
17s t r.0 8 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Tuleja zanurzeniowa zostanie umieszczona w za-
sobniku. W momencie, gdy zmierzona temperatu-
ra będzie wyższa od nastawionej, przepływ będzie 
kierowany tylko na instalację. Natomiast gdy zmie-
rzona temperatura będzie niższa od nastawionej, 
zawór przełączy się na ładowanie zasobnika ciepłej 
wody użytkowej. 
Dodatkowo, aby uniknąć każdorazowego scho-
dzenia do kotłowni, gdy temperatura zewnętrz-
na się zmieni i przestawiania kąta otwarcia zawo-
ru w celu podwyższenia temperatury wychodzącej 
na obieg „podłogówki” – zaproponowaliśmy nowy 
regulator pogodowy BWC 310. Może on sterować 
zarówno zaworami 3-, jak i 4-drogowymi oraz wy-
posażony jest w 3 czujniki mierzące temperaturę 
zewnętrzną, zasilania oraz powrotu. W pudełku 
dostawy znajduje się również przewód siecio-
wy oraz kołki do montażu na ścianie. Do regula-
tora w omawianym schemacie (patrz poniżej) na-
leży podpiąć czujnik zewnętrzny, zasilania, siłownik 
ARM ProClick oraz pompę obiegową za zaworem 
mieszającym. Schemat podłączenia elektryczne-
go można znaleźć pod klapką regulatora, bądź  
w instrukcji obsługi. 

Jakiś czas temu do naszego działu technicznego zadzwonił instalator Pan Kazimierz,  
który chciał, abyśmy pomogli mu w doborze produktów AFRISO na instalację. 
Inwestor postanowił, że część pomieszczeń będzie wyposażona w grzejniki, 
natomiast pozostała część będzie ogrzewana przez system ogrzewania 
podłogowego. Z uwagi, że w okolicy nie ma możliwości podłączenia pod sieć 
gazową, postanowił zakupić kocioł na eko-groszek. Ciepłą wodę użytkową zamierza 
przygotowywać w zakupionym już zasobniku. Pan Kazimierz powiedział również, 
że inwestor chce, aby cała instalacja była odpowiednio zautomatyzowana, aby nie 
musiał co jakiś czas zaglądać do kotłowni i manewrować ustawieniami zaworów. 
Dowiedzieliśmy się, że zakupiony kocioł nie miał wbudowanego regulatora, który 
mógłby obsłużyć sterowanie siłownikiem zamontowanym na zaworze mieszającym. 

Jak zautomatyzować 
pracę kotłowni?

Nowy regulator pogodowy BWC 310

Regulator pogodowy BWC 310

Postanowiliśmy, że zaproponujemy zestaw pom-
powy BPS ze sprzęgłem hydraulicznym, członem bez 
mieszania i z zaworem obrotowym ARV ProClick,  
oczywiście do tego siłowniki ARM ProClick na  
zawór, aby można było wyregulować odpowiednią 
temperaturę na obiegu „podłogówki”. 
Z uwagi, że jest to kocioł na paliwo stałe, należy za-
bezpieczyć powrót przed niską temperaturą po-
wrotu, która może doprowadzić do wykroplenia się 
wilgoci na wymienniku i przyspieszyć proces po-
wstawania korozji. Dlatego też dobraliśmy termo-
statyczny zawór ATV z nastawą fabryczną 50°C.  
Do sterowania obiegiem ciepłej wody użytkowej za-
proponowaliśmy termostat zanurzeniowy TC2, któ-
ry zostanie połączony z zaworem strefowym AZV.  
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Oprócz tego istnieje możliwość podłączenia termos- 
tatu pokojowego i zdalnego obniżenia wyliczonej 
pogodowo temperatury wychodzącej na instalację. 
Ewentualnie ustawienia stref czasowych, w których 
temperatura ma być obniżona np. w nocy lub gdy 
użytkownik jest w pracy. Do przedstawionego zesta-
wu należy jedynie dokupić pompę obiegową, która 
powinna być zamontowana na powrocie pomiędzy 
kotłem a sprzęgłem hydraulicznym. Nie można rów-
nież zapomnieć o zakupie separatora zanieczysz-
czeń FAR, który wyłapie wszystkie zanieczyszczenia  
i wydłuży żywotność wszystkich elementów instalacji.
Pan Kazimierz przystał na naszą propozycję, tym 
samym pytając, jak zaprogramować regulator po-

godowy BWC 310. Ustawiając krzywą grzewczą 
w regulatorze pogodowym za każdym razem mu-
simy zadać sobie pytanie: jeśli na dworze będzie 
10°C, to jaka powinna być temperatura na instala-
cji, abym miał w domu komfortową temperaturę? 
Powtarzamy te kroki dla temperatury 0°C, -10°C, 
-20°C. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na usta-
wienie maksymalnej temperatury za zaworem mie-
szającym w celu zabezpieczenia wrażliwej instala-
cji podłogowej. 
Pan Kazimierz po uzgodnieniu z inwestorem zdecy-
dował się na nowy regulator pogodowy BWC 310 i, jak 
sam po czasie mówi jego klient, jest bardzo zadowo-
lony z tego wyboru i poleca to jego znajomym.

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 
Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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Tak skompletowany zestaw pozwoli na...

• Optymalną pracę całej instalacji.
• Zautomatyzowanie pracy instalacji – temperatura zasilająca będzie się zmieniać w zależności  

od temperatury zewnętrznej. Dodatkowo temperaturę będzie można zdalnie zmniejszać  
w wybranych strefach czasowych, bądź poprzez termostat pokojowy.

• Oszczędność w zakupie dodatkowej pompy ładującej zasobnik ciepłej wody użytkowej.
• Zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą instalacji podłogowej.
• Automatyczne włączenie i wyłączenie pompy obiegowej.
• Ochronę przed zapieczeniem zaworu mieszającego oraz pompy w okresach bezczynności  

np. latem poprzez okresowe włączenie pompy oraz obrót zaworu.
• Wydłużenie żywotności kotła poprzez podwyższenie temperatury powracającej z instalacji.
• Oszczędność czasu na kompletację oraz skręcenie zestawu BPS, który fabrycznie 

wyposażony jest w zawory zwrotne, zawory kulowe, filtry siatkowe, termometry oraz 
odpowietrznik ręczny.

Aktualności z NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej ogłosił listę trzynastu wnioskodawców, 
którzy otrzymają w sumie ponad 85 mln zł unijnych 
dotacji na działania z zakresu efektywnej dystrybu-
cji ciepła i chłodu. Ich koszty całkowite oszacowa-

no na 160 mln zł. Wśród inwestycji, usytuowanych 
w siedmiu województwach, będą projekty realizo-
wane na obszarze miast średnich i tracących funk-
cje społeczno-gospodarcze.
Więcej 

Spółka Bania z Białki Tatrzańskiej otrzyma niemal 
3,4 mln zł niskooprocentowanej pożyczki na bu-
dowę ciepłowni geotermalnej, która zasili w ciepło  
i chłód obiekty tamtejszego Kompleksu Turystyczne-
go Bania. Przedsięwzięcie to jest kolejnym przykładem 
efektywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii (OZE). Umowa w tej sprawie została podpisa-
na 10 sierpnia br. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.
W ramach dofinansowanego projektu przedsiębior-
stwo Bania wdroży innowacyjny system wykorzysta-
nia w dodatkowy sposób energii geotermalnej z uję-
cia GT1. Woda z odwiertu popłynie do zbudowanej 

ciepłowni geotermalnej, która z kolei zasili w ciepło 
i chłód hotel oraz inne budynki w bazie turystycznej 
Bania. Planowane jest m.in. wdrożenie technologii 
wymiennikowni, w tym pozyskanie i montaż odpo-
wiednich urządzeń (m.in. agregatów wielofunkcyj-
nych i chłodnic adiabatycznych). Ponadto zostaną 
oddane do użytku rurociągi sieci cieplnej oraz dwa 
zbiorniki: jeden jako rezerwuar wody geotermalnej, 
a drugi przeznaczony na ścieki oczyszczone (zasób 
schłodzonej wody termalnej).
System zostanie zbudowany do 30 czerwca 2019 r.
Więcej

Po raz czwarty NFOŚiGW będzie przyjmował i oce-
niał wnioski o dotacje na inwestycje z zakresu wyso-
kosprawnej kogeneracji. Tym razem na ten cel zare-
zerwowano 90 mln zł z unijnego Funduszu Spójności. 
Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego 
i spółdzielnie mieszkaniowe o wsparcie będą mo-
gły starać się od 28 września do 26 listopada 2018 r.
Wyniki oceny złożonych projektów zostaną ogłoszone 
w lipcu 2019 r., co oznacza, że umowy z beneficjenta-

mi będą zawierane do końca października przyszłe-
go roku. W czwartym konkursie z POIiŚ 2014-2020, 
poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogene-
racji, pod uwagę będą brane przedsięwzięcia pole-
gające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy 
(w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła  
w technologii wysokosprawnej kogeneracji.
Więcej

– 85 mln zł na efektywność energetyczną

– Wsparcie budowy ciepłowni geotermalnej w Białce Tatrzańskiej

– Unijne dotacje na kogenerację – kolejne 90 mln zł
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