 6 voucherów podarunkowych do sieci sklepów Leroy
Merlin o wartości 2000 zł brutto każdy.
Dodatkowo co miesiąc można będzie wygrać 2 vouchery paliwowe o wartości 1000 zł.

Rettig Heating, właściciel marki Purmo, ogłosił konkurs
„Zmontuj wakacje”. Potrwa on do końca października br. Pula nagród obejmuje różnorodne vouchery,
a główną wygraną jest wakacyjny voucher o wartości 10 tys. zł.
W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni instalator zamieszkały na terytorium RP, który wypełni formularz zgłoszeniowy na stronie www.zmontujwakacje.pl.
Aby wziąć udział w akcji, wystarczy przygotować prostą
kreację w formie tekstu, zdjęcia lub wideo związaną te-

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie zwycięzców wybierają internauci, oddając swój głos na najciekawsze ich zdaniem projekty za pośrednictwem strony
www.zmontujwakacje.pl, natomiast w drugim – komisja
konkursowa. Z 9 projektów najwyżej ocenionych przez
internautów wyłoni ona trzy najlepsze prace.
W kategorii zdjęcie i nagranie mogą być zgłoszone ukończone, bądź będące w trakcie realizacji projekty instalatorskie. W konkursie oceniane będą prace przesłane za
pośrednictwem portalu www.zmontujwakacje.pl w terminie od 01.05.2018 do 31.10.2018. Kluczowym warunkiem udziału jest zachowanie faktury zakupu na kwotę
minimum 2000 zł netto na zakup grzejników dekoracyjnych marki Purmo.
Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie:
http://zmontujwakacje.pl
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Hot Points Club – nowy program wsparcia
instalatorów Galmet
Galmet uruchomił Hot
Points Club – system
wsparcia dedykowany
dla najlepszych instalatorów.
Co trzeba zrobić, aby
wziąć udział w akcji?
Instalatorze, rób to, co do
tej pory i obserwuj, jak tysiące punktów wpada na
Twoje konto! Instaluj produkty Galmet, rejestruj je
na swoim profilu i zbieraj
HotPointy – punkty temperatury.
W programie premiowana
jest instalacja produktów
z wszystkich grup asortymentowych Galmet:
• zbiorniki o pojemności
200-500 l z wężownicą
spiralną;
• zestawy solarne z kolektorami płaskimi;
• kotły z podajnikiem na ekogroszek i pellet o mocy 1034 kW;
• pompy ciepła do c.w.u.: Basic i Spectra;
• pompy ciepła do c.o. i c.w.u.: Maxima i Airmax2.
Program Hot Points Club to możliwość zdobycia setek
atrakcyjnych nagród. Nowoczesne smartfony, laptopy,
sprzęt RTV i AGD, konsole do gier i setki innych cennych
prezentów. Każdy z uczestników może też wybrać bony
Sodexo lub zasilenia kart przedpłaconych.
Instalatorzy, którzy zdobędą najwyższe noty w rankingu, zyskują podwójnie – ubiegają się również o dodatkowe nagrody Galmet:

- nagroda główna – Spectra Smart - pompa ciepła do c.w.u.;
- II miejsce – Premium - wymiennik c.w.u. do kotłów gazowych x 3;
- III miejsce – zestaw odzieży roboczej premium x 5.
Wszyscy instalatorzy, którzy przystąpią do programu
w pierwszym etapie mogą zyskać jeszcze więcej! Każda
instalacja kotła 5. klasy (Genesis, Genesis2, Genesis Plus
oraz Galaxia) w okresie od 1 maja do 31 lipca to gwarancja dodatkowych punktów. Do konta uczestnika zostanie doliczonych 50 000 zamiast standardowych 22 000
punktów. Program lojalnościowy Hot Points Club realizowany jest we współpracy z firmą Sodexo.
hotpointsclub.pl
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Laureaci konkursu ZŁOTY INSTALATOR DLA NAJLEPSZYCH za rok 2017
8 czerwca 2018 odbyła
się uroczysta gala wręczenia nagród SGGiK
oraz redakcji Polskiego
Instalatora. Zgłoszone
przez producentów propozycje oceniane były
przez Sąd Konkursowy,
w skład którego weszli
eksperci różnych dyscyplin branży instalacyjnej.
Doceniono i wyróżniono
przedsiębiorstwa, które pochwalić się mogą

Nagrodę ZŁOTEGO INSTALATORA otrzymał
innowacyjny, wielofunkcyjny system NIBE,
dzięki któremu dom może stać się domem
bezemisyjnym, pozyskującym darmową energię
z OZE. System NIBE składa się z powietrznej pompy
ciepła NIBE F2120 i zestawu fotowoltaicznego NIBE
PV (o inteligentnym systemie NIBE pisaliśmy
w IR 4/18 – pobierz numer). Nagrodę dla firmy NIBEBIAWAR odebrała dr inż. Małgorzata Smuczyńska

szczególnymi osiągnięciami i wprowadzają na rynek
ciekawe opracowania technologiczne i konstrukcyjne.
Po uwagę brano walory techniczne, użytkowe, estetyczne i ekologiczne zgłoszonych urządzeń. Oceniana
była też ich niezawodność w działaniu i innowacyjność.
W kategorii opracowanie lub wdrożenie nowoczesnego
rozwiązania technicznego:
- GIACOMINI Sp. z o.o. za zawór z pełnym przepływem
dla gazów niebezpiecznych i ciekłych węglowodorów
serii R780PG;
- GIACOMINI Sp. z o.o. za kompaktowy magnetyczny
separator zanieczyszczeń z efektem cyklonu R146C;
- MK Sp. z o.o. za wdrożenie nowoczesnego systemu
MK POWER do odprowadzania spalin z agregatów prądotwórczych, silników spalinowych, turbin oraz jednostek kogeneracyjnych BHKW;
- TERMET S.A. za gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny ECOCONDENS CRYSTAL 100 o mocy 100 kW.
W kategorii rozwiązania projektowe z zastosowaniem nowoczesnych technologii w zakresie branży instalacyjnej:
- ISKO Sp. z o.o. Grupa SBS za opracowanie i udostępnienie programu do wykonywania precyzyjnego układu graficznego przebiegu instalacji ogrzewania podłogowego.
W kategorii wysoce zaawansowane technologie, systemy i urządzenia w zakresie odnawialnych źródeł energii:
- Metal Fach Jacek Kucharewicz za kocioł centralnego ogrzewania SEG PELLET z automatycznym podajnikiem paliwa;
- NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. za innowacyjny, wielofunkcyjny
system NIBE SPLIT składający się z powietrznej pompy
ciepła NIBE F2120 i zestawu fotowoltaicznego NIBE PV;
- Robert Bosch Sp. z o.o. za pompę ciepła powietrze-woda BUDERUS Logatherm WLW196i AR o obniżonym poziomie głośności do centralnego ogrzewania, chłodzenia oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej;
- Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o. za monoblokową, inwerterowi pompę ciepła typu powietrze-woda serii
HPA-O 3/4/8 CS Plus.

W kategorii inwestor realizujący projekty lub obiekty
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie branży instalacyjnej:
- Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego w Łodzi, Sanatorium

„WŁÓKNIARZ” za prowadzenie wieloletniej, zaangażowanej i niskoemisyjnej gospodarki energetycznej
i wodnej w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju wykorzystującej różnorodne odnawialne źródła energii,
w celu obniżenia kosztów i ochrony środowiska.

Firma STIEBEL ELTRON odebrała statuetkę Złotego Instalatora za 2017 rok. Wyróżniona została
monoblokowa, inwerterowa powietrzna pompa ciepła HPA-O 3/4/8 CS Plus w kategorii wysoce
zaawansowane technologie, systemy i urządzenia w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Firma Stiebel Eltron stawia nie tylko na innowacyjność, ale też troszczy się o środowisko.
Technologia ekologicznych pomp ciepła jest przez markę rozwijana już od 40 lat
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Porozumienie na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce – podpisane.
Kluczowa rola NFOŚiGW w walce ze smogiem
Porozumienie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” podpisał 7 czerwca br. prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kazimierz Kujda – z prezesami
zarządów 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz prezesem zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. Uroczystość odbyła się
w Sali im. Anny Walentynowicz w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
Na ceremonię podpisania porozumienia przybyli m.in.:
premier Mateusz Morawiecki, minister finansów prof.
Teresa Czerwińska, minister środowiska Henryk Kowalczyk, minister energii Krzysztof Tchórzewski, dyrektor gabinetu premiera Marek Suski, wojewodowie lub
ich przedstawiciele, przewodniczący Rady Nadzorczej
NFOŚiGW prof. Roman Niżnikowski, członkowie Zarządu NFOŚiGW. Wydarzenie prowadziła rzecznik rządu
Joanna Kopcińska.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że czyste powietrze w Polsce należy do priorytetów jego rządu, dlatego Rada Ministrów i poszczególne ministerstwa oraz
agendy rządowe intensywnie pracują nad rozwiązaniem
problemu smogu.
W swojej wypowiedzi szef rządu wskazał również inne
działania, które wpływają na zmniejszenie niskiej emisji
i likwidacji zjawisk smogowych: przygotowanie projektu „ustawy termomodernizacyjnej” i jej konsultacja z 33
polskimi miastami znajdującymi się na liście najbardziej
zanieczyszczonych miast Europy, zerowa stawka akcyzy
na gaz CNG i LNG, która obowiązuje od 1 czerwca 2018 r.
i przyczyni się do ograniczenia emisji ze środków transportu. Również prace Ministerstwa Energii dla rzecz szerokiego wprowadzenia i rozwoju elektromobilności wydatnie wpłyną na poprawę jakości powietrza w Polsce.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna treść informacji

Podstawowe fakty o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”:
• Na realizację Programu związanego
z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki
w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt
inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma
budżetu programu i wkładu własnego
beneficjentów).
• Finasowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.
• Okres finansowania Programu obejmie
lata 2018-2029.
• Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW
oraz ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej.
• Minimalny koszt realizowanego projektu to 7000 zł.
• Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad nawet 4 mln domów.
• Właściciele domów, których dochody są
najniższe otrzymają do 90% dotacji na
realizację przedsięwzięć finansowanych
w ramach Programu.
• Maksymalne koszty kwalifikowane
przewidziane do wsparcia dotacyjnego
wynoszą 53 tys. zł.
• Dotacje nie będą stanowiły przychodu
podlegającego opodatkowaniu.
• Pożyczki mogą być udzielane na okres
do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4%.
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Promocja Beretta –
Wzbogać swój warsztat!
Promocja RUG Riello adresowana jest do wszystkich
firm kupujących urządzenia marki Beretta poprzez Autoryzowanego Dystrybutora oraz bezpośrednio z RUG
Riello Urządzenia Grzewcze S.A. Obowiązuje w terminie od 1 do 30 czerwca 2018 roku (lub do wyczerpania
zapasów).
Promocja polega na tym, iż do każdego zamówionego
produktu objętego promocją uczestnik otrzyma za 1 zł
netto – wkrętarkę marki Hitachi w przypadku zamówienia
kotła z grupy Exclusive Green lub klucz marki Knipex
w przypadku zamówienia kotła z grupy Mynute Green.
Więcej
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Promocja Ariston: radio z pompą NUOS!
Kup i zarejestruj w My Ariston pompę stojącą NUOS i zgarnij radio Makita DMR 102! Od 1 maja do 30 czerwca 2018
należy rejestorwać na www.myariston.pl kody z naklejek
pompy stojącej i wybierać jako nagrodę radio Makita DMR
102 lub standardowe punkty w Programie My Ariston. Radio budowlane Makita DMR 102 (wytrzymała obudowa,
odporny na lekki deszcz (klasa izolacji IPX4, 2-głośniko-

wy system stereo, podświetlany wyświetlacz cyfrowy, gumowany uchwyt przestawiany o 90°, funkcja głośnika po
podłączeniu innego źródła dźwięku, zasilane zasilaczem
AC dostępnym w zestawie). W promocji biorą udział stojące pompy NUOS zakupione w czasie trwania promocji, czyli od 1 maja do 31 lipca 2018 r. oraz zarejestrowane
na stronie www.myariston.pl w dniach trwania promocji.
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Ariston – promocja mundialowa - kibicujemy naszym!
Zarejestruj kotły w Programie w terminie od 4 czerwca do 28 czerwca.
Każde 2 zarejestrowane kotły dają
możliwość obstawienia 1 wybranego meczu. Wskaż dokładny wynik
i zgarnij dodatkowe 250 pkt. Obstaw
kto wygra wybrany mecz, a otrzymasz 100 pkt. Złe obstawienie nie
pomniejsza standardowych punktów za rejestrację.
W promocji biorą udział kotły zakupione w czasie trwania promocji
(4-28 czerwca br.) oraz zarejestrowane na stronie www.myariston.pl
w dniach trwania promocji. Z promocji wyłączone są wszystkie pompy
ciepła oraz kocioł Cares Premium. Mechanizm zakładów uruchomiono w poniedziałek 11 czerwca o godzinie 9:00.
Rejestracja 2 kotłów to 1 możliwość zakładu na wybrany mecz, rejestracja 4 kotłów to 2 możliwości zakładów na
wybrane mecze, rejestracja 6 kotłów to 3 możliwości zakładów na wybrane mecze itd.

NFOŚiGW wesprze Białą Podlaską w budowie ekologicznej ciepłowni
Biała Podlaska otrzyma wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wybudowanie ciepłowni opalanej biomasą. Będzie to kolejna, choć ciągle jeszcze należąca w Polsce
do nielicznych, instalacja produkująca ciepło z wykorzystaniem ekologicznego i ekonomicznego paliwa, jakim
są odpady pochodzenia roślinnego.
Projekt pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy
17 MW (5MW+ 12 MW) w Białej Podlaskiej” został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dwiema dotacjami: kwotą 11 mln zł
(z programu krajowego NFOŚiGW pn. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej go-

spodarki, Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach
I osi priorytetowej) oraz kwotą ponad 10,5 mln zł (dokładnie 10 556 400 zł) w ramach unijnego działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych POIiŚ 2014-2020, które wdrażane jest
przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Energii.
Wspomniany projekt zaowocuje powstaniem autonomicznej ciepłowni produkującej w sposób ekologiczny
i wysokosprawny ciepło z paliwa odnawialnego – zrębek
drewna. Ekologiczne spalanie biomasy w celu uzyskania
energii cieplnej będzie odbywało się w dwóch kotłach
wodnych (w jednym o mocy 5 megawatów i w drugim

12-megawatowym) o specjalnej konstrukcji, które mają
zwiększone powierzchnie wymiany ciepła. Ich parametry mają być zgodne z istniejącymi obecnie kotłami węglowymi, co da możliwość wyprowadzenia produkowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej. Projekt
wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego
w Białej Podlaskiej. Spalanie biomasy spowoduje roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych o 47 258 Mg CO2/rok,
a ilość wyprodukowanej energii cieplnej w instalacji zakładu przy wykorzystaniu OZE wyniesie 106 370 MWht/
rok. Wybór rodzaju biomasy przeznaczonej dla ciepłowni będzie korzystny również dla okolicznych przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, a szczególnie zakładów

przetwarzających drewno i posiadających odpady drewniane. Wszystkie podmioty gospodarcze będą mogły biomasę odsprzedawać z zyskiem.
Oprócz podstawowego budynku ciepłowni (z zapleczem
socjalnym dla obsługi) zostanie wybudowany m.in. buforowy magazyn biomasy z ruchomą podłogą o pojemności zapewniającej 3-5-dniowe jej magazynowanie
oraz plac magazynowy z wiatą na składowanie naturalnego paliwa. Co istotne, biomasa drewniana będzie
mogła być przyjmowana przez bazę przez cały rok. Dopuszczalny procent jej zawilgocenia może wynosić nawet ok. 60%. Całość nowoczesnej infrastruktury ciepłowni ma zostać oddana do użytku 31 grudnia 2019 r.
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Październikowe targi w EXPO XXI Warszawa
W dniach 11-13 października 2018 r. w EXPO XXI Warszawa odbędą się dwa wydarzenia targowe – TermoEXPO
Targi Ekologicznego Ogrzewania i Termomodernizacji
oraz RE-energy Targi Energii Odnawialnej.
Targi TermoEXPO skierowane są zarówno do osób
zainteresowanych sektorem ciepłowniczym, ekologicznym ogrzewaniem i termomodernizacją, jaki i do
osób, którym bliski jest temat dbania o lepszą jakość
powietrza oraz środowiska, w którym żyjemy. W trakcie targów goście zapoznają się Państwo z najnowszy-

Instalatorzy HERZ KDF+
na Majorce
Klub Dobrego Fachowca+ to program partnerski firmy
HERZ, który powstał z myślą o najlepszych instalatorach
posiadających autoryzację firmy. Pod koniec maja grupa najaktywniejszych uczestników programu HERZ KDF+
uczestniczyła w kolejnej już, wyjątkowej imprezie szkoleniowo-integracyjnej. Tym razem miejscem spotkania klubowiczów była Majorka – największa wyspa archipelagu
Balearów. Przyjazny klimat, zróżnicowany krajobraz i wyjątkowa kultura sprawiają, że Majorka jest idealnym miejscem dla osób poszukujących zarówno odpoczynku, jak
i rozrywki.
Podczas tygodniowego pobytu na Majorce instalatorzy
mogli uzyskać informacje o najnowszych i najciekawszych
rozwiązaniach marki HERZ dedykowanych dla systemów
sanitarnych i grzewczych. Oprócz zdobywania wiedzy technicznej, uczestnicy imprezy mieli możliwość, aby poznać i
docenić uroki życia na tej śródziemnomorskiej wyspie. Nie
brakowało również czasu na wspólne spotkania, długie rozmowy i dobrą zabawę.

mi technologiami i rozwiązaniami. Wśród wystawców
nie zabraknie m.in. firm specjalizujących się w instalacji pomp ciepła czy fotowoltaiki. Pojawi się także bogata oferta ekologicznych kotłów zasilanych biomasą,
biogazem czy ekogroszkiem. Swoje pięć minut będą
miały technologie powiązane z termomodernizacją,
termoizolacją, rekuperacją.Tegoroczna edycja targów
upłynie pod znakiem walki ze smogiem i niską emisją.
W związku z niekorzystnym stanem powietrza w naszym
kraju, zwłaszcza w okresie zimowym, na szczególną uwagę zasługiwać będą nowe modele kotłów grzewczych

spełniające coraz bardziej restrykcyjne normy ekologiczne. Jednocześnie stwarzamy przestrzeń dla niezależnych dostawców energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ważnym punktem będzie również szeroka informacja
w zakresie uzyskania dofinansowania na wymianę kotłów.
Targi RE-energy EXPO to unikatowe wydarzenie targowe dedykowane wszechstronnemu tematowi odnawialnej energii (OZE), podczas którego zostaną przedstawione najnowocześniejsze rozwiązania i technologie. Targi
RE-energy to nie tylko możliwość pokazania jak w prosty

sposób zadbać o środowisko, ekologicznie dostarczyć i generować energię, ale
jest to również możliwość poszerzenia dotychczasowej
wiedzy o energetyce i ekologii poprzez konferencje tematyczne czy poszerzanie sieci kontaktów w strefie networkingu biznesowego.
Więcej o targach na stronach:
http://termoexpo.pl i http://reenergyexpo.pl

Unijna dotacja z NFOŚiGW na inwestycje
wod-kan w ośmiu miastach
NFOŚiGW dofinansuje ze środków unijnego Funduszu Spójności projekty mające na celu rozwój i modernizację sieci
wodno-kanalizacyjnych w kolejnych ośmiu polskich aglomeracjach. Do podpisania serii umów o udzieleniu dotacji doszło w dniach 10-21 maja br. w Warszawie. Wsparte
finansowo zostaną projekty w Górze Kalwarii, Rudzie Śląskiej, Malborku, Ustce (woj. pomorskie), Kościerzynie, Kolnie
oraz Mińsku Mazowieckim i Węgrowie. Wszystkie te przedsięwzięcia będą kosztowały łącznie ponad 236 mln zł, a dotacje przekazane przez NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosą ponad 121 mln zł.
Inwestycje wpisują się w działania zapewniające ochronę środowiska naturalnego, także pod kątem przeciwdziałania ewentualnym katastrofom ekologicznym
w wymienionych aglomeracjach.
Góra Kalwaria. 23 mln zł dotacji na projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria”.
Ruda Śląska. 4 mln zł unijnej dotacji na szeroko zakrojony projekt wodno-kanalizacyjny pod nazwą „Rozbu-

dowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska”
Malbork. Prawie 5 mln zł dofinansowania na projekt pn.
„Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi”.
Ustka. Ponad 22,5 mln unijnej dotacji z NFOŚiGW otrzyma Ustka na poprawienie efektywności gospodarki ściekowej na swoim terenie.
Kościerzyna. Ponad 9 mln zł na przeprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.
Kolno. Prawie 7 mln zł jako bezzwrotna pomoc finansowa dla projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Kolno”.
Mińsk Mazowiecki. Kwotą ponad 43 mln zł NFOŚiGW
wesprze dwa projekty wodno-kanalizacyjne.
Węgrów. 7 mln zł dotacji na projekt pn. „Modernizacja
stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw”.

06/2018

P O R A D A

HOME

Pompa ciepła a efekt
„chłodnych stóp”

wymaganej temperatury. Czy jednak komfort domowników również będzie spełniony?

Odpowiedzi udzielił: Szymon Piwowarczyk
Inżynier ds. pomp ciepła HEWALEX

nie przewodzącego materiału (żywica, zacierany
beton, itp.) jest jedynym rozwiązaniem. Pompa ciepła pracuje w takich instalacjach z najniższą możliwą temperaturą zasilania, ogrzewając
pomieszczenie do

dalej

nie jest związany wyłącznie z temperaturą powietrza. Przedstawia to bardzo dobrze wykres Koninga.
Według wykresu temperatura powietrza w pomieszczeniu dopiero w odniesieniu do powierzchni ścian
będzie wiarygodnie określać komfort. Temperatura
ścian, podłóg czy sufitu będzie wpływać na wypromieniowywane ciepło, powodując, że może nam być
cieplej lub zimniej. Najprostszy przykład – wychodząc wczesną wiosną na zewnątrz (temperatura powietrza 15°C) – odczuwamy delikatny chłód. Wystarczy jednak, że wejdziemy w nasłonecznioną strefę
i pomimo, że temperatura powietrza się nie zmieniła,
nasze odczucie komfortu „mówi nam”, że jest ciepło.
Oczywiście dodatkowo dochodzą inne czynniki, jak
wilgotność czy przepływ powietrza, a także aktualny sposób przebywania w pomieszczeniu (poruszanie się, siedzenie) i odczucia personalne.
Jak wygląda więc moje doświadczenie z ogrzewania pompą ciepła w budynku niskoenergetycznym?
Zacząłem od krzywej grzania. Listopad – przez okna

Fot. PORT PC

Fot. 3thermo

Kiedyś byłem stuprocentowo przekonany do tezy, że
jeśli chcemy osiągnąć najniższe koszty ogrzewania,
to podłoga wykonana z ceramiki lub innego świet-

Temperatura komfortu – rezultat wielu czynników
Jeden z zaprzyjaźnionych klientów użytkujących pompę ciepła w energooszczędnym budynku, gdzie podłoga jest wykonana w całości z gresu, upierał się przy
rozwiązaniu ustawienia stałej temperatury zasilania
instalacji ogrzewania podłogowego. Tłumaczyłem, że
obniży jeszcze koszty ogrzewania, jeśli pozwoli pompie ciepła pracować zgodnie z krzywą grzania, uzależnioną od temperatury zewnętrznej. Obniżając temperaturę zasilania instalacji grzewczej, zwiększamy bowiem
współczynnik efektywności pompy ciepła, powodując
obniżenie kosztów eksploatacji przy jednoczesnym
utrzymaniu zadanej temperatury pomieszczenia. Oczywiście pompa ciepła pracując na niższej temperaturze
zasilania, wydłuża czas ogrzania pomieszczenia do zadanej temperatury, ale robi to efektywniej, tzn. z mniejszym sumarycznym poborem energii elektrycznej.
Tyle, że… komfort przebywania w pomieszczeniu

s tr. 11

Wykres Koninga

Odczucie chłodu stóp dla różnych wykładzin podłogowych
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Fot. Hewalex
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ZA MONTAŻ PROMOCYJNYCH URZĄDZEŃ
WYGRYWASZ PODWÓJNĄ STAWKĘ
Pompa ciepła typu powietrze/
woda PCCO SPLIT 7kW

Wnioski:
1. Jeśli ktoś jest zainteresowany, żeby w domu ogrzewanym pompą ciepła położyć na posadzce np. panele podłogowe uważam, że nie ma przeciwskazań.

To prawda, że będzie konieczność zaprogramowania
trochę wyższej temperatury wody zasilającej ogrzewanie niż przy wykładzinie ceramicznej, może jednak przez to będziemy mogli obniżyć temperaturę
w pomieszczeniu, przy zachowaniu subiektywnego
komfortu ze względu na brak odczucia „chłodnych stóp”.
2. Oczywiście cały czas należy zwracać uwagę na oddawanie ciepła przez ogrzewanie podłogowe. Dywany, zwłaszcza te grubsze spowodują, że pomieszczenie
może nie być dogrzewane do zadanej temperatury.
3. W budynkach niskoenergetycznych praca urządzenia grzewczego wg krzywej grzania i przy posadzce ceramicznej może być niekomfortowa w okresach przejściowych. Zadana temperatura pomieszczenia będzie
spełniona, ale może brakować założonego komfortu.
Rozwiązaniem może być utrzymywanie wyżej temperatury zasilania w krótszym programie czasowym lub
nastawa minimalnej temperatury zasilania instalacji
w krzywej grzania z wyłączeniem ogrzewania po osiągnieciu temperatury pomieszczenia.
4. Efekt „chłodnych stóp” znika w moim budynku powyżej temperatury zasilania wody w instalacji powyżej 33-34°C. Oczywiście rozwiązaniem mogą być też
kapcie, ale...

Zasady:

1. Kup oznaczony symbolem promocji kocioł FGB, CGB-2, CGS-2, CGW-2, CSZ-2

lub centralę rekuperacyjną CWL w okresie piłkarskich MŚ 14/06-15/07/2018.

2. Zamontuj promocyjne urządzenie do 30/09/2018.
3. Rozlicz PODWÓJNĄ STAWKĘ za MONTAŻ.*

* Promocja dotyczy Autoryzowanych Instalatorów i Serwisantów Wolf.

rekl ama

wpada trochę promieni słonecznych, pompa ciepła
pracuje na niskiej temperaturze zasilania (27-28°C)
ze względu na niską krzywą grzania, temperatura
w pomieszczeniu jest spełniona i wynosi 23°C. Okazuje się jednak, że bez obuwia odczucie przebywania w pomieszczeniu jest nie do końca komfortowe,
co zwłaszcza ze względu na dzieci, które lubią bawić się na podłodze jest nieakceptowalne. Rozwiązaniem było zwiększenie temperatury zasilania wody
grzewczej do min. 33-35°C i ograniczenie godzin pracy pompy ciepła do kilku godzin wczesnym porankiem oraz przed powrotem do domu z pracy. Podłoga w tym przypadku nie jest zimna w godzinach, kiedy
dom jest użytkowany aktywnie, a jednocześnie budynek nie jest przegrzewany. Dodatkową zaletą tego
rozwiązania okazało się idealne wpisanie ogrzewania
w niskie kosztowo godziny taryfy energetycznej G13.
Odczucie chłodu stóp w znaczący sposób wpływa
na poczucie naszego komfortu cieplnego.

Regulamin promocji dostępny na www.wolf-polska.pl
Organizatorem promocji jest kompleksowy dostawca urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Wolf – Technika Grzewcza sp. z o.o. • Sokołów, ul. Sokołowska 36 • 05-806 Komorów
tel. +48 22 720 69 01 • e-mail: wolf@wolf-polska.pl
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Rozdzielacze w instalacjach sanitarnych
Grzejnikowe, do ogrzewań płaszczyznowych…
Tomasz Podleś

W ciagu ostatnich kilkunastu lat możemy zaobserwować bardzo intensywny rozwój technologii związany z instalacjami
sanitarnymi. Przykładem, który w bardzo dobry sposób oddaje „ducha” tego okresu może być rozdzielacz. Aktualnie ten element
instalacji wykorzystywany jest nie tylko w instalacjach centralnego ogrzewania, ale coraz częściej można go zobaczyć
w instalacjach zimnej oraz ciepłej wody użytkowej, wody lodowej oraz w instalacjach przemysłowych.

- rozdzielacze do centralnego ogrzewania wyposażonego w instalację ogrzewania podłogowego, ściennego lub sufitowego (ogrzewania płaszczyznowe)
(rys. 2) oraz do instalacji chłodzenia.
2. budynki produkcyjne, magazynowe, hale przemysłowe, boiska sportowe, korty tenisowe (budynki
o dużej powierzchni):

Podział rozdzielaczy
Rozdzielacze instalacyjne
Te dalej można podzielić ze względu na rodzaj budownictwa, do którego są przeznaczone:
1. budynki jednorodzinne i wielorodzinne:
- rozdzielacze do instalacji centralnego ogrzewania wyposażonego np. w grzejniki płytowe (rys. 1), łazienkowe,
konwektorowe, kanałowe oraz do instalacji chłodzenia;

1

Zwyczajowo przyjęło się, że mianem rozdzielacza
określa się cały element. Ale tak naprawdę pod
słowem rozdzielacz kryje się jeszcze jedno słowo,
a mianowicie kolektor. Co kryje się pod tymi dwoma nazwami? Aby uściślić nazewnictwo i mieć
świadomość skąd to się bierze, poniżej przedstawione są podstawowe różnice pomiędzy dwoma
podstawowymi elementami składowymi:
-rozdzielacz – jest to
belka o przekroju okrągłym lub kwadratowym, która jak sama
nazwa wskazuje rozdziela, wpływający do
niego, jeden główny
strumień czynnika na
pojedyncze, mniejsze
strumienie, które zasilają poszczególne
Fot. Purmo

Fot. KAN

Fot. Kisan

Rozdzielacze przemysłowe. Przy niedużych powierzchniach mogą to być kolektory o średnicy
1 ¼″, do których przyłączone są przewody o średnicy

Rozdzielacz a kolektor – nomenklatura

2

obiegi, tj.: urządzenie grzewcze lub pętla ogrzewania podłogowego lub pętla ogrzewania płaszczyznowego;
- kolektor – jest to także belka o przekroju okrągłym
lub kwadratowym, która jak sama nazwa wskazuje
zbiera, wpływające do niego, pojedyncze strumienie z czynnikiem powracającym z urządzeń grzewczych lub z pętli instalacji płaszczyznowych i zbiera
je wszystkie w jeden wspólny, duży strumień, który
trafia z powrotem do źródła ciepła.
Jednakże w świecie instalacyjnym wystarczy wymienić słowo „rozdzielacz”, a wszyscy branżyści
jednoznacznie wiedzą, o jakim elemencie jest
mowa: zestawie, w skład którego wchodzi i belka rozdzielająca (rozdzielacz), i zbierająca (kolektor), ale także inne, mniejsze elementy wchodzące w jego wyposażenie. Mają także świadomość,
że w zależności, do jakiej instalacji potrzebny jest
taki układ (zestaw), to jest on w odpowiedni sposób przystosowany i wyposażony.
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Fot. Purmo

Fot. Afriso

Fot. VogelundNoot

Fot. Herz

Fot. HelWita
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Materiał rozdzielacza
Rozdzielacze różnią się pomiędzy sobą materiałem, z jakiego zostały wykonane. Najbardziej rozpowszechnionym materiałem zastosowanym do produkcji belek rozdzielaczy jest mosiądz M63 (rys. 4),
który nie zawiera szkodliwego ołowiu (dla rozdzielaczy ogrzewania podłogowego jest to o tyle istotne, że nie powstają w nich tlenki ołowiu utrudniające pracę zaworów termostatycznych). Mosiężne
belki rozdzielacza mogą być także powleczone niklem, co daje wrażenie wykonania ich ze stali szlachetnej. Jednakże, coraz częściej, w instalacjach
centralnego ogrzewania zaczęły dominować rozdzielacze ze stali nierdzewnej (rys. 5) a nawet wykonane z poliamidu (rys. 6).

6

5

Budowa
Rozdzielaczem przodującym w sprzedaży i w propozycjach zamieszczonych w ofercie poszczególnych
producentów, stałą i niezmienną popularnością cieszą się rozdzielacze instalacyjne mieszkaniowe, które są już bezpośrednio przygotowane do montażu
w szafce podtynkowej lub natynkowej w instalacjach
sanitarnych. Liczba sekcji na takim zespole wynosi
od 2 do 12 obiegów (rys. 7), a zaletą kompletnego zestawu jest to, że po pierwsze, skraca czas montażu
i przymocowania go w szafce montażowej, a po drugie mamy całkowitą pewność, że podczas wykonywania próby szczelności nic nie będzie przeciekało,
z powodu np. zbyt słabego dokręcenia pojedynczego nypla. Wynika to z faktu, że podczas produkcji zawory regulacyjne, wkładki zaworowe i króćce przyłączeniowe wkręcane są automatycznie ze stałą siłą,
za pomocą fachowego urządzenia, a na zakończenie, przed wyjściem z hali produkcyjnej, poddawane są próbie szczelności.
Przejdźmy do szczegółowego rozłożenia „rozdzielacza” na pojedyncze części pierwsze, aby zobaczyć jakie elementy (podzespoły) wchodzą w jeden, w pełni wyposażony zestaw.

Rozdzielacz grzejnikowy
i płaszczyznowy
Elementy zestawu rozdzielacza grzejnikowego:
- podstawowymi elementami tych kompletnych zestawów są dwie belki o przekroju okrągłym lub z rury
o profilu kwadratowym: belka zasilająca oraz belka
zbierająca. Różnice pomiędzy nimi są wspomniane
na samym początku artykułu;
- nyple przyłączeniowe o różnym gwincie przyłączeniowym np. ½″xM22, ½″x¾″ (rys. 8), znajdujące się na
każdej belce, a służące do podłączenia przewodów
grzejnikowych wykonanych z różnego materiału (np.
tworzywo sztuczne, miedź);
- dwie sztuki uchwytów z blachy stalowej ocynkowanej, które utrzymują oba kolektory w dokładnie określonej przez producenta odległości. Aby wyeliminować niepotrzebny hałas (który w ogóle nie powinien
się pojawić w dobrze wykonanej instalacji, według
właściwie zaprojektowanej dokumentacji technicznej), wywołany drganiami powstającymi podczas
pracy instalacji centralnego ogrzewania, uchwyty
mocujące i trzymające belkę zasilającą i zbierającą
wyposażone są we wkładki tłumiące gumowe lub
z miękkiego polietylenu.

7
Rozdzielacz do systemów płaszczyznowych ma
elementy wymienione dla rozdzielacza grzejnikowego, a oprócz tego musi być wyposażony w:
- zawory regulacyjne, które służą do późniejszego,
dokładnego wyregulowania instalacji pod względem
hydraulicznym. Znajdują się w większości przypadków na belce zasilającej, co powoduje zmniejszenie
uciążliwych szumów wywołanych działaniem czynnika grzewczego, którego kierunek przepływu został
skierowany na „grzybek”, a nie jak w przypadku, gdy
zawory regulacyjne były na belce powrotnej i gdzie
przepływ czynnika grzewczego skierowany był pod
„grzybek”. Zawory regulacyjno-odcinające służą, poprzez wykonanie odpowiedniej nastawy, do wyrównania poszczególnych pętli zróżnicowanych pod kątem długości. Zawory te więc równoważą instalację,
ze względu na różne opory hydrauliczne pętli;
- wkładki zaworowe (rys. 9), umieszczone na przeciwFot. Kisan

Rozdzielacze kotłowe (rys. 3). Znajdują zastosowanie w rozdziale czynnika roboczego na osobne obwody grzewcze lub chłodnicze w pomieszczeniach
kotłowni lub w węźle cieplnym.

4

Fot. Comap

25 lub 20 mm, a do sporych obszarów grzania stosuje się tzw. rozdzielacze Tichelmana. Są to dwa przewody o dużych średnicach, do których przyłączane
są bezpośrednio przewody grzewcze. Taki układ, pomimo braku zastosowania elementów regulacyjnych,
takich jak zawory, zapewnia równe opory przepływu dla każdego obiegu.

8

9
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ległej belce niż zawory regulacyjne, przystosowane
do montażu głowic termoelektrycznych (potocznie
nazywanych napędami termicznymi lub siłownikami elektrycznymi.);
- wskaźniki przepływu (rotametry lub przepływomierze). Tradycyjny sposób równoważenia układu poprzez nastawy na rozdzielaczu jest jednak dla wielu
osób uciążliwy, zwłaszcza kiedy w grę wchodzi większa liczba obiegów grzewczych. Dlatego też producenci, wychodząc naprzeciwko ułatwieniu pracy swoim klientom/instalatorom, na jednym z kolektorów
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montują elementy, które mierzą na wyskalowanej
podziałce natężenie przepływu na poszczególnych
obiegach oraz jednocześnie można na nich dokonać precyzyjnej regulacji tego przepływu. Mowa jest
tutaj o przepływomierzach lub tzw. rotametrach
(rys. 10), wykonanych z tworzywa lub ze szkła,
a w których znajduje się sprężyna ze wskaźnikiem
przepływu. Każdy rotametr jest odpowiednio wyskalowany w sposób umożliwiający odczytanie rzeczywistego natężenia przepływu czynnika grzewczego,
a najczęściej spotykana skala sięga do 6 litrów/min.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ I PITNĄ
ZBIORNIKI NA OLEJ SYSTEMY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO INSTALACJE RUROWE

Każdy jednorazowy zakup za min. 10.000 zł netto
uprawnia do udziału w losowaniu nagród

Fot. Purmo
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Niektórym instalatorom – szczególnie na początku pracy w zawodzie – oraz klientom indywidualnym przychodzi na myśl zastosowanie rozdzielacza
grzejnikowego do instalacji ogrzewania płaszczyznowego, w celu zmniejszenia kosztów inwestycyjnych.
Ale mam nadzieję, że młodzi instalatorzy na tyle jednak wykorzystują nowe technologie, a dostęp do
wiedzy jest na tyle łatwy (chociażby w Internecie),
że nie popełnią wspomnianego błędu i potencjalnych klientów i inwestorów także od tego odwiodą. W prostych jednak słowach: dlaczego nie należy
szukać oszczędności w tańszym rozdzielaczu grzejnikowym? Jest to po prostu nieopłacalne, wymaga
bowiem dokupienia pozostałych pojedynczych elementów i ich skręcania w zestaw. Praktycznie i technicznie także ciężko o właściwe zrównoważenie pojedynczych obiegów. Zastosowanie „oszukanych”
zamienników bardziej wpływa na estetykę lub bardziej na jej brak, powoduje zwiększenie awaryjności
i naraża instalację na przecieki poprzez złe dokręcenie elementów składowych. Lepiej zatem kupować i stosować całe, kompletne oraz odpowiednie
rozdzielacze do wymaganej instalacji. Tym bardziej,
że na fabryczne zestawy dany producent daje pełną gwarancję i to właśnie on ponosi odpowiedzial-

Promocja skierowana jest do Firm Instalacyjnych
zaopatrujących się u Partnerów Handlowych ROTH.
Czas trwania: do 31 sierpnia 2018 r.

Szczegóły na www.roth-polska.com
rekl ama

Fot. Purmo

Zamiana rozdzielaczy: grzejnikowy
do ogrzewania płaszczyznowego
i odwrotnie

Roth Polska Sp. z o.o. ul. Osadnicza 26, Zielona Góra, tel. 68 453 91 02, service@roth-polska.com
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Średnica belki zasilającej
oraz powrotnej
Różnorodność występuje także w średnicach belek rozdzielaczy, ich wykończeniu oraz wykonaniu. Belki mogą
być wykonane z rur okrągłych (mosiężnych, stalowych),
których średnica występuje w trzech rozmiarach: ¾″,
1″ (najczęściej stosowany i najbardziej rozpowszechniony) oraz 1 ¼″. Koniec takiego kolektora zazwyczaj
jest wykończony już fabrycznie w gwint zewnętrzny:
GZ ¾″, GZ 1″ i GZ 1 ¼″ lub w gwint wewnętrzny: GW ¾″.
Oprócz rur okrągłych są także kolektory o profilu kwadratowym z prętów mosiężnych, poddawanych w fazie
produkcji procesowi skrawania, w których najczęściej
występującym zakończeniem jest gwint wewnętrzny
GW 1″. Zaletą nagwintowania końcówek kolektorów
jest możliwość bezpośredniego przystosowania takiego rozdzielacza do podłączenia do całej instalacji centralnego ogrzewania prawostronnie lub lewostronnie.
Na przeciwległym krańcu belki zasilającej i powrotnej
producenci zalecają stosowanie zespołów odpowietrzająco-spustowych dla rozdzielaczy do „podłogówki”, zaś dla rozdzielaczy do grzejników tradycyjnych –
korków zaślepiających (gdzie odpowietrznik i zawór
spustowy jest zamontowany na każdej z belek).
Zespoły odpowietrzająco-spustowe (rys. 11) służą do

odprowadzenia powietrza zgromadzonego w przewodach, w szczególności w ogrzewaniu płaszczyznowym oraz do ewentualnego spuszczenia wody
w celu wykonania napraw lub innych robót montażowych. Mogą być już w komplecie z rozdzielaczem,
ale można je w każdej chwili od niego odkręcić. Niektórzy producenci już na samych belkach przewidują króciec do zamontowania odpowietrznika, a pod
spodem króciec do wkręcenia zaworu spustowego.

Układ rozmieszczeń otworów
podłączeniowych w rozdzielaczu

OŚĆ
W
O
N

Osie króćców podłączeniowych rozmieszczonych w belce górnej oraz dolnej nie pokrywają się w jednej linii oraz
nie leżą w jednej płaszczyźnie (mają różną odległość
od tylnej ścianki szafki podtynkowej lub natynkowej).
Zaletą takiego rozwiązania jest ułatwienie podłączania samych przewodów grzejnikowych i rozmieszczenia ich w sposób estetyczny. Odległości samych nypli
przyłączeniowych wynoszą odpowiednio: 50 mm dla
rozdzielacza grzejnikowego oraz 55 mm dla rozdzielacza do ogrzewania podłogowego. Wynika to z faktu, że
przy ogrzewaniu płaszczyznowym, wkładki zaworowe
przystosowane są do montażu głowic termoelektrycznych i potrzebują dodatkowej przestrzeni, aby je zamontować i aby siłowniki nie zachodziły jeden na drugi.

Rozdzielacz jako jeden zestaw czy
składany?
Jaki rozdzielacz wybrać? Taki, który jest już gotowy
i zawiera wszelkie odpowiednie elementy czy też taki
do samodzielnego złożenia? Niektórzy z producentów
nie trzymają się sztywno przyjętej zasady kompletnego rozdzielacza i proponują jego skompletowanie
od samego początku, zaczynając od najmniejszego
pojedynczego elementu, a kończąc na w pełni wyposażonym rozdzielaczu, który będzie odpowiadał
nam pod względem ceny i naszych potrzeb. Przykładem może być np. rozdzielacz, który ma rury z profirekl ama

ność w razie stwierdzenia wady fabrycznej podczas
procedury reklamacyjnej oraz odszkodowawczej.
Zdarzają się przypadki stosowania rozdzielacza do instalacji płaszczyznowych w instalacjach z grzejnikami.
Można takie rozwiązania napotkać m.in. w hotelach,
gdy inwestor, w celu zapobieganiu kradzieży, dewastacji, zniszczeniu elementów sterujących na grzejniku, dane elementy sterujące i regulujące przepływy
umieszcza właśnie na rozdzielaczu w pełni wyposażonym, a takowy umieszcza w oddzielnym szachcie
z dostępem tylko dla personelu technicznego, obsługującego dany obiekt. Natomiast w pokoju hotelowym jest jedynie widoczny termostat do ustawiania żądanej temperatury i praktycznie nic poza tym.
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DYSTRYBUTOR:
www.bimsplus.com.pl
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ku, gdy pierwotna dokumentacja została przygotowana z zastosowaniem innych urządzeń grzewczych lub
ta sama dokumentacja została przygotowana w odległym czasie i zmieniły się trendy w technologii instalacyjnej. W wyniku takiej sytuacji powinno wykonać się
na nowo dokumentację techniczną przez uprawnionego projektanta instalacji sanitarnych, jednakże życie weryfikuje wszystko i niektórzy z powodów finansowych szukają pomocy u producentów systemów
grzewczych i chłodniczych w celu zaprojektowania na
nowo rozprowadzenia instalacji c.o. i nie tylko. Należy
w tym miejscu jasno powiedzieć, że jest to jedynie propozycja i koncepcja rozprowadzenia przewodów c.o.
(w przypadku wykonania rysunków technicznych z
rozkładem przewodów rozprowadzających czynnik
grzewczy lub chłodniczy) – rodzaj porady technicznej zwracającej klientowi uwagę na bardzo ważne
kwestie, o których łatwo zapomnieć.

Rozdzielacz COSMO
1. instalacje c.o. i ogrzewania
płaszczyznowego
2. stal nierdzewna
3. boczne 1" GZ
4. 345,5x80x187…687 mm
5. 2-12
6. 90°C, 6 bar
7. belki rozdzielacza
wyposażone w śrubunek
podłączeniowy 1"
z uszczelnieniem płaskim i zawór
odpowietrzająco-spustowy,

Układy mieszające w pakiecie
z pompą i regulacją
Coraz bardziej rozpowszechnionym układem jest połączenie rozdzielacza z całym układem pompowym
wraz z możliwością wykonania podmieszania czynnika, czyli zaworem mieszającym z odpowiednio dopasowaną pompą (rys. 12). Najczęściej takie gotowe zespoły są wykorzystywane w instalacjach, gdzie
występują grzejniki płytowe i ogrzewanie płaszczyznowe, które charakteryzują się innymi parametrami
pracy (chodzi tu o temperaturę zasilania i temperaturę powrotu). Przy zastosowaniu konwekcjonalnego
źródła ciepła na instalację grzejnikową podawane są
zdecydowanie wyższe parametry temperaturowe niż
na instalację ogrzewania podłogowego. Pozwala to
z jednej strony zmniejszyć wymiary urządzeń grzewczych widzianych gołym okiem, takich jakimi są grzejniki zamontowane pod oknami, a z drugiej strony
zapewnić bezpieczeństwo i komfort cieplny użytkownikom, którzy wykorzystują w pomieszczeniach
systemy płaszczyznowe.

dalej

kołki montażowe, kolektor
zasilający wyposażony we
wskaźniki przepływu, kolektor
powrotny: wbudowane wkładki
termostatyczne
8. wskaźniki przepływu z funkcją
blokady i pamięci nastawy
wstępnej oraz możliwością
czyszczenia fiolki ze skalą
9. produkt jest fabrycznie
złożony i gotowy do
natychmiastowego montażu
10. od 329 zł netto

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com

Nowość 2018:
Rozdzielacz Geberit (fot. 1)
do ogrzewania podłogowego
1. ogrzewanie lub chłodzenie
płaszczyznowe
2. stal nierdzewna
3. zasilanie GW 1″,
króćce wyjściowe GZ ¾″
4. dł. 130-630 mm, rozstaw 200 mm
5. od 2 od 12
6. 70°C, 6 bar
7. końcówka rozdzielacza z zaworem spustowym i automatycznym odpowietrzaniem
8. odcinający zawór regulacyjny
bez zmiany ustawionej wielkości
przepływu, wstępnie zamontowany
9. przystosowany do regulacji
hydraulicznej i termostatycznej
obiegów
10. od ok. 260 zł netto, cena
uzależniona od dystrybutora
handlowego

Rozdzielacz Geberit (fot. 2)
do ogrzewania podłogowego
1. ogrzewanie lub chłodzenie
płaszczyznowe
2. mosiądz CW617N, niklowany
3. zasilanie GW 1″,
króćce wyjściowe GZ ¾″
4. dł. 112-612 mm, rozstaw 200 mm
5. od 2 od 12
6. 70°C, 6 bar
7. rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny
z wkładkami termostatycznymi
8. odcinający zawór regulacyjny
bez zmiany ustawionej wielkości
przepływu, wstępnie zamontowany
9. przystosowany do regulacji
hydraulicznej i termostatycznej
obiegów
10. od ok. 300 zł netto, cena
uzależniona od dystrybutora
handlowego

1

2
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lu kwadratowego (i nie jest on bezpośrednio przystosowany do montażu wkładek zaworowych i zaworów
regulacyjnych). Można go także wykorzystać do montażu w instalacji ogrzewania podłogowego, ale należy pamiętać o dodatkowym wyposażeniu go na
przewodach zasilających w zawory termostatyczne
wraz z głowicami termostatycznymi, a na przewodach powrotnych – zawory odcinające.
Kompletowanie poszczególnych elementów dotyczy także występujących na rynku instalacyjnym rozdzielaczy
modułowych, które składają się z gotowych kolektorów
2-, 3- lub 4-obiegowych, które wystarczy skręcić ze sobą
za pomocą odpowiednich złączy i w ten sposób możemy uzyskać rozdzielacz o odpowiedniej liczbie obiegów.
Zabawa w „klocki” dotyczy się także rozdzielacza wykonanego np. z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, potocznie nazywanego rozdzielaczem modułowym, gdzie możemy uzyskać odpowiedni rozdzielacz
z konkretną liczbą obiegów grzewczych, a w razie zmiany
koncepcji już nawet w trakcie budowy będziemy w stanie szybko zareagować na zmianę liczby poprzez demontaż lub montaż dodatkowych pojedynczych modułów.
Jednak większość firm wykonawczych wybiera gotowe i kompletnie zmontowane rozdzielacze. Wynika to z faktu oszczędności czasu na budowie, braku
konieczności sprawdzania jakości połączeń poszczególnych elementów, ufności w prawidłowość wykonanej dokumentacji technicznej.
Oczywiście, na samym początku rozpoczętej inwestycji, zdarza się bardzo często, że koncepcja ścian nie
odpowiada inwestorowi (w szczególności jest to spotykane w budownictwie jednorodzinnym) lub w przypad-
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Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 05 16
capricorn@capricorn.pl
www.capricorn.pl

Premium 1 ze stali nierdzewnej
1. rozdzielacz do ogrzewania i chłodzenia
płaszczyznowego
2. stal nierdzewna AISI 304
3. nyple ¾" ze złączkami typu Eurokonus 16x2
4. 400x91x226…726 mm
5. 2-12
6. 70°C, 6 bar
7. belka zasilająca wyposażona
w przepływomierze 0-5 l/min; belka powrotna
wyposażona w zawory termoregulacyjne M30x1,5
8. rozdzielacze Capricorn produkowane są
w oparciu o system zarządzania jakością ISO
9001:2009, każdy egzemplarz poddawany jest
testom szczelności pod ciśnieniem 6 bar
9. zawory kulowe 1" na zasilaniu i powrocie,
2 uchwyty mocujące, trójniki zakańczające
z zaworami spustowymi i odpowietrznikami
automatycznymi
10. 350-1400 zł netto

Premium 1 z mosiądzu
1. rozdzielacz do ogrzewania i chłodzenia
płaszczyznowego
2. mosiądz
3. nyple ¾" ze złączkami typu Eurokonus 16x2
4. 400x91x232…732 mm
5. 2-12
6. 60°C , 6 bar
7. belka zasilająca wyposażona
w przepływomierze 0-5 l/min; belka powrotna
wyposażona w zawory termoregulacyjne M30x1,5
8. rozdzielacze Capricorn produkowane są
w oparciu o system zarządzania jakością ISO
9001:2009, każdy egzemplarz poddawany jest
testom szczelności pod ciśnieniem 6 bar.
9. zawory kulowe 1" na zasilaniu i powrocie,
2 uchwyty mocujące, trójniki zakańczające
z zaworami spustowymi i odpowietrznikami
automatycznymi
10. 350-1400 zł netto

t e c h n i c z n y

Comap Polska sp. z o.o.
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel. 22 679 00 25, 22 679 28 84
faks 22 679 18 48
comap@comap.pl, www.comap.pl

Rozdzielacz V9004 z mosiądzu
1. instalacje c.o. i ogrzewania płaszczyznowego
2. mosiądz
3. GW 1″
4. 330x90x155...655 mm
5. 2-12
6. 55°C, 6 bar
7. zintegrowane zawory odcinające z przyłączem
M30x1,5 oraz zawory regulacyjne z przepływomierzami, ręczne odpowietrzniki / zawory spustowe
8. mufa przedłużająca dla rozdzielacza mosiężnego,
zestaw zaworów kulowych, pompa dla rozdzielacza V9004, redukcja z uszczelką O-ring, termometr,
mosiężny zawór odpływu + odpowietrzenie
9. możliwość podłączenia siłowników elektrotermicznych Comap w celu niezależnej regulacji temperatury na każdym obwodzie, możliwość montażu na zasilaniu i powrocie zaworów kulowych
10. wg cennika producenta
Rozdzielacz (K) 9000 TP
1. ogrzewanie płaszczyznowe, chłodzenie
2. poliamid (wzmocniony włóknem szklanym)
3. przyłącza
4. 520x111,5x280...688 mm
5. 2-10
6. 65°C, 6 bar
7. moduły zasilające górnej belki: termostatyczne M30
¾ Eurokonus, moduły powrotne dolnej belki: odcinające
¾ Eurokonus z pamięcią nastawy, obejma rozdzielacza:
stal inox, odpowietrznik automatyczny, 2 termometry
(na zasilaniu i na powrocie), moduły zasilające/powrotne (dos̨tępne oddzielnie): kulowe Comap
8. układ mieszający (klasa A), przepływomierz (miernik przepływu), automatyczny zawór odpowietrzający, zawór kulowy, uchwyt rozdzielacza, spinka modułu, termometr, uszczelka o-ring, obejma
montażowa ze stali inox, etykiety obwodów, pompa klasy A, zawór termostatyczny z nastawą – M30,
ogranicznik temperatury powrotu
9. modułowa konstrukcja: można dodawać kolejne
moduły w miarę zapotrzebowania, montaż w dowolnej
pozycji, bardzo wygodne podłączenie (dla przykładu,
w sytuacji gdy rury wychodzą ze stropu), szeroka gama
akcesoriów, każdą część można zamówić indywidualnie
10. wg cennika producenta
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Rozdzielacz HERZ
do ogrzewania podłogowego
8532
1. ogrzewanie lub chłodzenie
płaszczyznowe
2. mosiądz
3. zasilanie GW 1″, króćce wyjściowe GZ ¾″
4. długość 221...971 mm, rozstaw
200 mm
5. 3-16
6. 120°C, 10 bar
7. rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi/odcinającymi z przepływomierzami, zaworem napełniająco-spustowym
i zaworem odpowietrzającym, rozdzielacz powrotny z wkładkami
termostatycznymi, zaworem napełniająco-spustowym i zaworem
odpowietrzającym, uchwyty
8. siłowniki termiczne
9. komplet przystosowany do regulacji hydraulicznej i termostatycznej obiegów
10. 687-2908 zł netto

Rozdzielacze drążkowe
do ogrzewania podłogowego
ze stali szlachetnej
1. ogrzewanie lub chłodzenie
płaszczyznowe
2. stal nierdzewna
3. zasilanie GW 1″, króćce wyjściowe GZ ¾″ ze stożkiem
4. długość 234...693 mm, rozstaw
200 mm
5. 3-12
6. 120°C, 10 bar
7. rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi z przepływomierzami, rozdzielacz powrotny
z wkładkami termostatycznymi,
spust z przyłączem do węża, odpowietrzenia, kołpaki końcowe,
uchwyty
8. siłowniki termiczne
9. komplet przystosowany do regulacji hydraulicznej i termostatycznej obiegów
10. 483-1302 zł netto

rekl ama
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KAN sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com
www.kan-therm.com

HERZ Armatura i Systemy
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl

Compact Floor Light
1. ogrzewanie lub chłodzenie
płaszczyznowe
2. mosiądz
3. zasilanie gw 1″, króćce wyjściowe gz ¾″
4. 700...755x140x1000...1500 mm
5. 3-12
6. 110°C, 10 bar
7. stacja regulacyjna do ogrzewania podłogowego, przyłącze z lewej
strony, części składowe: rozdzielacz zasilający z wkładkami regulacyjnymi i przepływomierzami oraz
rozdzielacz powrotny z zaworami
termostatycznymi, odpowietrznik
i spust z przyłączem do węża, zawór regulacyjny, pompa obiegowa elektroniczna, zawór strefowy
do regulacji termostatycznej, głowica termosatyczna z czujnikiem
powierzchniowym
8. termostaty i programatory pokojowe, rozdzielacz podwójny do
ogrzewania grzejnikowego
9. komplet przystosowany do regulacji hydraulicznej i termostatycznej obiegów
10. 858-3190 zł netto
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Rozdzielacz mosiężny
KAN-therm seria 74
1. instalacje wodociągowe
i grzewcze
2. mosiądz, EPDM
3. GW 1″
4. 326x80x100...600 mm
5. od 2 do 12
6. 90oC, do 10 bar
7. dwie belki mosiężne o profilu 1″
połączone obejmami stalowymi
z wkładkami elastomerowymi tłumiącymi drgania, wyjścia na poszczególne obwody z rozstawem
50 mm w postaci nypli GZ ¾″ wyposażone w indywidualne zawory odcinające
8. korki, redukcje do rozdzielaczy, zawory odpowietrzające i spustowe
9. zawory odcinające pod klucz
imbusowy
10. 69,13-921,28 zł netto

Rozdzielacz nierdzewny
KAN-therm seria N75E
1. instalacje ogrzewania
i chłodzenia płaszczyznowego
2. stal nierdzewna, EPDM, PE
3. GW 1″
4. 326x80x100...600 mm
5. od 2 do 12
6. 70oC, 6 bar
7. belka nierdzewna o profilu 1 ¼″,
zawory pod siłowniki elektryczne
z gwintem M30x1,5 – umożliwiają
automatyczne sterowanie temperaturą w pomieszczeniu,
8. zawór odpowietrzający i spustowy – dostępny w serii N75A
9. odporne na mieszaniny glikolowe (stężenie nawet do 50%), widoczne oznaczenie belki zasilającej i powrotnej celem łatwiejszego
montażu, obejma rozdzielacza
z wkładką tłumiącą drgania, ponad 1,5 razy większy przepływ
w porównaniu do typowych rozdzielaczy mosiężnych na profilu 1″
10. 317,06-1473,61 zł netto

Rozdzielacz mosiężny
KAN-therm seria 77A
1. instalacje ogrzewania
i chłodzenia płaszczyznowego
2. mosiądz, EPDM, PE
3. GW ½″
4. 410x123x451...851 mm
5. od 2 do 10
6. 70oC, 6 bar
7. dwie belki mosiężne o profilu 1″
połączone obejmami stalowymi
z wkładkami elastomerowymi tłumiącymi drgania, wyjścia na poszczególne obwody z rozstawem
50 mm w postaci nypli GZ ¾″ wyposażone w indywidualne przepływomierze na dolnej belce i zawory pod
siłowniki elektryczne na belce górnej, zawory spustowo – odpowietrzające na każdej z belek, zawory
odcinające rozdzielacz, dwa termometry tarczowe, pompowy układ
mieszający z pompą Wilo, by-pass
pompy, termostatyczny zawór wlotowy i regulacyjny zawór powrotny
8. głowica termostatyczna z kapilarą
jako zabezpieczenie instalacji przed
przekroczeniem żądanego parametru
9. regulacja temperatury czynnika po zmieszaniu, przepływomierze z blokadą nastawy, zawory pod
siłowniki M28x1,5
10. 1982,01-3118,90 zł netto
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Roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com
www.roth-polska.com

Rozdzielacz
obwodów grzejnikowych
RMV Roth
1. systemy ogrzewania
grzejnikowego
2. mosiądz
3. boczne 1" GW, dla rury ¾" GZ
4. 320x75x100…600
5. 2-12
6. 70°C, 6 bar
7. belka zasilania i powrotu
wyposażona w nyple ¾" GZ,
uchwyty mocujące, manualne
odpowietrzniki na zasilaniu
i powrocie
8. 9. 10. 372 zł netto (RMV6)

Rozdzielacz
obwodów grzewczych
z przepływomierzami
HK DFA Roth
1. systemy ogrzewania
płaszczyznowego
2. mosiądz
3. boczne 1" GZ, dla rury ¾" GZ
4. 225x75x245…845
5. 2-14
6. 70°C, 6 bar
7. belka zasilania wyposażona
w zawory odcinające, nyple
i przepływomierze do odczytu
wielkości przepływu, belka
powrotu wyposażona w wkładki
termostatyczne do montażu
siłowników i nyple, uchwyty
mocujące
8. końcówka do napełniania
i opróżniania z odpowietrznikiem
automatycznym
9. belka rozdzielacza powstaje
w pełni zautomatyzowanym
procesie obróbki plastycznej
i wyżarzania
10. 710 zł netto (HK6 bez
końcówek do napełn. i opróżn.)

Rozdzielacz
obwodów grzewczych
uniwersalny
HK Roth
1. systemy ogrzewania
płaszczyznowego
2. mosiądz
3. boczne 1" GZ, dla rury ¾" GZ
4. 225x75x245…845
5. 2-14
6. 70°C, 6 bar
7. belka zasilania wyposażona
w zawory odcinające i nyple,
belka powrotu wyposażona
w wkładki termostatyczne
do montażu siłowników i nyple,
uchwyty mocujące
8. końcówka do napełniania
i opróżniania z odpowietrznikiem
automatycznym
9. belka rozdzielacza powstaje
w pełni zautomatyzowanym
procesie obróbki plastycznej
i wyżarzania
10. 641 zł netto (HK6 bez
końcówek do napełn. i opróżn.)
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KISAN sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 21, 37-220 Kańczuga
tel. +48 16 649 20 61
e-mail: office@kisan.pl, www.kisan.pl

KRPT
1. do ogrzewań płaszczyznowych
i grzejnikowych
2. mosiądz
3. gwint 1″ GW, podłączenie obwodów: gwint ¾" GZ Eurokonus
4. 342x85x150…650 mm
5. 2-12
6. 70°C, 6 bar
7. belki rozdzielacza wykonane
z mosiądzu, zakończone gwintem
1” GW, z jednej strony zaślepione
korkiem 1”. Górna belka zasilająca wyposażona w przepływomierze o zakresie regulacji 0÷5 l/min,
odpowietrznik i zawór spustowy.
Dolna belka powrotna wyposażona w zawory termostatyczne
z gwintem M30x1,5 z możliwością
montażu siłowników lub głowic
termostatycznych, odpowietrznik
i zawór spustowy. Podłączenia pętli grzewczych: z gwint ¾" GZ eurokonus rozstaw 50 mm. Uchwyty
rozdzielacza mają elementy gumowe tłumiące hałas
8. odpowietrzniki automatyczne, złączki Eurokonus G ¾" x 16x2
9. rozdzielacz dostarczany w kartonowym pudełku, gotowy do
montażu w szafce instalacyjnej
10. 269-1061 zł netto

KRZT
1. do ogrzewań płaszczyznowych
i grzejnikowych
2. mosiądz
3. gwint 1″ GW, podłączenie obwodów: gwint ¾" GZ Eurokonus
4. 308x85x150…650 mm
5. 2-12
6. 90°C, 10 bar.
7. belki rozdzielacza wykonane
z mosiądzu, zakończone gwintem 1” GW, z jednej strony zaślepione korkiem 1”. Górna belka
zasilająca wyposażona w zawory odcinająco-regulacyjne, odpowietrznik i zawór spustowy. Dolna belka powrotna wyposażona
w zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5 z możliwością montażu siłowników lub głowic termostatycznych, odpowietrznik
i zawór spustowy. Podłączenia pętli grzewczych: z gwint ¾"
GZ eurokonus rozstaw 50mm.
Uchwyty rozdzielacza mają elementy gumowe tłumiące hałas
8. odpowietrzniki automatyczne, złączki Eurokonus G ¾" x 16x2
9. rozdzielacz dostarczany w kartonowym pudełku, gotowy do
montażu w szafce instalacyjnej
10. 237,74-922,17 zł netto

KRNN
1. do ogrzewań grzejnikowych
i instalacji wodociągowych
2. mosiądz
3. gwint 1″ GW, podłączenie obwodów: gwint ¾" GZ Eurokonus
4. 290x85x100…600 mm
5. 2-12
6. 90°C, 10 bar
7. belki rozdzielacza wykonane
z mosiądzu, zakończone gwintem
1″ GW, z jednej strony zaślepione
korkiem 1″. Wyjścia do grzejników:
gwint ¾" GZ eurokonus, rozstaw
50 mm. Uchwyty rozdzielacza wyposażone w elementy gumowe
tłumiące hałas. Belki mają otwory ½″ GW do montażu odpowietrzników – brak w zestawie
8. odpowietrzniki ręczne lub automatyczne, złączki Eurokonus
G ¾" x 16x2
9. 10. 97,86-453,03 zł netto
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Colmix PG – zestaw pompowy do ogrzewania podłogowego z dodatkowymi obwodami grzejnikowymi
1. zestaw służy do podłączenia
pętli ogrzewania podłogowego
i zasilania grzejników w jednym
elemencie i w jednej szafce
2. mosiądz
3. nyple ¾" x ½" z eurostożkiem
4. 420x120x500….950 mm
5. 2-20
6. 95°C, 10 bar
7. rozdzielacz 1" z nyplami ½" x ¾",
4 szt. zaworów kulowych ¾" z półśrubunkiem 1", zawór termostatyczny 3d, termometry, zawory
odpowietrzające oraz napełniająco-spustowe, wkładki termostatyczne do siłowników, rotametry
magnetyczne w części ogrzewania podłogowego, zawory regulacyjno-odcinające w części grzejnikowej, pompa elektroniczna
8. adaptery 16 x ¾"
9.
- mosiężne pokrętła zaworów,
- mosiężne rotametry magnetyczne – wyprodukowane w Polsce; z gwarancją oryginalności
– rozwiązanie zarejestrowane
w Urzędzie Patentowym
10. 2063-3585 zł

Zestaw mieszająco-pompowy
Colmix-R
1. do ogrzewania płaszczyznowego i grzejnikowego; do współpracy
z kotłami o wysokim parametrze
i na paliwo stałe, a także do niskotemperaturowych źródeł ciepła np
.kotły kondensacyjne
2. mosiądz
3. nyple ¾" x ½" z eurostożkiem
4. 410x115x301…801 mm
5. 2-12
6. 95°C, 10 bar
7. rozdzielacz RP-R, zawory kulowe 1", zawór termostatyczny 3d,
termometry, zawór odpowietrzający oraz napełniająco-spustowy,
pompa elektroniczna Wilo Yonos
Para RS15/6 lub Grundfos Auto L
15-70 130, rotametry magnetyczne
8. adaptery 16 x ¾"
9.
- mosiężne pokrętła zaworów,
- mosiężne rotametry magnetyczne – wyprodukowane w Polsce; z gwarancją oryginalności
– rozwiązanie zarejestrowane
w Urzędzie Patentowym
10. 825-2920 zł netto
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Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl

Prandelli Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40, 80-298 Gdańsk
tel. 58 762 84 55
prandelli@prandelli.pl, www.prandelli.pl

Rozdzielacz RP-R
1. ogrzewanie grzejnikowe i płaszczyznowe
2. mosiądz
3. nyple ¾" x ½" z eurostożkiem
4. 350x80x150...650 mm
5. 2-15
6. 95°C; 10 bar
7. belki mosiężne 1", uchwyty,
2 zaślepki ½", 2 odpowietrzniki
ręczne, zawory odcinające (wkładki termostatyczne z możliwością
zastosowania siłowników), nyple
¾ x ½" z eurostożkiem, rotametry magnetyczne
8. adaptery 16 x ¾"
9.
- mosiężne pokrętła zaworów,
- mosiężne rotametry magnetyczne – wyprodukowane w Polsce; z gwarancją oryginalności
– rozwiązanie zarejestrowane
w Urzędzie Patentowym
10. 247-1472 zł netto
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Premium Line
1. ogrzewanie płaszczyznowe
2. belki rozdzielacza ze stali nierdzewnej z profilu kwadratowego
o przekroju 40x40 mm
3. rozdzielacz jest wyposażony
w podłączenie ze śrubunkiem 1", co
umożliwia zastosowanie tańszych
zaworów kulowych; rozdzielacze
zakończone gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym wymagają większych i droższych zaworów
4. 361/90/203…703 mm
5. 2-12
6. 90°C, 6 bar
7. kolektor zasilający jest wyposażony we wskaźniki przepływu
z funkcją blokady i pamięci nastawy wstępnej oraz możliwością

oczyszczenia zabrudzonej fiolki.
Kolektor powrotny posiada wbudowane wkładki termostatyczne
przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5. Oba kolektory
są wydłużone o 1 sekcję, w której
znajduje się automatyczny odpowietrznik i zawór spustowy. Produkt jest fabrycznie złożony przy
użyciu stalowych uchwytów i gotowy do natychmiastowego montażu. W opakowaniu dodatkowo
znajdują się plastikowe plakietki
do opisu poszczególnych sekcji,
kołki montażowe oraz instrukcja
w języku polskim
8. 9. 10 lat gwarancji (5 lat na osprzęt

KLIMA-THERM przejął
CLIMA-PRODUKT i BARBOR
7 czerwca br. spółka KLIMA-THERM stała się właścicielem spółek CLIMA-PRODUKT Sp. z o.o. oraz
BARBOR Sp. z o.o. Inwestycja ta związana jest ze stałym poszerzaniem działalności Grupy KLIMA-THERM
o działalność produkcyjną oraz zwiększaniem portfolio oferowanych klientom produktów. Najbliższy
czas będzie z pewnością czasem poświęconym na
analizę i poprawę zarówno procesów produkcyjnych
jak i logistyki działania spółki. Funkcję prezesa zarządu w obydwu spółkach objął Daniel Jaśkiewicz.

hydrauliczny), każdy egzemplarz
przechodzi fabryczny test szczelności, kod QR na belce rozdzielacza odsyłający do filmu instruktażowego.
10.429-1359 zł netto
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Pompy ciepła
Hewalex PCWB
do podgrzewania
wody basenowej
Jak pogodzić komfort z ekonomią?

zł brutto/m-ąc

dalej

Pompy ciepła Hewalex PCWB są przeznaczone do bezpośredniego podgrzewania wody basenowej. To sprawdzone w praktyce
rozwiązanie i znajdujące od wielu lat zastosowanie zarówno w małych basenach prywatnych, jak i większych pływalniach

Przydomowe sezonowe baseny są coraz częstszym nabytkiem mającym
uprzyjemnić spędzanie wolnego czasu. Są one oferowane w wielu wariantach
wykonania, od najprostszych tzw. ogrodowych po bardziej złożone o trwałej
konstrukcji. Wielu użytkowników takich basenów przekonało się, że nawet przy
upalnej pogodzie, woda długo pozostaje zbyt zimna dla komfortowego korzystania
z kąpieli. Sezon wykorzystania basenu zewnętrznego ogranicza się w Polsce
zwykle do 2 miesięcy i to jeszcze z przerwami w okresach gorszej pogody. Można
temu zaradzić, uzupełniając basen o układ podgrzewania wody. Wykorzystanie
konwencjonalnego
źródła ciepła jak
800 zł
730 zł
powierzchnia lustra wody: 30 m2,
np. kotła gazowego
głębokość wody: 1,4 m,
600 zł
wiązać się jednak
temperatura wody: 26oC
będzie z widocznym
360
zł
400 zł
wzrostem kosztów
280 zł
eksploatacyjnych.
200 zł
115 zł
Rozwiązaniem są tutaj
12 zł
urządzenia korzystające
0 zł
Instalacja
Pompa
Kocioł
Kocioł
Grzałka
z energii odnawialnej –
solarna
ciepła
gazowy
olejowy elektryczna
kolektory słoneczne oraz
Koszty podgrzewania wody w basenie będą zdecydowanie najniższe podczas
pompy ciepła.
wykorzystania energii odnawialnej. Instalacja solarna wymaga zasilania
jedynie dla pompy obiegowej małej mocy (40÷50 W), a pompa ciepła –
sprężarki (np. 1,5 kW przy pompie Hewalex PCWB 9,2 kW). Kalkulacja wg
założeń ze strony www.hewalex.pl (dział „Porady i wiedza”)

t e c h n i c z n y
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Jak najtaniej podgrzewać wodę basenową?

Najkorzystniejszy efekt przyniesie wykorzystanie
energii odnawialnej. Jeśli priorytetem są najniższe
koszty eksploatacji, to polecanym rozwiązaniem będzie instalacja solarna. Przy czym wymagać to będzie zwiększonej liczby kolektorów słonecznych, które można będzie wykorzystać w innym czasie np. do
wspomagania ogrzewania domu. Należy też przewidzieć odpowiednie miejsce dla zabudowy kolektorów słonecznych i rozbudowę układu o dodatkowy
wymiennik ciepła wody basenowej.

 pompa obiegu wody basenowej
 filtr wody basenowej
 zawór regulacyjny przepływu (bypass)
 stacja uzdatniania wody basenowej

Drugim rozwiązaniem będzie pompa ciepła wody basenowej. Cechuje się wyższym zużyciem energii niż
instalacja solarna, ale i tak w porównaniu do konwencjonalnych źródeł ciepła powinna podgrzewać wodę
basenową kilkakrotnie taniej. Jest przy tym niezależna od nasłonecznienia i zapewni utrzymanie zadanej temperatury wody w basenie przez długi okres.
Korzystne warunki zabudowy basenu zewnętrznego
Napełnienie basenu wodą wodociągową o temperaturze rzędu 10°C oznacza, że aby osiągnęła ona przy-








Pompa ciepła PCWB jest podłączana przed stacją uzdatniania wody basenowej. Obejście (bypass)
pozwala zmniejszyć natężenie przepływu wody przez pompę ciepła
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Woda
basenowa

Woda
basenowa

Wymiennik ciepła i zarazem skraplacz o wysokiej efektywności wymiany ciepła wykonany jest
z wysokojakościowej stali tytanowej oraz tworzywa PCV odpornych na działanie uzdatnianej wody
basenowej. Duże przekroje wodne i gładkie powierzchnie wewnętrzne zapewniają bardzo niskie
opory przepływu wody basenowej
zwoity poziom, potrzebnych jest co najmniej kilkanaście dni korzystnej pogody. Zależy to dodatkowo
od wielu czynników takich jak np. głębokość basenu,
jego usytuowanie (nasłonecznienie, zacienienie), czy
korzystanie z przykrycia lustra wody (np. folia). Należy pamiętać, że główne straty ciepła mają miejsce
z lustra wody basenowej. Dlatego standardowym
wyposażeniem powinna być folia, roleta, czy prze-

12

kW

zroczysta kopuła zakrywająca lustro wody w przerwie korzystania z basenu.
Kiedy można się poczuć komfortowo w basenie
rekreacyjnym?
Komfortowa temperatura wody w rekreacyjnym
basenie zewnętrznym powinna oscylować w zakresie 25÷28°C. Niższa będzie powodować dyskomfort

Standardowe warunki
eksploatacji basenu

10

Przykładowo dla A24/W26
(powietrze 24oC, woda 26oC):

Moc grzewcza = 9,2 kW
Moc zasilania = 1,5 kW
Ciepło z otoczenia = 7,7 kW

PCWB 9,2kW

6

6,13

4

4,83

3,62

Efektywność COP… na szóstkę
Przystosowana do specyficznych warunków pracy
konstrukcja pompy ciepła PCWB pozwala uzyskiwać szczególnie wysoką efektywność pracy. Efektywność COP wynosząca nawet powyżej 6, nie jest
tu niczym nadzwyczajnym. Przekłada się to na niskie koszty eksploatacyjne z zapewnieniem zadanego komfortu użytkowania basenu.

dalej

Pompy ciepła Hewalex PCWB mają trwałą i niezawodną
sprężarkę rotacyjną lub spiralną (zależnie od mocy
urządzenia), bezpośredni wymiennik ciepła i zarazem
skraplacz wykonany ze specjalnej stali tytanowej oraz
odporną na warunki zewnętrzne obudowę z tworzywa
ABS. Sterownik cechuje się prostą intuicyjną obsługą

Sprawdź szczegółowe informacje
o ofercie pomp ciepła Hewalex PCWB

czenie, a przede wszystkim zakres opieki serwisowej. Większość takich urządzeń, jak pompy ciepła
wody basenowej obejmowane są podstawowym
2-letnim okresem gwarancji. Pompy ciepła Hewalex
PCWB w zakresie mocy od 4,5 do 26 kW dzięki sprawdzonej konstrukcji i na bazie doświadczenia zebranego z kilkuset zastosowań w kraju, są oferowane z długą 4-letnią gwarancją. Przy tym są to urządzenia
o szczególnie trwałej konstrukcji, przewidziane do długoletniej eksploatacji. Większość użytkowników pomp
ciepła małej mocy potrafi samodzielnie przyłączać ją
do i odłączać od układu basenowego, w celu przechowania w pomieszczeniu przez okres zimowy.

9,2 kW

7,7 kW

24oC

0

10
20
Temperatura powietrza, °C

30

1,5 kW

26oC

Pompa ciepła PCWB, pracując w typowych warunkach, może uzyskiwać efektywność COP powyżej 6,0

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl
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Sposób instalacji pompy ciepła Hewalex PCWB
Pompy ciepła PCWB podgrzewają w bezpośredni
sposób wodę basenową cyrkulującą w układzie jej
filtracji i uzdatniania. Podłączenie pompy ciepła jest
wyjątkowo proste – wystarczy wykonanie obejścia
w istniejącym obiegu wody i wpięcie w nim pompy.
Skraplacz pompy ciepła stanowi jednocześnie wymiennik ciepła powietrze/woda, co maksymalnie
upraszcza prace instalacyjne.

Gwarancja i serwis urządzeń
Urządzenia oferowane przez producentów i dostawców z branży OZE powinny być objęte gwarancją
nadawaną bezpośrednio przez nich. Warto sprawdzić staż firmy, a także pozycję rynkową i doświad-

COP = 6,13

8

i uczucie zimna. Może się okazać, że basen napełniony świeżą wodą nie osiągnie minimalnego zalecanego
progu temperatury w sezonie jego użytkowania lub
komfortowe warunki wystąpią kilka razy w sezonie.
Wydłużenie sezonu kąpielowego, a także trwałe podniesienie komfortu jest możliwe pod warunkiem zadbania o korzystne warunki zabudowy i eksploatacji
basenu, a przede wszystkim wyposażenie go w wydajne źródło ciepła. Instalacja solarna zapewni zdecydowanie najniższe koszty eksploatacyjne, a z kolei
pompa ciepła wysoki komfort przy niższych kosztach
eksploatacji w porównaniu do np. kotła grzewczego

t e c h n i c z n y
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ekoDotacja STOP SMOG firmy Stiebel Eltron
5000 zł dotacji + ceny pakietów z pompami ciepła niższe nawet o 16 000 zł
Akcja ekoDotacja STOP SMOG jest nową akcją promocyjną wprowadzoną przez firmę
Stiebel Eltron, która ma na celu walkę ze smogiem i dbanie o środowisko. Polega na
przyznawaniu dotacji na pokrycie kosztu montażu zakupionego pakietu pompy ciepła.
I choć skierowana jest do inwestorów końcowych/właścicieli obiektów, to w dużej
mierze właśnie instalatorzy są tymi, którzy inspirują potencjalnych inwestorów
do zakupu tego, a nie innego urządzenia czy systemu grzewczego.

Pakiet idealny do budynków do 200 m

2

Pakiet idealny do budynków do 350 m

Stiebel Eltron rozumie potrzebę dbania o jakość

powietrza. Od ponad 40 lat rozwija technologię ekologicznych pomp ciepła. Ciepło wytwarzane przez
pompy potrzebne do ogrzania domu oraz wody użyt-

2

kowej pochodzi z natury. Podczas jego wytwarzania
nie ma żadnej emisji spalin, żadnego dymu.
Chmura dymu, która ostatnimi czasy coraz częściej
unosi się nad polskimi miastami, nazywana jest smo-

giem. To nienaturalne zjawisko atmosferyczne powstające poprzez wymieszanie się powietrza z dymem i spalinami, które niekorzystnie wpływa na
ludzki organizm.
Stiebel Eltron podjął walkę mającą na celu przyczynić się do zredukowania smogu w miastach, wprowadzając akcję promocyjną ekoDotacja STOP SMOG.
Aby ułatwić klientom dobór urządzeń do danego
domu/obiektu, firma Stiebel Eltron przygotowała ofertę specjalnych pakietów obejmujących wybrane pompy ciepła powietrze i gruntowe w szerokim zakresie mocy, w tym również modele z opcją
chłodzenia. Urządzenia są dedykowane do nowych

oraz modernizowanych budynków.
Warto poznać przykładowe pakiety dobrane do różnej wielkości obiektów i zakres promocji:

Przy zakupie wybranych pakietów z pompami ciepła klienci otrzymają dotację wynoszącą 5000 zł brutto – pokrywającą
kompleksowy montaż. Oprócz tego uruchomienie oraz regulacja zestawu urządzeń zostanie przeprowadzone na koszt
Stiebel Eltron. Ponadto wprowadzono szereg zniżek na same pompy. Zaoszczędzić
można nawet 16 000 zł netto.
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Szczegóły akcji na
www.pompaciepla.com.pl
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System rurowy Axial
Purmo powiększa rodzinę Cleverfit

Regulamin promocji

Rekuperator LWZ 370 E plus

Informacje o promocji są dostępne również
na nowym kanale STIEBEL ELTRON Polska

Opracowane pakiety są różnie konfigurowane w zależności od wielkości i wymagań cieplnych obiektu.
Wykaz wszystkich pakietów objętych EkoDotacją
znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.
Dobierając do ww. pakietów pomp ciepła rekuperator LWZ 370 E plus możliwa jest oszczędność kolejnych nawet 2000 zł netto (dla rekuperatora LWZ 170
E plus oszczędność wynosi 1000 zł netto).

rekl ama

Zobacz pompy ciepła i rekuperatory w EkoDotacji
- pakiet idealny do ogrzewania budynków do 200 m2 STOP SMOG:
i podgrzewania c.w.u. dla maksymalnie 5-6 osób • Pompa ciepła WPF 10 E
składający się z pompy ciepła solanka-woda WPF • Pompa ciepła powietrze-woda WPL 13/18/23 E
10E i zasobnika c.w.u. SBB 301 WP. Cena takiego pa- • Rekuperator LWZ 170/370 E plus
kietu została obniżona o 3500 zł netto oraz wspar- Urządzenia znajdujące się w ofercie firmy Stiebel Elta dotacją na montaż 5000 zł brutto;
tron nie emitują spalin czy dymu, toteż nie przyczy- pakiet idealny do ogrzewaniają się do zanieczyszcza2
nia budynków do 350 m i podnia środowiska. Zakup pomp
Zainspiruj
klienta,
grzewania c.w.u. dla maksyciepła jest dobrym rozwiązaby
skorzystał
z
promocji!
malnie 5-6 osób składający się
niem dla tych osób, którym
z pompy ciepła powietrze-wozależy na czystym powietrzu
da WPL 23E, zasobnika c.w.u. SBB 302 WP Trend, za- przy jednoczesnym dbaniu o środowisko.
sobnika buforowego SBP 400 E, regulatora WPM. Dotacja trwa od 23 kwietnia 2018 do 31 paździerTu cena pakietu została obniżona nawet o 16 000 zł nika 2018 r. i aby ją uzyskać, należy wypełnić fornetto oraz oczywiście jak wyżej wsparta dotacją na mularz zgłoszeniowy. Znajduje się on na stronie inmontaż 5000 zł brutto.
ternetowej www.pompaciepla.com.pl.

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

Rettig Heating, właściciel marki
Purmo, wprowadza nowy
system rurowy z rodziny Cleverfit.
Axial jest przeznaczony do instalacji
centralnego ogrzewania, wody użytkowej, w tym wody pitnej, sprężonego
powietrza oraz transportu wody deszczowej w instalacjach sanitarnych.

Do niedawna w ofercie producenta dostępny

był jeden system rurowy z rodziny Cleverfit – Radial
ze złączkami wykonanymi z PPSU lub mosiądzu, które były zaprasowywane na rurze. Oba rodzaje złączek można stosować naprzemiennie w jednej instalacji, a dodatkowo w celu zapewnienia integralności
połączenia stosowano tzw. podwójne O-ringi ukryte w korpusie i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Takie rozwiązanie skutkowało powstaniem długowiecznego (co najmniej 50 lat pracy w instalacji) oraz
niezwykle trwałego układu.
Rurowi bliźniacy. Rynek instalatorów jest podzielony na dwa obozy w kwestii wykorzystywanych
technologii z zakresu systemów rurowych. Punktem
newralgicznym i budzącym najwięcej obaw wśród
specjalistów są łączenia. Wprowadzenie Axiala pozwoli Purmo oferować instalatorom dwa uzupełniające się rozwiązania. Axial obejmuje 5-warstwowe rury, złączki PPSU i mosiężne oraz profesjonalne
narzędzia instalacyjne, które maksymalnie upraszczają proces montażu. System rurowy Axial oparty
jest o łączenie rur PE-Xc SD4+, usieciowanych strumieniem elektronów, poprzez rozszerzenie końcówki rury, wsunięcie złączki PPSU lub mosiężnej i nasunięcie pierścienia, który trwale uszczelnia połączenie.
Jest to technologia, w której źle wykonane połączenie można dostrzec gołym okiem. Co więcej, przy in-

stalacji pojawia się charakterystyczny klik, co oznacza, że system Click-Hit zadziałał prawidłowo.
Axial pomoże uporać się z deficytem instalatorów?
– Poszerzamy portfolio produktowe, by oferować klientom pełen system, tj. systemy rurowe, grzejniki płytowe czy dekoracyjne, ogrzewanie płaszczyznowe,
a także rozwiązania z zakresu Smart Home. Tego oczekują dzisiaj klienci. Blisko 50% badanych przez nas instalatorów potwierdza, że możliwość zakupu całego
systemu rozwiązań od jednego producenta to kluczowy powód zakupu. Wprowadzając Axiala odpowiadamy też na problemy rynku pracy – tłumaczy Marcin
Kotarski, Product Manager z Purmo.
Jak wynika z badań, 76% ankietowanych instalatorów
uważa, że największym wyzwaniem dla branży jest deficyt pracowników. Dlatego na znaczeniu zyskują systemy z prostą metodą weryfikacji poprawności wykonania instalacji. Kiedy nie ma czasu na czasochłonne
i wymagające szkolenia, a dodatkowo pojawia się presja czasu, potrzeba prostych i skutecznych rozwiązań
– oba systemy Purmo spełniają ten warunek. Dzięki
implementacji opatentowanych technologii Leak Before Press, które pomaga wykryć niezaprasowane połączenie w trakcie próby ciśnieniowej oraz Click Hit, ryzyko wystąpienia błędu staje się marginalne.
Axial, jak i Radial, jest objęty 10-letnią gwarancją
i ubezpieczeniem na kwotę 1 000 000 euro.
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Geberit Volex –
nowy uniwersalny
system zasilania
Największa niezawodność w doskonałej cenie
Nowy system zasilania Geberit Volex łączy w sobie dwie dobrze znane i wielokrotnie sprawdzone
technologie: rury wielowarstwowe i połączenia zaciskane. Takie połączenie już od kilku dekad
jest synonimem wydajności, bezpieczeństwa i oszczędności. Geberit Volex oferuje kilka
zmyślnych usprawnień, ułatwiających montaż i zwiększających zakres zastosowań.

Kształtki do połączeń zaciskowych wykonane
są z litego mosiądzu. Przezroczysty
pierścień wskaźnika głębokości wsunięcia
umożliwia łatwe sprawdzenie poprawności
wprowadzenia armatury do rury

Środkowa warstwa aluminiowa rury
wielowarstwowej sprawia, że jest ona
sztywna, ale można ją zginać

Rury wielowarstwowe

Geberit Volex

Wprowadzanie mosiężnych elementów armatury nie wymaga
szczególnego wysiłku

Narzędzia Geberit do wykonywania połączeń zaciskowych idealnie
odpowiadają profilom kształtek, zapewniając bezbłędne wykonanie połączeń

Składają się z rury wewnętrznej wykonanej z PE-RT,
rury aluminiowej oraz zewnętrznej warstwy ochronnej warstwy PE-RT. Wszystkie zostały połączone
środkiem wiążącym. Wewnętrzna warstwa jest
w pełni odporna na korozję i bezpieczna w kontakcie z żywnością. Środkowa warstwa aluminiowa
sprawia, że rury są sztywne, ale można je zginać;
stanowi również barierę przeciwko dyfuzji. Biała
warstwa zewnętrzna chroni warstwę aluminiową
przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Rury
wielowarstwowe są wytrzymałe: ich odporność na
ciśnienie przekracza standardowe ciśnienie próby wynoszące 15 bar. Mogą być wykorzystywane
we wszystkich systemach dystrybucji wody pitnej,
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jak również w systemach ogrzewania podłogowego i przyłączach grzejników. Białe rury oraz dyskretne mocowania sprawiają, że system Geberit Volex
prezentuje się korzystnie również w przypadku instalacji naściennej.

alnie odpowiadają profilom kształtek, zapewniając
bezbłędne wykonanie połączeń.
Geberit oferuje specjalnie wykonane szczęki zaciskowe, które nie wymagają serwisowania przez cały
okres użytkowania.

Rury jednowarstwowe do wielu
zastosowań

Kompleksowa oferta dla systemów
grzewczych

Poza rurami wielowarstwowymi Geberit oferuje również rury jednowarstwowe wykonane z PE-RT. Ich
elastyczność pozwala na stosowanie ich w systemach ogrzewania podłogowego, ale można z nich
korzystać również w systemach dystrybucji wody
pitnej o ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym
6 bar. Dostępne są rury jednowarstwowe o średnicach DN 16 i DN 20.

Rodzina produktów Geberit Volex zawiera wszystkie
elementy wymagane do instalacji systemów ogrzewania podłogowego, łącznie z rurami rozgałęźnymi,
panelami tłoczonymi, wspornikami rurowymi, szynami montażowymi, szafkami na rury rozgałęźne itd.
Geberit oferuje również zespół regulatora temperatury umożliwiający klientom wygodne ustawianie
temperatury w pomieszczeniu.
Adaptery do systemów Geberit Mepla i Geberit Mapress zapewniają wysoką zgodność systemu Geberit
Volex z pozostałymi systemami zasilania Geberit.

Wielofunkcyjne szczęki mosiężne
Szczęki zaciskowe Geberit Volex wykonane są z litego mosiądzu. Każdy punkt zacisku zabezpieczony jest dwoma o-ringami. Rury utrzymywane są
w miejscu przez okucia ze stali nierdzewnej. Przezroczysty i niezwykle trwały pierścień wskaźnika
głębokości wsunięcia ułatwia sprawdzenie przed
zaciśnięciem, czy kształtka została całkowicie wprowadzona do rury.
Kształtki Geberit Volex można zacisnąć za pomocą większości narzędzi zaciskowych dostępnych na
rynku. Pełna lista kompatybilnych narzędzi dostępna jest na stronie Geberit. Jednakże narzędzia Geberit do wykonywania połączeń zaciskowych ide-

System Geberit Volex uzyskał niezbędne zatwierdzenia dla zastosowań
higienicznych, grzewczych i dystrybucji wody pitnej. Podobnie jak pozostałe produkty Geberit, system Geberit
Volex był intensywnie analizowany
i przeszedł wiele testów w najsurowszych warunkach. Główny nacisk położono na praktyczność i łatwość obsługi podczas montażu.

rekl ama
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Viessmann Serwis
– kompleksowa
obsługa urządzenia
Moment sprzedaży urządzenia jest
dla firmy Viessmann początkiem
współpracy z użytkownikiem. Jako
lider w zakresie nowoczesnych
technologii grzewczych, Viessmann
wspiera użytkowników, oferując
profesjonalną obsługę na każdym
etapie współpracy – począwszy
od wyboru systemu grzewczego,
poprzez jego zakup, aż po
długoletnią eksploatację. Dział
Serwisu firmy Viessmann zapewnia
szybkie rozwiązywanie problemów
oraz szyte na miarę programy
zapewniające bezproblemowe
funkcjonowanie urządzeń.

Dlaczego warto robić przeglądy

serwisowe?
Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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Regularna konserwacja wydłuża okres użytkowania instalacji grzewczej, zapewnia jej bezpieczne
i bezawaryjne działanie oraz zapewnia efektywne zużycie energii – co z kolei przyczynia się do ochrony
środowiska naturalnego i pozwala na oszczędności
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Instalatorze – przypomnij swoim klientom o konieczności wykonania przeglądu urządzenia. Umawiając się na przegląd instalacji w sezonie letnim,
nie tylko zaoszczędzą czas i zadbają o bezpieczeństwo, otrzymają również nagrodę w postaci oficjalnej piłki nożnej MŚ 2018 lub PowerBank. Producent
przewidział nagrody gwarantowane dla pierwszych
200 osób, które zgłoszą się na przegląd. Promocja
obowiązuje w terminie od 15.06 do 31.08.2018 r.
Statystycznie, zadbane urządzenia grzewcze potrafią funkcjonować przez dziesiątki lat praktycznie nie
ulegając procesom zużycia. Jedyne, co trzeba zrobić,
to zadbać o ich regularne przeglądy i konserwacje.

Skąd mogą wziąć się problemy z działaniem kotła grzewczego? Do kotła dostają się zanieczyszczenia, które następnie osadzają się na palniku
i wymienniku ciepła, a tym samym pogarszają jakość procesu spalania. Nawet gdy wydaje się, że
urządzenie pracuje normalnie, da się zaobserwować, że zużywa coraz więcej paliwa i tym samym
wzrastają koszty ogrzewania. Zanieczyszczenie
kotła oraz wyższa temperatura spalin, narażają
wszystkie jego elementy na szybsze niszczenie.
Najlepszym sposobem na uniknięcie takiej sytuacji są regularne przeglądy podzespołów kotła oraz ich konserwacja. Konserwacja zapewnia utrzymanie optymalnych parametrów pracy,
a więc mniejsze zużycie gazu i dłuższą żywotność
urządzenia. W czasie okresowego przeglądu kontroli podlegają: stan techniczny urządzenia, jego
otoczenie oraz efektywność, z jaką pracuje.
Warunkiem uczestnictwa w promocji jest wypełnienie formularza na stronie internetowej
przeglad.viessmann-serwis.pl
Po wysłaniu formularza, konsultant Viessmann
zadzwoni w celu umówienia dogodnego terminu przeglądu.

w kosztach ogrzewania. Kocioł grzewczy, palnik
i układ regulacji tworzą podobny system, jakim jest
np. silnik samochodu. Gdyby samochód miał za sobą
takie same okresy eksploatacji, jak kocioł grzewczy,
to rocznie przejeżdżałby 100 000 km. Dla właściciela
samochodu osobowego jest oczywiste, że w regularnych odstępach czasu pojazd należy poddawać
odpowiedniej konserwacji. Instalacja grzewcza, podobnie jak i samochód, musi być konserwowana co
najmniej raz w roku.
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Serwis – jak to robić profesjonalnie?
Wyznacznikiem wartości marki jest umiejętność dostosowania oferty do aktualnych oraz
przyszłych potrzeb klientów. Firma Viessmann
stawia sobie za cel kompleksową ich obsługę. Serwis
firmy Viessmann to rozbudowana sieć wsparcia oferowanego przez profesjonalistów oraz ogromne zaplecze techniczno-serwisowe. We wszystkich ośrodkach pracują wykwalifikowani technicy. Wszystkie
centra serwisowe są regularnie kontrolowane i poddawane certyfikacji. Usługi Serwisu firmy Viessmann
zapewniają efektywną eksploatację urządzeń, wczesne wykrywanie symptomów problemów i usuwanie
potencjalnych źródeł awarii, a jeśli do nich dojdzie –
szybkie przywracanie urządzeń do pełnej sprawności.

Infolinia serwisowa
Profesjonalnie przygotowani konsultanci oraz doradcy techniczni są do dyspozycji przez 24 godziny,
7 dni w tygodniu. Pomoc skierowana jest zarówno
do użytkowników urządzeń, jak i instalatorów oraz
serwisantów.
Naprawa u klienta
Jeśli masz problem z urząPonad pięć milionów
dzeniem, skontaktuj się z konW przypadku, gdy konieczny
instalacji grzewczych
sultantem pod numerem tew ogóle nie jest poddawanych okaże się przyjazd służb serlefonu:
wisowych, pracownicy infolikonserwacji,
względnie
tylko
801 080 124
nii organizują ich przyjazd,
w przypadku reklamacji.
801 081 999
w jak najkrótszym czasie. SerSpecjalnie przeszkoleni konwisant pojawia się nie później,
sultanci infolinii mają gruntowną wiedzę dotyczącą niż 24 godziny od zgłoszenia problemu. Szczegółobudowy, mechanizmów działania oraz użytkowania we warunki zależą od produktu oraz uwarunkowań
urządzeń grzewczych Viessmann.
geograficznych.

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

rekl ama

Promocja Viessmann – wykonaj przegląd instalacji
grzewczej i otrzymaj oficjalne gadżety MŚ 2018!
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Nowy system kanalizacji niskoszumowej
RAUPIANO LIGHT
Nowość od Rehau
RAUPIANO LIGHT jest niskoszumowym systemem grawitacyjnej
kanalizacji wewnętrznej. Może być stosowany od domów
jednorodzinnych po budynki handlowe, przemysłowe itp. jako
2�2
Zakres zastosowania
uniwersalny system kanalizacyjny, ale szczególnie dedykowany
jest do obiektów o zwiększonych wymaganiach ochrony
akustycznej. Dzięki swym właściwościom tłumienia dźwięków
RAUPIANO LIGHT świetnie sprawdzi się w: hotelach, budynkach
biurowych, szpitalach, czyli wszędzie gdzie zachodzi potrzeba
zapewnienia osobom tam przebywającym ciszy i odpoczynku,
a więc wysokiego komfortu akustycznego.

System kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej

RAUPIANO LIGHT jest zgodny z PN-EN 12056 i dopuszczony przez Instytut Techniki Budowlanej.
Jest dostępny w zakresie średnic od DN 40 do DN 160.
Ofertę uzupełnia bogaty program kształtek i obejm.
System RAUPIANO LIGHT jest kompatybilny z dobrze
znanym systemem RAUPIANO PLUS.
Wymiary rur wg PN-EN 1451 zapewniają bezproblemowe połączenie bez użycia specjalnych złączek
przejściowych z rurami HT wg PN-EN 1451 lub z rurami kanalizacji zewnętrznej wg PN-EN 1401 (dot. rur
o tej samej szerokości znamionowej).
Rury, kształtki i elementy uszczelniające można stosować do temp. 95°C (krótkotrwałe narażenie).

Są one przeznaczone do odprowadzania ścieków wą, zgodną z nowoczesnymi zasadami konstrukcyjagresywnych chemicznie o wartości pH od 2 (kwa- nymi. Każdej warstwie jest przypisana poważna rola
śny) do 12 (zasadowy).
w realizacji funkcji niezawodnego systemu rurowego.
Charakterystyka ogniowa odpowiada klasie palno- Budowa wielowarstwowa wpływa na podwyższenie
ści B2 normalnie palny zgodnie z DIN 4102.
sztywności obwodowej. System charakteryzuje się
Połączenia rur zachowują szczelność do wartości zoptymalizowanymi właściwościami technicznymi,
wewnętrznego nadciśnienia wody 1 bar (10 m słu- w tym gładkością odpornej na ścieranie warstwy wepa wody).
wnętrznej,
redukującą
ryzyko zatkania.
Rys. 2-1 Rury i kształtki
RAUPIANO
LIGHT
Do systemu niskoszumowej kanalizacji wewnętrznej
System kanalizacjiRAUPIANO
wewnętrznejLIGHT
niskoszumowej
został stwoBudowa rury
można RAUPIANO
stosowaćLIGHT
elementy
systerzony z myślą
instalacjach
zgodnie zjak
PN-EN
mu RAUPIANO
PLUS –kanalizacyjnych
zarówno kształtki,
i rury
Nowoczesne systemy rurowe charakteryzują
się o grawitacyjnych
12056
wewnątrz
budynków
i
dopuszczony
przez
Instytut
Techniki
Budowlanej
obecnie wielowarstwową budową, uzyskując właści- o innej średnicy. Tak jest przykładowo z dość popuITB.
larną na Zachodzie średnicą nominalną DN 90, niewości odpowiadające stawianym im wymaganiom.
Ścianki RAUPIANO LIGHT mają budowę trójwarstwo- występującą w polskim cenniku.
Rury, kształtki i elementy uszczelniające można stosować do temp. 95 °C
(krótkotrwałe narażenie). Są one przeznaczone do odprowadzania ścieków
agresywnych chemicznie o wartości pH od 2 (kwaśny) do 12 (zasadowy).
Charakterystyka ogniowa odpowiada klasie palności B2 normalnie palny

2�3

Budowa rury

Nowoczesne systemy rurowe charakteryzują się obecnie wielowarstwową
budową, uzyskując właściwości odpowiadające stawianym im wymaganiom.

Ścianki RAUPIANO LIGHT mają budowę trójwarstwową, odpowiadającą nowoczesnym zasadom konstrukcyjnym. Każdej warstwie jest przypisana poważna
rola w realizacji funkcji niezawodnego systemu rurowego. Budowa wielowarstwowa wpływa na podwyższenie sztywności obwodowej. System charakteryzuje
się zoptymalizowanymi właściwościami technicznymi.

Warstwa zewnętrzna z PP
o wysokiej udarności

Odporna na ścieranie i gładka
warstwa wewnętrzna z PP

Sztywna warstwa środkowa
ze wzmocnionego włóknem
mineralnym PP
Budowa rury RAUPIANO LIGHT

- spaţiile de locuit
- spaţiile de studiu
- spaţiile de lucru (birouri, cabinete medicale, săli de şedinţă)
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Nu există cerinţe privind propriul spaţiu de locuit.
În cazul instalaţiilor de apă (instalaţii de alimentare cu apă şi de evacuare a
apei reziduale împreună) limita maximă este 30 dB(A).
Cerinţele de fonoizolaţie prevăzute de acest standard protejează oamenii
din spaţiile de locuit de deranjul propagării sunetului. Nivelul de protecţie fonică a fost astfel stabilit încât să protejeze sănătatea oamenilor de pericolele
cauzate de zgomot.

Średnica ta umożliwia wykonanie kompletnej instalacji kanalizacyjnej (łącznie z przewodami zbiorczymi
zamontowanymi w piwnicy) w budynkach obejmujących maks. 3 jednostki mieszkaniowe przy użyciu
tylko dwóch średnic nominalnych - DN 90 i DN 50.
Średnica nominalna DN 90 pozwala na wykonanie
zajmującej niewiele miejsca instalacji kanalizacyjnej,
zwłaszcza w szachcie instalacyjnym oraz w przypadku instalacji naściennej.
Równocześnie zapewniona jest optymalna wydajność hydrauliczna kompletnego systemu.

Rury i kształtki
• wykonane ze wzmocnionego włóknem mineralnym RAU-PP
• kolor biały (zbliżony do RAL 9003)
• średnice znamionowe DN 40, 50, 75, 110, 125, 160
• długości od 150 mm do 3000 mm
• kolanka od 15° do 87°
• kompletny program kształtek: trójniki pojedyncze,
czwórniki, czwórniki narożnikowe, trójniki równoległe, inne kształtki specjalne
Elementy uszczelniające
Rury i kształtki wyposażone są fabrycznie w uszczelkę wargową zgodnie z PN-EN 681-1
twardość: 60 ±5 Shore A
materiał: kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR)
Elementy mocujące
• uchwyt tłumiący składający się z obejmy mocującej i podtrzymującej
• obejma ustalająca/zabezpieczająca
• obejma prowadząca

dalej
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3

DIN 4109 reprezintă din punct de vedere juridic cerinţe minime. Cerinţele
incluse în acest standard numai sunt actuale.

4
Liniile directoare VDI 4100
Liniile directoare VDI 4100 stabilesc cerinţe crescute privind fonoizolaţia.
Acestea includ trei niveluri de fonoizolaţie şi diferențiază în funcţie de locuinţele din case multifamiliale, duplex respectiv cu locuințe înseriate, aplicându-se spre deosebire de DIN 4109 şi propriului spaţiu de locuit (instalaţii de
alimentare cu apă şi de evacuare a apei reziduale împreună (vezi
Tabelul 5-1)).

Kształtki
W obszarze zmiany kierunku powstaje ryzyko, że
przy dużych objętościach przepływu system ruro-

Elementy systemu RAUPIANO
LIGHT i krótkie info o nich

a r t y
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O contribuţie semnicativă la producerea zgomotului perturbator o are un
sistem de evacuare necorespunzător a apei reziduale respectiv modul de
k u ł t e c h n i c z n y
prindere al acestuia. Sistemele de canalizare fonoabsorbante pentru case
RAUPIANO PLUS şi. RAUPIANO LIGHT contribuie la reducerea acestui
zgomot.

Ulepszony pod względem hydraulicznym
trójnik DN 90 z promieniem wewnętrznym

Liniile directoare VDI 4100 nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic,
ind progresive
având o notorietate
crescută
cercurile de specialitate.
Kolanoşi RAUPIANO
LIGHT
zeînwzmocnionym
Aceste cerinţe pot  inserate în contractele individuale de drept privat.

obszarem zgięcia

Locuinţe din

Propriul znawy będzie narażony na drgania. Może mieć to nega- Nivelul
ochrona Locuinţe
akustyczna odgrywa
coraz bardziej
case duplex
spaţiu de
din case
şi cu locuinţe
tywny wpływ na właściwości tłumienia dźwięków. fonoizolaţiei
czącą rolę.
Jednym z ważniejszych
źródeł
lucru dźwięmultifamiliale
înseriate
Aby zminimalizować ten efekt i przeciwdziałać jego ków w budynkach są urządzenia sanitarne i rury
30 dB(A)
30 dB(A)
30 dB(A)
negatywnym skutkom, miejsca najbardziej narażo- I kanalizacyjne.
(conform DIN 4109)
(conform DIN 4109)
ne, czyli kolana o szerokości znamionowej DN 90 do II Typowymi
źródłami dźwięków
są: armatura,
napeł30 dB(A)
25 dB(A)
30 dB(A)
DN 125, zostały zoptymalizowane wagowo. Zapew- III nianie, ściekanie,
napływanie,
25 dB(A)
20 dB(A) uderzanie.
30 dB(A)
niło to stabilizację funkcji dźwiękochłonnej i tym sa- Znaczny wkład w powstawanie przeszkadzających
Tabelul 5-1 Cerinţele privind fonoizolaţia conform liniilor directoare
mym jeszcze wyższe tłumienie dźwięków w obsza- dźwięków
wnosi nieodpowiedni system kanalizacyjVDI 4100:2007
rze uderzania.
ny, jak również rodzaj mocowania. System niskoszumowej kanalizacji wewnętrznej RAUPIANO LIGHT
18
RAUPIANO LIGHT – skuteczna ochrona akustyczna gwarantuje jakość, spokój i komfort mieszkania
We wszystkich obszarach budownictwa wielokon- w budynkach. Badania przeprowadzone przez uznadygnacyjnego, w szczególności podczas budowy ny Instytut Fizyki Budowlanej w Stuttgarcie oraz podomów wielorodzinnych, szpitali i domów opieki, twierdzone opinią Zakładu Akustyki Instytutu Tech-

5
2

Redukcja
dźwięków
przez
Imaginea
5-1 Diminuarea
la minimprzenoszonych
a zgomotului

drgania powietrza
Diminuarea
zgomotului
prin aer cu ajutorul
1 specjalny
materiał
rurtransmis
i kształtek
1 conductelor şi pieselor fasonate din material special
2 optymalizacja masy w obszarze zgięcia
2 optimizarea din punct de vedere al masei în zona curbată a
kształtek pieselor fasonate
Redukcja dźwięków przenoszonych przez
drganiaDiminuarea
ciał stałych
zgomotului transmis prin corpuri cu ajutorul
3
elementelor
patentate pentru
atenuarea sunetului în corpuri
3 opatentowany uchwyt
tłumiący
4 colierelor de ghidare
optimizate
4 zoptymalizowana
obejma
prowadząca
5 colierului x cu garnitură din elastomer
5 obejma ustalająca z wkładką elastomerową

niki Budowlanej wykazały w praktyce, że natężenie
hałasu osiągane przez system RAUPIANO LIGHT leży
nawet poniżej najbardziej rygorystycznych wymogów normy europejskiej VDI-4100.

Doskonała ochrona akustyczna
• Specjalna opatentowana przez REHAU technika mocowania redukująca dźwięki spowodowane drganiami ciał stałych.
• Tłumiący dźwięki materiał rur i kształtek, zastosowanie wypełniaczy izolujących akustycznie oraz zwiększenie ciężaru systemu.
• Podwyższenie redukcji dźwięków spowodowanych drganiami powietrza poprzez miejscowe pogrubienie ścianki kolana w obrębie zgięcia.
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Przeglądy instalacji solarnych
O płynach solarnych, ich wymianie i ustawianiu parametrów instalacji
Jakub Pawłowicz

W celu zapewnienia długotrwałej
i bezproblemowej pracy instalacji
kolektorów słonecznych należy spełnić
kilka podstawowych warunków. Jednym
z głównych czynników jest dobór
komponentów instalacji, jak również jej
prawidłowe uruchomienie. Instalacja
solarna powinna także podlegać
okresowym przeglądom zgodnie
z harmonogramem przewidzianym
przez producenta urządzeń.

dalej

podczas okresowej kontroli. Przystępując do wykonania przeglądu instalacji solarnej, musimy wyposażyć się w narzędzia umożliwiające prawidłowe wykonanie czynności serwisowych.
Na rynku dostępne są specjalne zestawy narzędzi niezbędne do prawidłowego wykonania czynności kontrolnych instalacji solarnych, jak np. walizki serwisowe.
W skład takiego zestawu narzędzi powinny wchodzić: refraktormetr, papierki lakmusowe do pomiaru pH, manometr, kluczyk do odpowietrzania, miernik uniwersalny oraz naklejki kontrolne.

Czynności serwisowe

Instalacje wspomagające przygotowanie ciepłej

wody użytkowej wykorzystujące energię promieniowania słonecznego narażone są na uszkodzenia spowodowane zarówno czynnikami zewnętrznymi, jak
również niekorzystnymi warunkami pracy i niewłaściwą eksploatacją.

Walizka serwisowa

t e c h n i c z n y
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Wraz z kolektorem słonecznym użytkownikowi dostarczana jest karta gwarancyjna oraz pełna dokumentacja techniczna urządzenia, gdzie znajdują się
wytyczne odnośnie właściwej obsługi instalacji.
W dostarczonej instrukcji serwisowej znajduje się
lista czynności kontrolnych, które należy wykonać

Producenci kolektorów słonecznych wymagają, aby instalacje solarne podlegały
okresowej kontroli nie rzadziej niż co 12 miesięcy, licząc od daty pierwszego uruchomienia. Okresowe przeglądy muszą być wykonywane nie tylko pod rygorem utraty gwarancji na komponenty, ale przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowej, bezpiecznej i efektywnej pracy całego układu. Brak okresowej kontroli instalacji
może prowadzić do jej uszkodzenia.

Testy pracującej instalacji
Istotną czynnością, od której należy zacząć przegląd
każdego urządzenia jest sprawdzenie, czy wszystkie
komponenty działają prawidłowo. Możemy to zrobić
poprzez wykorzystanie w regulatorze funkcji „test
przekaźników”. Niedopuszczalne jest, aby instalację
po wykonaniu przeglądu pozostawić niewłaściwie
pracującą. W związku z tym należy przede wszystkim przeprowadzić testowe uruchomienie pompy
solarnej i sprawdzić, czy praca pompy nie wskazuje na jej uszkodzenie oraz odczytać różnice temperatury załączenia i wyłączenia pompy solarnej oraz
odczytać wartość maksymalnej temperatury uzyskanej na czujniku temperatury cieczy w kolektorze.
Uruchamiając w trybie ręcznym pompę solarną, należy odczytać na grupie pompowej ustawiony przepływ przez instalację solarną.
Kontrolowanie i zapisywanie parametrów instalacji w stanie tzw. „zastanym” pozwala na wstępną diagnozę, czy układ pracuje prawidłowo oraz
w przypadku wprowadzenia zmian, powrót do nastaw pierwotnych.
Sprawdzenie płynu solarnego
Właściwą i bezpieczną pracę instalacji solarnej zapewnia stosowanie nieagresywnego dla środowiska
płynu solarnego, którym może być mieszanina wody
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Papierki lakmusowe do określenia wartości pH

Refraktometr do badania temperatury zamarzania płynu

i 1,2-glikolu propylenowego. Częstą praktyką jest stosowanie tańszych zamienników medium transportujących ciepło z kolektora. W takim przypadku należy uzyskać od użytkownika kartę katalogową płynu,
którym została napełniona instalacja podczas pierwszego uruchomienia lub ostatniej wymiany płynu
solarnego. Karta katalogowa jest niezbędna w celu
określenia typu medium, jak również potwierdzenia, czy płyn może być stosowany do danego typu
instalacji, żeby uniknąć sytuacji, w których instalacje napełnione są płynem agresywnym np. dla materiałów, z których wykonane są uszczelnienia. W takich przypadkach należy podjąć niezwłocznie kroki
prowadzące do wymiany płynu na dedykowany do
instalacji solarnych, jak również wymienić uszczelnienia, które mogły ulec uszkodzeniu.
Kiedy mamy potwierdzenie, iż w instalacji znajduje
się np. płyn solarny Tyfocor, możemy przystąpić do
sprawdzenia jego parametrów. W karcie katalogowej tego czynnika znajdziemy informację, iż powinien on mieć barwę fluoryzująco czerwoną. Jeżeli
próbka płynu jest barwy brązowej oznacza to, że w
instalacji dochodziło do wielokrotnego występowania temperatury na poziomie 160-200°C.

Podczas przeglądu technicznego należy sprawdzić wartość pH za pomocą
papierków lakmusowych oraz określić
temperaturę zamarzania płynu, korzystając z refraktometru.

Skala refraktometru

Prawidłowe właściwości zapewnia płyn, którego wartość pH zawiera się w zakresie 8,5-10,5.
Drugim parametrem określającym jakość płynu
umożliwiającą prawidłową eksploatację instalacji
jest temperatura krzepnięcia. Zgodnie z kartą charakterystyki płynu solarnego Tyfocor temperatura
krzepnięcia powinna wynosić -28°C, co zapewnia,
że w polskich warunkach atmosferycznych nie doj-

dzie do rozszczelnienia instalacji wskutek zamrożenia płynu w instalacji.
Znajdujący się w walizce serwisowej refraktometr jest
urządzeniem uniwersalnym wyposażonym w dwie skale, umożliwiające badanie zarówno glikolu propylenowego, jak również glikolu etylenowego. Jeżeli podczas
badania płynu za pomocą refraktometru stwierdzimy,
iż temperatura krzepnięcia jest wyższa niż -28°C (bliższa 0°C), może to oznaczać, że podczas napełniania
układu w instalacji znajdowała się woda lub płyn został dodatkowo rozcieńczony. Z drugiej strony, jeżeli odczytamy, iż temperatura zamarzania wynosi powyżej -50°C oznacza to, że płyn solarny stracił swoje
właściwości na skutek wielokrotnego przegrzania i odparowania wody z roztworu. W obydwu przypadkach
należy dokonać wymiany płynu, płucząc uprzednio
układ przystosowanym do danego rodzaju instalacji czynnikiem chemicznym, gdyż inaczej ryzykujemy
uszkodzenie instalacji solarnej.
Ustawienie parametrów instalacji po wymianie
płynu solarnego

W przypadku wymiany płynu w instalacji solarnej konieczne jest ustalenie zarówno ciśnienia w instalacji, jak
również ciśnienia wstępnego w przeponowym naczyniu wzbiorczym.

Instalacja kolektorów słonecznych powinna być instalacją nadciśnieniową, co oznacza, że ciśnienie
robocze w najwyższym punkcie instalacji powinno wynosić minimum 1 bar, a w przypadku kolektorów z warstwą ThermProtect (kolektory z zabezpieczeniem przed przegrzewaniem bezpośrednio
w absorberze) ciśnienie w najwyższym punkcie pracy minimum 3 bary. Każdy metr wysokości statycznej instalacji, tj. wysokość od grupy pompowej do
najwyższego punktu instalacji, podwyższa nam ci-
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śnienie robocze na manometrze zainstalowanym
w grupie pompowej o 0,1 bar.
W związku z tym dla instalacji o wysokości statycznej równej 10 m minimalne ciśnienie robocze w instalacji solarnej na manometrze zainstalowanym
na grupie pompowej powinno wynosić 2 lub 4 bary.
Aby zapewnić możliwość przejmowania przez przeponowe naczynie wzbiorcze nadmiaru płynu solarnego, ciśnienie poduszki azotowej w przeponowym
naczyniu wzbiorczym powinno wynosić 0,3 bar poniżej ciśnienia roboczego.

Każdy przegląd techniczny wymaga od
serwisanta przeprowadzenia kontroli
i ewentualnej regulacji strumienia przepływu. W tym celu należy odczytać
wartość przepływu na górnej krawędzi
pływaka rotametru. Zanim dokonamy
regulacji przepływu objętościowego należy sprawdzić i wyczyścić filtry siatkowe zabudowane na instalacji.

Zabrudzone filtry mogą skutecznie blokować przepływ oraz powodować uszkodzenie pompy obiegu
solarnego. Wyczyszczenie filtrów oraz porównanie
odczytanych wartości przepływu podczas kontroli przed przystąpieniem do czynności serwisowych
umożliwi określenie czy należy dokonać regulacji.
Kiedy do sterowania wykorzystujemy regulator umożliwiający regulację prędkości obrotowej pompy solarnej, odczyt i nastawę prawidłowej wartości przepływu należy dokonać dla pełnej mocy pompy solarnej.
W tym celu należy uruchomić pompę w trybie ręcznym
i dokonać regulacji. W zależności od sposobu eksploatacji oraz liczby kolektorów należy ustawić wymagany strumień przepływu.
Ustalenie prawidłowej wartości przepływu objętościowego ma wpływ na rozkład temperatury w obiegu kolektora. Mały przepływ przez instalację solar-
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ną spowoduje dużą różnicę temperatury pomiędzy
zasilaniem i powrotem, natomiast wysoki przepływ
wpłynie na małą deltę temperatury w obiegu kolektora. Im większa delta temperatury, tym bardziej rośnie średnia temperatura kolektora, co oznacza, że
współczynnik sprawności kolektora spada. W przeciwnym przypadku, wzrośnie prędkość przepływu
czynnika, a tym samym rosną opory przepływu.

W celu osiągnięcia optymalnie wysokich sprawności i niskich oporów przepływu przyjęto, iż dla
zarówno dla słonecznych kolektorach płaskich, jak
i próżniowych należy przyjąć na każdy m2 powierzchni absorbera przepływ objętościowy na poziomie
40 (dm3/m2∙h). Zbyt mały przepływ przez instalację
powoduje częste przegrzewy instalacji, a w konsekwencji degradację płynu i zablokowanie przepływu. W odwrotnej sytuacji, tj. zwiększonego przepływu objętościowego może dochodzić do szybszego
zużywania się m.in. pompy obiegu solarnego.

rakterystyki czujników temperatury. Jeżeli w instalacji
zabudowany jest termostatyczny zawór mieszający należy skontrolować jego prawidłowe nastawy.
Dodatkowe czynności, które należy przeprowadzić co
3 do 5 lat pracy instalacji, dotyczą oględzin istotnych komponentów instalacji, tzn. trzeba skontrolować powierzchnię kolektorów, jakość absorbera oraz przeprowadzić
kontrolę jakości izolacji termicznej przewodów instalacji.
Każdy przegląd techniczny wymaga przeprowadzenia kontroli zgodności parametrów solarnych w zależności od nasłonecznienia. Powyższe sprawdzenie można przeprowadzić na podstawie odczytów
parametrów na termometrach zasilania i powrotu
z instalacji solarnej i porównanie ich z odczytami wartości temperatury na czujniku cieczy w kolektorze
oraz czujniku temperatury wody w podgrzewaczu.

Właściwe przeprowadzenie przeglądu
instalacji…

Czynności końcowe
W zależności od zastosowanego regulatora należy
przeprowadzić kontrolę przyłączy elektrycznych regulatora m.in. biegunowość przyłącza zasilania, cha-

…zgodnie z powyższymi wytycznymi gwarantuje
bezpieczną i bezproblemową pracę instalacji solarnej. Efektywna praca z kolei pozwala na wykorzystanie darmowej energii promieniowania słonecznego,
ochronę środowiska naturalnego oraz niższe koszty
eksploatacyjne dla użytkowników.
Fot. i rys. Viessmann

Viega Eco Plus

Jakość w każdej sytuacji

100
viega.pl

Opór w kΩ

10

1

l/min

B
0,1

Zalety w praktyce
Prosta instalacja, wytrzymałe materiały wysokiej jakości, cztery wysokości montażu ceramiki
i możliwość łączenia stelaża ze wszystkimi płytkami uruchamiającymi Visign. Funkcjonalność,
technologia i uniwersalność: Viega Eco Plus – jeden system, tak wiele korzyści.
Viega. Connected in quality.
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Charakterystyki czujników regulatora Vitosolic

Skala na rotametrze
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Instalacja słoneczna Buderus
Pewna inwestycja w przyszłość

Bezpłatna energia
przez cały rok

Technika słoneczna Buderus daje wiele możliwości: sprawdzi się w nowej instalacji
oraz przy modernizacji istniejącej, do samego podgrzewania wody użytkowej, a także
wspomagania ogrzewania. To dlatego, że Buderus oferuje kompleksowy program
spełniający indywidualne wymagania użytkownika pełny system
i wszystkie jego
1061
Instalacja słoneczna Buderus to pewna inwestycja w przyszłość.
1035
komponenty:
od
kolektora
słonecznego
na dachu
Na dodatek już
w przypadku
powierzchni
kolektora wynoszącej
zaledwie 6po
m układ regulacji.
1009
2

można uniknąć emisji do środowiska do 1000 kg CO2 rocznie. Technika
983
słoneczna Buderus daje wiele możliwości: sprawdzi się w nowej instalacji
KWh/m2 na rok (MJ/m2 na dzień)
oraz przy modernizacji istniejącej, do samego podgrzewania wody użytkowej,
a także wspomagania ogrzewania. To dlatego, że Buderus oferuje kompleksowy
nym tworzywa
sztucznego.
Z nią sklejona
wyso- Oferujemy
możnapełny
wykorzystać nawet mniejsze lub podzielone
program spełniający
indywidualne
wymaganiajest
użytkownika.
system i wszystkiej jego komponenty: od kolektora słonecznego na dachu
kiej jakości
powłoka kolektora z solarnego trwałego powierzchnie dachowe.
po układ regulacji.

Logasol CKN2.0

Płaskie kolektory Logasol CKN2.0 to idealne
urządzenia dla osób, które dopiero wkraczają
w technologię słoneczną. Płaskie kolektory Logasol
CKN2.0 charakteryzują się wyjątkowo atrakcyjnym
stosunkiem ceny do wydajności i zastosowaniem
nowoczesnych oraz sprawdzonych rozwiązań technologicznych. Miedziana płyta pokryta wysokoselektywnym absorberem, który praktycznie w całości
pochłania padające promieniowanie słoneczne, jak
również jednowarstwowe szkło słoneczne o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego zapewniają większą wydajność kolektora. Rama
Logasol CKN2.0 wykonana jest z aluminium co sprawia, że jest on lekki, trwały, odporny na korozję i warunki pogodowe. Dzięki zaawansowanej technice

łączenia poszczególnych elementów, montaż kolektora jest tak łatwy, jak w przypadku innych produktów
marki Buderus. Kolektory słoneczne Logasol CKN2.0
z powodzeniem znajdują zastosowanie zarówno
w małych instalacjach przeznaczonych do budynków
jednorodzinnych, jak również w dużych instalacjach
przeznaczonych do budownictwa wielorodzinnego i obiektów użyteczności publicznej, czy to do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wspomagania centralnego ogrzewania, czy ogrzewania wody
w basenach kąpielowych.

szkła. Dzięki temu konstrukcja jest lekka, lecz mimo
to bardzo trwała i wytrzymała. Kolejną zaletą jest
harfa rurowa z miedzi oraz blacha absorbera z aluminium, które zostały zgrzane ze sobą ultradźwiękowo
w sposób trwały i solidny. Absorber harfowy oraz niskie straty ciśnienia sprawiają, że kolektor płaski jest
szczególnie wszechstronny. Możliwe są różne warianty ułożenia na dachach spadzistych i płaskich
lub na fasadzie. Dzięki temu w bardzo prosty sposób

Logasol SKT1.0
Kolektor Logasol SKT1.0 to wysokowydajna technika
wykonania wykorzystująca innowacyjną technologię
zgrzewania ultradźwiękowego
Omega. Duża poTechnologię słoneczną można skutecznie
wykorzystać
na całym
obszarzewynosząca
Polski.
wierzchnia kolektora
Logasol
SKT1.0
2,43
Najbardziej uprzywilejowanym regionem,
2
pod względem napromieniowania
m sprawia, że optymalne
jest przekazywanie ciesłonecznego, jest południowa część
pła potrzebne dowojewództwa
przygotowania
c.w.u.
i c.o. Spralubelskiego oraz
wschodnie
i środkowe obszary kraju.
wia ona także, że ten model kolektora jest jednym

Logasol SKN4.0
Odpowiedzią na stale rosnące ceny energii jest kolektor Logasol SKN4.0. Rama i tylna ściana tego kolektora
mają formę wanny ze wzmocnionego włóknem szklaLogasol SKR 10 CPC

Logasol SKT1.0

Logasol SKN4.0

Logasol CKN2.0
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Pakiety solarne Buderus – doskonała współpraca
Skonfigurowane przez producenta pakiety solarne
to gwarancja optymalnego dopasowania wszystkich ich składowych elementów. Dodatkową korzyścią w porównaniu z zakupem poszczególnych
komponentów jest atrakcyjna cena i gwarancja systemowa Buderus. Pakiety różnią się między sobą rodzajem i liczbą kolektorów słonecznych, rodzajem zasobnika oraz przynależnym układem regulacji. Zaletą
pakietów jest wyposażenie stacji solarnej w regulator,
który reguluje instalację według zapotrzebowania.
SOLAR 200 / SOLAR 200+
- 2 kolektory słoneczne Logasol CKN2.0-s
- zestaw montażowy na dach skośny
- połączenie hydrauliczne pola kolektorów
- podgrzewacz solarny Logalux SBB200W o pojemności 200 l
- dwudrogowa stacja solarna KS0105SC20 z wbudowanym separatorem powietrza oraz zintegrowanym regulatorem instalacji solarnej
- pakiet w wersji „+” zamiast regulatora SC20 zintegrowanego w stacji solarnej KS0105, ma moduł

z największych oferowanych na rynku. Jest także
liderem w zakresie efektywności, m.in. dzięki absorberowi z aluminium, który zapewnia wyjątkową
wydajność i to przy małej wadze urządzenia. Pokryty wysokoselektywną powłoką aluminiowy absorber zamienia padające na niego promienie słoneczne w ciepło. Jest ono optymalnie kierowane dalej za
pomocą orurowania o podwójnym meandrze.
Drobna zmiana w obróbce materiału może mieć
wielkie znaczenie, widać to na przykładzie kolektora
Logasol SKT1.0: meander podwójny jest połączony
z absorberem całopowierzchniowym za pomocą

zgrzewania ultradźwiękowego w technologii Omega. Zalety – spoiny są niewidoczne, a powierzchnia
styku do przekazywania ciepła ulega zwiększeniu,
co tym samym zwiększa ilość uzyskanej energii słonecznej. Ponadto materiał wyróżnia się optymalnym
zachowaniem przy rozszerzaniu cieplnym.
Logasol SKR
Zasada działania kolektora próżniowego przypomina
termos: próżnia jest wykorzystywana tutaj jako skuteczna izolacja cieplna. Dlatego rurowe kolektory
próżniowe wiodą prym, jeżeli chodzi o ilość pozyska-

nej energii. Kolektor próżniowy Logasol SKR jest tak
skuteczny, że nawet w zimne i mało słoneczne dni jest
w stanie wprowadzać ciepło do instalacji grzewczej.
Umożliwia to doskonała izolacja cieplna rur próżniowych,
która o każdej porze roku gwarantuje wysoki
współczynnik sprawności. Z tego powodu kolektor Logasol SKR jest szczególnie dobrze przystosowany do
wspomagania ogrzewania. W zależności od zapotrzebowania na ciepło, gotowe do montażu moduły
z sześcioma rurami próżniowymi można elastycznie
przyłączyć do pól kolektorów o innym rozmiarze. Można
je w prosty sposób dopasować do zasobników o różnym

MS100 umożliwiający komunikację pomiędzy kotłem marki Buderus a instalacją solarną
- naczynie wzbiorcze o pojemności 18 l
- zestaw podłączeniowy naczynia wzbiorczego
- płyn solarny Tyfocor L o pojemności 20 l
SOLAR 300 / SOLAR 300+
- 3 kolektory słoneczne Logasol CKN2.0-s
- zestaw montażowy na dach skośny
- połączenia hydrauliczne pola kolektorów
- podgrzewacz solarny Logalux SMB300W o pojemności 300 l
- dwudrogowa stacja solarna KS0105SC20 z wbudowanym separatorem powietrza oraz zintegrowanym regulatorem instalacji solarnej
- pakiet w wersji „+” zamiast regulatora SC20 zintegrowanego w stacji solarnej KS0105, ma moduł
MS100 umożliwiający komunikację pomiędzy kotłem marki Buderus, a instalacją solarną
- naczynie wzbiorcze o pojemności 18 l
- zestaw podłączeniowy naczynia wzbiorczego
- płyn solarny Tyfocor L o pojemności 30 l

rozmiarze lub warunków budowlanych na miejscu – na
dachu skośnym, płaskim lub pionowo na fasadzie.
rekl ama

Robert Bosch
Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Infolinia:
801 777 801
biuro@buderus.pl,
www.buderus.pl
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Hewalex – najwyższa efektywność
wykorzystania energii ze Słońca
Rynek odnawialnych źródeł energii ma już w Polsce długą tradycję rozwoju i podlega ciągłym przeobrażeniom.
Zakres oferowanych urządzeń i systemów OZE uległ w ostatnich latach znacznemu rozszerzeniu, tak samo
jak nastąpiła silna popularyzacja wielu rozwiązań. Szczególnie dotyczyło to termicznych instalacji solarnych,
stosunkowo przystępnych cenowo i łatwych do zastosowania w różnego rodzaju obiektach.

W ofercie Hewalex znajdują się wyłącznie
urządzenia korzystające z energii odnawialnej

Blisko 30 lat doświadczenia w branży OZE

W produkcji znajdują się zarówno układy harfowe, jak i meandrowe łączone z płytą absorbera
w technologii spawania laserowego

Pierwsze kolektory słoneczne były produkowane
przez firmę Hewalex już w 1990 roku i jako pierwsze z Polski przechodziły pełne badania certyfikujące (1994 r. AEIOU Austria) oraz uzyskiwały certyfikaty Solar Keymark od 2007 r.
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Obecna oferta w zakresie instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wynika z konsekwentnego utrzymywania związku firmy wyłącznie z segmentem energetyki OZE.
Kolektory słoneczne
Wśród kolektorów słonecznych można dokonać
wyboru między wieloma modelami różniącymi się
rodzajem zastosowanych materiałów absorbera, jego układu orurowania,
a także wielkości. Podstawowym typoszeregiem są kolektory płaskie typu TLP AC (np.
KS2100 TLP AC, czy KS2600
TLP AC). Cechują się optymalną
relacją ceny zakupu do efektów
pracy z racji zastosowania absorberów aluminiowo-miedzianych (Al-Cu). Harfowy układ orurowania pozwala na szerokie możliwości
zabudowy kolektora (pionowo, poziomo) i nie wymaga dodatkowych zabiegów (poziomowanie itp.).
Osiąganiu wysokiej sprawności sprzyja zastosowanie
izolacji cieplnej dolnej i bocznej wykonanej z wełny
skalnej oraz szyby ze szkła o najwyższej klasie przepuszczalności promieniowania słonecznego U1. Kolektory są przystosowane do pracy w każdej strefie
klimatycznej i znajdują miejsce w inwestycjach nie
tylko w Polsce, ale również na południu i północy
Europy oraz innych kontynentach. Rozwinięciem tej
konstrukcji kolektora jest model TLP ACR (np. KS2100
TLP ACR), w którym sprawność jest zwiększona dzięki zastosowaniu szyby ze szkła antyrefleksyjnego.
Niezmiennie od ponad 20 lat wyróżnikiem rynkowym
jest 10-letni okres gwarancji dla wszystkich kolektorów słonecznych Hewalex z minimalnym zakresem
wymagań eksploatacyjnych.

Zobacz ofertę techniki
solarnej Hewalex
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Podgrzewacze pojemnościowe
Zgodnie z wymaganiami ekoprojektu od września
2017 r., podgrzewacze pojemnościowe ciepłej wody

Zobacz ofertę podgrzewaczy
pojemnościowych Hewalex

Klasa C podgrzewaczy wody zapewnia optymalną relację
ceny zakupu do efektywności energetycznej

System zdalnego nadzoru
EKONTROL

użytkowej w ofercie Hewalex mają klasę efektywności co najmniej na poziomie C. Są one oferowane
w zestawach jako 2-wężownicowe emaliowane o pojemności od 200 do 500 litrów, ale także jako podgrzewacze uniwersalne INTEGRA o pojemności 400,
500 lub 800 litrów. Pozwalają na wspomaganie ogrzewania i współpracę kilku źródeł ciepła, np. kotła gazowego, na paliwo stałe i pompy ciepła. Dla dużych
instalacji dostępne są podgrzewacze oraz zasobniki o pojemności od 750 do 5000 litrów.
Automatyka i grupy pompowe
Zespoły pompowo-sterownicze ZPS własnej konstrukcji i produkcji, gdzie najczęściej wybierany zespół ZPS18e-01 ECO pozwala na obsługę 19 schematów instalacji solarnej.
Standardowo wyposażony jest w 4 czujniki temperatury i elektroniczny przepływomierz oraz sterownik
G422 z modułem tekstowym. Wbudowane zawory
spustowo-napełniające pozwalają na wygodne uruchamianie i konserwację instalacji solarnej oraz skracają czas prac montażowych. Zespół ZPS został wysoko oceniony w testach laboratorium WILO INTEC
pod względem niskich oporów przepływu oraz zdolności odpowietrzania. Dodatkową opcję dla sterownika stanowi system zdalnego nadzoru EKONTROL.
Stale rozwijany wzbogacił się w ostatnim czasie o grupę OPTI-ENER służącą do kontroli i optymalizacji bilansu energii elektrycznej w domu, szczególnie w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną.
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Kolektory słoneczne a warunki WT 2017 i WT 2021
W obecnych wymaganiach dla efektywności energetycznej priorytetowo traktuje się kwestię ograniczania
zużycia energii pierwotnej (w miejscu wytworzenia).
Przykładowo wytworzenie 1 kWh energii elektrycznej
wymaga zużycia 3 kWh energii pierwotnej. Wyróżniającą
cechą termicznej instalacji solarnej jest jej maksymalna
efektywność energetyczna. Zużywa ona śladową ilość
energii elektrycznej w stosunku do wytwarzanego ciepła. Dla kolektorów słonecznych przyjęto wobec tego
zerowe zużycie energii pierwotnej. Ma to wysokie znaczenie wobec wprowadzanych warunków technicznych
dla budynków WT 2017 i WT 2021. Samo zastosowanie
efektywnego systemu grzewczego, chłodzącego i wentylacyjnego może się okazać niewystarczające. Dodanie
instalacji solarnej obniży bezpośrednio zużycie energii
pierwotnej, aby spełnić wymagania WT 2017 czy WT 2021.

Przykład łączonego systemu o najwyższej efektywności
energetycznej A+++. Pompa ciepła Hewalex PCWU
300SK-2,5kW uzyskuje samodzielnie klasę A+
w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
W połączeniu z 2 kolektorami płaskimi KS2100 TLP
ACR klasa ta zwiększa się do najwyższej A+++.

System EKONTROL i OPTI-ENER pozwalają na zdalne zarządzanie pracą urządzeń OZE i
wyposażenia elektrycznego budynku. Ich obsługa odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej
oraz aplikacji smartfonowej

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl

rekl ama

W ostatnich raportach solrico największych producentów kolektorów płaskich na świecie, firma Hewalex
była notowana jako jedyna firma z Polski (TOP 10 europejskich producentów raportu solrico 01/2018)
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szklanym tworzywa sztucznego zapewnia wysoką

stojącej lub leżącej. Łączniki stosowane do ochron

stabilność i trwałość obudowy. Ponadto kolektor jest

kantów mocują kolektory jeden do drugiego, zape

wyjątkowo lekki, co stanowi wyraźną zaletę w

maksymalną stabilność i bezpieczeństwo transpor

porównaniu z tradycyjną ramą z aluminium.

Dwa narożniki transportowe zawierają po zestawi

a r t y k u ł

Kolektory Junkers-Bosch –
słońce nie wystawia rachunku!
Sprawny montaż przy użyciu tylko

Szybkie łączenie

jednego narzędzia

Praktyczna technika szybkiego połączenia nie wymaga

Przemyślana technika montażu i połączeń kolektorów

narzędzi, co oznacza dużą oszczędność czasu.

płaskich Bosch redukuje nakład pracy. Montaż

W przypadku FKC-2 podłączenie hydrauliczne wykonuje

na dachu odbywa się za pomocą zmiennych haków

się za pomocą węża plecionego ze wstępnie napiętymi

dachowych, które można w łatwy sposób

opaskami z taśmy sprężynowej. Przetestowana przez TÜV

Instalację
dozamocowania
przygotowania
zamontować
w wytrzymuje
niemal każdym
domowym.
technika
połączeniowa
ciśnienie 6gospodarstwie
bar.
przymocowaćsolarną
do dachu. Do
systemu c.w.u. można
Materiałnowych
jest odporny
na promieniowanie
UV i od wielu
szyn na
hakach dachowych
wystarczy klucz nie tylko w przypadku
Jest
doskonałym
rozwiązaniem
budynków,
ale także
nadaje się do energetycznej
sprawdza się wod
sektorze
imbusowy. Hak dachowy
można przekształcić
optymalizacji
istniejących
instalacji grzewczych –latniezależnie
tego,motoryzacyjnym.
jaki system ogrzewania ani jakie żródło
W przypadku kolektora FT226-2V stosowany jest wysokiej
w kotew krokwiową. Niezwykle praktyczne są nowe
ciepła
były dotychczas wykorzystywane. Latem rozwiązanie
solarne Bosch często pokrywa zapotrzebowanie
jakości zaizolowany łącznik ze stali szlachetnej, który
zaciski montażowe – za pomocą zielonej kropki
na
ciepłą wodę użytkową w 100%. W średniej skali
rocznej wynika z tego oszczędność energii do 60% w zakresie
można w prosty sposób przymocować za pomocą
z boku sygnalizują, czy montaż został wykonany
przygotowania
c.w.u. Korzystając z energii słonecznej
także
wspomagania
centralnego ogrzewania, można
zacisków
ze stalido
szlachetnej.
Każde połączenie
prawidłowo.
zabezpieczają odporne na temperaturę
dodatkowo zaoszczędzić do 30% energii grzewczej.
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osprzętu montażowego.

Narożnik transp
Dwa narożniki k
kolektora zawie
po zestawie po

Kolektor płaski FKC-2
serii SO 5000 TF

Kolektor płaski FT226-2V
serii SO 70000 TF

DIN
Reg.-Nr. 011-7S1924 F

i glikol uszczelki typu O-ring.

Zaciski montażowe

System przyłączeniowy FKC-2

Wąż pleciony

Wąż pleciony
z opaskami z taśmy

System przyłączeniowy FT226-2V

Nowe zaciski montażowe
za pomocą zielonej kropki
sygnalizują prawidłowość montażu

Przykład montażu

Zaizolowana
karbowana rura i zaciski
ze stali szlachetnej

Łącznik ze stali
szlachetnej

Kolektory płaskie – wydajne

urządzenia na dach

Kolektory płaskie Bosch FKC-2 serii SO5000TF oraz
FT226-2V serii SO7000TF to połączenie wysokiej
wydajności, dużej elastyczności oraz łatwości montażu.
Pionowe wykonanie jest najczęściej spotykanym
rozwiązaniem montażowym wśród kolektorów słonecznych. Zastosowanie wzmocnionego włóknem
szklanym tworzywa sztucznego zapewnia wysoką
stabilność i trwałość obudowy. Ponadto kolektor
jest wyjątkowo lekki, co stanowi wyraźną zaletę
w porównaniu z tradycyjną ramą z aluminium.
Stabilna ochrona naroży ramy sprawia, że transport
i składowanie są wyjątkowo bezpieczne – na jednej palecie można umieścić do ośmiu kolektorów
w pozycji stojącej lub leżącej. Łączniki stosowane do ochrony narożników mocują kolektory jeden
do drugiego, zapewniając maksymalną stabilność
i bezpieczeństwo transportu. Dwa narożniki transportowe zawierają po zestawie osprzętu montażowego.
Przemyślana technika montażu i połączeń kolektorów

płaskich Bosch redukuje nakład pracy. Montaż na dachu odbywa się za pomocą zmiennych haków dachowych, które można w łatwy sposób przymocować
do połaci. Do zamocowania systemu szyn na hakach dachowych wystarczy klucz imbusowy. Hak
dachowy można przekształcić w kotew krokwiową.
Niezwykle praktyczne są nowe zaciski montażowe
– za pomocą zielonej kropki z boku sygnalizują, czy
montaż został wykonany prawidłowo.
W przypadku FKC-2 podłączenie hydrauliczne wykonuje się za pomocą węża plecionego ze wstępnie
napiętymi opaskami z taśmy sprężynowej. Przetestowana przez TÜV technika połączeniowa wytrzymuje ciśnienie 6 bar. Materiał jest odporny na promieniowanie UV i od wielu lat sprawdza się w sektorze
motoryzacyjnym.
W przypadku kolektora FT226-2V stosowany jest wysokiej jakości zaizolowany łącznik ze stali szlachetnej, który w prosty sposób mocuje się za pomocą
zacisków ze stali szlachetnej. Każde połączenie
zabezpieczają odporne na temperaturę i glikol
uszczelki typu O-ring.
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Kolektor FKC-2

Kolektor płaski FKC-2 serii SO5000TF przekonuje
swoją lekkością: jednoczęściowa wanna kolektora ze
wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego nie tylko jest wyjątkowo stabilna i trwała, ale też
ma niewielki ciężar. Ułatwia przenoszenie i umożliwia
łatwy transport na dach. System szyn oraz technika
szybkiego podłączenia znacznie usprawniają montaż.
Już na samym dachu najwyższej jakości bezpieczne szkło solarne chroni kolektor FKC-2 przed korozją
i oddziaływaniem warunków pogodowych. Wydajny
aluminiowy absorber całopowierzchniowy zapewnia
wysoki stopień wykorzystania ciepła, a przy tym ma
atrakcyjny wygląd.

Komponenty i rozwiązania instalacji
solarnych Bosch

Kolektor FT226-2V
Najlepszy w zakresie wydajności i designu. Tak można
opisać lekki kolektor FT226-2V. Aluminiowy absorber
całopowierzchniowy z powłoką PVD, większa zdolność
przewodzenia ciepła oraz wyjątkowa konstrukcja z meandrem podwójnym gwarantują optymalne transportowanie ciepła oraz najbardziej wydajną eksploatację.
Meander podwójny jest zgrzewany ultradźwiękowo
w technologii Omega, dzięki czemu kolektor ma znacznie lepszy wygląd, bez spoin. Mimo zwiększonej powierzchni brutto kolektor waży zaledwie 45 kg.
Płaski kolektor FT226-2V charakteryzuje się wysokiej
jakości powłoką wykonaną w technologii próżniowej
oraz przewodami ułożonymi w postaci podwójnego
meandra, co gwarantuje najwyższą wydajność i maksymalne przekazywanie ciepła. Ramy wykonane z włókna szklanego przyczyniają się do małej wagi kolektora.
Wysokiej jakości osprzęt wykonany ze stali nierdzewnej i estetyczny wygląd dopełniają obrazu kolektora.

Cechy kolektora FT226-2:
- 2,43 m² – największa na rynku powierzchnia apertury
- instalowanie na dachu, w linii dachu lub na fasadzie
- solidne szkło odporne na gradobicia oraz odkształcenia
- atrakcyjny wygląd - szczególnie przy montażu
w linii dachu
- możliwość instalowania na różnego rodzaju poszyciach dachowych
- wydajność porównywalna z kolektorami próżniowymi
- maksymalna temperatura stagnacji: 192°C
- maksymalny odbiór ciepła przez czynnik grzewczy,
dzięki przewodom ułożonym w postaci podwójnej
wężownicy
- estetyczny wygląd dzięki profilowi malowanemu
proszkowo w kolorze antracytu
- maksymalnie wykorzystana na absorber powierzchnia kolektora
- szerokie zakres możliwości zainstalowania na dachu

Wysokowydajne kolektory słoneczne to zaledwie
niewielka część asortymentu Junkers-Bosch. Firma
oferuje wszystkie komponenty instalacji solarnej:
- stacje solarne AGS-2
Niezwykle łatwe i szybkie w montażu dzięki wstępnie
zamontowanym grupom rur. Zarówno jednodrogowe, jak i dwudrogowe stacje solarne są wyposażone
w niezbędne dla obiegu solarnego urządzenia eksploatacyjne i zabezpieczające. Dwudrogowa stacja
AGS10-2 wyposażona jest w wbudowany separator
powietrza, dzięki czemu odpowietrznik na dachu nie
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jest potrzebny. W urządzeniu AGS10 na indywidualne zamówienie może być wbudowany regulator solarny. Taki kompletny system, w którym wszystkie
komponenty są optymalnie wyregulowane oznacza szybszy montaż. Elastyczne stacje jedno i dwudrogowe przeznaczone są dla instalacji z od 1 do 10
płaskimi kolektorami słonecznymi.
- moduły solarne MS 100/200
W przypadku instalacji grzewczej z magistralą EMS 2
zaleca się zastosowanie modułów solarnych MS100
oraz MS200, które dopasowują do pogody współpracę
instalacji solarnej z kotłem kondensacyjnym.
- autonomiczny regulator solarny B-sol100-2 /
CS200
Dla instalacji solarnych bez podłączenia do c.o. przeznaczony jest asortyment regulatorów solarnych.
Zapewniają one różne poziomy komfortu oraz są
wyposażone w wyświetlacz graficzny z animacją hydrauliki systemowej. B-sol100-2 jest przeznaczony
do instalacji solarnych do przygotowywania c.w.u.
CS200 to osobny element obsługowy dla modułu
solarnego MS200. Wraz z modułem solarnym MS200
stanowi kompletne rozwiązanie, które spełnia wszelkie oczekiwania w zakresie instalacji solarnych.

Zobacz ofertę pakietów
Junkers-Bosch: kolektory
słoneczne plus zasobnik

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Ogrzewanie i chłodzenie
płaszczyznowe COSMO
Wybór ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego COSMO umożliwia pełne i profesjonalne wsparcie techniczne
i kompleksowe doradztwo, pomoc we wszystkich obliczeniach i doborze poszczególnych elementów, przydatne
szkolenia i praktyczne wskazówki przed, w trakcie i po realizacji instalacji na budowie. Instalator w każdej chwili
ma możliwość zgłoszenia reklamacji i uzyskania pełnej pomocy ze strony przedstawicieli producenta.

Rury w systemie COSMO

Kluczowym elementem instalacji są rury. W systemie COSMO stosuje się rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT z wkładką aluminiową. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na temperaturę oraz
ciśnienie, zachowując przy tym wieloletnią żywotność (ponad 50 lat).
Maksymalne parametry pracy dla instalacji grzewczych to 95 st. C oraz 6 bar (zgodne z normą PN EN
21003). Są odporne na korozję, zarastanie i obojętne
chemicznie, dlatego doskonale sprawdzają się w instalacjach grzewczych. Warstwa aluminium znajdująca się w środku ścianki rury zabezpiecza przed wnikaniem tlenu przez ścianki rury, znacznie zmniejsza
wydłużenia termiczne oraz pozwala zachować rurze nadany kształt. Ponadto proces łączenia płaszcza aluminiowego jest wykonywany doczołowo
metodą spawania laserem. W odróżnieniu od starszej metody spawania „na zakład” technologia ta
zapewnia taką samą grubość warstwy aluminium
w całym przekroju oraz wyższą wytrzymałość na
naprężenia podczas gięcia rur. Pomiędzy warstwami polietylenu i płaszczem aluminiowym znajduje
się specjalna warstwa spajająca, która uniemożliwia rozwarstwianie rury. Rury mają renomowany
niemiecki certyfikat DIN Certco (nr 3V379 MVR (M))

Zastosowanie pełnego systemu COSMO gwarantuje całkowitą kompatybilność poszczególnych elementów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego i niweluje ryzyko powstania błędów i niewłaściwej pracy
instalacji. Wybór losowych komponentów skutkuje brakiem gwarancji
systemowej, co w praktyce oznacza, że odpowiedzialność za właściwą
pracę instalacji płaszczyznowej spoczywa w pełni na wykonawcy, który traci cenną możliwość wsparcia ze strony producenta systemu.
gwarantujący najwyższą jakość oraz pełną kompatybilność połączenia rury, złączki i rozdzielacza.
Rozdzielacz Cosmo
Za dystrybucję strumienia wody do poszczególnych
obwodów grzewczych odpowiada rozdzielacz. Rozdzielacze Cosmo wyposażono w najlepszy osprzęt
do regulacji i pomiaru przepływu, który ma funkcję
„pamięci nastawy wstępnej”. Dzięki tej właściwości
raz prawidłowo wyregulowana instalacja zostanie zapamiętana przez rozdzielacz. Jeżeli w przyszłości instalacja zostanie rozregulowana przez użytkownika,
funkcja pamięci pozwoli szybko powrócić do właściwych ustawień pierwotnych. Oprócz tego wskaźniki
przepływu mają funkcję czyszczenia fiolki, która może
się zabrudzić w miarę upływu czasu i uniemożliwić
odczyt. W trakcie tego procesu nie trzeba opróżniać

instalacji lub wyłączać ogrzewania, ponieważ specjalna konstrukcja wskaźnika umożliwia odkręcenie
fiolki bez utraty szczelności. Zaletą tego rozdzielacza
jest możliwość montażu w dowolnej pozycji (w pionie lub poziomie) oraz podłączenia z prawej lub lewej
strony. Dodatkowo rozstaw króćców 50 mm umożliwia swobodne podłączanie wężownic oraz montaż
osprzętu regulacyjnego. Specjalnie w tym celu, rozdzielacz wyposażono we wkładki zaworowe z gwintem M30x1,5, które są przystosowane do montażu
głowic termoelektrycznych. Oba kolektory wyposażono w odpowietrzniki oraz zawory spustowe. W ze-

stawie dołączone są uchwyty ścienne z wkładkami
tłumiącymi drgania. Rozdzielacze są wytwarzane we
Włoszech na zautomatyzowanej linii produkcyjnej,
a każdy egzemplarz przechodzi test szczelności gwarantujący jakość produktu. Ponadto zastosowanie
wysokiej jakości stali nierdzewnej 1.4301 gwarantuje dużą wytrzymałość mechaniczną. Zastosowanie
specjalnego profilu 40x1,6 mm pozwala na obniżenie
prędkości przepływu o 10%. W porównaniu do profili mosiężnych tej samej średnicy, pozytywnie wpływa to na charakterystykę hydrauliczną, zmniejszając opory przepływu.
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Ustawa deweloperska

Siłownik elektryczny Cosmo

Rozdzielacz Cosmo

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT

Złączka zaciskowa COSMO

Złączka zaciskowa COSMO
Podłączając rury do rozdzielacza, należy zastosować złączkę zaciskową Cosmo, która zapewnia pełną szczelność i wieloletnią trwałość połączenia. Tak
wykonany system objęty jest 10-letnią gwarancją
producenta, która chroni instalatora i inwestora przed

każdą wadą produktu. Instalator może otrzymać certyfikat gwarancyjny dla systemu ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego COSMO, który uprawnia do
pełnego wsparcia ze strony producenta wraz z ubezpieczeniem na 1 000 000 euro, na pokrycie kosztów
naprawy ewentualnych uszkodzeń.

System ogrzewania podłogowego generuje większe oszczędności po zastosowaniu indywidualnych termostatów sterujących temperaturą powietrza w pomieszczeniu.
Termostaty są sprzężone z siłownikami elektrycznymi zamontowanymi na zaworach
termostatycznych na rozdzielaczu, które otwierają lub zamykają przepływ w danym
obwodzie grzewczym, dostarczając odpowiednią, potrzebną w danej chwili ilość ciepła. Siłowniki Cosmo są przede wszystkim trwałe i niezawodne, ale również szybkie
(czas otwarcia-zamknięcia ok. 3 min.) i energooszczędne (moc poniżej 2 W). Zostały
też perfekcyjnie zestrojone z rozdzielaczem Cosmo, dlatego tworzą integralną część
systemu ogrzewania podłogowego Cosmo.

Zapewnienie lepszej ochrony osobom kupującym mieszkania to główny cel nowelizacji tzw. ustawy deweloperskiej autorstwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd chce także m.in. zlikwidować otwarte
mieszkaniowe rachunki powiernicze bez zabezpieczenia.
• Przed 2012 r. w Polsce brak było regulacji dot. stosunków między nabywcą a deweloperem.
• Przez brak przepisów w tym zakresie to nabywcy
w praktyce ponosili ryzyko prowadzenia inwestycji deweloperskiej np. w przypadku upadłości dewelopera.
• Projektowana nowela - jak wskazują autorzy projektu
- jest odpowiedzią na negatywne wydarzenia na rynku
nieruchomości, a zwłaszcza upadłości firm deweloperskich i związanych z tym strat finansowych osób, które
nabywały domy czy lokale od tych firm.
Projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska) został opublikowany na stronach Rządowego
Centrum Legislacji. Jak wynika z RCL projekt jest obecnie na etapie konsultacji publicznych.
Jak czytamy w uzasadnieniu dołączonym do projektu, przed 2012 r. w Polsce brak było regulacji dot. stosunków między nabywcą a deweloperem. Przez brak
przepisów w tym zakresie to nabywcy w praktyce ponosili ryzyko prowadzenia inwestycji deweloperskiej
np. w przypadku upadłości dewelopera. Mogli jedynie dochodzić do swoich roszczeń na podstawie zasad
ogólnych, a to często prowadziło do utraty oszczędności całego życia. Pozostawali ponadto z obowiązkiem
spłaty kredytu hipotecznego, który zaciągnęli na kupno mieszkania.
Zgodnie z planowanymi przepisami, wpłaty klientów
mają być powiązane z postępami prac na budowie. Pozwoli to - w razie ewentualnej upadłości dewelopera lub
banku - ograniczyć ryzyko utraty wszystkich pieniędzy.
Bank przed przekazaniem środków deweloperowi ma
dokładnie sprawdzać m.in. czy posiada on prawo do
terenu, czy pozwolenie na budowę jest ważne, czy nie

toczy się postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe. Jeśli coś będzie nie w porządku, bank wstrzyma
wypłatę do czasu usunięcia nieprawidłowości.
Dodatkowo, kiedy okaże się, że deweloper zaprzestał
budowy - bank obowiązkowo będzie musiał rozwiązać
umowę o prowadzenie MRP i zwrócić nabywcy wszystkie zgromadzone na tym rachunku pieniądze.
Po zmianach MRP będzie zakładany dla każdego zadania
inwestycyjnego, które zostanie wyodrębnione z przedsięwzięcia deweloperskiego. Dzięki temu - w przypadku jakiegoś problemu (upadłość dewelopera lub banku,
przerwanie budowy) - nabywcy łatwiej będzie dochodzić swoich roszczeń (np. zwrotu pieniędzy), niż gdyby
MRP tak jak obecnie obejmował całe - często wieloetapowe - przedsięwzięcie.
UOKiK proponuje także, aby deweloper mógł zamknąć
MRP dopiero, gdy zostanie ustanowione prawo odrębnej własności ostatniego z niesprzedanych lokali. Potem będzie mógł zawierać wyłącznie umowy sprzedaży - takie jak na rynku wtórnym. Będą go jednak nadal
obowiązywały przepisy dotyczące prospektu informacyjnego i procedury odbioru lokali.
Obecnie ustawa deweloperska chroni tylko osoby, które kupują mieszkania przed rozpoczęciem budowy lub
w jej trakcie. UOKiK chciałby rozszerzyć przepisy także
na gotowe lokale. Dzięki temu ich nabywcy zyskaliby
ochronę wpłaconych pieniędzy do czasu przeniesienia
na nich własności. Nie straciliby ich, gdyby w międzyczasie deweloper zbankrutował. Mieliby też takie same
prawa związane z odbiorem mieszkania i zgłaszaniem
wad jak ci, którzy wcześniej przystąpili do inwestycji.
Zgodnie z założeniami nowelizacji, ustawa deweloperska ma obejmować nie tylko zakup mieszkań, ale także
związanych z nimi garaży, boksów na rowery czy udziałów w prawie własności osiedlowej uliczki. W tej chwili na mieszkanie i garaż zawiera się dwie różne umowy,
przy czym wpłaty na miejsce postojowe nie podlegają
ochronie wynikającej z ustawy deweloperskiej.
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Technik OZE – jak go zdobyć?
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Krzysztof Gnyra

Fot. Viessmann

Dokształcanie instalatora – czy potrzebne? „To się nie opłaca” – używasz takiego zwrotu podczas rozmów ze swoimi klientami?
Co, jeśli twój klient rozmawia również z innym instalatorem, który przekona go, że jest na bieżąco z najnowszymi technologiami,
w możliwie najszerszym ich spektrum? Potrafi to udowodnić i na dodatek zagwarantuje, że wiedzę tę wykorzysta podczas
realizacji powierzonego zadania?! A, jeśli do tego konkurencyjna firma zapewnia kompleksową obsługę inwestycji, od projektu
po montaż i serwis… wszystkich instalacji? Z pewnością „nie wygrasz klienta” i nie zarobisz.

Można stać w miejscu i oferować dobrze znane

tradycyjne rozwiązania. Ale, jak długo taka firma
utrzyma się na rynku ?
Cóż…
…konkurencja coraz większa,
…klienci coraz bardziej zainteresowani oszczędzaniem na kosztach eksploatacji budynku, do tego świadomi możliwości, jakie oferuje dzisiejsza technika,

…coraz bardziej też wymagające przepisy prawa
zmuszające do oszczędzania energii, gdzie tradycyjne rozwiązania już nie wystarczają;
…coraz więcej przepisów, które obligują instalatora do podnoszenia swoich kwalifikacji: do szkoleń
i zdobywania nowych uprawnień lub certyfikatów itd.
Żeby dzisiaj oferować klientom kompleksową obsługę wykonania instalacji w jego domu, instalator

musi być hydraulikiem, elektrykiem, a także powinien posiadać wiedzę z zakresu wentylacji i chłodnictwa. Sporo tego, ale wszystko da się zrobić. I nie
musi to wymagać dużego wysiłku… Szkolenia, śledzenie prasy branżowej i stron www, może nie wystarczyć. Chociaż, z pewnością pomaga w codziennej
pracy i sprawia, że jesteśmy na bieżąco. Czasami, żeby
zdobyć potrzebną wiedzę, warto wrócić do „szkoły”.

t e c h n i c z n y
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Technik OZE – dokształcanie
zgodnie z MEN
W 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej
(MEN), ułatwiło podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wprowadzając tzw. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ).
Pojawił się też nowy zawód, odpowiadający potrzebom rynku: „Technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej”, określany w skrócie jako: „Technik OZE”.
Kształcenie realizowane jest w formie dwóch kursów:
BD.17 (B.21): Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
BD.18 (B.22): Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Nauka zwykle trwa 2 lata – w pierwszym roku kurs
BD.17, w drugim roku – kurs BD.18.
Zajęcia odbywają się zazwyczaj stacjonarnie i w formie zaocznej – zajęcia w weekendy, w siedzibie prowadzącego kursy.
„Zazwyczaj”, bo niektórzy organizatorzy umożliwiają
zrobienie obu kursów w ciągu 1 roku szkolnego. Możemy również znaleźć kursy, gdzie zajęcia teoretyczne odbywają się na żywo przez Internet i w godzinach
wieczornych. Co więcej, jeśli nie możesz uczestniczyć
w danym wykładzie, nic nie tracisz. Wykłady są nagrywane i archiwizowane. Każdy uczestnik kursu może
je odtworzyć w dowolnym momencie.
Takie podejście do kształcenia wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dla osób, które mają sporo obowiązków zawodowych na głowie i nie zawsze mogą
bezpośrednio uczestniczyć w wykładach.
Na kursach realizowany jest program nauczania MEN,
który przewiduje kompleksowe kształcenie w zakresie: konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii,
instalacji grzewczych, wentylacji i chłodnictwa. Dla
wielu instalatorów są to zagadnienia dobrze znaczne z codziennej pracy. Wystarczy więc tylko uzupełnić wiedzę, żeby zdobyć nowy zawód.
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Nowa inwestycja
Hydrosolaru

Przykładowy Certyfikat instalatora mikroinstalacji OZE wydawany przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Certyfikat UDT jest dokumentem
potwierdzającym posiadanie przez instalatora kwalifikacji do montażu jednego z 5 wymienionych systemów korzystania z odnawialnych źródeł energii:
kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła, płytkich systemów geotermalnych

Technik OZE – to dopiero początek,
czyli o jakie dodatkowe certyfikaty
możemy się ubiegać?
Kończąc dany kurs trzeba zdać egzaminy państwowe – praktyczny i teoretyczny.
Posiadając wykształcenie średnie, nawet bez matury, i po zdaniu egzaminów z obu kursów absolwent
otrzymuje dyplom państwowy „Technika urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej”. Otrzymuje również Europass, dokument potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, uznawany w krajach UE.
To nie wszystko, bo posiadając dyplom Technika OZE,
wystarczy złożyć do UDT wniosek o wydanie Certyfikatu Instalatora OZE i… taki otrzymamy. Bez szkolenia podstawowego i bez egzaminu UDT, a więc znacznie łatwiej i taniej niż w tradycyjny sposób.
Wystarczy złożyć wniosek o wydanie jednego lub nawet wszystkich pięciu Certyfikatów Instalatora OZE,
żeby je otrzymać. Ponosząc przy tym tylko koszty
wydania danego Certyfikatu. I to wszystko…

Podnosząc swoje kwalifikacje instalator…
…nie tylko zdobywa nową wiedzę i umiejętności. Staje się bardziej konkurencyjny na rynku pracy i może
liczyć na wyższe zarobki.
Dla właścicieli firm kursy mogą być doskonałą formą
doceniania i premiowania pracowników. Każdy chce
rozwijać się i podnosić swoje kwalifikacje. I z pewnością doceni to, że firma to umożliwia.
Szkoła Akademii Viessmann
• kształcenie w zawodzie: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• forma kształcenia: Kwalifikacyjne kursy zawodowe
BD.17 (B.21) i BD.18 (B.22)
• zajęcia teoretyczne: na żywo przez Internet, wykłady nagrywane i udostępniane uczestnikom kursów
• zajęcia praktyczne: w wybrane soboty i niedziele,
w oddziałach firmy Viessmann: Wrocław, Mysłowice,
Piaseczno, Komorniki
• czas trwania nauki: 2 lata
• program kształcenia: podstawa programowa kształ-

cenia w zawodach, zgodnie z rozporządzeniem MEN
Absolwenci Szkoły uzyskują:
• tytuł i dyplom państwowy Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i Europass,
• po ukończeniu Akademii łatwo mogą uzyskać świadectwa Certyfikowanego Instalatora OZE (UDT) – dla
wszystkich 5 OZE, bez dodatkowych szkoleń i bez
zdawania egzaminów,
• słuchacze Akademii mogą bezpłatnie uczestniczyć
w szkoleniach otwartych firmy Viessmann,
• w ramach zajęć praktycznych (w 2-letnim okresie nauki), otrzymują bezpłatnie uprawnienia do
montażu i uruchamiania urządzeń i systemów firmy
Viessmann.
Specjalna oferta dla instalatorów już pracujących
w branży:
• Kursy BD.17 (B.21) i BD.18 (B.22) – oba kursy w 1 rok.
• Czesne: 0 zł.
Więcej informacji o Szkole Akademii Viessmann:
• na stronie: www.viessmann.edu.pl,
• telefonicznie: 505 036 015.

Spółka HYDROSOLAR Małopolska podpisała Akt
Erekcyjny i uroczyście wmurowała kamień węgielny pod budowę centrum magazynowo-biurowego
HYDROSOLAR Małopolska oraz Salonu Łazienek Elements w Modlniczce.
Uroczystość odbyła się się 19 czerwca 2018 r. we wtorek, na terenie inwestycji w Modlniczce k. Krakowa.
W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele spółki
Hydrosolar Małopolska, Holdingu HBH, zaproszeni
goście: wójt gminy Wielka Wieś oraz radni i przedstawiciele gminy, ks. proboszcz parafii Modlnica, sołtys
Modlniczki, przedstawiciele policji i straży pożarnej,
generalnego wykonawcy i nadzoru inspektorskiego,
biura projektowego oraz GZK, a także zaprzyjaźnionych instytucji i firm.
Jak będzie wyglądać nowy obiekt? Wizualizacje inwestycji poniżej.
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Nowy program
„Czyste Powietrze”
Według PORT PC: istnieją duże szanse, by ustrzec się
błędów innych programów likwidacji niskiej emisji
PORT PC

Polski rządu zapowiedział uruchomienie dziesięcioletniego programu „Czyste
Powietrze” z budżetem finansowym 130 mld zł. Proponowany przez rząd model
dofinansowania działań termomodernizacyjnych i wymiany źródeł ciepła,
opierający się m.in. na wprowadzeniu odpisów podatkowych wydaje się być
najskuteczniejszym rozwiązaniem dotacyjnym. Polski rząd skorzystał z rozwiązań,
które sprawdziły się w wielu krajach w Europie i na Świecie.

Wg informacji z rynku część dotychczaso-

wych programów wsparcia finansowego w Polsce
powodowała różnego rodzaju wynaturzenia i prowadziła do nieefektywnego wspierania działań antysmogowych.
PORTPC chciałby zwrócić uwagę na szereg zagadnień pominiętych w dotychczasowych lokalnych lub
wojewódzkich programach likwidacji niskiej emisji.

wadzenie ogólnopolskiej, rzetelnej kampanii informacyjnej o technologiach grzewczych i termomodernizacji, m in. z pokazaniem i wyjaśnieniem
znaczenia kart energetycznych i etykiet produktów grzewczych.
Kolejnym zagadnieniem, które warto podnieść,
jest fakt nadmiernego promowania w programach
dofinansowania niektórych technologii, które nie
przyczyniają się do szybkiej likwidacji tzw. „niskiej
emisji zanieczyszczeń powietrza”. Przykładem jest
promowanie w tych programach termicznych kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych
i pomp ciepła tylko do celów przygotowania ciepłej wody. Oczywiście zastosowanie termicznych
kolektorów słonecznych i pomp ciepła tylko do
celów przygotowania c.w.u. pozwala na likwidację
źródeł „niskiej emisji” w okresie od późnej wiosny
czy lata do wczesnej jesieni, jednak nie mają one
praktycznie żadnego wpływu na obniżenie emisji
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w okresie grzewczym, w którym to problem smogu jest największy i występują przekroczenia stężeń pyłów PM 2.5.

Zdaniem PORT PC, w ramach programu „Czyste Powietrze” konieczne jest
przygotowanie katalogu technologii powodujących realne obniżenie niskiej emisji zanieczyszczeń.

Z dużym smutkiem PORT PC zauważa, w jak wielu
z tych programów brakuje pomp ciepła jako urządzeń centralnego ogrzewania, które nie są w ogóle
źródłem niskiej emisji zanieczyszczeń, a wpływ na
zanieczyszczenie wynikające z wysokiej emisji (kominy), jest równie pomijalny jak w przypadku systemów ciepłowniczych. Co jest istotne, zastosowanie

Doświadczenia wskazują, że spora część dotowanych produktów nie ma w ogóle załączonych
etykiet energetycznych, a nawet nie są dostępne
obowiązkowe karty produktów. Wg oświadczenia
Komisji Europejskiej, do której zwracało się PORT
PC, promowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej to obowiązek polskich władz. W ramach
proponowanych działań niezbędne jest przepro-

Głównym problemem, widocznym praktycznie w większości lokalnych programów
wsparcia, jest brak dostępu informacji na temat wyboru technologii grzewczej. Mimo
obowiązku stosowania europejskich wymogów ekoprojektu i etykietowania energetycznego od 2015 roku, praktycznie żaden program likwidacji niskiej emisji w Polsce
nie wyjaśniał, co oznaczają klasy energetyczne urządzeń grzewczych, co oznaczają
zapisy w obowiązkowych kartach produktów urządzeń grzewczych.

Szczegółowe informacje na temat klas energetycznych nie są przekazywane w żadnym programie
likwidacji niskiej emisji powietrza w Polsce
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pomp ciepła zapewnia trwałą i pewną likwidację niskiej emisji w przeciwieństwie do zamiany kotła na
paliwo stałe na inny bardziej efektywny kocioł na
paliwo stałe.
Dziwi również fakt, że urzędnicy odpowiedzialni
za proces dofinansowania na różnych szczeblach
administracji nie mają wiedzy, że typowa pompa
ciepła (zgodnie z metodologią KE i Eurostatu) jest
w stanie przekazywać do budynku ponad 70% energii ze źródeł odnawialnych, co oznacza aż 4-7-krotnie większe ilości energii z OZE niż w przypadku najczęściej promowanych technologii w programach
wspierających OZE.
Kwestia dużego udziału OZE, jest również o tyle istotna, że jak wskazują ostatnie informacje z Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, prawdopodobnie zostanie utrzymany cel OZE na poziomie około
35% w 2030 roku.
W przypadku zastosowania pomp ciepła następuje
mocne powiązanie obydwu celów: likwidacji niskiej
emisji wraz z dużym udziałem OZE przekazywanym
przez te urządzenia.

W wielu działaniach takich, jak np.
wprowadzenie nowej taryfy antysmogowej G12as, często promuje się wymianę kotłów węglowych na elektryczne kotły i piece akumulacyjne.
Zastosowanie tych urządzeń powoduje ponad dwukrotne zwiększenie
emisji dwutlenku węgla w stosunku
do zamienianych kotłów węglowych.
Jest to w pełni niezrozumiałe i oznacza w praktyce brak wsparcia przez
polski rząd wspólnej europejskiej polityki klimatycznej związanej z zawartym Porozumieniem Paryskim,
w zakresie znacznej redukcji
emisji dwutlenku węgla.
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producentów urządzeń grzewczych planuje zakończenie produkcji kotłów gazowych w perspektywie
najbliższych kilku czy kilkunastu lat.

Warto przypomnieć, że nowa opublikowana wersja dyrektywy budynkowej
EPBD, zakłada konieczność rezygnacji
z paliw kopalnych do ogrzewania wszystkich budynków w UE do roku 2050 r.

Rola pomp ciepła w przemianie energetycznej (elektryfikacja ogrzewania) jest zbliżona do przyszłej
roli samochodów elektrycznych w transporcie (elektryfikacja transportu)
Dzieje się to w momencie, gdy wiele krajów europejskich zapowiada całkowite odejście od ogrzewania
gazowego budynków w perspektywie najbliższych
kilku czy kilkunastu lat, ze względu na konieczność
obniżenia emisji dwutlenku węgla i uniezależnienia
się politycznego od dostawców gazu ziemnego. Np.
we wszystkich poważnych analizach europejskich
przyjmuje się zamianę kotłów gazowych na pompy
ciepła i układy hybrydowe (pompa ciepła z kotłem
gazowym). Najnowszym przykładem zmian jest Holandia, która po serii trzęsień ziemi spowodowanych
wydobyciem gazu, przyśpieszyła o cztery lata datę
wprowadzenia zakazu stosowania kotłów gazowych
w nowych budynkach, który ma obowiązywać już od
lipca 2018 r. Rząd Holandii planuje zakończenie stosowania gazu do celów ogrzewania wszystkich budynków już w 2030 roku. Takie plany podjęło już kilka
innych państw takich, jak: Norwegia, Dania, Belgia.

Podobne plany są obecnie rozważane w Niemczech,
Francji i Wielkiej Brytanii. W październiku tego roku
władze Wiednia będą głosować nad propozycją zakazu stosowania kotłów gazowych i olejowych w nowych i modernizowanych budynkach w obrębie miasta. Również zdecydowana większość europejskich

PORT PC cieszy się z zapowiedzi wsparcia budowy
nowych energooszczędnych budynków w programie „Czyste Powietrze”. Jednak sporo w tym zakresie jest jeszcze do zrobienia. Polska jest obecnie jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, który nie
wprowadził klas energetycznych budynków w krajowym systemie certyfikacji energetycznej. Ważną
zaletą wspomnianego rozwiązania byłaby możliwość
mocnej promocji wśród potencjalnych inwestorów
nowych budynków, które nie powodują niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza. W programie renowacji budynków nie może również zabraknąć poprawnych rozwiązań wentylacji budynku oraz wymogu
konieczności optymalizacji (równoważenia hydraulicznego) instalacji grzewczych, zapewniających spore oszczędności energii jak również prawidłowy komfort użytkowania budynków.

PORT PC zdecydowanie wspiera zapowiedziane działania rządu w zakresie programu „Czyste Powietrze” i zachęca do przeprowadzenia szerokich społecznych konsultacji programu. Sukces może być osiągnięty tylko wtedy, gdy program „Czyste
Powietrze” będzie kompleksowym rozwiązaniem problemu smogu, a szczególnie
niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych, uwzględniając wiele aspektów
między innymi takich, jak polityka klimatyczna Unii Europejskiej, polityka informacyjna, realizacja obowiązków, które nakładają dyrektywy i rozporządzenia UE.
PORT PC zgłasza swoją gotowość do rozmów i wsparcia działań polskiego rządu
w zakresie likwidacji smogu w Polsce.
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Vaillant – jak zmienia się
pod nowymi rządami?
wywiad z Łukaszem Gwiazdowskim

Upłynęło Panu już 9 miesięcy szefowania fir-

mie Vaillant Saunier Duval w Polsce. Jak z perspektywy tego czasu oceniłby Pan swoją nową firmę?
Już podczas pierwszych rozmów z zarządem Vaillant
Group urzekła mnie bardzo wysoka kultura organizacyjna i jasno wytyczona polityka koncernu. Potwierdziło się to w mojej późniejszej pracy na stanowisku
dyrektora odpowiedzialnego za polski rynek.
Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. to stabilna firma
o mocnej i ugruntowanej pozycji rynkowej, działająca w Polsce ponad 25 lat. Silne marki, przede
wszystkim Vaillant oraz doskonała oferta produk-

towa połączona z odpowiednią strategią sprzedaży i marketingu przyniosła bardzo dobre efekty
w ostatnich miesiącach 2017 i pierwszych miesiącach br. Założenia na kolejne lata, to kontynuacja
dotychczasowej, długofalowej strategii, wzmocniona o dodatkowe elementy w obszarze produktów,
sprzedaży i marketingu.
W marce Vaillant chcemy utrzymać świetną pozycję w segmencie urządzeń kondensacyjnych oraz
umacniać naszą obecność w segmencie OZE. Plany
dla marki Saunier Duval to m. in. poszerzenie oferty
produktowej o rozwiązania bazujące na OZE.
Jak bardzo odmienna jest branża grzewcza od sektora AGD, w którym spędził Pan kilka ostatnich lat?
Widocznych jest kilka podobieństw do branży elektroniki użytkowej sprzed 8-10 lat, dotyczy szczególnie segmentu sprzętu AGD do zabudowy. Największe podobieństwo, to model biznesu, rozdrobniona
dystrybucja i model dystrybucji, w którym kluczową

Łukasz Gwiazdowski

Dyrektor zarządzający Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
Ukończył Akademię Ekonomiczą w Poznaniu oraz Executive Master of Busness Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i ICSTE Business School in Lisbon.
Siedemnaście lat pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach sektora elektroniki użytkowej. Od 2009 r. zarządzał sprzedażą, jako dyrektor handlowy w INDESIT Company. Po przejęciu firmy przez Whirlpool Corporation objął stanowisko dyrektora handlowego w Whirlpool
& Indesit Polska. Od września 2016 roku był dyrektorem generalnym w firmie Candy Hoover.
W Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. od 1 września 2017 roku.

rolę odgrywał tradycyjny 3-stopniowy model sprzedaży, gdzie ważną rolę odgrywały studia mebli kuchennych i projektanci wnętrz.
W ostatnich latach, nastąpiło bardzo dużo zmian
w funkcjonowaniu rynku elektroniki użytkowej. Silna konkurencja doprowadzała do mocnej konsolidacji rynku i obecnie pięciu największych operatorów
(dystrybucja, sieci detaliczne) realizuje ponad 90%
obrotu tego segmentu.
Czy podobnie stanie się też w branży grzewczej?
W odniesieniu do wielkich graczy – być może tak,
ale sam model sprzedaży (producent – dystrybutor
– instalator), ciągle dobrze i zasadnie funkcjonuje.
Czy „nowa władza” oznacza „nowe zarządzanie”?
Firma Vaillant Saunier Duval była dobrze zarządzaną firmą, o czym świadczy jej pozycja na rynku. Zastałem stabilny zespół, z którym bardzo dobrze mi
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się współpracuje. Konsekwentnie realizujemy obraną strategię, ale również szukamy nowych obszarów
rozwoju w celu umocnienia naszej pozycji. Branża rozwija się dynamicznie, a nam zależy na ciągłym zwiększaniu udziałów rynkowych w najważniejszych segmentach. Jak każdy menedżer, posiadam swój styl
zarządzania. Jak na razie, owocuje on bardzo dobrą współpracą z zespołem, do którego mam pełne
zaufanie oraz bardzo dobrymi wynikami sprzedaży.
Skupiamy się obecnie na działaniach marketingowo-sprzedażowych, a także na wzmacnianiu kompetencji naszych pracowników, aby jak najszybciej
i efektywniej odpowiadać na potrzeby odbiorców,
a także rozwijać nowe obszary.
Strategia firmy opiera się na trzech filarach: rozwój
sprzedaży, umacnianie pozycji i silny zaangażowany
i zmotywowany zespół.
Jakie zmiany już Pan wprowadził, a jakich trzeba
się spodziewać w najbliższym czasie?
Każda nowa osoba przynosi ze sobą nowe spojrzenie na rynek, na możliwości wykorzystania osiągnięć
technologicznych czy szeroko rozumianej komunikacji. Trudno oczywiście mówić o moich osobistych
osiągnięciach, ale jako zespół idziemy z duchem czasu. Ograniczamy do minimum materiały drukowane,
na rzecz np. wykorzystania podczas szkoleń tabletów
i możliwości komunikacji internetowej w tym aplikacji. Od 2017 roku zaczęliśmy nową akcję pod hasłem
„Instalator Systemowy”, czyli instalator ze wszystkimi
naszymi certyfikatami, o szerokim spektrum kwalifikacji, realizujący kompleksowe usługi instalacyjne
z zakresu techniki kotłowej, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, wentylacji, czy chłodzenia. Tu jak
już wspomniałem dołączy jeszcze fotowoltaika.
Obecnie pracujemy nad kilkoma projektami, które bezpośrednio dotyczą wymienionych wyżej trzech filarów:
- zmianą biura i centrum szkoleniowego w Warszawie;
- rozwojem działu sprzedaży;
- nowymi kierunkami w obszarach komunikacji i trade marketingu.

Obecne lata są dla naszej branży pomyślne…
To prawda. Branża instalacyjna rozwija się bardzo
dynamicznie. W ostatnim czasie, szczególnie widoczny jest mocny wzrost rynku sektora grzewczego. Zauważamy trend wzrostowy w segmencie kotłów gazowych. W segmencie odnawialnych źródeł
ciepła, a w szczególności pomp ciepła, trend ten jest
jeszcze bardziej dynamiczny. Na szczególną uwagę
zaś zasługują pompy powietrze-woda.
Trzeci i czwarty kwartał 2017 oraz pierwsze miesiące
2018 roku należały do najlepszych w branży instalacyjno-grzewczej już od kilku lat, co znacząco przekłada się na wyniki i zadowolenie wszystkich rynkowych
graczy. Na tak duże wzrosty w branży instalacyjno-grzewczej ma wpływ szereg czynników. Obok znaczących wzrostów w budownictwie mieszkaniowym,
pojawiło się wiele lokalnych programów walki z zanieczyszczeniem powietrza. Pozwala to pozytywnie patrzeć w przyszłość w perspektywie kolejnych 2-3 lat.
Ofertę Vaillant cechuje bardzo szerokie spektrum
produktów. Który jednak dział/segment generuje
największy obrót?
Od lat naszym głównym segmentem biznesowym są
kotły kondensacyjne. Ugruntowana pozycja na rynku, a także konsekwentna strategia pozwoliła nam
na osiągnięcie bardzo dobrych wyników sprzedaży.
W rezultacie, bazując na raporcie SPiUG ( za ostatnie 2 kwartały Q4 2017 i Q1 2018), uzyskaliśmy wzrosty większe niż inni, co pozwoliło nam zająć status
lidera w segmencie kotłów kondensacyjnych. Analizując wielkość rynku i nasze znaczące udziały, można jasno stwierdzić, iż jest to nasze główne źródło
przychodów. Dynamicznie rozwijamy również inne
segmenty takie, jak pompy ciepła czy wentylację
mechaniczną. W tym roku wprowadzamy również
do oferty fotowoltaikę.
Bez względu jednak na ilość sprzedaży, warto podkreślić fakt, że osiągnęliśmy pozycję silnej i stabilnej
firmy o zdrowej relacji przychodów do kosztów, co
przekłada się na dobry wskaźnik zyskowności.

Jakie Pana zdaniem jest najbardziej przyszłościowe rozwiązanie/produkt w branży techniki grzewczej i na jaki będzie stawiał Vaillant?
Jestem przekonany, że cała branża zdaje sobie sprawę z tego, jak szybko rozwija się segment pomp ciepła. Większość naszych konkurentów posiada już
w swojej ofercie te produkty. Regulacje prawne oraz
rozwój technologii z pewnością będą wzmacniamy
dalszy wzrost tego segmentu. Jeśli uzupełnimy ofertę o rozwiązania zapewniające tanie źródło energii,
w tym wypadku fotowoltaikę, to myślę, że jest to
kierunek rozwoju naszej branży. Nie zapominajmy
o usługach związanych ze sterowaniem całym systemem, mobilnością oraz serwisem.
Jak określiłby Pan pozycję firmy Vaillant Saunier
Duval Sp. z o.o. w koncernie Vaillant?
Nasz status w koncernie Vaillant Group jest dość
mocny. Udział sprzedaży naszego regionu z roku na
rok rośnie i ma coraz większe znaczenie dla grupy.
Przez lata, Polska była krajem o największym potencjale rozwojowym i w efekcie staliśmy się głównym
graczem w regionie. W tym roku osiągamy jedne
z największych przyrostów sprzedaży w regionie
Europy Wschodniej, jak i w całym koncernie.
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Saunier Duval i Vaillant – dwie marki, ale jednak
podobny zakres rozwiązań. Czy ten aspekt działalności koncernu uważa Pan za już rynkowo „poukładany” w Polsce?
Strategia naszego koncernu rzeczywiście zakłada
funkcjonowanie równolegle dwóch marek w Polsce,
choć na niektórych rynkach posiadamy ich większą
liczbę. Jest to dobra strategia, która pozwala lepiej
konkurować na rynku, zapewniając lepszą, bardziej
opcjonalną ofertę. Kluczem do sukcesu jest jednak
właściwe różnicowanie marek, które nie zawsze jest
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łatwe i nie zawsze się udaje. Moim zdaniem osiągnęliśmy naszą obecną, bardzo silną pozycję właśnie
dzięki tej jasno określonej strategii. Nie oznacza to,
iż spoczniemy na laurach. Będziemy konsekwentnie
umacniać silną markę, jaką jest Vaillant, a także dynamicznie rozwijać markę Saunier Duval, poszerzając jej udziały i wprowadzając rozwiązania OZE do
oferty produktowej. Marka Saunier Duval właśnie
wkracza w ten obszar działalności z nowymi pompami ciepła typu split.
Jakie są obecnie Pana zdaniem największe zagrożenia dla branży? Jak można im zaradzić?
Warto zwrócić uwagę na pewne zagrożenia, które pozostawione bez odpowiednich działań mogą przynieść niekorzystne skutki w przyszłości.
Przede wszystkim jest to brak szkolnictwa zawodowego, co na rosnącym rynku powoduje niedobór instalatorów. Obecnie – szczególnie przy szybko zmieniającym się profilu technologii – widoczny
jest deficyt instalatorów, dysponujących kwalifikacjami łączącymi kilka specjalizacji grzewczych
(technikę kotłową, OZE i w tym: pompy ciepła, czy
PV, chłodnictwo…).
Wśród z kolei zagadnień „formalnych”, ważnych głównie podczas przetargów, warto podnieść kwestię braku ogólnych zasad/wymagań, określających, jakie

warunki powinny spełniać rozpatrywane urządzenia np. w oparciu o klasy energetyczne, parametry
głośności itp. Czasami ta niesprecyzowana specyfikacja powoduje niejasności i ustawianie przetargów
pod konkretnego producenta.
Ostatnim zagrożeniem jest tzw. „sprzedaż internetowa”, która często zamiast kreować prawdziwy obrót produktowy wprowadza zamieszanie na rynku
i wojnę cenową pomiędzy dystrybutorami. Oczywiście musimy mieć na uwadze, że Internet będzie
się rozwijał, jednakże powinien być raczej źródłem
wiedzy i narzędziem do poznawania prawdziwych
zalet i opinii o produktach i ich pracy niż porównywarką cenową z jednym widocznym rezultatem:
erozją cen.
Gdybym poprosiła Pana o podsumowanie marki Vaillant w „trzech słowach/zdaniach”, to odpowiedź brzmiałaby…
Vaillant (Vaillant Saunier Duval) to:
• wysoka jakość i niezawodność,
• odpowiedzialność za środowisko, a więc jak najniższa emisja spalin,
• komfort użytkowania.
To ostatnie przesłanie stało się właśnie naszym hasłem
w odniesieniu do użytkownika końcowego. Chcemy by
realnie odczuł: „Vaillant – komfort w moim domu”.
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Projektowanie instalacji tryskaczowych
Pierwsza w Polsce, oryginalna publikacja monograficzna poświęcona instalacjom tryskaczowym, która krok po kroku przedstawia zasady ich projektowania, odbioru i poprawnej eksploatacji – zgodnie
z aktualnymi normami ppoż.
Autorka: dr inż. Agnieszka Malesińska, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska
Format: B5, liczba stron: 244, cena: 59 zł
Data premiery: 15 maja 2018 r.
W niniejszej publikacji monograficznej zostały przedstawione zasady projektowania stałych urządzeń tryskaczowych
wodnych dla budynków o różnym sposobie użytkowania,
wykluczając przestrzenie magazynowe. Wymagania projektowe ustalone zostały na podstawie aktów prawnych, norm
i wytycznych obowiązujących w chwili powstawania książki.

Publikacja podzielona jest na następujące rozdziały:
1. Wprowadzenie, podział instalacji tryskaczowych
2. Budowa i zasada działania instalacji tryskaczowych
3. Wymagania formalno-prawne z zakresu instalacji tryskaczowych
4. Parametry tryskaczy – porównanie wg różnych standardów projektowania
5. Elementy składowe projektu instalacji
6. Proces projektowania instalacji – krok po kroku
7. Odbiór instalacji i oddanie do użytkowania
8. Eksploatacja instalacji wg wybranych standardów
9. Przykłady obliczeniowe dot. instalacji tryskaczowych
Książka dedykowana jest studentom uczelni technicznych
o specjalności zaopatrzenia w wodę (Inżynieria Środowiska), studentom budownictwa oraz projektantom instalacji przeciwpożarowych. Z pewnością przyda się studentom
Głównej Szkoły Pożarniczej czy inżynierom – projektantom
omawianych instalacji, inżynierom budownictwa, strażakom oraz wszystkim zainteresowanym tą tematyką.
Z recenzji profa dra hab. inż. Stanisława Biedugnisa, profesora zwyczajnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej:
„W książce kompleksowo ujęto zagadnienia związane
z projektowaniem instalacji tryskaczowych, co pozwoli
osobom zainteresowanym na zdobycie informacji niezbędnych dla zrozumienia współzależności podstawowych parametrów projektowych.
Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy w swoim życiu zawodowym związani są z budownictwem. Pozwoli ludziom z różnych specjalności zrozumieć ideę
działania oraz współdziałania instalacji tryskaczowych
z pozostałymi instalacjami w obiekcie budowlanym”.
Niniejszą książkę charakteryzuje:
· poradnikowe podejście – opis projektowania i eksploatacji instalacji tryskaczowych przedstawiony krok po
kroku, dogodny w odbiorze dla czytelnika,
· forma kompendium – pełny przegląd tego zagadnienia,
· uniwersalność – dedykowana zarówno praktykom, jak
i studentom.
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ROTH z podwójnym
jubileuszem

25 lat w Polsce i 20 lat z Arturem Spólnikiem

Wywiadu udzielił Artur Spólnik

Artur Spólnik
Absolwent Politechniki Zielonogórskiej, wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej (1992-1998). Doktorat obronił z kolei na Uniwersytecie Zielonogórskim (Budownictwo i Inżynieria Sanitarna) w 2006 r.
Związany ze spółką ROTH od początku jej istnienia
w Polsce, czyli od 20 lat.
Od stycznia 2002 roku prezes zarządu Roth Polska
Sp. z o.o.
Ceni rodzinną atmosferę w firmie.
Miłośnik kina. W wolnych chwilach gra w tenisa i jeździ na nartach.

Przykład Pana kariery w Roth jest wręcz książ-

kowy: od specjalisty ds. technicznych w 1998 roku,
przez dyrektora handlowego, po prezesa zarządu
zaledwie w 4 lata. Czy zgodzi się Pan ze mną, że to
takie… amerykańskie?
Hmm, myślę, że po prostu jako młody człowiek, świeżo
po studiach dobrze trafiłem. Po pierwsze, do firmy prowadzonej przez ówczesnego prezesa Janusza Kurpiewskiego, od którego wiedzę można było czerpać pełnymi

garściami. A po drugie, do firmy, która należała do rodziny Roth, co miało i ma wpływ na jej strukturę, zależności i przede wszystkim kontakt z partnerami w Niemczech. Kontakt, który zawsze był taki… niekoncernowy.
Czy kiedykolwiek myślał Pan, że tak silnie zwiąże
swoje losy z jedną firmą?
Nie. Studiowałem, żeby zostać projektantem w branży sanitarno-grzewczej. Taki był plan jeszcze krótko po obronie pracy dyplomowej. I wtedy, niejako
„przy okazji” poprosiłem swojego byłego już wykładowcę o pomoc w znalezieniu posady. On właśnie
skierował mnie do swojego znajomego (J. Kurpiew-

skiego), który stał na czele dopiero co powstałej
spółki Roth Polska. Gdy dowiedziałem się, że to firma handlowa, niemiecka, to właściwie zastanawiałem się, jak grzecznie podziękować. Ponieważ jednak wykładowca dopytywał się, czy już byłem na
rozmowie itd., uznałem, że nie wypada dłużej się migać. I poszedłem, w zasadzie tylko po to, aby odhaczyć spotkanie. A na rozmowie z prezesem okazało
się, że jest miło, przydała się praktyczna znajomość
niemieckiego, warunki wynagrodzenia dla świeżego
absolwenta są niezłe. I nagle mam przyjść za cztery dni do pracy. Najpierw przerażenie, a potem już
ciekawość, fascynacja i okazało się, że to jest właśnie
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to, co chcę robić. Dziś trudno mi sobie wyobrazić, że
mógłbym zajmować się czymś innym, a już z pewnością nie projektowaniem. Po tylu latach oddawania serca tej pracy, trudno mi też sobie wyobrazić,
że mógłbym przejść do innej firmy.
Co poczytałby Pan za swój największy sukces podczas tych 20 lat pracy dla marki Roth?
Może to banalne, ale chyba to, że z niektórymi osobami współpracuję w firmie już kilkanaście lat. To one
stanowią kręgosłup naszego oddziału, a szef, nawet
najlepszy i najmądrzejszy, sam firmy nie poprowadzi.
Mając współpracowników, na których można polegać „w ciemno”, ma się ogromny komfort pracy. A są
to ludzie w biurze i w terenie, z którymi pracujemy razem już 15-19 lat. Stąd też biorą się sukcesy handlowe,
choćby to, że nasza spółka wciąż się rozwija. Umacniamy swoją pozycję przede wszystkim w segmencie ogrzewania płaszczyznowego i zbiorników na olej
opałowy. Coraz mocniejszą pozycję mają systemy rurowe, rosnące w tempie kilkudziesięciu procent rocznie, jak również przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Rozumiem więc, że czasy, gdy Roth utożsamiany
był głownie ze zbiornikami na olej czy deszczówkę należą do przeszłości…
Tak, jak wspomniałem, dziś numerem jeden w portfolio są systemy ogrzewania płaszczyznowego. Dzięki nim jesteśmy najbardziej widoczni w branży, a ich
udział rynkowy też jest już bardzo interesujący. Dotyczy to zresztą całej grupy Roth.
Są rynki, jak np. Niemcy, gdzie Roth należy do największych marek oferujących ogrzewanie płaszczyznowe. Ale zbiorniki na olej są wciąż dla nas ważne.
To od nich zaczął się globalny rozwój firmy przed
kilkudziesięciu laty. Wciąż rozwijamy systemy rurowe. Myślę, że one wraz z ogrzewaniem płaszczyznowym i uzupełnione zbiornikami z tworzywa
– zarówno na olej opałowy i wodę – będą stanowić o sile firmy w najbliższych latach. Choć wciąż
staramy się wdrażać nowe produkty. Niedługo zamierzamy wprowadzić na polski rynek tworzywowe zasobniki ciśnieniowe. Można je stosować jako
bufory, do instalacji solarnych czy coraz popularniejszych pomp ciepła.

Czy ciężko jest przebić się na rynku ogrzewania
podłogowego? Jakie są największe wyzwania tego
sektora?
To bardzo trudny rynek dla dostawców systemowych.
Ze względu na liczbę mieszkańców nasz kraj jest bardzo łakomym kąskiem dla wszystkich mniej lub bardziej liczących się producentów z branży.
Z drugiej strony musimy konkurować z produktami „pozlepianymi” przez hurtownie, gdzie poszczególne elementy systemu są dopasowane do najniższych cen, a ich jakość woła niekiedy o pomstę
do nieba. Niestety rynek w Polsce wymaga stosunkowo wysokiej jakości, ale nie akceptuje cen
wyższych od ekonomicznych. Stąd wielu zachodnich producentów uznanych marek nie radzi sobie
w Polsce tak dobrze, jak na rynkach macierzystych.
Nam na szczęście udało się oferować w Polsce nie
produkty dedykowane (więc tańsze), a w zdecydowanej większości wytworzone przez nasze fabryki
w Niemczech, z zachowaniem rozsądnych cen dla
naszych partnerów.
Koncern pozostaje w rękach jednej rodziny Roth,
obecnie już pod kierownictwem kolejnego pokolenia. Jakie znaczenie dla prowadzenia biznesu ma
ten właśnie model własności i zarządzania?
Jest wiele firm pozostających pod rodzinną kontrolą, ale działających jak typowe koncerny. Rodzina
Roth bardzo dba o to, aby nie wpaść w tę koncernową pułapkę. Stąd na wszystkich spotkaniach są zawsze członkowie rodziny.
Manfred Roth wciąż stoi na czele firmy. Jego dzieci
pełnią oficjalne funkcje w Grupie Roth. I naprawdę
w niej pracują. To po pierwsze bardzo nas motywuje, ale przede wszystkim bardzo ułatwia podejmowanie decyzji. Gdy ktoś ma problem w grupie
albo chce przedstawić swój pomysł, może to zrobić od razu tam, gdzie zapadają decyzje. Bez czekania, aż nasz wniosek czy prośba o spotkanie
przejdzie przed wszystkie szczeble menedżerskie
w korporacji.
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5 lat temu, dokładnie w rocznice 15-lecia założenia firmy Roth Polska Sp. z o.o. przeprowadziliście
się Państwo do nowej siedziby…
Rzeczywiście, w obecnej siedzibie jesteśmy już dokładnie 5 lat. Przeprowadzka była ogromnym przedsięwzięciem. W ostatni czerwcowy weekend w 2013 r.
spakowaliśmy się, przenieśliśmy, rozpakowaliśmy
i w poniedziałek 1 lipca rozpoczęliśmy pracę w nowym miejscu.
Cały nasz zespół był aktywnie zaangażowany w przeprowadzkę i aranżację nowej przestrzeni, co było
bardzo odświeżające i mobilizujące. Każda zmiana stwarza nowe możliwości, również ta, chociaż
była trochę wymuszona przez okoliczności. Jednak w tej chwili czujemy się tu jak u siebie, chwalimy znakomite sąsiedztwo firm z branży, mamy
świetne połączenie komunikacyjne zarówno z centrum, jak i obwodnicą miasta, stworzyliśmy nową
multimedialną salę szkoleniową, w której gościmy
podczas szkoleń projektantów, handlowców i instalatorów, z którymi współpracujemy. Można tak
długo wymieniać.
Przypominam sobie jeszcze jedną ciekawą rzecz. Nasza przedostatnia przeprowadzka również wypadła
w okrągłą rocznicę funkcjonowania firmy – 10-lecie!
Jednak czuję, że obecna siedziba będzie już tą ostatnią. Jest nam tu naprawdę dobrze, a jeśli będzie potrzeba, w związku z dalszym rozwojem firmy, mamy
możliwość pozyskania dodatkowej powierzchni biurowej i magazynowej.
Z Pana perspektywy największe zalety firmy Roth to….
…ludzie, ludzie i jeszcze raz ludzie… Przekonałem się
o tym wielokrotnie, nie tylko przez pryzmat naszego polskiego oddziału, ale również spotykając się
w ramach grupy z innymi spółkami Roth rozsianymi
na całym świecie. Wszędzie w nich są osoby o specyficznym, familiarnym i niezwykle ludzkim podejściu do wykonywanej pracy i drugiego człowieka.
Co wcale nie umniejsza, a wręcz zwiększa ich zaangażowanie i profesjonalizm.
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Konferencja Licencjonowanych
Serwisów Immergas
29 maja w historycznych wnętrzach Fabryki Wełny w Pabianicach odbyła się
konferencja Licencjonowanych Serwisów Immergas (LSI). Na spotkanie zaproszone
zostały firmy, które rok temu rozpoczęły współpracę z Immergas w oparciu
o nowatorską strukturę serwisową w branży grzewczej. Celem spotkania było
podsumowanie wszystkich zmian, które miały miejsce od chwili wprowadzenia
nowej struktury, jak również wspólne omówienie planów rozwojowych oraz
wymianę doświadczeń i sytuacji rynkowej z różnych regionów Polski.

Dla przypomnienia – rok temu firma Immer-

gas Polska, kierując się jasną wizją i misją, wdrożyła rewolucyjny projekt zmodernizowania usługi serwisowej, mający na celu zapewnienie 100%

satysfakcji klientowi końcowemu z obsługi serwisowej. W wyniku zmian Immergas powołał 3 poziomy
struktury serwisowej: najwyższy poziom usług serwisowych, czyli Licencjonowane Serwisy Immergas

Podczas konferencji nagrodzeni zostali serwisanci, którzy przez ostatni rok wykazali się największą
aktywnością w obsłudze klientów
(w skrócie LSI), SI – czyli średni poziom w strukturze
oraz poziom PSI – czyli partnerzy serwisowi, którzy
dopiero rozpoczynają współpracę z Immergas w zakresie świadczenia usług serwisowych lub robią
pierwsze kroki w zawodzie serwisanta, a chcą w przyszłości zostać profesjonalistami w swoim fachu.
W ciągu roku funkcjonowania nowej struktury
wdrożonych zostało szereg narzędzi usprawniających i profesjonalizujących codzienną pracę serwisów. Z jednej strony ułatwiają one zarządzanie informacją o urządzeniu i jego obsłudze serwisowej,
z drugiej strony gwarantują użytkownikowi końcowemu
kompleksową obsługę, dostarczając komfort i bezpieczeństwo. Dbając o najwyższy poziom jakości świadczonych usług, wdrożone zostały standardy obsługi
klienta i narzędzia monitorujące pracę serwisów, jak
również zadowolenie użytkowników z jakości obsługi.
Dla poziomów LSI dedykowany jest specjalny pa-

kiet unikalnych korzyści i pełny zakres uprawnień
serwisowych. Serwisanci, którzy otrzymali licencję od firmy Immergas, stale poszerzają i doskonalą swoje kompetencje, budując z nami swą przewagę konkurencyjną i rozwijając biznes. W ramach
wsparcia Immergas oferuje dedykowane szkolenia
– zgodnie ze zmieniającym się rynkiem i potrzebami konsumentów (większa świadomość ekologii, ochrona środowiska, OZE) oraz narzędzia ułatwiające codzienną pracę serwisantów, czyli Portal
Obsługi Serwisowej, Helpdesk (linia wsparcia technicznego) oraz infolinię dla klientów końcowych,
dzięki której mogą szybko i sprawnie kontaktować
się ze swoim serwisem. Wszystkie te zmiany mają
na uwadze klienta, który korzystając z serwisu LSI,
otrzymuje kompleksową obsługę fachowca, przeprowadzoną terminowo i profesjonalnie, według
najwyższych standardów.
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MK Systemy Kominowe – nowa siedziba firmy
na 25-lecie

W konsekwencji tych zmian Immergas posiada dziś jasno określoną strukturę, która pozwala sprawnie i efektywnie obsługiwać rynek serwisowy w Polsce. Składa się
na nią 350 podmiotów typu SI, 15 podmiotów typu PSI i 25 Licencjonowanych Serwisów Immergas. Majowa konferencja dedykowana była najwyższemu poziomowi
serwisów, czyli Licencjonowanym Serwisom Immergas (LSI).

Spotkanie Immergas z Licencjonowanymi Serwisami dało możliwość wymiany uwag i spostrzeżeń,
które serwisanci zaobserwowali przez pierwszy rok
działania nowej struktury. Był to czas podsumowań
tego, co udało się przez ten rok wspólnie wypracować
oraz czas na przedstawienie planów na przyszłość.
Specjalnym punktem konferencji były zajęcia motywacyjno-warsztatowe dot. budowania przewagi

konkurencyjnej, podczas których uczestnicy poznali
praktyczne narzędzia, które mogą wykorzystać podczas swojej codziennej pracy z klientem.
W związku z tym, że spotkanie odbyło się dokładnie
rok po wdrożeniu projektu, zwieńczone zostało symbolicznym urodzinowym tortem.

Blisko 230 pracowników, 240 maszyn specjalistycznych, 5500 elementów produkowanych każdego
dnia i systemy do wszystkich urządzeń grzewczych
– MK Systemy Kominowe świętuje 25 lat działalności w nowej siedzibie.
Marka MK Systemy Kominowe powstała w 1993
z inicjatywy Klausa Michaelisa i Zbigniewa Karasia. Przełomowy był rok 2000. Wówczas powstało nowoczesne centrum laserowego wycinania elementów. Wdrożono ISO EN 9001 oraz ISO EN 14001.
W 2010 roku wprowadzono system ERP. Dwa lata później firma zostaje kupiona przez francuskiego inwestora branżowego Grupę Joncoux. Grupa Joncoux
jest aktualnie europejskim liderem produkcji kominów z metali szlachetnych. Skalę działań obrazuje imponująca ilość wykorzystanej blachy rocznie.
Mowa tu o 5700 tonach, z czego ponad 4000 stanowi stal szlachetna. Aktualnie ma aż sześć zakładów
produkcyjnych: trzy we Francji, Belgii, we Włoszech
i w Polsce. Kolejnym krokiem było przeniesienie się
do nowej siedziby, która ma blisko 17 tys. m2.
7 czerwca w nowej siedzibie firmy świętowano uroczystość dwudziestopięciolecia. Goście mieli okazję posłuchać prelekcji na temat historii i planów
grupy Jancoux, które wygłosił właściciel – Jacques-Olivier Joncoux. Z kolei dyrektor żarskiego zakładu - Ireneusz Koman przybliżył zgromadzonym
gościom procesy produkcyjne, a także organizacji
i kulturze pracy oraz o roli szkoleń i długoterminowych planach rozwoju pracowników. Czynnik ludzki mocno podkreślali w swoich wystąpieniach Kinga Pachnik, dyrektor zarządzający oraz Krzysztof
Słaby, dyrektor handlowy. Na zakończenie prezentacji przekazał swoje obowiązki Annie Rotkis-Dzia-

dul, która od lipca bieżącego roku obejmuje stanowisko dyrektora handlowego.
Po części oficjalnej goście mieli okazję zwiedzić zakład produkcyjny z pracownikami firmy, a także poznać najciekawsze zakątki Żar i zagrać w bule.
Zwieńczeniem wieczoru był uroczysty bankiet z mnóstwem atrakcji, podczas którego wręczono jubileuszowe nagrody dla pracowników, a także pamiątkowe
tablice dla kontrahentów. Wieczór poprowadziła prezenterka Beata Tadla. Niezapomnianych wrażeń dostarczył koncert zespołu Dżem. Jedną z atrakcji wieczoru był także występ grupy tanecznej Awiński Show.
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Piłkarski Piknik Instalatora 2018 już za nami!
Rekordowa liczba uczestników, mnóstwo piłkarskich atrakcji, doskonała okazja do integracji i wspólnej zabawy! Na początku czerwca
br. odbył się kolejny już Piknik Instalatora dla instalatorów firmy Viessmann oraz członków Programu Instalator. Oto relacja z imprezy!

2 czerwca w 5 przedstawicielstwach w Polsce:

Piasecznie, Komornikach, Mysłowicach, Rusocinie
i Wrocławiu, odbyły się Pikniki Rodzinne dla instalatorów Viessmann i ich rodzin. Piknik Instalatora to
bogata w wydarzenia, plenerowa impreza, która na
stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez firmę Viessmann.
Na Piknik przybyła rekordowa liczba gości – ponad
3000 osób. Nasi pracownicy, instalatorzy i firmy partnerskie pojawili się z rodzinami, w towarzystwie dzieci. Atrakcji nie zabrakło. W związku ze zbliżającym się
Mundialem, motywem przewodnim Pikniku Instalatora 2018 była oczywiście piłka nożna. W programie
imprezy znalazł się Turniej Piłkarski rozgrywany na

Mega Piłkarzykach, Akademia Piłkarska oraz zawody na bramkach celnościowych i radarowych.
Kolejny raz Partnerem Pikniku była Fundacja Viessmann
„Świadomi Klimatu”, której misją jest budowanie świadomości ekologicznej oraz zapobieganie tzw. niskiej
emisji. Wolontariusze Fundacji prowadzili warsztaty
malowania doniczek oraz ich sprzedaż. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na statutowe cele Fundacji.
Dla dzieci przygotowano wielkie dmuchane zjeżdżalnie, stanowisko z malowaniem buziek, basen z piłeczkami, eurobungee. Nie zabrakło również atrakcji dla pań, jak na przykład strefa make-up i chillout,
w której odbyły się warsztaty wizażu pod patronatem portalu superbabka.pl.

Viessmann składa gorące podziękowanie
kierujemy pod adresem wszystkich, bez
których zaangażowania zorganizowanie
Pikniku byłoby niemożliwe firmom: EcoWater, Makita, Avon, Umet, oraz sklepy internetowe: Vordon, Medivon, Beautifly.
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Krzyżówka z marką Purmo
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres:
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki, rozlosujemy torbę fitness, kosmetyczkę i głosnik bluetooth.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma
InstalReporter (lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Pobierz: szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 10 lipca 2018 roku.
W kolejnym wydaniu InstalReportera 7/2018 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Rettig Heating
(właścicielowi marki PURMO) za ufundowanie nagród.
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POZIOMO:  
POZIOMO:
1) najnowsza rura PURMO z w pełni osłoniętą barierą tlenową.   5) jednostka temperatury w układzie SI,
1) najnowszaK.  
rura
z w pełni
osłoniętą
tlenową.
5) jednostka
temperatury
w koła.  
układzie
SI,Kościuszki
oznaczana K.
oznaczana
9)PURMO
we Włoszech
przed
euro.  barierą
10) odgłos
wydawany
przez
toczące się
12)
lub Piłsudskiego w Krakowie.   13) kinetyczna lub potencjalna.   14) starożytne liczydło.   17) nie pion
9) we Włoszech przed euro. 10) odgłos wydawany przez toczące się koła. 12) Kościuszki lub Piłsudskiego w Krakowie.
i nie poziom.   20) grzyb jadalny.   22) rura służąca do zmiany ciśnienia przepływającego przez nią gazu.  
24)
... hydrauliczna
dla grzejników
lub opisliczydło.
rzeczy 17)
czynie
człowieka.  
28) polowanie
grubego
13) kinetyczna
lub potencjalna.
14) starożytne
pion i nie poziom.
20) grzybnajadalny.
22)zwierza.  
rura służąca do
29) sąsiaduje z Europą.   30) niski głos kobiecy.   31) grecki bóg mórz, żeglarzy i rybaków.   32) czasem
zmianyfałszywie.  
ciśnienia przepływającego
przez niąkonwektorowych
gazu. 24) ... hydrauliczna
dlaładna
grzejników
lub opis
rzeczy towarzyski.    
czy człowieka.
brzmi
33) model grzejników
Purmo lub
pogoda.  
34) taniec
28) polowanie na grubego zwierza. 29) sąsiaduje z Europą. 30) niski głos kobiecy. 31) grecki bóg mórz, żeglarzy i
PIONOWO:  
1)
w ogrzewaniu
podłogowym
lub na szyi
wisielca.  
2) wiązka
kwiatów.   3) pełen
zapisków.  
Woody,34)
reżyser
rybaków.
32) czasem
brzmi fałszywie.
33) model
grzejników
konwektorowych
Purmo
lub ładna4)pogoda.
taniec
i aktor.   5) na wodzie lub sposób pakowania rur.   6) ubrany w liberię.   7) położenie bez wyjścia, zastój.  
towarzyski.
8)
dobrze wykonany, oznacza szczelne połączenie rur.   11) ... kulszowa.   15) wąż z rodziny dusicieli.  
16) potoczna nazwa grzejnika.   18) oprócz rur podstawowe elementy systemów rurowych.   19) stawia
PIONOWO:
wszystko na jedną kartę.   20) ... cieplna, znamionowa.   21) zawiązana wstążka.   23) z instalacji do kotła lub
z1)delegacji
do domu.  
25) pogodny
wesołe
poliestrowe.  
27) ubiór,
strój.
w ogrzewaniu
podłogowym
lub nanastrój,
szyi wisielca.
2) usposobienie.  
wiązka kwiatów.26)
3) włókno
pełen zapisków.
4) Woody,
reżyser
i aktor.
5) na wodzie lub sposób pakowania rur. 6) ubrany w liberię. 7) położenie bez wyjścia, zastój. 8) dobrze wykonany,
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Dalmierz laserowy Bosch z wbudowaną kamerą
Do tej pory namierzenie punktu laserowego dalmierza w jasnym otoczeniu lub przy większych odległościach mogło sprawiać trudności. Teraz Bosch rozwiązuje ten problem - GLM 120 C Professional to pierwszy
dalmierz laserowy tej marki wyposażony w kamerę.
Za pomocą kamery i siatki celowniczej na wyświetlaczu, użytkownicy mogą dokładnie namierzyć cel i wykonać precyzyjne pomiary także przy większych odległościach - aż do 120 m. Kamera o rozdzielczości
5 Mpx, trzystopniowym zoomie może zapisać w pamięci 50 zdjęć wraz z datą i wykonanymi pomiarami.
Dzięki technologii Bluetooth® pomiary można przenieść z dalmierza do aplikacji Measuring Master i tam
dalej je przetwarzać. Dalmierz może być też sterowany za pomocą tej aplikacji.
Dalmierz GLM 120 C Professional wyposażono w prosty i intuicyjny panel sterowania – nowa funkcja menu oferuje użytkownikom pomocne wskazówki w postaci tekstów i animacji. Ma również wbudowany czujnik nachylenia działający w zakresie 360° – można go wykorzystać do pomiaru kątów lub jako poziomicę cyfrową. Urządzenie ma także dodatkowy przycisk pomiaru umieszczony z boku, którym można włączać i wyłączać narzędzie
oraz inicjować pomiar. Nowością jest funkcja automatycznego wykrywania trzpienia: urządzenie rozpoznaje,
kiedy trzpień jest całkowicie wysunięty, co ma miejsce np. przy pomiarach wykonywanych z narożnika. Dzięki
temu nie trzeba ręcznie zmieniać punktu początkowego pomiaru, lecz jedynie go potwierdzić.
Na kolorowym wyświetlaczu 2,8" można wygodnie
odczytać lub sprawdzić cztery ostatnie pomiary oraz
Dane techniczne
GLM 120 C Professional
wynik aktualnie wykonywanego pomiaru. WyświeZakres pomiaru
0,08-120 m
tlacz dalmierza automatycznie się obraca, podobTypowa dokładność
±1,5 mm
nie jak w smartfonach. W urządzeniu wykorzystywapomiarowa
na jest także identyczna technologia wyświetlaczy:
Zakres czujnika nachylenia 360° (4x90°)
moduł LCD jest na stałe połączony ze szklanym fronDokładność pomiarowa
0,2°
przy nachyleniu
tem, dzięki czemu światło nie załamuje się w przerwie
Klasa lasera
2
między obydwoma elementami i nie powstają odbiostatnie 50 zdjęć wraz
cia. Dodatkowo wyświetlacz zapewnia łatwy odczyt
Pamięć
z pomiarami
danych z każdej perspektywy, także wtedy, gdy użytwbudowany akumulator
Zasilanie
kownik patrzy z boku. Dzięki wytrzymałemu ekranowi
litowo-jonowy 3,6 V
dalmierz GLM 120 C Professional można bezpiecznie
Stopień ochrony przed
IP 54
stosować na budowach
pyłem i wilgocią
Wymiary
Waga

142x64x28 mm bez stopki
176x64x28 mm ze stopką
0,21 kg

BOSCH
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Grzejniki LUXRAD w kolorze grafitu
W ofercie grzejników LUXRAD znajdziemy całą paletę dostępnych kolorów, w tym również modele w kolorze grafitowym. Grzejniki dekoracyjne w modnych kolorach szarości, czy grafitu kojarzą się z nowoczesnością.
Ozdobne grzejniki w takich kolorach szczególnie pasują do wnętrz minimalistycznych i industrialnych, w których panuje raczej surowy klimat.
Grzejnik Zeus urzeka ciekawym wzorem połączonym z najwyższą wydajnością. Zastosowanie solidnych czworokątnych rurek, które nadają mu niezwykły wygląd, sprawiło, że znakomicie odnajduje się w każdej przestrzeni
mieszkalnej.
Grzejnik Everest poza kolorem, zwraca również uwagę kształtem.
Przede wszystkim jednak wyjątkową jego cechą jest wysoka wydajność grzewcza, osiągnięta dzięki specjalnej budowie. Konstrukcja „rurka w rurce” o przekroju 60 mm to technologia opatentowana przez
markę LUXRAD.

LUXRAD
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Kocioł Galaxia KWE
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Grupy bezpieczeństwa Capricorn

Wyposażony jest w duży zasobnik z podajnikiem i zapewnia ciepło niezbędne do ogrzania domu i wody użytkowej. Spełnia zaostrzone wymagania czystości spalin oraz sprawności kotła wg aktualnej normy EN 3035:2012. Należy do najwyższej 5. klasy kotłów c.o.
Kocioł na ekogroszek charakteryzuje się wysoką sprawnością do 94,29%
(GALAXIA KWE 22). Tak wysoka sprawność gwarantuje maksymalne wykorzystanie energii ze spalanego węgla i wyjątkowy komfort użytkowania.
Podajnik prosty z obrotową retortą – konstrukcja taka znacznie zwiększa
efektywność spalania węgla.
- Specjalna konstrukcja zawirowywaczy spalin, które zwiększają prędkość
spalin i ograniczają osadzanie sadzy na ścianach wymiennika – zawirowywacze czyszczą się samoczynnie.
- Wielociągowy wymiennik o dużej powierzchni - przyspiesza odbiór
ciepła.
-	Dodatkowe elementy ceramiczne – magazynują wytworzone ciepło,
a jednocześnie izolują kocioł i zabezpieczają przed stratami ciepła.
- Zmodyfikowany regulator eLider dostosowany do specyfiki kotła, który
działa w oparciu o sprawdzony algorytm PID Dynamic – poprawia jakość
spalania i obniża zużycie paliwa. Wyposażony jest w duży graficzny wyświetlacz oraz klawiaturę dotykową. Umożliwia
sterowanie pracą kotła za
pomocą smartfona lub
tabletu.
- Zabezpieczenie STB –
zapobiega przegrzaniu
się kotła.
- Czujnik pogodowy
i otwarcia klapy zasobnika paliwa w standardzie.
- Korpus z grubej stali kotłowej.
-	Duży zasobnik zapewniający długą pracę kotła.
-	Dostępne moce: 15, 18,
22 kW.

GALMET

Urządzenia niezbędne w każdej wodnej instalacji c.o. i c.w.u. pracujących w układach zamkniętych. Zabezpieczają układ przed wzrostem ciśnienia, chroniąc instalację i pracujące
w niej urządzenia przed zniszczeniem.
Co wyróżnia grupy bezpieczeństwa Capricorn:
- innowacja produktowa i technologiczna
- wysoka precyzja wykonania gwintów
- najwyższa jakość produktu odpornego na korozję
- w standardzie wyposażone w: zawór bezpieczeństwa, manometr, odpowietrznik
- zrobotyzowane spawanie (zimne spawanie)
- wszystkie grupy bezpieczeństwa marki Capricorn przechodzą próbę szczelności
- sprawdzona i pewna marka Capricorn z długoletnim doświadczeniem w branży
- produkt wykonany w Polsce – gwarancja wysokiej jakości wyrobu i pewność połączenia

Grupa bezpieczeństwa ze stali
nierdzewnej z szybkozłączką

Grupa bezpieczeństwa ze stali,
malowana proszkowo

1 – belka
2 – manometr 6 bar w wersji do c.o. oraz 10 bar
w wersji do c.w.u.
3 – zawór bezpieczeństwa w wersji 3 bar do c.o.
oraz 6 bar do c.w.u.
4 - odpowietrznik automatyczny
5 – podłączenie instalacji GW ¾”
6 – podłączenie naczynia wzbiorczego GW ¾”
lub szybkozłączka GW ¾”

CAPRICORN

System Geberit Pluvia – teraz większy wybór
Podciśnieniowy system odwodnienia dachów Geberit Pluvia został rozszerzony o nowe modele. Do dotychczasowych wzorów dołączyły modele Geberit Pluvia z koszem metalowym.
Każdy z nowych wpustów zachowuje wszystkie cechy, dzięki którym Pluvia wyznacza standardu na rynku: mają bardzo dużą przepustowość, umożliwiają zredukowanie liczby pionów
kanalizacyjnych, pozwalają na maksymalne wykorzystanie powierzchni dzięki poziomemu
układaniu rurociągów bez spadków oraz charakteryzują się dopracowaniem, wysoką jakością wszystkich elementów systemu, bezpieczeństwem, trwałością i sprawnością działania.

GEBERIT
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E-Ultramix – zawór mieszający
do instalacji wody pitnej
Firma WATTS rozszerzyła swój program zaworów mieszających w kolejny zawór na potrzeby instalacji wody pitnej. Innowacyjny system sterowania i kontroli parametrów oraz procesów w instalacji c.w.u. zapewnia bezpieczną i pewną
pracę instalacji, zabezpieczając jednoczenie instalacje wody pitnej przez kolonizacją bakterią Legionella. E-Ultramix
to trójdrogowy zawór mieszający wraz z napędem/sterownikiem. Zawór mieszający Ultramix charakteryzuje się łatwością montażu i prostotą obsługi. Dzięki technologii paska bimetalicznego w długim czasie użytkowania temperatura zmieszania pozostaje stała, co gwarantuje komfort użytkowania. Dodatkowe wyposażenie w napęd i sterownik
umożliwia wykonywanie i kontrolę procesu dezynfekcji termicznej. W pamięci zapisywane są parametry pracy, okresy dezynfekcji termicznej, jak również alarmy i inne zdarzania. Sterownik zaworu może zostać zintegrowany
z inteligentnymi systemami sterowania budynków BMS.
Zakres stosowania armatury to szpitale, hotele, domy
opieki czy inne budynki zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej itp. Produkt stworzony z myślą
o klientach, inwestorach, projektantach, wykonawcach
dla których istotna jest dbałość o higienę instalacji.

WATTS
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