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Grupy pompowe Regumat, rozdzielacze i sprzęgła

Jakość + Bezpieczeństwo

Pożyteczna OSA

Promocja !!!

Regumaty: S-180 i M3-180 + rozdzielacz z brązu

Regumaty: S-180 i M3-180 + sprzęgło Hydrofixx

rekl ama

W dniach 7-8 czerwca, już po raz trzeci, odbyła się konferencja zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Equilibrium na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OSA – Odpady, Środowisko, Atmosfera.
Na konferencji większość referatów wygłaszają doktoranci, dlatego atmosfera podczas wystąpień, często
debiutanckich, była bardzo familijna. Największą zaletą Konferencji OSA jest to, że stwarza możliwość ,,przełamania lodów”. Trzecią edycję od poprzednich wyróżniła monografia zawierająca najbardziej wartościowe
referaty. Dodatkową atrakcją dla laureatów jest tygodniowy wyjazd na Cypr, w ramach spotkań Młodych
Przyjaciół Ziemi.
W pierwszym dniu konferencji odbyły się dwie sesje.
Na sesji zatytułowanej „Bud-czwartek” rozważano

zagadnienia związane z interakcją pomiędzy budownictwem a środowiskiem, natomiast na sesji „Klim-czwartek” omawiano zależność instalacje wewnętrzne a środowisko. 8 czerwca odbyła się sesja pod hasłem
„Eko-piątek”. Swoje wystąpienia mieli m.in. przedstawiciele fundacji Aeris Futuro, Polskiego Klubu Ekologicznego oraz przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego,
którzy zaprezentowali projekt „Maski antysmogowe”.
Każda sesja zaczynała się od referatu plenarnego zaproszonych gości. Pierwszą z nich otworzył referat
dr inż. Agnieszki Lechowskiej – „Innowacyjne rozwiązania techniczne w przegrodach przezroczystych”, drugą
rozpoczął mgr inż. Łukasz Soja – przedstawiciel firmy
EBM-papst Polska referatem „EBM-PapstGreenTech –
silnik EC od EBM”, a w piątek wysłuchano energetycznego wykładu dr inż. Kazimierza Wojtasa „Nowa klasyfikacja filtrów – rewolucja w wentylacji”.
W konferencji uczestniczyło 59 osób, wygłoszono
19 referatów. Wystąpili m.in.: Sebastian Skrobek ,,Metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w branży
betonowej”, Cezary Kulis „Inteligentne sterowanie wentylacją naturalną umożliwiające poprawę jakości powietrza wewnętrznego – prototyp urządzenia”, dr inż.
Jarosław Müller ,,Zabezpieczenie klimatu wewnętrznego
obiektów szkolnych w warunkach smogu”, dr inż. Renata
Sikorska-Bączek „Chłodzenie magnetyczne – osiągnięcie XXI wieku”, dr inż. Tomasz Stypka ,,Próba oszacowania skali strat w zdrowiu spowodowanych złą jakością
powietrza w Krakowie”, dr inż. Jan Porzuczek ,,Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania małych
instalacji HVAC”, Jolanta Windak, Paweł Godos „Maski
antysmogowe” oraz Filip Zalewski „Certyfikacja LEED/
BREEM a środowisko”.
Konferencja nie odbyłaby się, gdyby nie sponsorzy:
firma EBM-papst Polska, która jest tytularnym sponsorem Studenckiego Koła Naukowego Equilibrium. Wsparcia Konferencji udzielił również Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska.
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Skompletuj zestaw i odbierz sportową torbę lub kurtkę!

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do 31 grudnia 2018r. i dotyczy wyłącznie wybranych zestawów grup pompowych - szczegóły w regulaminie promocji.
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Złoty Laur Konsumenta 2018 dla ELEKTRY
W tegorocznym sondażu oceniającym popularność marek oraz jakość produktów,
w kategorii Ogrzewanie Podłogowe, produkty marki ELEKTRA zostały uznane za
najbardziej rozpoznawalne i otrzymały ZŁOTY LAUR KONSUMENTA 2018!
O wynikach decydują wyłącznie konsumenci, którzy w ankietach telefonicznych
oraz plebiscytach na partnerskich stronach internetowych, w tym na portalach
branżowych, serwisach tematycznych oraz portalach informacyjno-społecznościowych wybierają, które produkty/marki polski konsument uważa za najlepsze
i godne polecenia innym. Zdobycie po raz szósty nagrody Złoty Laur Konsumenta
potwierdza silną pozycję na rynku oraz dużą rozpoznawalność marki.
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Bims Plus: centrale wentylacyjne VTS
w okazyjnej cenie
Spółka Bims Plus Warszawa posiada u siebie nowe
centrale wentylacyjne, które pozostały w magazynie
ze względu na wstrzymanie inwestycji, na której miały
być zamontowane.
Cena netto kompletu to 55 000 PLN.

Wszelkich informacji udziela Dział Klimatyzacji Bims
Plus Warszawa.
Zapraszamy do kontaktu pod numerami: 571 311 910,
510 998 936, 605 987 620.
Pobierz kartę produktu

Nakładka Armacell dla Autodesk Revit®

Polecaj kolegę po fachu w Onninen Express
Przyprowadź kolegę po fachu do jednego z oddziałów
Onninen Express. Twój kolega po rejestracji otrzyma
voucher 100 zł na zakupy w Onninen (ważny przy zaku-

pie za min. 1000 zł). Dodatkowo każdy z Was podczas
następnej wizyty w oddziale otrzyma skrzynkę narzędziową marki Onnline!

Przygotowana przez Armacell nakładka BIM jest dostępna w większości języków europejskich (użytkownicy krajowi automatycznie otrzymają dane w swoim języku)
i działa na systemach Windows 7, Windows 10 oraz
z wersjami Revit 2015, 2016 i 2017, 2018 i 2019.
Nakładka w dużym stopniu upraszcza projektowanie izolacji technicznych dla procesów BIM. Rozwiązanie firmy
Armacell podpowiada użytkownikowi możliwe do wykorzystania systemy izolacyjne oraz konkretne typy izolacji. Wszystkie produkty są pogrupowane w kategoriach
w zależności od zastosowania: ogrzewanie i instalacje
sanitarne, klimatyzacja, chłodnictwo i wentylacja, instalacje solarne oraz izolacje akustyczne. W przyszłości planowane jest dodanie osobnej kategorii dla budynków
z zielonymi certyfikatami. Korzystając z nakładki Armacell dla Autodesk Revit®, projektant nie musi przechowywać na swoim dysku obszernych bibliotek w wersji
rvt. Program po zaznaczeniu odcinka rury lub kanału
każdorazowo generuje wybrany typ izolacji – nie trzeba już ręcznie dodawać grubości izolacji.
Dodatkowo firma Armacell wprowadziła szereg dodatków, które w jeszcze większym stopniu ułatwiają korzystanie z programu. Dla przykładu, narzędzie „BOM” daje
możliwość sprawdzenia łącznej długości zastosowanych
materiałów izolacyjnych Armacell i ułatwia projektan-

towi stworzenie specyfikacji produktowej. Z kolei opcja
„Info” wyświetla szereg informacji technicznych na temat zaznaczonego w projekcie elementu izolacyjnego.
Warto podkreślić, że korzystając z nakładki projektant
dodaje do modelu budynku sparametryzowaną izolację, dostępną na rynku, a nie izolację generyczną, której jedynym parametrem jest grubość.
Nakładkę i obiekty Armacell dla Autodesk Revit® można znaleźć na stronie internetowej producenta oraz
na profilu Armacell na platformie Archispace.
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Trzecia edycja konkursu Panasonic PRO Awards
Panasonic rozpoczyna trzecią edycję konkursu PRO
Awards. Tym samym firma zaprasza architektów, konsultantów, dystrybutorów, inżynierów, instalatorów
oraz użytkowników końcowych systemów klimatyzacyjnych do zgłaszania swoich projektów wykorzystujących
rozwiązania grzewczo-chłodzące Panasonic Heating&
Cooling. Nagrody zostaną przyznane tym obiektom,
które wyróżniać będzie niskie zużycie energii, pomysłowość i spełnienie założeń inwestora.
Projekty konkursowe można zgłaszać do 2 listopada br.
w 4 kategoriach na najlpeszy projekt obiektu:
· mieszkalnego;
· użytkowego (hotele, restauracje itp.);
· handlowego;
· komercyjnego (biurowiec itp.).

Oprócz tego sędziowie przyznają nagrody specjalne dla:
· najbardziej innowacyjnego projektu;
· projektu wyróżniającego się pod względem efektywności energetycznej;
· najlepszej instalacji wykorzystującej systemy GHP;
· najbardziej zrównoważonego projektu.
Do konkursu kwalifikowane będą projekty z całej Europy ukończone lub z planowanym ukończeniem między 1 października 2016 r. a 31 października 2018 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 listopada 2018 roku.
Nagrodą główną jest podróż do Japonii połączona z wizytą w siedzibie Panasonic. Oprócz tego każdy zakwalifikowany do konkursu uczestnik otrzyma aparat Panasonic Lumix. Aby zapoznać się ze szczegółami konkursu
i zgłosić swój projekt wystarczy wejść tutaj
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Konkurs Dobry Wzór 2018 – finaliści
Eksperci konkursu w lipcu 2018 r. wybrali do grona finalistów m.in. produkty marki Roca i Laufen, które zostaną
zaprezentowane na wystawie w Instytucie Wzornictwa
Przemysłowego w okresie 25 października – 9 grudnia
2018 r. Dobry Wzór to najstarszy konkurs wspierający
wzornictwo na polskim rynku. Wciąż się rozwija i w tym
roku zgłoszono do niego 192 produkty w 9 kategoriach.
• LAUFEN – seria Sonar. Podwójna umywalka i wanna
Sonar zostały docenione w prestiżowym najstarszym
konkursie wzorniczym w Polsce organizowanym przez
Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Nagrodzone produkty to zaprojektowane przez Patricię Urquiolę umywalka podwójna z kolekcji Sonar zdobiona oryginalnym
dekorem. Umywalka wykonana jest z trwałej ceramiki cienkościennej Saphirkeramik. Nagrodzona wanna
to propozycja niezwykle plastyczna i oryginalna wykonana z ciepłego i miłego w dotyku materiału SENTEC.
• ROCA – wanna Raina. Raina to pierwsza kompozytowa
wanna marki Roca, wykonana z materiału Stonex, znanego z brodzików Roca. Owalna wolnostojąca Raina wpi-

suje się w najnowsze trendy
projektowania
przestrzeni łazienkowej: lekka organiczna
forma, subtelne linie i wygodny ergonomiczny kształt.
Mimo stosunkowo niewielkich wymiarów
jej wnętrze jest przestronne i wygodne dzięki cienkim
ściankom, które pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni kąpielowej. Dno wanny, ma aż 1300 mm.
Roca w rozwiązaniach łazienkowych wykorzystuje najnowsze technologie i materiały, które zapewniają ogromne możliwości projektowe i aranżacyjne. Spełniają one
potrzeby i wymagania użytkowników, sprawiając, że łazienka staje się miejscem harmonii, wyciszenia i relaksu. Jednym z takich materiałów jest STONEX®.
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Danfoss – promocja na zawory i termostaty
Produkty objęte promocją:
- Głowice termostatyczne:
• RAW 5115 do zaworów Danfoss RA-N
• RAW-K z połączeniem M30x1,5
- Zawory termostatyczne:
• proste i kątowe RA-N 15

Danfoss startuje z promocją „Nakręć się na nagrody”.
Od 3 września do 31 października można będzie skorzystać z wyjątkowych rabatów na zawory i głowice termostatyczne Danfoss, a zakupy producent dodatkowo nagrodzi wysokiej jakości nagrodami.

Kup produkty objęte promocją za min. 800 zł netto
(lub wielokrotność), a otrzymasz kamizelkę narzędziową lub mooltitool z latarką.
Dowód zakupu lub jego kopię wyślij jednym z możliwych
sposobów email: magdalena_muras@danfoss.com,
pocztą na adres: Danfoss Poland sp. z o.o., ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz. Z dopiskiem: Promocja

Vaillant – zyskaj nawet 7000 zł netto
przy zakupie pompy ciepła
Promocja Vaillant dotyczy zarówno pojedynczych urządzeń, jak
i kompletnych zestawów pomp
ciepła. Część pakietów jest kompletnymi systemami OZE, zawierającymi pompę ciepła, regulator, zasobnik i rekuperację. Do
wyboru są dziesiątki pakietów,
które odpowiadają zróżnicowanym potrzebom rynkowym.
Ceny katalogowe zostały obniżone odpowiednio o 2000, 3000,
4000, 5000 a nawet 7000 zł netto.
Promocja jest ograniczona czasowo: od 16.07.2018 do 16.11.2018.
Więcej
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Ferrari dla instalatora – konkurs Purmo
1 czerwca Rettig Heating, właściciel marki Purmo, ogłosił
wśród instalatorów konkurs „Sztuka Wyboru”, który nawiązuje do premiery nowego produktu – systemu rurowego Cleverfit Axial. Potrwa on do końca 2018 roku i wyłoni 3 zwycięzców, którzy w nagrodę odwiedzą muzeum
legendarnej marki Ferrari, zlokalizowane w Bolonii oraz
staną przed niepowtarzalną szansą, by zasiąść za kierownicą wybranej sportowej bestii spod znaku wierzgającego czarnego konia. Formalnie do zabawy może przystąpić każdy pełnoletni obywatel RP. By zarejestrować się
w konkursie i zawalczyć o atrakcyjne nagrody wystarczy
dokonać zakupu produktów z zakresu rodziny Cleverfit (Axial lub Radial) lub ogrzewania płaszczyznowego na
kwotę minimum 10 000 zł oraz przesłać kopię faktury zakupu wraz z formularzem konkursowym na adres Rettig
Heating Sp z o. o. , ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa
z dopiskiem - Konkurs „Sztuka wyboru” lub skan w/w dokumentów na e-mail: michal.pawlak@purmo.pl, nie później
niż do dnia 07.01.2019 (decyduje data stempla pocztowego).
Nowy system rurowy to dla nas doskonały powód do świętowania. Poszukiwaliśmy nagrody, która zainspiruje każdego, a jednocześnie będzie pobudzać wyobraźnię. Postawi-

liśmy na Ferrari, ponieważ uważamy, że analogicznie do
systemów rurowych Purmo – niezależenie, który model wybierzesz to i tak będzie to doskonały wybór – mówi Emilia
Dudek, Marketing Manager marki Purmo.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni na zasadzie rywalizacji
polegającej na zebraniu jak największej liczby punktów. Uczestnicy konkursu otrzymują 1 punkt za każde poświadczone fakturą, wydane 2000 zł netto na zakup produktów objętych konkursem. Nagroda główna
zostanie przyznana trzem najlepszym instalatorom
w kraju, z największą liczbą punktów zebranych w okresie
trwania konkursu. Natomiast nagrody dodatkowe przygotowane przez organizatora to m.in., odzież robocza,
profesjonalne narzędzia, powerbanki, głośniki bluetooth, tablety, smartfony, karty paliwowe i bony Sodexo.
Stworzyliśmy dla każdego instalatora wirtualny portfel,
w którym gromadzi punkty, a następnie ma możliwość samodzielnego wyboru nagród. To wygodne rozwiązanie, ponieważ mamy pewność, że wygrana będzie dopasowana do
jego indywidualnych potrzeb – wyjaśnia Marcin Kotarski,
Product Manager Purmo.
Dodatkowe informacje
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Hewalex: 3. miejsce na rynku fotowoltaiki w Polsce
Firma Hewalex zajęła wysoką 3. pozycję w najnowszym zestawieniu dystrybutorów modułów fotowoltaicznych w Polsce za 2017 rok. Warto przypomnieć, że
pierwsze moduły PV pojawiały się w ofercie firmy już
w 2010 r., jednak bardzo wysokie ceny zakupu, a także
brak mechanizmów finansowych wsparcia inwestycji
spowodował, że zainteresowanie tego rodzaju syste-

mami pozostawało długo na bardzo niskim poziomie.
Obecnie systemy fotowoltaiczne stanowią jeden z silnie rozwijających się trzech segmentów produktów OZE
w ofercie firmy Hewalex.
Wysoka 3. pozycja w zestawieniu rynkowym jest także zasługą oferowania wysokiej jakości rozwiązań
w kompleksowy sposób. Składa się na to szerokie

Promocja na pompy alpha-innotec
Firma Hydro-Tech, dystrybutor pomp ciepła alpha-innotec zachęca do walki ze smogiem poprzez montaż ekologicznych urządzeń grzewczych – pomp ciepła.
W trakcie trwania promocji zamówiona powietrzna

pompa ciepła z serii alira LWD, może być o 5000 zł netto tańsza.
Promocja trwa do 31 grudnia 2018 r.
www.promocjepompy.pl

wsparcie klienta od etapu doboru instalacji, aż po montaż i uruchomienie oraz pomoc w realizacji formalności związanych z przyłączeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej.
To, co jest bardzo istotne, to fakt, że ceny zestawów
PV są cenami brutto kompletnych instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem. Zatem przyszły użytkownik

systemu może już na samym początku poznać w pełni koszt inwestycji. Przewidywany efekt ekonomiczny
można oszacować, dokonując samodzielnej kalkulacji
w Kalkulatorze PV. Zakupu instalacji można dokonać za
pomocą własnych środków finansowych, z wykorzystaniem ewentualnych lokalnych dotacji, jak też korzystając z bardzo atrakcyjnego systemu rat 50x0%.

Red Dot Award 2018 dla klimatyzatora R32
Mitsubishi Electric
Klimatyzator ścienny Mitsubishi
Electric z serii M MSZ-AP na czynnik R32, zdobył prestiżową nagrodę Red Dot Award 2018.
Red Dot Award wyróżnia produkty, które osiągnęły najwyższy poziom jakości projektowania. Nagroda przyznawana
jest przez międzynarodowe jury
składające się z blisko 40 ekspertów, którzy uznali, że jednostki MSZ-AP są „wysoce zorientowane na użytkownika
i dobrze przemyślane w szczegółach, zarówno pod względem
formy, jak i realizacji”.
Kryteria oceny obejmują funkcjonalność produktu, stopień innowacyjności, jakość formalną, ergonomię, trwałość i zgodność ekologiczną.
Jednostki MSZ-AP / MXZ-AP kontrolowane są za pomocą
Wi-Fi z wykorzystaniem aplikacji MELCloud. Charakteryzuje je równomiernie rozproszony przepływ powietrza

i niewielkie wymiary. Urządzenia mają pilot bezprzewodowy z programatorem tygodniowym w standardzie.
Poziom hałasu od 19 dB(A), klasa efektywności energetycznej do A+++/A++.
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Hansgrohe w Hali Koszyki
zowała Maja Ankiersztajn, architekt oraz Jan Ankiersztajn, absolwent Design Academy Eindhoven.
Na ekspozycji klienci i goście obejrzą produkty Hansgrohe
oraz AXOR. Głównym zamysłem ekspozycji jest umieszczenie ekskluzywnej armatury w logicznej formie przestrzennego archiwum. Realizatorów inspirował duch
małej manufaktury w Schiltach, sięgający początków
firmy Hansgrohe. Najważniejszym zadaniem było skierowanie uwagi na produkt. Zdecydowano się na jego
oprawę w proste ramy, tworząc wspomnienie magazynu w niemieckim Szwarcwaldzie. Stąd wybór naturalnych, surowych materiałów, które dobrze korespondują z przemysłowym charakterem wnętrza odbudowanej
Hali Targowej Koszyki.
Na ekspozycji można obejrzeć wiele modeli armatury
i pryszniców marki Hansgrohe oraz AXOR, a także nowy
asortyment kuchenny, czyli zlewozmywaki i baterie kuchenne Hansgrohe. Osobiście można przekonać się
o aksamitnej miękkości nowego strumienia Powder Rain.
Jest też miejsce dedykowane kolarskiej pasji, gdzie –
w sposób nieoczywisty – wyeksponowany został m.in.
rower, na jakim Rafał Majka i pozostali zawodnicy z drużyny kolarskiej BORA-Hansgrohe wystartują w tym roku
podczas Tour de France.
W nowej siedzibie zainicjował swoją działalność Campus Hansgrohe, w którym będą odbywały się różnego
rodzaju warsztaty, spotkania i eventy, przeznaczone zarówno dla gości z zewnątrz, jak i dla pracowników firmy.
W przestrzeni biura jest też miejsce na sztukę. Znalazła
tu swoje miejsce seria prac Edgara Bąka, będąca graficzną opowieścią o Wodzie płynącej przez Warszawę.
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REHAU rusza w trasę!
Batman miał swój Batmobil, a REHAU ma swój… showmobil, którym już niebawem wyruszy w Polskę! REHAU
zaprasza wszystkich instalatorów do osobistego kontaktu, dlatego właśnie zespół specjalistów rusza w trasę. Odwiedzi kilkanaście hurtowni w Polsce.
Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się więcej na
temat produktów firmy, dotknąć je i sprawdzić na żywo!
Przedstawiciele REHAU odpowiedzą na każde pytanie,
opowiedzą o nowościach produktowych, zaprezentują
narzędzia instalacyjne, przedstawią ciekawe rozwiązana systemowe i to wszystko w jednym miejscu!
Showmobil REHAU rozpoczyna trasę 27.08.2018 r.
w Baranowie i zakończy ją 28.09.2018 r. w Poznaniu.
Showmobil REHAU odwiedzi również: Wrocław, Kraków,
Nowy Targ, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, Lublin, Warkę,
Warszawę, Brodnicę, Wejherowo, Koszalin, Szczecin, Gorzów Wlkp., Konin, Strzałkowo oraz Swarzędz.
Szczegółowy terminarz spotkań i adresy hurtowni,
w których będzie showmobil REHAU znajduje się tutaj.
Niespodzianka dla nowych instalatorów!
Jeśli jeszcze nie należysz go do grona instalatorów REHAU,

rekl ama

Firma Hansgrohe od ponad pół roku ma swoją siedzibę w warszawskiej Hali Koszyki. 2 lipca 2018 r. otwarta
została ekspozycja. Projekt części ekspozycyjnej zreali-
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przyjdź na spotkanie w showmobil REHAU i zarejestruj się
w programie – przedstawiciel REHAU, przeprowadzi Cię
przez rejestrację. Dla każdego nowego klubowicza przygotowano profesjonalną miarkę REHAU.
Więcej o programie przeczytasz tutaj:
Chcemy być bliżej Ciebie. Spotkajmy się!
Instaluj korzyści z REHAU!
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Ogrzewanie podłogowe
– najczęstsze błędy
wykonawcze (cz. 2)
Odpowiedzi udzielił: Mariusz Choroszucha
Kierownik Działu Doradztwa Technicznego Systemu KAN-therm
W poprzednim wydaniu InstalReportera przedstawiliśmy pierwszą część materiału dotyczącego
najczęściej popełnianych błędów wykonawczych
podczas doboru, montażu oraz pierwszego uruchomienia instalacji ogrzewania podłogowego.
W tym wydaniu przedstawiamy kolejne wymagania projektowo-wykonawcze, których zaniechanie lub nierzetelne dopełnienie może skutkować
niepoprawną pracą instalacji ogrzewania podłogowego i tym samym dyskomfortem termicznym
w trakcie eksploatacji budynku.
Planowanie układu i długości pętli grzewczych
Aby poprawnie rozplanować układ pętli ogrzewania
podłogowego, niezbędna jest konsultacja z inwestorem
w zakresie planowanego rozkładu mebli czy też stałej
zabudowy w pomieszczeniach. Pozwoli to na optymalne rozplanowanie układu instalacji ogrzewania podłogowego. Dzięki temu unikniemy sytuacji przykrywania
pętli grzewczych i ograniczania mocy instalacji grzewczej. W pomieszczeniach typu łazienka powinno unikać się prowadzenia pętli grzewczych pod kabinami
prysznicowymi bądź wannami. Takie wykonanie może
doprowadzić do nadmiernego wysychania syfonów
i tym samym narazi pomieszczenie na występowanie
nieprzyjemnych zapachów pochodzących z kanalizacji. Najpoważniejszym jednak błędem w wykonaw-

stwie są zbyt długie pętle grzewcze. Zbyt długie obiegi
są przyczyną bardzo dużych strat ciśnienia, które ciężko zrównoważyć za pomocą pompy obiegowej. W tym
konkretnie przypadku najlepiej stosować się do zaleceń producenta instalacji ogrzewania podłogowego
i stosować długości pętli odpowiednio dobrane i zalecane dla konkretnej średnicy rury.
Mocowanie rur do izolacji termicznej
Bardzo często, z chęci zaoszczędzenia na elementach składowych instalacji ogrzewania podłogowego, stosowane są nieprofesjonalne, wykonywane
własnoręcznie, systemy „mocowania” rury do izolacji termicznej. Polegają one na zakupie zwykłego styropianu i położeniu na nim oddzielnej warstwy folii
aluminiowej bądź zwykłej PE, a następnie przypięciu
rury za pomocą spinek. Częstym skutkiem takiego
podejścia do sprawy jest brak poprawnego, solidnego mocowania rury do izolacji termicznej i jej „wstawanie” podczas wykonywania wylewek. Taka sytuacja, w skrajnych przypadkach, doprowadzić może
do całkowitego odrywania się rur od izolacji podczas prób szczelności oraz ich wypływania podczas
wylewania jastrychu. Skutkiem jest nierównomierna grubość wylewki ponad rurę grzewczą, co może
doprowadzić do sytuacji nadmiernego, miejscowego pękania płyty grzewczej i wykładziny np. płytek

ceramicznych. Jak się okazuje, nie każdy instalator
wie, że głównym elementem mocującym spinkę nie
jest sama izolacja (styropian), a warstwa folii trwale
przyklejona do izolacji termicznej. To do niej spinka
kotwi się podczas próby jej wyciągnięcia, dzięki specjalnie wyprofilowanym wypustkom.
Nie warto więc oszczędzać tych kilku przysłowiowych
złotówek na konstrukcji, która ma być zalana betonem na długie lata. Pozorne oszczędności mogą zamienić się na nieporównywalne dodatkowe koszty
niezbędne dla usunięcia powstałych awarii.
Dobór rozdzielaczy
Kolejny dość częsty błąd, podczas kompletacji elementów, to nieodpowiedni dobór rozdzielaczy.
Dla poprawnej i równomiernej pracy podłogówki
wymagana jest tzw. regulacja hydrauliczna wszystkich pętli grzewczych. Oznacza to, że dla każdej
pętli grzewczej, zarówno tej długiej, jak i krótkiej,
musimy ustawić konkretne wartości przepływów.
Możemy to wykonać dzięki specjalnym przepływo-
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mierzom bądź zaworom regulacyjnym, w które wyposażone są rozdzielacze. Kolejna kwestia do możliwość sterowania ogrzewaniem podłogowym na
zasadzie pomiaru temperatury w pomieszczeniu.
Taką możliwość dają rozdzielacze, które poza wspomnianymi przepływomierzami lub zaworami regulacyjnymi, mają dodatkowo specjalne wkładki termostatyczne do zainstalowania siłowników automatyki
sterującej. Dobór rozdzielacza, który pozbawiony
będzie tych elementów, a w szczególności przepływomierzy lub zaworów regulacyjnych, pozbawi nas
możliwości wykonania tych kluczowych zabiegów,
co w konsekwencji uniemożliwi poprawną pracę całej instalacji ogrzewania podłogowego.
Wylewanie jastrychu
Podczas wylewania posadzek należy zachować
ostrożność podczas posługiwania się narzędziami,
które w jakikolwiek sposób mogą uszkodzić rozłożoną rurę. Toteż bezwzględnie zalecane jest, aby
podczas wylewania jastrychu rury były napełnione
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woda pod ciśnieniem. Umożliwi to szybką identyfikację miejsca uszkodzenia rury, jeszcze na etapie
zalewania ich betonem. Bardzo częstym przypadkiem, niekorzystnie wpływającym na trwałość eksploatacyjną posadzki, jest redukcja grubości wylewki ponad rurą. Prowadzi to do znacznego osłabienia
posadzki i tendencji do jej nadmiernego pękania.
Aby uzyskać trwałą wylewkę betonową, bezwzględnie musimy przestrzegać zaleceń co do jej minimalnej grubości i pilnować tego podczas jej układania.
I odwrotnie – niepotrzebne i niezalecane jest zwiększanie grubości wylewki. Zwiększa to bezwładność
cieplną grzejników podłogowych oraz masę wylewki, co ma szczególne znaczenie, gdy obciąża ona
strop. Jeżeli w świetle elementów konstrukcyjnych
wysokość jest za duża, trzeba wcześniej dopilnować,
by rezerwę wypełniono styropianem, pozostając
przy grubości wylewki 65-70 mm. W celu ograniczenia wody zarobowej i uzyskania dogodnej dla układania konsystencji betonu, zaleca się dodawanie tzw.
plastyfikatorów. Brak dodatku plastyfikatora do betonu jest ewidentnym błędem wykonawczym i powoduje znaczne zwiększenie porowatości jastrychu,
a to w konsekwencji prowadzi do znacznego obniżenia zdolności przewodzenia ciepła przez posadzkę
oraz jej właściwości mechanicznych. W trakcie wylewania jastrychu ponownie powinniśmy sprawdzać,
w jakim stanie są taśmy przyścienne oraz dylatacje
oddzielające płyty grzejne. Tuż po wylaniu jastrychu
nie należy ucinać taśm przyściennych oraz dylatacji.

Powinny wystawać ponad posadzkę do chwili układania wykładziny, stanowiąc tym samym wskazówkę dla ekip wykończeniowych, w których miejscach
wykonać dylatację np. płytek ceramicznych.
Pielęgnacja wylewki
Czas wiązania jastrychu wynosi od 21 do 28 dni.
Przez ten czas należy chronić wylewkę przed gwałtownymi zmianami warunków otoczenia (przeciągiem, nasłonecznieniem) oraz przed obciążaniem
ciężkimi przedmiotami. Dopiero po tym czasie można przystąpić do procesu powolnego wygrzewania
jastrychu. Oba procesy wymagają, aby budynek był
już wyposażony w okna i drzwi, które umożliwią zapewnienie optymalnych warunków pielęgnacji jastrychu. Należy bezwzględnie unikać sytuacji uruchamiania instalacji tuż po wylaniu jastrychu np.
w celu ochrony napełnionej instalacji przed zamarznięciem. Podgrzewanie świeżej wylewki doprowadzi do nadmiernego, przedwczesnego odparowania wody niezbędnej do procesu wiązania betonu.
W efekcie wytrzymałość posadzki będzie znacznie
niższa. Zaleca się nawet, aby w okresach mocnych
upałów, świeża wylewka była przykryta folią w celu
zabezpieczenia przed nadmiernym wysychaniem.
Wstępne wygrzewanie jastrychu
Proces wstępnego wygrzewania jastrychu polega na
usunięciu wilgoci pozostałej w wylewce po okresie
pielęgnacji wylewki. Aby proces ten przebiegał równo-

miernie, należy przynajmniej wstępnie wyregulować
hydraulicznie instalację ogrzewania podłogowego –
brak takiej regulacji doprowadzi do nierównomiernej
pracy układu, a tym samym nierównomiernego wygrzania posadzki. Wygrzewanie należy wykonywać
stosunkowo wolno i rozpocząć z początkową temperaturą wody zasilającej na poziomie 25oC. Taka temperatura wody powinna być utrzymywana przez minimum 3 dni, cały zaś proces wygrzewania jastrychu
powinien trwać nie krócej niż 8 dni. Pominięcie pro-
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cesu wstępnego wygrzewania powoduje odkształcenia płyty związane z różną wilgotnością górnej
i dolnej strefy jastrychu. Podczas pracy instalacji
woda gromadzi się w górnej części płyty, podczas
gdy dolna część, gdzie grzeją rury, pozostaje sucha.
Taki rozkład wilgoci prowadzi do wygięcia brzegów
płyty ku dołowi. Ponieważ narożniki wyginają się
najbardziej, cała powierzchnia płyty, unosząc się do
góry, może stracić płaszczyznę oparcia, którą powinna być dla niej izolacja pozioma.

Dowiedź się więcej
o ogrzewaniu podłogowym
na www.pl.kan-therm.com
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Nowość – kocioł żeliwny Klimosz COMBI S
Z certyfikatem 5. klasy
Szymon Pieter*

Firma Klimosz kojarzy się z wieloletnim doświadczeniem w szeroko rozumianej branży grzewczej, w tym instalatorskiej.
Dodatkowo, zdobywana praktyka pociąga za sobą także jakość, która z sezonu na sezon stanowi jedną z najbardziej
rozwijanych cech firmy. Nieustany i stabilny rozwój owocuje bogaceniem się oferty, która stale dostosowywana jest
do potrzeb klientów. Zgodnie z tym, w przeciągu ostatnich tygodni, w katalogach pojawiły się informacje o nowym
produkcie – żeliwnym kotle 5. KLASY z serii Klimosz COMBI S.

Gdy mówimy o doborze kotłów do domowej in-

stalacji centralnego ogrzewania, zawsze mówimy
o cechach i właściwościach źródła ciepła. Powszech-

nie słyszy się, że urządzenie grzewcze powinno być
łatwe w obsłudze oraz długowieczne. Pojęcie wytrzymałości w odniesieniu do potrzeb wielu użytkowników jest więc czymś, co stanowi jedno z kryterium wyboru źródła ciepła. Odnosząc się do
powyższych cech, w rozmowach z klientami, słowo
„żeliwo” wzbudza zainteresowanie i nierzadko przyciąga jak magnes. Dlaczego?

Przemyślana konstrukcja kotła
Wspomniana wytrzymałość, która stanowi fakt przemawiający za wyborem urządzenia grzewczego COMBI S,
to cecha żeliwnego wymiennika SIME. Oprócz
tego, kocioł dostosowany został do obecnych regulacji krajowych i europejskich dot. poziomu emisji
szkodliwych substancji wg normy PN-EN 303:5-2012.
Minimalizacja zanieczyszczenia środowiska to skutek starannie przemyślanej konstrukcji urządzenia
– rozstawu półek oraz ułożenia płyt betonowych
i wermikulitowych. Wielomiesięczne badania doprowadziły bowiem do usytuowania kanałów przelotowych spalin tak, aby uzyskać możliwie najwyższe
sprawności (dochodzące do 91,3%) przy zacho* inżynier ds. projektów i innowacji produktu Klimosz Sp. z o.o.

waniu minimalnych emisji szkodliwych substancji.
Solidność żeliwnego wymiennika kotła Klimosz COMBI S
to również efekt wypracowanych rozwiązań, któ-
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Intuicyjne sterowanie

Wstępny rozruch
Należy także wspomnieć o standardowej
formie wsparcia, jakie firma Klimosz praktykuje względem nowych użytkowników
urządzeń grzewczych, tj. o wstępnym rozruchu kotła. W ramach opisywanego programu, przeszkolony instalator/serwisant
sprawdza instalację kotłową pod względem poprawności wykonania oraz instruuje użytkowników, jak poprawnie obsługiwać i konserwować kocioł.

re ewoluowały przez wiele lat. Producent wymienników – Sime posiada ponad 60-letnie doświadczenie w tworzeniu żeliwnych elementów do kotłów,
które stanowią trzon wielu urządzeń do centralnego ogrzewania. Firma Klimosz, wybrała zatem sprawdzone rozwiązanie – wymiennik, który zapewni bezproblemowe działanie kotła przez wiele lat. Warto
nadmienić, że ścianki wymiennika w miejscach ważnych konstrukcyjnie mają nawet do 12 mm grubości.
Poświadczeniem wytrzymałości i solidności
urządzenia jest 10-letnia gwarancja, którą firma Klimosz przyznaje na szczelność żeliwnego wymiennika. Warunkiem koniecznym jest
przy tym wypełnienie standardowych wymagań, które pozwolą chronić także pozostałe
elementy kotła.
Kotły z serii COMBI S to ponadto sprawdzony i dobrze poznany układ podający wraz z palnikiem retortowym. Żeliwo stanowi także materiał kluczowych elementów palnika – kolana retortowego oraz
rusztu. Oprócz tego, żeliwny jest również deflektor,
który dopala części lotne uchodzące z paleniska
i rozbija płomień.

Kolejną, istotną cechą kotła, zwiększającą jego
funkcjonalność jest intuicyjny sterownik Klimosz
Komfort. Dołączona w standardzie automatyka,
oprócz zapewnienia bezpieczeństwa, integruje działanie całego układu grzewczego.
Oprócz tradycyjnych funkcji, typowych dla sterowników urządzeń grzewczych, Klimosz Komfort umożliwia podłączenie urządzeń i czujników zewnętrznych.
I tak, użytkownik może skorzystać z funkcji dodatkowych, automatycznie dostosowujących temperaturę czynnika grzewczego, a przede wszystkim
pracę kotła oraz układu, względem zmieniającej
się temperatury zewnętrznej (czujnik temperatury
zewnętrznej i krzywa grzewcza). Dodatkowo, uzupełniając układ o dwa termostaty pokojowe, urządzenie dostosowuje pracę automatyki ściśle do wartości temperatury w dwóch odrębnych obiegach
i temperatury zewnętrznej. Uniwersalność połączenia termostatów pokojowych umożliwia zastosowanie dowolnego urządzenia komunikującego się
wg zależności włącz-wyłącz.
Dzięki wspomnianemu rozwiązaniu, użytkownik może
dobrać termostat pokojowy, który umożliwia zaprogramowanie planu czasowego, który dzień po dniu,
godzina po godzinie zapewnia utrzymanie wybranej
temperatury w pomieszczeniach. Oprócz możliwości pracy z regulatorami wewnętrznymi, do sterownika można podłączyć inny obwód grzewczy, np. kominek czy kocioł gazowy.
Dodatkowo, dla jeszcze wygodniejszej obsługi kotła serii COMBI S, sterownik można rozbudować
o moduł internetowy. Bezprzewodowe podłączenie sterownika do sieci internetowej pozwala
na obsługę istotnych parametrów pracy układu
nawet na drugim krańcu świata. Co więcej, należy
zaznaczyć, że na temat regulatora można napisać
bardzo wiele osobnych artykułów, a jego funkcje

są stale rozwijane przez aktualizacje, które użytkownik może zainstalować w każdej chwili.
Zrozumienie rynku polega na nieustannej rozmowie i to nierzadko na tematy błahe oraz pozornie
niezwiązane z danym przedsięwzięciem. Wspólne ukierunkowanie na cel jest jednak tym, co kreuje sukces. Dobre zgranie projektantów, handlowców, sprzedawców, kontrolerów jakości daje
wynik w postaci nowych, fantastycznych produktów. O tym warto wspominać, bo rozważne podejście do tematu to cecha profesjonalistów.
Klimosz COMBI S to urządzenie przemyślane pod
wieloma względami, a przyznany certyfikat
5. klasy jest dowodem sukcesu.
rekl ama

KLIMOSZ Sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 6,
43-250 Pawłowice
tel. 32 474 39 00
biuro@klimosz.pl,
www.klimosz.pl
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Jesienna promocja Oventrop dla Instalatorów
Skompletuj zestaw i odbierz sportową torbę lub kurtkę!

Już od 1 września 2018 roku Oventrop startuje

z promocją skierowaną do instalatorów zaopatrujących
się w hurtowniach współpracujących z firmą. Akcja promocyjna trwa do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 31.12.2018 r. Promocją objęte są wyłącznie
zestawy skompletowane z jednej grupy pompowej typu
S-180 i jednej typu M3-180 oraz rozdzielacza lub rozdzielacza ze sprzęgłem typu Hydrofixx.
Instalator kupujący w ramach promocji wyżej opisany zestaw otrzymuje od Oventrop odpowiednio:
• torbę sportową za zestaw z rozdzielaczem,
• kurtkę puchową firmy 4F za zestaw ze sprzęgłem
Hydrofixx.

Zapotrzebowanie na wybrany rozmiar należy zgłaszać wraz z zamówieniem grup pompowych.
Torby sportowe dostępne są wyłącznie w kolorze
czarnym. Kurtki puchowe zaś dostępne są w rozmiarach M, L, XL, XXL. Wyczerpanie zapasów toreb sportowych i/lub kurtek puchowych oznacza zakończenie promocji ze skutkiem natychmiastowym.
Informacje handlowe można uzyskać u właściwego
terytorialnie przedstawiciela techniczno-handlowego lub bezpośrednio w firmie Oventrop.
Przedstawiciele techniczno-handlowi:
• Bydgoszcz, Gdańsk, Olsztyn 501 692 319
• Kalisz, Łódź, Poznań 501 219 679

• Białystok, Płock, Radom, Warszawa 501 188 800,
502 070 697
• Lublin, Katowice 500 217 414
• Rzeszów, Kielce, Kraków 501 501 155
• Legnica, Opole, Wrocław 512 946 002
• Szczecin, Gorzów Wlkp., Zielona Góra 501 609 563
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć
na stronie www.oventrop.pl lub uzyskać pod numerami telefonów 500 477 250 lub 502 696 035.

Zapoznaj się ze szczegółami promocji

K r ó tkie in f o o parametrac h tec h nicznyc h zestaw ó w
Regumat S-180 – grupa pompowa DN 25
do łączenia kotła z obiegiem c.o., który nie wymaga
obniżenia temperatury zasilania (np. obiegiem
grzejnikowym). Zawory kulowe służą do odcięcia
obiegu. Termometry w pokrętłach zaworów
umożliwiają odczyt temperatury zasilania
i powrotu. Zawór stopowy ogranicza niepożądaną
cyrkulację grawitacyjną. Dodatkowy, pompowy
zawór kulowy ułatwia montaż lub wymianę
pompy. Izolacja w komplecie.
HydroFixx – rozdzielacz ze sprzęgłem
hydraulicznym do montażu dwóch
grup pompowych Regumat DN 25.
Sprzęgło umożliwia hydrauliczny rozdział
obiegu kotła od obiegu instalacji.
Przepływ do 4 m3/h. Izolacja w komplecie.

Regumat M3-180 – grupa pompowa DN 25
do łączenia kotła z obiegiem c.o., w którym wskazane
jest obniżenie temperatury zasilania (np. obiegiem
ogrzewania podłogowego). Zawór trójdrogowy
z napędem umożliwia zastosowanie regulacji
pogodowej i płynne dopasowanie temperatury
zasilania do temperatury zewnętrznej. Zawory
kulowe służą do odcięcia obiegu. Termometry
w pokrętłach zaworów umożliwiają odczyt
temperatury zasilania i powrotu. Zawór stopowy
ogranicza niepożądaną cyrkulację grawitacyjną.
Izolacja w komplecie. Możliwość montażu dowolnej
pompy obiegowej DN 25 o dł. 180 mm.
Rozdzielacz do montażu dwóch
grup pompowych Regumat DN 25.
Przepływ do 4 m3/h. Izolacja w komplecie.
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O regulacji pomp wirowych
Olgierd Przybysz

Wraz z rozwojem techniki, a także trendem ograniczenia energochłonności sprzętu domowego zaczęto stosować pompy
z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej. Wprowadzono również algorytmy dostosowujące pracę pompy
do zapotrzebowania instalacji, czyli różne sposoby regulacji.

Na początku użytkowania pomp obiegowych do instalacji nie mieliśmy żadnego problemu z wyborem odpowiedniego sposobu regulacji, ponieważ stosowano
pompy bez regulacji – pompy pracowały zgodnie ze
swoją charakterystyką stanowiącą zależność dyspozy-

cyjnej wysokości podnoszenia i przepływu występującego w instalacji (rys. 1). Występowało kilka typoszeregów
pomp, niestety ze względu na zróżnicowanie zapotrzebowania na parametry powodowało to konieczność
znaczącego przewymiarowania stosowanych urządzeń.
Z czasem, celem ograniczenia liczby oferowanych produktów, a także umożliwienia lepszego dopasowania

pracy pompy do instalacji (jak również zredukowania
konsumpcji energii elektrycznej) wprowadzono możliwość regulacji obiegowych pomp wirowych. Mogliśmy
zapewnić wymaganą moc pompy za pomocą ustawienia wymaganego biegu (w zależności od modelu pompy wyposażano je z reguły w możliwość nastawy od
2 do 4 stopni prędkości obrotowych).

Wymagany przepływ jest to ilość czynnika, jaka musi
zostać przetransportowana od punkt dystrybucji do
odbiorników dla zapewnienia komfortu cieplnego
w pomieszczeniach.
Wysokość podnoszenia jest sumą oporów hydraulicznych występujących w instalacji, jakie musi pokonać medium celem dotarcia do wszystkich miejsc
w instalacji. Tu musimy pamiętać, że wysokość budynku nie ma znaczenia w odniesieniu do wysokości podnoszenia pompy. Możemy mieć sytuację, że
kilkukondygnacyjny dom o małej powierzchni pięter
będzie wymagał mniejszej wysokości podnoszenia
niż parterowa, lecz rozległa instalacja. Należy również pamiętać, że jeśli w obiekcie zamontowane są
standardowe grzejniki, nie ma konieczności stosowania znacząco większych przepływów, ponieważ
krzywa pracy wskazuje na to, że wydajność w okolicach wymaganego przepływu nie jest z nim mocno
związana przy wahaniach ±10% przepływu odchył-

Nowy punkt pracy
112
Wydajność %

Wysokość podnoszenia H m

1

dalej

Instalacja 90°/70° - temperatura pomieszczenia 20°C - grzejnik
DIN-radiator

• Pompa nieregulowana

H2

t e c h n i c z n y

Parametry, jakie musi spełnić
pompa wirowa

Rodzaje regulacji: stało- i zmiennoprzepływowa

Z historii pomp obiegowych….
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Najzimniejszy dzień w roku =
maksymalny przepływ
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HS = Różnica wartości
zadanej ciśnienia
Kontrola typu D p-c

Rodzaj nastawy D p-v

HS zakres nastaw

HS = Różnica wartości
zadanej ciśnienia

Zmiana różnicy ciśnienia Hs
przy Q = 0 [m3/h] to ½ HS

3

Pompy z elektroniczną regulacją
prędkości obrotowej i rodzaj regulacji
Wraz z rozwojem techniki, a także trendem ograniczenia energochłonności sprzętu domowego zaczęto stosować pompy z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej.
Zmiana różnicy ciśnienia Hs
Zastosowanie przetwornic częstotliwości pozwoliło
przyjednej
Q = z0bardzo
[m3/h]
toprędkości
½ HS (kilkuna ustawienie
wielu
dziesięciu, a nawet kilkuset prędkości obrotowych).
Pozwoliło to na dobre dopasowanie parametrów pracy pompy do istniejącego zapotrzebowania na moc.
Wraz z zastosowaniem regulowanej prędkości obrotowej wprowadzono również algorytmy dostosowujące pracę pompy do zapotrzebowania instalacji.
Podstawowymi sposobami regulacji stosowanymi
w małych i średnich układach są:
– regulacja stałociśnieniowa Δp-c, gdzie układ elektroniki stara się utrzymywać stałą różnicę ciśnień –
tj. dyspozycyjną wysokość podnoszenia,
– regulacja zmiennoprzepływowa (nazywana także

Heating System Optimization

proporcjonalną) Δp-v, gdzie wraz ze spadkiem zapotrzebowania na przepływ zmniejszana jest dyspozycyjna wysokość podnoszenia. Większość producentów stosuje algorytm, w którym dyspozycyjna
wysokość podnoszenia przy zerowym przepływie
równa jest ½ zadanej wysokości podnoszenia.
Zależności te zostały pokazane na rys. 3.

Rodzaj regulacji do konkretnej
instalacji

1

Viega Eco Plus

Jakość w każdej sytuacji

Oczywiście każdy rodzaj regulacji przeznaczony jest
do innego rodzaju instalacji.
Regulacja Δp-c przeznaczona jest dla układów o małej regulacji, gdzieHeating
opory armatury
są niewielkie lub
System Optimization
w układach, gdzie zachowanie określonej minimalnej dyspozycyjnej wysokości podnoszenia jest niezbędne dla prawidłowej pracy instalacji. W praktyce
są to instalacje starszego typu charakteryzujące się
dużymi przekrojami rur, instalacje ogrzewania podłogowego oraz wszelkie instalacje chłodzenia lub
grzania maszyn, gdzie zapewnienie odpowiedniego
przepływu czynnika jest nadrzędne dla poprawnego funkcjonowania układu. Regulacja ta jest mniej

viega.pl

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.

rekl ama

Rodzaj nastawy D p-v

ka wydajności wynosi tylko ±2% (zależność tą pokazano na rys. 2).
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systemu z kontrolą pomp Δp-c
energooszczędna niż Δp-v, jest jednak mniej podatna na anomalie występujące w układzie. Przykład
zastosowania przedstawiono na rys. 4.
Regulacja Δp-v przeznaczona jest do układów o dużej
regulacji, gdzie opory armatury są znaczące, a zachowanie minimalnej dyspozycyjnej wysokości podno-

szenia nie jest tak istotne. W praktyce są to instalacje
nowszego typu, wykonane z rur o mniejszej średnicy z zastosowanymi zaworami termostatycznymi.
Regulacja ta ze względu na zmniejszanie dyspozycyjnej wysokości podnoszenia wraz ze spadkiem
zapotrzebowania na przepływ jest bardziej energo-

H
[m]
4
3

Δp-c charakterystyczna krzywa

2

systemu z kontrolą pomp Δp-v
1
0
4
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3
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Δp-c charakterystyczna krzywa
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Wykres porównawczy pomp regulowanych nowej generacji
i pompy stałoobrotowej starego typu
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oszczędna i zwiększa komfort użytkowania instalacji poprzez wyeliminowanie szumów przepływowych
w instalacji. Przykład zastosowania przedstawiono
na rys. 5.

Rodzaj regulacji a zużycie energii
elektrycznej i praca instalacji
Na podstawie pomiarów pompy elektronicznej
o najwyższej sprawności Stratos Pico 25/1-6 o maksymalnej wysokości podnoszenia wynoszącej 6 m,
można opracować wykres zużycia energii elektrycznej przy poszczególnych charakterystykach (rys. 6).
Na podstawie wykresu łatwo stwierdzić, że:
- regulacja Δp-v jest bardziej energooszczędna;
- powyżej pewnego przepływu (w naszym wypadku
1,5 m3/h) pobór energii w obydwu przypadkach jest
identyczny. Jest to spowodowane tym, że powyżej
pewnych parametrów pompa nie jest w stanie osiągnąć ustawionej wysokości podnoszenia i zaczyna

pracować wg charakterystyki maksymalnej prędkości obrotowej (jak w przypadku rys. 1).
Dodatkowo w przypadku regulacji Δp-v jak np. w sytuacji z rys. 4 celem zapewnienia odpowiedniej wysokości podnoszenia konieczne byłoby zastosowanie znaczącego naddatku nastawy, a to nie byłoby
już energooszczędne. Dodatkowo w przypadku tego
rodzaju regulacji istnieje możliwość, że pewne zaburzenia prawidłowego funkcjonowania instalacji
będą błędnie interpretowane przez procesor pompy – np. zapchane filtry mogą być „interpretowane”
jako przymknięte zawory termostatyczne i pompa
zmniejszy prędkość obrotową (w przypadku regulacji stałociśnieniowej).
Regulacja Δp-c jest z kolei bardziej uniwersalna,
w przypadku zastosowania jej w sytuacji z rys. 5 instalacja od strony hydraulicznej będzie pracowała
poprawnie, ponieważ w każdym punkcie pracy instalacji zostanie zachowana minimalna dyspozycyjna wysokość podnoszenia.
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7
Skutki „błędnego” ustawienia pompy:
• zbyt mała wysokość podnoszenia oznacza brak przepływu w najbardziej
oddalonych punktach instalacji, co spowoduje tzw. niedogrzewanie końcówek.
Ten sam efekt osiągniemy w przypadku niewyregulowania grzejników,
co będzie skutkować koniecznością wygenerowania dużo większego
przepływu niż faktycznie potrzebny;
• zbyt duży przepływ lub zbyt duża wysokość podnoszenia generowana przez pompę
może powodować szumy w instalacji, co za tym idzie dyskomfort użytkowania;
• zastosowanie nieodpowiedniego rodzaju regulacji, może skutkować wzrostem
rachunków za energię elektryczną.
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Jak zautomatyzować
pracę kotłowni?
Nowy regulator pogodowy BWC 310
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.

Postanowiliśmy, że zaproponujemy zestaw pom-

T1

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 zabezpieczyć powrót przed niską temperaturą powrotu, która może doprowadzić do wykroplenia się
wilgoci na wymienniku i przyspieszyć proces powstawania korozji. Dlatego też dobraliśmy termostatyczny zawór ATV z nastawą fabryczną 50°C.
Do sterowania obiegiem ciepłej wody użytkowej zaproponowaliśmy termostat zanurzeniowy TC2, który zostanie połączony z zaworem strefowym AZV.

Tuleja zanurzeniowa zostanie umieszczona w zasobniku. W momencie, gdy zmierzona temperatura będzie wyższa od nastawionej, przepływ będzie
kierowany tylko na instalację. Natomiast gdy zmierzona temperatura będzie niższa od nastawionej,
zawór przełączy się na ładowanie zasobnika ciepłej
wody użytkowej.
Dodatkowo, aby uniknąć każdorazowego schodzenia do kotłowni, gdy temperatura zewnętrzna się zmieni i przestawiania kąta otwarcia zaworu 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 wyposażony jest w 3 czujniki mierzące temperaturę
zewnętrzną, zasilania oraz powrotu. W pudełku
dostawy znajduje się również przewód sieciowy oraz kołki do montażu na ścianie. Do regulatora w omawianym schemacie (patrz poniżej) należy podpiąć czujnik zewnętrzny, zasilania, siłownik
ARM ProClick oraz pompę obiegową za zaworem
mieszającym. Schemat podłączenia elektrycznego można znaleźć pod klapką regulatora, bądź
w instrukcji obsługi.

t e c h n i c z n y

Regulator pogodowy BWC 310

AC 230 V
bwc 310
tc2

azv

ARV + ARM

ATV

??
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Oprócz tego istnieje możliwość podłączenia termostatu 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 zestawu należy jedynie dokupić pompę obiegową, która
powinna być zamontowana na powrocie pomiędzy
kotłem a sprzęgłem hydraulicznym. Nie można również zapomnieć o zakupie separatora zanieczyszczeń 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 musimy zadać sobie pytanie: jeśli na dworze będzie
10°C, to jaka powinna być temperatura na instalacji, abym miał w domu komfortową temperaturę?
Powtarzamy te kroki dla temperatury 0°C, -10°C,
-20°C. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na ustawienie maksymalnej temperatury za zaworem mieszającym w celu zabezpieczenia wrażliwej instalacji podłogowej.
Pan Kazimierz po uzgodnieniu z inwestorem zdecydował się na nowy regulator pogodowy BWC 310 i, jak
sam po czasie mówi jego klient, jest bardzo zadowolony z tego wyboru i poleca to jego znajomym.

t e c h n i c z n y

s tr. 18

dalej

Aktualności z NFOŚiGW
– 85 mln zł na efektywność energetyczną
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę trzynastu wnioskodawców,
którzy otrzymają w sumie ponad 85 mln zł unijnych
dotacji na działania z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu. Ich koszty całkowite oszacowa-

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

– Wsparcie budowy ciepłowni geotermalnej w Białce Tatrzańskiej

Tak skompletowany zestaw pozwoli na...

rekl ama

• 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.

AFRISO SP. Z O.O.
42-677 Czekanów
Szałsza, ul. Kościelna 7
www.afriso.pl, zok@afriso.pl

Spółka Bania z Białki Tatrzańskiej otrzyma niemal
3,4 mln zł niskooprocentowanej pożyczki na budowę ciepłowni geotermalnej, która zasili w ciepło
i chłód obiekty tamtejszego Kompleksu Turystycznego Bania. Przedsięwzięcie to jest kolejnym przykładem
efektywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł
energii (OZE). Umowa w tej sprawie została podpisana 10 sierpnia br. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.
W ramach dofinansowanego projektu przedsiębiorstwo Bania wdroży innowacyjny system wykorzystania w dodatkowy sposób energii geotermalnej z ujęcia 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 odpowiednich urządzeń (m.in. agregatów wielofunkcyjnych 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

– Unijne dotacje na kogenerację – kolejne 90 mln zł
Po raz czwarty NFOŚiGW będzie przyjmował i oceniał wnioski o dotacje na inwestycje z zakresu wysokosprawnej kogeneracji. Tym razem na ten cel zarezerwowano 90 mln zł z unijnego Funduszu Spójności.
Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego
i spółdzielnie mieszkaniowe o wsparcie będą mogły 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 przyszłego roku. W czwartym konkursie z POIiŚ 2014-2020,
poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, pod uwagę będą brane przedsięwzięcia polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy
(w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących
jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
w technologii wysokosprawnej kogeneracji.
Więcej
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Sterowanie pracą kotłów kondensacyjnych…
…kontrola procesu spalania, zarządzanie pracą instalacji…
Stefan Żuchowski

Oferta kotłów kondensacyjnych jest bardzo szeroka. Poszczególne modele różnią się nie tylko takimi cechami, jak: rodzaj,
wielkość i kształt wymiennika ciepła, rodzaj palnika, itd. Ważnym obszarem jest również sposób sterowania pracą kotła
i możliwości rozbudowy instalacji, np. poprzez zastosowanie dodatkowych pomp, zaworów mieszających, itd. Znając możliwości
poszczególnych modeli, możemy łatwiej dobrać odpowiednie urządzenie do potrzeb instalacji. Pozwala to z jednej strony
zredukować koszty inwestycji dla prostej instalacji, a z drugiej uniknąć niespodzianek w przypadku rozbudowanego systemu,
gdy możliwości podstawowego sterownika kotła okazują się niewystarczające. W artykule opisano rozwiązania stosowane
w różnych konstrukcjach kotłów w zakresie sterowania pracą palnika i dodatkowego osprzętu.

Rys. 1 Zespół gazowy z precyzyjną kontrolą przepływu gazu

szeroki zakres modulacji mocy –

kontrola jakości procesu spalania
i dozowania strumienia gazu

Dbałość inwestorów o redukcję zużycia energii sprawia, że budowane domy są coraz lepiej izolowane,
a także wyposażane w system wentylacji z odzyskiem
ciepła. Z tego powodu straty ciepła nowych domów
są coraz niższe. Jednocześnie dostępność komfortowego wyposażenia łazienek, np. paneli prysznicowych z kilkoma dyszami, deszczownic czy wanien
z hydromasażem sprawia, że rosną wymagania

w zakresie przygotowania ciepłej wody. Współczesny
kocioł musi zatem okresowo pracować z bardzo niską mocą w trybie c.o., by za chwilę przejść do przygotowania ciepłej wody użytkowej i szybko dostarczyć wymaganą jej ilość. Te dwa, skrajne wymagania
były trudne do spełnienia w przypadku kotłów starszej generacji, których minimalna moc nie mogła być
często niższa od 40% mocy maksymalnej. W przypadku próby obniżenia mocy kotła często dochodziło do niestabilnej pracy palnika, okresowego zaniku
płomienia czy występowania uciążliwego hałasu. Wynikało to z trudności w precyzyjnym dozowaniu gazu
i powietrza oraz braku skutecznych metod monitorowania jakości procesu spalania. W ostatnich latach
nastąpiło wiele zmian tym zakresie. Szeroko dostępne są kotły wyposażone w układ regulacji umożliwiający pracę palnika z mocą stanowiącą zaledwie 10%
mocy maksymalnej, a w niektórych przypadkach
nawet niższą. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne
było zastosowanie zespołów gazowych z precyzyjną regulacją przepływu gazu. Schemat funkcjonalny tego typu zespołu gazowego przedstawia rys. 1.

W trakcie startu kotła w pierwszej kolejności otwierany jest podwójny elektrozawór bezpieczeństwa 4, który kieruje gaz do zaworu regulacyjnego 5. Ten wyposażony jest w stabilizator ciśnienia i silnik krokowy 1,
którego położenie kontroluje układ sterowania kotła.
Dalej strumień gazu trafia do zwężki poprzedzającej
wentylator palnika (rys. 2). Tu następuje intensywne mieszanie gazu i zasysanego przez wentylator
powietrza. Przygotowana mieszanka jest wtłaczana do palnika i ulega spaleniu. Jakość tego procesu
jest kontrolowana przez elektrodę jonizacyjną (w obrębie płomienia), a w przypadku niektórych kotłów
również czujnik zawartości tlenku węgla w spalinach.
Na podstawie tych pomiarów, w razie potrzeby, dochodzi do skorygowania położenia grzybka zaworu
regulacyjnego i zwiększenia lub redukcji ilości gazu
docierającego do palnika.
Proces ten odbywa się w sposób ciągły. Dzięki temu
nie ma ryzyka wystąpienia niestabilnej pracy palnika,
zaniku płomienia czy generowania niepożądanych
odgłosów nawet wtedy, gdy przez palnik przepływa
bardzo mały strumień paliwa i powietrza.

Rys. 2 Schemat układu kontroli jakości procesu spalania
i korekty strumienia gazu dostarczanego do palnika.
Wskazania czujnika zawartości CO w spalinach (1)
są podstawą do ewentualnej korekty strumienia gazu
podawanego przez zawór regulacyjny (5) zespołu gazowego
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Ocena potrzeb energetycznych
budynku i korekta mocy kotła –
optymalizacja pracy kotła o węższym
zakresie modulacji mocy
Uzyskanie bardzo szerokiego zakresu regulacji mocy
palnika wymaga wyposażenia kotła w szereg elementów pomiarowych i regulacyjnych oraz precyzyjne określenie charakterystyki regulacji pracy palnika. Wpływa to niestety na wyższą cenę urządzenia,
stąd nie wszystkie modele są wyposażone w tego
typu rozwiązania, a zakres regulacji mocy, jaki mogą
osiągnąć urządzenia o mniej skomplikowanej konstrukcji to 35% do 100%. W kotłach tych zastosowano prosty sposób regulacji przepływu gazu wyłącznie w zależności od aktualnej prędkości wentylatora,
a więc i zadanej mocy. W przypadku tego typu urządzeń nie występuje mechanizm precyzyjnej kontroli jakości procesu spalania i korekty pracy zespołu gazowego, stąd nie mogą one pracować z niską
mocą, ponieważ mogłoby to skutkować okresową
niestabilną pracą palnika. Nie oznacza to jednak,
że tego typu kotły nie mogą zasilać instalacji we
współczesnym, energooszczędnym budynku.

Sprzyjającą okolicznością jest w tym przypadku zastosowanie w wielu instalacjach ogrzewania podłogowego, które pełni rolę akumulatora energii. Jednocześnie ważnym zadaniem jest ocena aktualnych
potrzeb energetycznych instalacji i dopasowanie,
w miarę możliwości, mocy kotła poprzez analizę długości poszczególnych cykli pracy palnika. Po każdorazowym zapłonie pracuje on z mocą minimalną. Następnie zwiększa moc, by temperatura wody zbliżyła
się do wartości zadanej. Im niższe są w danej chwili
straty ciepła, tym szybciej temperatura wody w instalacji osiągnie wyliczoną wartość, a to jest sygnał do
redukcji mocy palnika. Przykładowy przebieg pracy
kotła w uruchamianej instalacji przedstawia rys. 3.
W trakcie pierwszego cyklu kocioł pracował z względnie wysoką mocą, stąd osiągnął temperaturę zadaną w czasie nawet poniżej 2 minut. W związku z tym
kolejny cykl pracy odbywał się ze znacznie obniżoną mocą, przez co palnik kotła pracował przez prawie 6 minut. To nadal krótki czas, stąd w kolejnym
cyklu moc została ponownie obniżona, a przez to
czas pracy wydłużył się do prawie 10 minut. Po kolejnej, mniejszej już, redukcji mocy palnik pracował
dłużej od oczekiwanego czasu 15 minut, stąd tym

razem nastąpiło minimalnie zwiększenie mocy, z jaką
kocioł będzie pracował w kolejnym cyklu. Dzięki zastosowaniu funkcji adaptacji mocy palnika do aktualnych strat ciepła budynku kocioł będzie pracował
z wyższą mocą wyłącznie w trakcie najchłodniejszych
dni. Zaś jesienią i wiosną po każdym zapłonie palnik
będzie przez dłuższy czas pracował z niską mocą.
Zapewnia to nie tylko dłuższą żywotność kotła, ale
i wyższą sprawność, ponieważ kotły kondensacyjne osiągają najwyższą efektywność podczas pracy z niską mocą. Oczywiście skuteczność mechanizmu adaptacji mocy palnika do aktualnych potrzeb
budynku będzie tym wyższa, im lepiej dopasowana
jest wielkość kotła do projektowanego zapotrzebowania na ciepło. W związku z tym wybierając kocioł
z danego typoszeregu, nie warto „na wszelki wypadek” stosować kotła o większej mocy. Poza tym
dłuższe cykle pracy łatwiej osiągnąć we współpracy z instalacją płaszczyznową o większej bezwładności niż w przypadku zasilania grzejników o małej
pojemności, stąd warto łączyć tego typu kotły z instalacją podłogową.
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Fot. 1 Widok przykładowej płyty elektronicznej
kotła. Oprócz gniazda zasilającego, transformatora
zapłonowego, transformatora zasilającego i układów
scalonych widać na niej: dodatkowe gniazda zasilające dla
osprzętu oraz gniazda czujników temperatury i osprzętu
zasilanego niskim napięciem

Sekrety płyty elektronicznej kotła:
realizowane funkcje, możliwości
podłączenia dodatkowego osprzętu
Jednym z najważniejszych, a przy tym kosztownych
elementów kotła jest płyta elektroniczna (fot. 1).
Dlaczego jest tak ważna? Ponieważ odpowiada za regulację i kontrolę procesu spalania, a także bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia. Może też zarządzać pracą dodatkowego osprzętu w instalacji, np.
pomp obiegowych czy zaworów przełączających.
Warto sprawdzić, jakie funkcje mogą realizować poszczególne modele kotłów, a właściwie ich płyty elektroniczne, ponieważ często pozwala to zredukować
koszty inwestycji w dodatkowe moduły automatyki. Z drugiej strony często możemy zastosować prosty, tańszy kocioł zamiast kupowania modelu, którego funkcje nie będą wykorzystane w danej instalacji.

Rys. 3 Mechanizm korekty mocy palnika (dolny wykres) w zależności od czasu pracy kotła
w poprzednim cyklu (górny wykres)
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Fot. 2 Czujniki temperatury zasilania i powrotu
Pomiar temperatury…
Do płyty elektronicznej podłączone są czujniki temperatury (fot. 2) zasilania, powrotu i ewentualnie ciepłej
wody, a w niektórych przypadkach również temperatury
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spalin i bloku wymiennika ciepła. W obwodzie zabezpieczeń znajduje się również termostat bezpieczeństwa, często oznaczany symbolem STB. Jego
zadaniem jest odłączenia dopływu gazu do palnika
w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury zasilania. W wielu kotłach rolę STB pełni czujnik temperatury zasilania. W innych jest to osobny element,
który po zadziałaniu wymaga zresetowania. Niezbędny jest wówczas demontaż obudowy kotła i naciśnięcie przycisku umieszczonego na korpusie termostatu.
…ciśnienia
Kocioł może być również wyposażony w czujnik ciśnienia wody, a w przypadku jednostek o większej
mocy również w presostaty do kontroli przepływ
powietrza i spalin (fot. 3). Czujnik ciśnienia wraz
z odpowiednim algorytmem może zabezpieczać
kocioł nie tylko przed pracą przy zbyt niskim ciśnieniu wody, ale i przed uruchomieniem palnika przy
braku przepływu wody, np. z powodu uszkodzenia
pompy obiegowej. Jest to realizowane poprzez pomiar przyrostu ciśnienia tuż po uruchomieniu pompy obiegowej. Odpowiednia wartość skoku ciśnienia
jest potwierdzeniem tego, że pompa wystartowała
i możliwa jest bezpieczna eksploatacji kotła.
….przepływu
W kotłach dwufunkcyjnych ważnym parametrem jest
przepływ wody użytkowej (fot. 4), którego wartość
ma wpływ na ustalenie wymaganej w danej chwili
mocy palnika. Do pomiaru tego parametru służą czujniki przepływu. W nowoczesnych kotłach dodatkowy czujnik przepływu stosuje się również w obiegu

t e c h n i c z n y

grzewczym. Wskazania czujnika są informacją na temat prawidłowości pracy pompy obiegowej i instalacji zasilanej z kotła.
…oraz jakości procesu spalania (fot. 5)
W trakcie pracy palnika mierzony jest prąd jonizacji,
który jest pierwszą informacją o jakości procesu spalania. Nieprawidłowa wartość prądu jonizacji świadczy
o zakłóceniach w procesie spalania, które w skrajnym
przypadku prowadzą do wyłączenia awaryjnego kotła
z komunikatem „zanik płomienia” lub „brak zapłonu”.
W nowoczesnych kotłach, dysponujących możliwością szerokiej regulacji mocy palnika oprócz elektrody jonizacyjnej proces spalania może być kontrolowany również przez czujnik poziomu tlenku węgla
w spalinach (fot. 6). Jest on z reguły umieszczony
w końcowej części wymiennika ciepła. Pomiar dokonywany przez czujnik tlenku węgla ma wpływ na
ewentualną korektę strumienia gazu podawanego
do palnika. Dzięki temu pracuje on stabilnie nawet
przy bardzo niskim obciążeniu.
Wszystkie wymienione wyżej czujniki przekazują informacje do płyty elektronicznej kotła. Na podstawie ich wskazań i wprowadzonych algorytmów układ
sterowania kotła zintegrowany z płytą elektroniczną decyduje o tym, czy kocioł może w dalszym ciągu pracować, czy wymagana jest adaptacja mocy
czy ewentualna korekta strumienia gazu w stosunku do strumienia powietrza. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy kotła, szczególnie
usterek zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, następuje wyłączenie kotła i wyświetlenie komunikatu awarii.

Fot. 4 Czujnik przepływu wody (po lewej), blok hydrauliczny kotła dwufunkcyjnego z widocznym
w środkowej części czujnikiem przepływu wody użytkowej i widocznym u góry czujnikiem
przepływu w obiegu c.o.

Fot. 5 Pokrywa komory spalania i palnik cylindryczny (po lewej i po prawej), zespół elektrody
zapłonowej i jonizacyjnej (w środku)

Fot. 6 Czujnik zawartości CO w spalinach

Fot. 3 Czujnik ciśnienia wody (po lewej), presostaty ciśnienia spalin i powietrza (po prawej)
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Podłączenie dodatkowego osprzętu
do płyty elektronicznej
Jak wykorzystać możliwości kotła w różnych rodzajach instalacji? Pomiar temperatury, ciśnienia
czy przepływu oraz regulacją pracy palnika to tylko
część funkcji, za które odpowiada płyta elektroniczna w kotle. W zależności od przeznaczenia i wyposażenia danego modelu płyta elektroniczna może być
wyposażona w dodatkowe gniazda zasilające czy algorytmy sterowania dodatkowymi urządzeniami (akcesoriami) w instalacji.
Kotły z podstawowym wyposażeniem. Dobre rozwiązanie dla prostej instalacji grzewczej
W wielu przypadkach kocioł zasila prostą instalację
składającą się z grzejników oraz pojemnościowego

podgrzewacza wody. O ile tylko opory hydrauliczne instalacji są niższe od ciśnienia dyspozycyjnego pompy
w kotle, wówczas nie ma potrzeby stosowania dodatkowego osprzętu na zasilaniu grzejników. Do okresowego
zaś podgrzewania wody w zasobniku wystarcza zawór
przełączający, z reguły będący na wyposażeniu kotła.
Kotły wyposażone w dodatkowe gniazdo do zasilania osprzętu – instalacje z dodatkową pompą
obiegową czy zaworem przełączającym
Jeśli opory hydrauliczne instalacji przekraczają ciśnienie dyspozycyjne pompy obiegowej w kotle
(np. w przypadku zasilania instalacji podłogowej),
wówczas niezbędne może być zastosowanie sprzęgła hydraulicznego i dodatkowej pompy. W takiej sytuacji wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie
kotła z płytą elektroniczną z dodatkowymi gniazdami do zasilania dodatkowej pompy w instalacji c.o.
oraz pompy cyrkulacji c.w.u. i do podłączenia czujnika temperatury sprzęgła. Takie rozwiązanie pozwoli
zarządzać wszystkimi, ważnymi elementami instalacji za pomocą jednego sterownika.

Kotły z najbogatszym wyposażeniem – precyzja
i estetyka
W tej grupie urządzeń znajdziemy z jednej strony kotły o najszerszym zakresie modulacji mocy, dokładnej
kontroli jakości procesu spalania oraz automatycznym dostosowaniu charakterystyki palnika do rodzaju gazu. Poza tym kotły tego typu są często dostarczane z modułem do zdalnej obsługi i nadzoru nad pracą
instalacji. To rozwiązanie dla najbardziej wymagających użytkowników, oczekujących najwyższej jakości.
W grupie najlepiej wyposażonych, a przez to i najdroższych kotłów znajdziemy również urządzenia, które
pozwalają na estetyczną zabudowę wszystkich elementów niezbędnych do zasilenia i sterowania pracą dwóch obiegów grzewczych. To rozwiązanie odpowiednie dla domu, w którym część pomieszczeń jest
wyposażona w grzejniki, a w pozostałych znajduje się
ogrzewanie podłogowe. Z uwagi na to, że jest to wciąż
popularne rozwiązanie na rynku dostępnych jest szereg modeli kotłów, których konstrukcja znacząco skróci czas montażu systemu i pozwoli uzyskać estetyczny wygląd instalacji. Jest to możliwe dzięki integracji

t e c h n i c z n y

s tr. 22

dalej

Fot. 7 Moduł do sterowania pracą pompy
cyrkulacyjnej

Fot. 8 Płyta elektroniczna kotła wyposażona w dodatkowe
gniazda do zasilania pompy cyrkulacyjnej i pompy obiegu
grzewczego (szare i różowe)

Rys. 4 Rozmieszczenie czujników w układzie
kotła. Czujnik poziomu CO jest umieszczony
w górnej, tylnej części wymiennika ciepła

Rys. 5 Instalacja z jednym obiegiem grzewczym i podgrzewaczem wody zasilanym bezpośrednio
z kotła. Nawet w przypadku zastosowania kotła o prostej konstrukcji nie ma potrzeby stosowania
znacznej liczby dodatkowych akcesoriów. Niezbędny może być ewentualny moduł do zarządzania
pracą pompy cyrkulacji c.w.u. oraz czujnik temperatury lub ewentualny termostat zasobnika

z obudową kotła zasobnika ciepłej wody oraz sprzęgła hydraulicznego i dwóch grup pompowych, w tym
jednej z zaworem mieszającym. Do tego wewnątrz kotła znajduje się moduł elektroniczny, z którego zasilane są poszczególne elementy wykonawcze. Kocioł jest
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również z reguły wyposażony w naczynie wzbiorcze
do instalacji c.o. oraz drugie chroniące przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zasobniku c.w.u.
Takie rozwiązanie mimo wielu funkcji pełnionych
przez system wygląda bardzo estetycznie. W pomieszczeniu kotłowni widoczny jest tylko kocioł, ponieważ
osprzęt znajduje się pod obudową, a rury łączące
go z instalacją są prowadzone w ścianie za kotłem.

Wiedząc o tym, jak duże mogą być różnice w wyposażeniu kotła, warto wziąć to pod uwagę podczas realizacji danej inwestycji. W przypadku
prostej instalacji wystarczającym rozwiązaniem
może być podstawowa wersja kotła. Chcąc zaś
zarządzać pracą dodatkowego osprzętu, warto zastosować kocioł wyposażony w dodatkowe
gniazda do zasilania pomp czy zaworów przełączających. Zaś kotły z najwyższej półki świetnie
sprawdzą się tam, gdzie niezbędna jest najwyższa precyzja oraz estetyka, nawet w przypadku
zasilania rozbudowanej instalacji.

Odpowiednie warunki
Wiedząc o tym, jak ważnym elementem kotła jest
płyta elektroniczna i jaką rolę pełni należy dbać
o to, by warunki eksploatacji kotła nie doprowadziły
do jej uszkodzenia. Kotła nie należy montować w pomieszczeniach wilgotnych lub zapylonych. Do przypadkowego uszkodzenia płyty elektronicznej dochodzi niekiedy podczas uruchomienia lub przeglądu
technicznego kotła. Szczególnie ryzykowne jest wykonywanie jakichkolwiek prac hydraulicznych nad
nieosłoniętą płytą elektroniczną. Wystarczy, że kilka
kropel wody z cieknącego odpowietrznika trafi niezauważone na powierzchnię płyty. W przypadku ponownego podania napięcia do płyty elektronicznej
może dojść do jej uszkodzenia. Z tego powodu w trakcie wykonywania wszelkich prac hydraulicznych wewnątrz i w okolicy kotła płyta elektroniczna powinna
być osłonięta szczelną obudową, a przed ponownym
podaniem napięcia należy sprawdzić jej stan i prawidłowość podłączenia przewodów.
Rys., fot. Vaillant
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Rys. 6 Schemat ideowy instalacji z kotłem zasilającym podgrzewacz wody oraz obieg ogrzewania
podłogowego o oporach hydraulicznych przekraczających ciśnienie dyspozycyjne w kotle
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W ciągu ostatnich miesięcy Ariston prowadził

ARISTON wybrał
trzech instalatorów
do misji COMFORT
CHALLENGE
Spośród przesłanych zgłoszeń wybrany został międzynarodowy
zespół instalatorów, którzy wzięli udział w projekcie Ariston
Comfort Challenge. Trzech profesjonalistów udało się
na Grenlandię, by zapewnić komfort tam, gdzie wydaje się
to trudne, a wręcz nawet niemożliwe. Ariston Comfort Challenge
to wyjątkowa okazja do zaprezentowania nie tylko kwalifikacji
trzech profesjonalistów zaangażowanych w projekt, lecz także
niezmiennej jakości i zaawansowanych parametrów produktu,
który zainstalowali – najwyższej klasy kotła Alteas One.

rekrutację poszukując członków do zespołu Ariston
Comfort Challenge. Proces selekcji kandydatów był
wyjątkowo trudny. Do projektu zgłosiła się duża
liczba wykwalifikowanych profesjonalistów. Ariston
poszukiwał instalatorów gotowych stawić czoła
ekstremalnemu wyzwaniu dostarczenia komfortu
w najbardziej nieprzewidywalnych i trudnych warunkach. Już samo zgłoszenie się do projektu Ariston
#comfortchallenge było wyzwaniem. Proces selekcji dobiegł jednak końca i nadszedł czas, aby zmierzyć się z rzeczywistą i prawdziwą próbą.
Wyłoniony zespół, złożony z trzech instalatorów pochodzących z trzech różnych krajów: Rosji, Włoch
i Chin, udał się na Grenlandię, gdzie panują ekstremalnie trudne warunki. Członkowie zespołu Ariston
dysponowali znakomitymi kwalifikacjami technicznymi i konstruktywnym podejściem do rozwiązywania
problemów. Uczestnicy zmierzyli się z ekstremalnymi
warunkami pogodowymi i nieprzewidywalnymi sytuacjami. Pierwszym wyzwaniem, przed którym stanął zespół, była umiejętność pracy w międzynarodowej grupie, której członkowie posługiwali się trzema
różnymi językami i pochodzili z różnych środowisk.
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Pobierz darmową aplikację

Więcej informacji na ariston.com

Zapewnienie komfortu każdemu, nawet tam, gdzie
wydawałoby się to trudne lub nawet niewykonalne, jest ambitnym celem, do którego realizacji dąży
Ariston. Wraz z trzema wybranymi instalatorami to
wyzwanie stało się możliwe!
śledź wyprawę na www.aristoncomfortchallenge.com

08/2018

a r t y k u ł

HOME

t e c h n i c z n y

s tr. 25

dalej

PAKIETY KONDENSACYJNE – KUPUJĄC W PAKIECIE OSZCZĘDZASZ NAWET DO 10%
model kotła
produkcja c.w.u.

ONE NUO 24 NET

ONE PREMIUM 24 NET

ONE TOP 24 NET

ONE MED 24 NET

CAR PAKIET 24

CLAS ONE SYSTEM 24
pompa ciepła NUOS
PRIMO 240 SYS HC

GENUS ONE SYSTEM 24

GENUS ONE SYSTEM 24

CLAS ONE SYSTEM 24

CARES PREMIUM SYSTEM 24

akcesoria

-

sterowanie
klasa energetyczna
modulacja mocy kotła

1:7

zasobnik BCH 120
stojak zasobnika BCH;
zestaw przyłączeniowy
zasobnika
Cube S Net – termostat pokojowy z modemem Wi-Fi
A
1:10

1:10

ną wydajność i najwyższy poziom komfortu cieplnego oraz produkcji ciepłej wody przez cały okres ich
użytkowania.
Alteas ONE Net to topowy model w serii kotłów ONE.
Jest niewątpliwie tym produktem, który najlepiej reprezentuje idealną kompozycję doskonałych osiągów i innowacyjnego wzornictwa. Wysoka wartość
średniorocznej efektywności wraz z zastosowaniem
urządzeń termoregulacji pozwala kotłom z serii ONE
na osiągnięcie klasy energetycznej A+.
Model wyróżnia się nowoczesnym i eleganckim wyglądem. Przednia czarna obudowa pokryta jest specjalnym szkłem UltraSafe, hartowanym i odpornym
na zarysowania.

Kocioł kondensacyjny Alteas ONE NET
Kocioł kondensacyjny Alteas ONE Net. Seria ONE
to najbardziej innowacyjna gama kotłów kondensacyjnych, oferowanych kiedykolwiek przez firmę
Ariston. Szczegółowo testowane i oparte na wyjątkowo trwałych komponentach zapewniają maksymal-

Inteligencja w standardzie. Alteas ONE Net wyposażono seryjnie w zabudowany bezprzewodowy
system inteligentnego i niezawodnego zarządzania
ogrzewaniem domu za pomocą aplikacji Ariston NET.
Nowoczesny termostat pokojowy Cube i czujnik zewnętrzny dostarczane są w standardzie.
Cała linia ONE jest wyposażona w innowacyjny zestaw inteligentnych funkcji. Funkcja Auto na przykład pozwala automatycznie optymalizować pracę
kotła, zapobiegając ciągłemu włączaniu i wyłączaniu urządzenia, minimalizując zużywanie się podzespołów, które w ten sposób mają większą trwałość.

stojak zasobnika BCH

1:7

1:4

Automatyczna kalibracja. Alteas ONE Net ma innowacyjny układ kontroli zapłonu. Model nie wymaga również zestawów przezbrojeniowych na
inne rodzaje gazów. Kocioł dostosowuje się automatycznie do podłączonego rodzaju gazu poprzez
przeprowadzenie autokalibracji po naciśnięciu jednego przycisku na panelu sterowania.
Nowy wymiennik Xtratech™. Seria ONE to trzy linie kotłów: Clas ONE, Genus ONE oraz Alteas ONE
Net. Zastosowany w całej gamie ONE wymiennik
ciepła ze stali nierdzewnej Xtratech™ to serce nowej
serii kotłów; zapewnia wysokie osiągi i niezawodność w czasie całego życia kotła, mniejsze ryzyko
zatkania kanałów przepływu i wysoką wydajność
nawet w najbardziej krytycznych sytuacjach. Wymiennik Xtratech™ jest produkowany na wyłączność dla
Ariston, zaprojektowany i wytworzony we Włoszech.
8 lat bez ryzyka. Użytkownicy kotła Ariston mogą również skorzystać z unikalnego programu kompleksowej

Pakiet kondensacyjny ONE PREMIUM 24 NET
opieki nad kotłem z możliwością przedłużenia gwarancji do 8 lat. Program „8 lat bez ryzyka” to system kontraktów serwisowych zapewniających bezpieczną
i efektywną pracę kotłów Ariston przez długie lata.

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com
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EXCLUSIVE GREEN E – idealne rozwiązanie
dla każdego domu jednorodzinnego
We współpracy z programatorem BeSMART WiFi
Kocioł kondensacyjny z serii Exclusive Green E marki Beretta to idealne i nowoczesne
rozwiązanie dla każdego domu, które gwarantuje oszczędności eksploatacyjne,
większą swobodę w montażu i możliwość inteligentnego sterowania. Kocioł ten jest
również jednym z najbardziej efektywnych energetycznie kotłów na naszym rynku
i jest certyfikowany do pracy na każdy rodzaj gazu (G20, G2.350, G27 i LPG).

Swoboda montażu
Sercem urządzenia jest rurowy wymiennik o unikalnej
budowie, który wykonany jest ze stopu aluminium i nie
ma żadnych łączeń spawanych. Przewodność cieplna
materiału, z jakiego jest wykonany, pozwala na równo-

mierny rozkład temperatury, co zapobiega tworzeniu
się miejsc przegrzewu, a tym samym zwiększa trwałość wymiennika. Bardzo istotnym jest fakt, że dostęp
do wymiennika, jak i pozostałych podzespołów kotła
znajduje się od przodu, co umożliwia większą swobodę
podczas montażu Exclusive Green E. Właściciele domów i mieszkań docenią na pewno, że nie ma w zasadzie ograniczeń związanych z wymogami zachowania
minimalnych odległości od ściany. W zasadzie, ponieważ jedyne, o czym należy pamiętać, to możliwość
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Szczegółowe informacje
na temat programatora BeSmart
– www.besmart-home.com

tywnością energetyczną na poziomie 94% (sprawność liczona w sposób podyktowany nową dyrektywą Unii Europejskiej ErP) i mają klasę efektywności
energetycznej A. Podłączając do kotła inteligentny
programator BeSMART Wi-Fi w trybie komunikacji
cyfrowej, otrzymuje się możliwość zdalnego sterowania kotłem, a także całym systemem za pomocą
mobilnej aplikacji na smartfonie lub tablecie. Takie
połączenie kotła z programatorem gwarantuje klasę efektywności energetycznej już na poziomie A+.

Perfekcyjnie dobrana moc
Kotły Exclusive Green E są certyfikowane RANGE RATED. Homologacja umożliwia dostosowanie mak-

zdjęcia obudowy, ponieważ wszystkie prace konserwacyjno-serwisowe można sprawnie przeprowadzić
od przodu kotła. Profesjonaliści z kolei dostrzegą innowacyjny system szyn, który umożliwia wysuwanie
i wsuwanie wymiennika, jak „szuflady”, co wpływa korzystnie na czas wykonania przeglądu.

Możliwość sterowania systemem
grzewczym z poziomu mobilnej
aplikacji
Dzięki udoskonalonej technologii, wymienniki
w modelach 25 C.S.I. oraz 25 R.S.I. marki Beretta
charakteryzują się bardzo wysoką sezonową efek-
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RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń
tel. 56 657 16 00
infolinia 801 044 804, 56 663 79 99
info@beretta.pl, www.beretta.pl
Facebook.com/BerettaPoland

symalnej mocy kotła do rzeczywistego cieplnego
zapotrzebowania systemu grzewczego, do wielkości ogrzewanej powierzchni i wyliczeń projektanta.
Nowo wybrana moc będzie stanowić maksymalną
moc kotła w systemie centralnego ogrzewania, co
wpłynie pozytywnie na pozostałe parametry pracy
urządzenia: wzrost sprawności kotła, mniejsze zużycie gazu oraz obniżenie emisji spalin, CO i NOx. Z kolei
maksymalna moc na c.w.u. pozostanie na poziomie
25 kW, gwarantując komfort ciepłej wody użytkowej.
Kolejnym elementem mającym duży wpływ na niższe koszty ogrzewania jest szeroki zakres modulacji
mocy. Kocioł, modulując do dolnej granicy zakresu

regulacji mocy (2,8 kW), znacząco redukuje częstotliwość włączania i wyłączania się urządzenia, w efekcie wydłużając jego żywotność.

5 lat gwarancji
W związku z wysoką jakością urządzeń marki Beretta, firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. oferuje 5-letnią gwarancję, której warunki znajdują się
na stronie internetowej www.beretta.pl. Należy również podkreślić, że firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze jest polskim producentem wiszących kotłów gazowych, z fabryką zlokalizowaną w Toruniu.
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Nowe kotły kondensacyjne
Logamax plus GB172i
marki Buderus
Titanium Glas, czyli szkło tytanowe stosowane w urządzeniach marki Buderus, to jeden z dowodów
obrazujących stałe dążenie do doskonalenia i poszukiwania rozwiązań gotowych na przyszłość. Zgodnie
z dewizą „Gotowi na przyszłość” Buderus stale wprowadza do swojej oferty nowe nietuzinkowe rozwiązania
i produkty. W tym roku jedną z nowości Buderusa są kotły kondensacyjne Logamax plus GB172i.

Buderus jako znana i ceniona marka premium oferuje niezwykle rozległy zakres rozwiązań systemowych stosowanych
w technice grzewczej. Tak ogromne możliwości, są efektem połączenia wielu lat doświadczeń zdobytych zarówno w dziedzinie niewielkich domowych źródeł ciepła (np. wiszących kotłów
kondensacyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła), jak dużych
rozwiązań przemysłowych sięgających megawatów mocy.

Titanium Glas

Szkło tytanowe Buderus zostało użyte po raz pierwszy w dwóch ekskluzywnych liniach urządzeń, tj. kotłach kondensacyjnych Logamax plus GB192i i centralach grzewczych Logamax plus GB192iT. Uznanie
klientów spowodowało, że najnowsze kotły kondensacyjne wiszące Logamax plus GB172i, mają obudowy frontowe wykonane z tego czystego, solidnego i bardzo wytrzymałego materiału. Podobnie
jak GB192i, również Logamax plus GB172i są dostępne z obudowami przednimi w kolorze czarnym

i obudowami bocznymi w kolorze srebrno-szarym.
Dla użytkowników o nieco bardziej tradycyjnych
upodobaniach, również dostępne są dwa modele
z obudowami przednimi w kolorze białym.
Szeroka gama mocy
Aby ułatwić jak najlepsze dopasowanie mocy do potrzeb cieplnych obiektów kotły kondensacyjne wiszące Logamax plus GB172i są dostępne w aż pięciu
mocach nominalnych 14, 20, 24, 35 i 42 kW. Wszystkie modele to jednostki jednofunkcyjne, gotowe do
podłączenia i współpracy z podgrzewaczem c.w.u.
(wyposażone w zawór przełączający).
Panel sterowania BC25
Zastosowany w kotłach Logamax plus GB172i panel sterowania BC25 to rozwiązanie dobrze znane
i sprawdzone, bo stosowane z powodzeniem w centralach grzewczych Logamax plus GB172T Buderus.
Ta wbudowana w kotły i dostarczana z nimi automatyka, umożliwia nie tylko ich samodzielną pracę,
łatwe zmiany nastaw i odczyty parametrów na wy-
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net za pomocą smartfona lub tabletu.
Aplikację EasyControl można bezpłatnie pobrać i zainstalować na urządzeniu mobilnym z App Store lub Google
Play. Użytkowanie aplikacji jest oczywiście również bezpłatne.

świetlaczu LCD, ale również możliwość współpracy
z dodatkowymi regulatorami i modułami Logamatic
EMS Plus lub Logamatic 4121 i 4122. W panelu BC25
za przednią, uchylną częścią obudowy można też
zamontować opcjonalny, programowalny regulator
RC310. Panel BC25 standardowo ma wbudowaną
automatykę pogodową z możliwością dostosowania
krzywej grzewczej (czujnik temperatury zewnętrznej
stanowi osprzęt dodatkowy).

rekl ama

Mobilna kontrola systemu grzewczego
Wiszące kotły kondensacyjne Logamax plus GB172i
marki Buderus przy współpracy z regulatorem RC310
i modułem KM200 mogą być sterowane przez Inter-

Imponująco energooszczędny
Kotły Logamax plus GB172i to urządzenia energooszczędne, skonstruowane
z dbałością o środowisko. Mają nie tylko wysoką sprawność i efektywność
energetyczną (klasa A), ale cechuje je
również niska emisja tlenków azotu
(6 klasa NOx). Uzyskiwanie tak korzystnych parametrów jest możliwe m.in.
dzięki zastosowaniu aluminiowo-krzemowych nierdzewnych wymienników
ciepła umożliwiających pracę kotła
z niską temperaturą spalin. Kotły Logamax plus
GB172i mogą pracować w szerokim zakresie modulacji mocy grzewczej, nawet już od 14% mocy maksymalnej. Dzięki elastycznemu dostosowaniu parametrów Logamax plus GB172i mogą z powodzeniem
znaleźć zastosowanie zarówno w mieszkaniach, apartamentach, domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak i budynkach biurowych, usługowych lub
użyteczności publicznej jako jednostki samodzielne lub pracujące kaskadowo.
Najnowsze kotły marki Buderus to znakomita oferta
kierowana do wszystkich użytkowników, o podwyższonych wymaganiach estetycznych oraz oczekujących
komfortu, ekonomicznej pracy i wysokiej jakości.

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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Hybrydowy
system grzewczy
De Dietrich w domu
energooszczędnym

Rosnące wymagania dotyczące
energooszczędności budynków zmuszają
inwestorów do stosowania w procesie budowy
domu coraz lepszych materiałów i bardziej
zaawansowanych technologii, także w zakresie
ogrzewania. Doskonale w takich warunkach
sprawdzają się systemy hybrydowe dostarczające
ciepło i c.w.u. z wykorzystaniem OZE.

Przepisy związane z budową domów zmieniają

się co kilkanaście lat. Wszystko ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych do minimum oraz

ograniczenie wpływu na środowisko naturalne.
Ważne jest więc to, aby nowy dom zużywał bardzo
mało energii do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji
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i podgrzewania wody. Dodatkowo powinien przyczyniać się do redukcji emisji dwutlenku węgla do
atmosfery. Decydując się na budowę domu, można
to zrobić na dwa sposoby – wznosząc dom zgodnie
z obecnie obowiązującymi przepisami lub wyprzedzając nieco czas i wybrać materiały, a także technologie spełniające bardziej rygorystyczne przepisy,
wchodzące w życie dopiero za kilka lat.

Domy energooszczędne
– co mówią przepisy

Hybryda skrojona na miarę
Urządzenie MCR3 PLUS Hybrid to połączenie naściennego, gazowego kotła kondensacyjnego i inwerterowej pompy ciepła typu powietrze/woda.
Moduł hybrydowy ma system sterowania pogodowego wieloma obiegami, który umożliwia regulację według energii pierwotnej lub cen energii. MCR3 PLUS Hybrid jest wydajny i ekonomiczny.
Klasa efektywności energetycznej dla c.o. to A++,
z kolei dla c.w.u. – A. Zespolona w jednostce pompa ciepła charakteryzuje się wysokim współczynnikiem efektywności COP, który osiąga wartość aż
do 4,53. Pompa ciepła może pracować do temperatury -20°C (-15°C dla 4 i 6 kW) jednak wraz ze

spadkiem temperatury zewnętrznej maleje jej efektywność. W przypadku urządzeń hybrydowych
współpraca pompy ciepła i kotła kondensacyjnego ma na celu uzyskanie jak najniższych kosztów
eksploatacyjnych systemu grzewczego. Co więcej,
urządzenie wyposażone w wymiennik płytowy ze
stali nierdzewnej gwarantuje wysoką wydajność
ciepłej wody użytkowej. Zastosowanie zaawansowanej automatyki sprawia, że system hybrydowy
jest praktycznie bezobsługowy, co przekłada się
na wygodę użytkowania. Posiadanie dwóch źródeł ciepła, które mogą pracować samodzielnie
to także większe bezpieczeństwo energetyczne.

Surowe wymogi, jakim podlegają nowo budowane
domy sprawiają, że budynki są lepiej zaizolowane,
a co za tym idzie potrzebują mniej energii do ogrzania.
Za domy energooszczędne uznaje się takie, w których
zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, obniżymy
poniżej poziomu 40 kWh/m² na rok. Istotny jest jeszcze
inny parametr – współczynnik energii pierwotnej – EP
(kWh/m²rok), określający roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W jego przypadku uwzględnia się także straty
przy wytwarzaniu i przesyle energii oraz rodzaj nośnika energii wraz z jego oddziaływaniem na środowisko.
Najpierw współczynnik EP naliczany był dla każdego budynku osobno, obecnie musi spełniać jednakową maksymalną wartość dla każdego obiektu i jest
to 95 kWh/m2 rocznie. Od 2021 roku będzie on wynosić jedynie 70 kWh/m2 na rok, co oznacza, że od
2021 roku będziemy mogli budować jedynie domy
w standardzie energooszczędnym.
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Optymalny wybór rozwiązań
Podczas budowy domu energooszczędnego głównym zadaniem będzie taki dobór materiałów budowlanych i technologii, które w efekcie końcowym
pozwolą na zmniejszenie strat ciepła i wpłyną na
mniejsze zużycie energii. Aby jednak zapewnić komfort cieplny użytkownikom, nie wystarczy tylko odpowiednio zaizolować dom, ale trzeba także wybrać
odpowiedni system grzewczy. Wydajnym, skutecznym, ekologicznym i przede wszystkim ekonomicznym rozwiązaniem będzie zainstalowanie nowoczesnych urządzeń o wysokiej sprawności, np. gazowego
kotła kondensacyjnego połączonego z powietrzną
pompą ciepła.
Takie rozwiązanie to nie tylko świetna propozycja dla
domów nowych, ale także tych, w których funkcjonuje już kocioł kondensacyjny. W ten sposób można
zmodernizować posiadaną instalację poprzez dołączenie pompy ciepła, zmniejszając koszty ogrzewania domu. Podstawowym zadaniem hybryd jest
bowiem zapewnienie najbardziej opłacalnego w danym momencie źródła ciepła.
Połączenie kotła z pompą ciepła w system hybrydowy pozwala jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie
energii – wszystko dlatego, że kocioł stanowi wsparcie dla pracy pompy i odwrotnie. Samo zainstalowanie pompy ciepła może przyczynić się do redukcji kosztów ogrzewania nawet do 70%.
Dodatkowo takie rozwiązanie przynosi korzyści proekologiczne, ponieważ urządzenie hydrydowe redukuje emisję CO2 do atmosfery.

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław
tel. 71 71 27 400, faks 71 341 19 76
infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl, www.blog.dedietrich.pl
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Immergas – bogata oferta
kotłów kondensacyjnych
Firma Immergas posiada bogatą ofertę kotłów, co pozwala na dobór systemów
grzewczych odpowiednich zarówno dla domów i mieszkań, jak i dla większych
obiektów. W ofercie Immergas dostępna jest zarówno linia kompaktowa,
dla użytkowników poszukujących sprawdzonych i niezawodnych rozwiązań,
jak również wersje bardziej zaawansowane, z możliwością integrowania kotła
z innymi źródłami ciepła, np. pompami ciepła czy systemami solarnymi.

Rozwiązania dla domów i mieszkań

Oferta skierowana do inwestora indywidualnego,
poszukującego rozwiązań do domu jedno- lub wielorodzinnego, do mieszkań i niewielkich budynków
gospodarczych.

Rozwiązania dla obiektów
Kompleksowa oferta produktów powalających
na stworzenie systemu pokrywającego zapotrzebowanie na ciepło i energię obiektów wielkopowierzchniowych czy użyteczności publicznej, takich

jak szpitale, szkoły, budynki sakralne, przemysłowe
czy deweloperskie.

Kotły kondensacyjne poniżej 35 kW…
…wiszące
VICTRIX TERA
Kotły serii TERA charakteryzują się bardzo małymi
gabarytami – głębokość to tylko 25,6 cm!

VICTRIX EXA ERP

VICTRIX ZEUS 26 ERP

Kotły wyposażono w nowy wymiennik ciepła ze stali
nierdzewnej w postaci jednorurowej wężownicy. Dzięki szerokiemu zakresowi modulacji mocy od 4,3 do
28,0 kW mogą elastycznie dopasować się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło i pracować bez nadmiaru mocy nawet w małych pomieszczeniach. Dostępne zarówno w wersji jedno-, jak i dwufunkcyjnej.
VICTRIX EXA ERP
Kotły serii EXA fabrycznie wyposażone są w automa-
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tykę pogodową, wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, palnik PRE-MIX, zawór trójdrożny z napędem oraz
elektronicznie sterowaną pompę obiegową. Zakres
modulacji mocy od 5,5 do 28,0 kW pozwala dopasować się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło i bez problemu ogrzać pomieszczenia o kubaturze nawet do 850 m3. Dostępne zarówno w wersji
jedno-, jak i dwufunkcyjnej.
VICTRIX TT ERP
Kotły serii TT wyróżnia innowacyjny aluminiowo-krzemowo-magnezowy wymiennik ciepła o bardzo
małych oporach hydraulicznych oraz elektronicznie
sterowany zawór gazu.

Dzięki jednej z najniższych na rynku mocy minimalnych (w wersji jednofunkcyjnej to tylko 1,9 kW!) mogą
elastycznie dopasować się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło i pracować bez nadmiaru mocy
nawet w niewielkich pomieszczeniach. Dostępne zarówno w wersji jedno-, jak i dwufunkcyjnej.
VICTRIX MAIOR TT ERP
Seria kotłów kondensacyjnych MAIOR TT to niewielkie urządzenie, które zajmuje mało miejsca, a dysponuje wysoką mocą znamionową równą 35 kW, dzięki czemu zapewni wystarczająca ilość ciepła nawet
w większych budynkach oraz wysoki komfort c.w.u.
Kotły serii TT wyróżnia innowacyjny aluminiowo-krzemowo-magnezowy wymiennik ciepła o bardzo
małych oporach hydraulicznych, funkcja „Boost” –
szybki start kotła przy pracy na c.w.u. (kotły dwufunkcyjne) czy regulator przepływu c.w.u. Dostępne
zarówno w wersji jedno- i dwufunkcyjnej.

VICTRIX ZEUS 26 ERP
Victrix Zeus 26 to kocioł, który z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie
wyższym niż z kotła przepływowego.
W tym celu urządzenie zostało wyposażone w zasobnik o pojemności 45 litrów. Zakres modulacji mocy
od 3 do 26 kW zapewni płynną i ekonomiczną pracę urządzenia.
VICTRIX ZEUS SUPERIOR ERP
Kotły Victrix Zeus Superior to urządzenia o wszystkich
cechach wyżej wymienionego kotła Victrix Zeus, ale
wyposażone są w powiększony zasobnik c.w.u. pojemności 54 litry. Dodatkowo kotły te mają rozszerzoną automatykę z intuicyjnym panelem sterującym wyposażonym w czytelny, błękitny wyświetlacz.
W standardzie dostarczane są z grupą podłączeniową
i zestawem naczynia przeponowego c.w.u. zainstalowanym wewnątrz kotła.

…stojące
HERCULES CONDENSING 3 ERP
Linia Hercules Condensing to „kompletna kotłownia” zamknięta w jednej obudowie. Kotły wyposażono w zasobnik ze stali nierdzewnej INOX o pojemności 120 litrów, co zapewnia bardzo wysoki
komfort c.w.u. Konstrukcja kotłów pozwala na rozbudowę układu grzewczego do 3 niezależnych stref
grzewczych za pomocą zestawów montowanych
wewnątrz kotła.
HERCULES SOLAR 2 ERP
Kocioł Hercules Solar to urządzenie, które ma
wszystkie możliwości wyżej wymienionych kotłów Hercules Condensing, rozszerzone jednak

HERCULES CONDENSING 3 ERP

VICTRIX PRO

THE SIGN OF THE FUTURE
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Program wydłużonej gwarancji
na kotły kondensacyjne Immergas
Wraz z zakupem kotła użytkownik
otrzymuje 2 lata podstawowej
ochrony gwarancyjnej, opiekę fachowców oraz ciepło i bezpieczeństwo. W prosty sposób można wydłużyć gwarancję nawet o 3 lata.
Wystarczy zarejestrować urządzenie
w panelu klienta na stronie www.immergas.pl oraz co roku
wykonywać obowiązkowe przeglądy. Rejestracja kotła nie
wiąże się z koniecznością wykupienia żadnego dodatkowego płatnego pakietu.
o możliwość współpracy z kolektorami słonecznymi.
Fabrycznie kocioł wyposażony jest w solarną grupę hydrauliczną z pompą cyrkulacyjną, naczyniem
wzbiorczym, zaworem mieszającym i zaworem bezpieczeństwa.

Kotły kondensacyjne powyżej 35 kW
Oferowana przez Immergas to również gama kotłów
dedykowanych do obiektów wielkopowierzchniowych – kotły serii Victrix Pro oraz Ares Tec.
Wiszące kotły kondensacyjne serii Victrix PRO ErP
to rodzina 5 modeli o mocy od 35 do 120 kW. Kotły
te mają możliwość pracy w kaskadzie aż do 8 jednostek, co daje łączną moc nawet do 960 kW.
Kotły stojące Ares Tec to urządzenia o budowie modułowej ściśle przeznaczone do budynków wielkopowierzchniowych. Seria ta składa się z 10 modeli
o mocy od 150 do 900 kW, które również mogą pracować w układach kaskadowych.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00, faks 42 649 36 01
www.immergas.pl
biuro@immergas.pl
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Kocioł Bosch Condens GC7000iW
Kolejna odsłona firmy Bosch Termotechnika w Polsce
Jak co roku Bosch jako jeden z najbardziej docenianych dostawców rozwiązań w dziedzinie techniki grzewczej w Europie, wprowadza
do sprzedaży nową designerską linią urządzeń. Po udanej i niespotykanej do tej pory premierze na polskim rynku niespełna półtora
roku temu, kotłów kondensacyjnych Bosch Condens 9000i oraz spektakularnym wprowadzeniu do sprzedaży w roku 2017 pomp
ciepła z rodziny Bosch Compress, marka oferuje nową linię wiszących kotłów kondensacyjnych Bosch Condens 7000i.

Podobnie jak premierowe urządzenie, tak też nowe
kotły Bosch Condens 7000i cechuje niezwykły, innowacyjny design. Fronty kotłów wykonane są ze specjalnego hartowanego szkła, w zależności od modelu
w kolorach białym lub czarnym. Narożniki kotła mają
natomiast charakterystyczne zaokrąglenia.

Modele jednofunkcyjne...
Obecnie rodzina wiszących kotłów kondensacyjnych Bosch Condens 7000i to modele jednofunkcyjne typu system, czyli przeznaczone do zasilania
w ciepło instalacji grzewczych oraz przygotowane
do współpracy z zasobnikami ciepłej wody użytkowej. Szeroki typoszereg mocy nominalnych 14, 24, 35

Potwierdzeniem wysokich walorów technicznych nowych kotłów kondensacyjnych Bosch
Condens 7000i jest ich klasa
efektywności energetycznej A,
niski pobór mocy elektrycznej
(np. w trybie czuwania do 2 W)
oraz super niska emisja tlenków
azotu (klasa NOx 6). Wszystko to sprawia, że wiszące kotły
kondensacyjne Bosch Condens
7000i to urządzenia nie tylko
o innowacyjnym designie, ale
przede wszystkim mogące zapewnić wysoki komfort i niskie
koszty użytkowania oraz przyjazne środowisku.

i 42 kW umożliwia ich zastosowanie zarówno w niewielkich apartamentach, małych i dużych domach
oraz większych budynkach biurowych lub użyteczności publicznej.
...i dwufunkcyjne
W tym roku Bosch planuje również wprowadzenie
do sprzedaży modeli dwufunkcyjnych (ogrzewanie
i ciepła woda użytkowa) wyposażonych w przepływowe wymienniki c.w.u.
Sterowanie
W przypadku obiektów o niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplną dodatkowym atutem kotłów
Bosch Condens 7000i jest szeroki zakres modulacji mocy do 1:8, zapewniający dolną granicę modulacji już od 2 kW dla modelu o mocy nominalnej
14 kW. Dzięki współpracy z systemem sterowania
EMS 2, w przypadku większych obiektów kotły kondensacyjne Bosch Condens 7000i mogą pracować
w układach kaskadowych, wielokotłowych o łącznej

mocy nawet kilkuset kilowatów. Dostarczana wraz
kotłami, wbudowana automatyka z panelem sterowania z wyświetlaczem LCD, poza współpracą z regulatorami serii Cx systemu EMS 2, oferuje również
możliwość samodzielnej pracy kotła w zależności
od temperatury zewnętrznej. Automatyka pogodowa możliwa jest po doposażeniu kotła w opcjonalny czujnik temperatury zewnętrznej i oczywiście regulacji krzywej grzewczej przez serwis.
Wiszące kotły kondensacyjne Bosch Condens 7000i
są fabrycznie przygotowane do zasilania gazem ziemnym E, ale również w zależności od modelu, po regulacji lub zastosowaniu odpowiedniego zestawu przezbrojeniowego przez serwis, gazem ziemnym
Lw, gazem ziemnym Ls lub gazem „płynnym” B/P.

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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Propozycje Saunier Duval
w zakresie kotłów kondensacyjnych
Stojący Niedźwiedź Condens czy wiszący Isofast 21 Condens
Z szerokiej oferty kotłów gazowych marki Saunier Duval, w niniejszym
artykule przedstawiamy dwa typoszeregi kotłów kondensacyjnych:
model stojący NIEDŹWIEDŹ CONDENS i wiszący ISOFAST 21 CONDENS.

Kocioł Niedźwiedź Condens

– trwałość i niezawodność

Sprawdzona konstrukcja, bardzo duża pojemność
wodna oraz technologia kondensacji czynią stojący kocioł Niedźwiedź Condens jednym z najlepszych
w swojej klasie i pozwalają na szybką i bezproblemową adaptację istniejących instalacji do współpracy
z urządzeniem o wysokiej sprawności. Przeniesie się
to na realnie niższe koszty eksploatacji oraz pozwoli na długoletnią i bezawaryjną pracę całego układu.

Stojący kocioł kondensacyjny Niedźwiedź Condens
cechuje solidna i bezawaryjna konstrukcja, która zapewnia bardzo dużą elastyczność w adaptacji urządzenia zarówno do nowych, jak i starych instalacji, często
o dużym zładzie wody. Pozwala na to wymiennik o dużej pojemności oraz palnik o szerokiej modulacji mocy.
Kocioł bezproblemowo może zastąpić wyeksploatowane stojące kotły gazowe, olejowe czy na paliwo stałe, wytwarzając ciepło na potrzeby c.o. i ogrzewania
zewnętrznego zasobnika c.w.u. (wymagany czujnik).
Jest dostępny w wersjach o mocy 18, 25, 35 i 48 kW.

Kocioł zaprojektowano tak, aby mógł współdziałać z istniejącymi instalacjami starszego typu, często o dużej pojemności, bez konieczności ich przebudowy. Do jego
prawidłowej instalacji wymagane są dodatkowe elementy (przy wymianie można wykorzystać istniejące), tj. pompa, zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe oraz
zawory napełniające i spustowe. Uruchamianie kotła czy wykonywanie przeglądów
serwisowych jest bardzo wygodne, ponieważ najważniejsze elementy znajdują się
na ergonomicznej wysokości. Kocioł ma też specjalne uchwyty transportowe zabezpieczone kompozytem, co pozwala na pewne utrzymanie go przez dwie osoby,
oraz regulację stóp ułatwiającą wypoziomowanie urządzenia.

Kocioł wyposażono w wymiennik o dużej pojemności
wodnej (80 l), którego część mająca kontakt ze spalinami oraz kondensatem wykonana jest ze stali szlachetnej, a płaszcz zbiornika ze stali grubościennej.
Spiralna budowa rur wymiennika, które są skierowane w dół, powoduje samooczyszczanie się ścianek poprzez spływający kondensat. Konstrukcja ta została

oparta na sprawdzonym rozwiązaniu opracowanym
przez grupę Vaillant. Palnik ze stali nierdzewnej ma
dużą modulację i znajduje się na górze wymiennika.
Kocioł Niedźwiedź Condens wyposażono we wbudowany regulator z funkcją pogodową (bezprzewodowa lub przewodowa sonda zewnętrzna jako akcesoria dodatkowe). Dodatkowo kocioł można doposażyć
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w programator modulacyjny Exacontrol, co pozwoli
na jeszcze lepsze zarządzanie temperaturą komfortu w pomieszczeniach oraz zoptymalizuje pracę kotła tak, aby osiągnąć maksymalne zyski z kondensacji. Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego
zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz sterowania
jego pracą poprzez termostat bądź sondę NTC.

ISOFAST 21 CONDENS
– innowacyjny i przyjazny

rekl ama

To doskonały wybór dla wymagających użytkowników, oczekujących wysokiego komfortu w zakresie ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej.
Kondensacyjny, gazowy wiszący kocioł dwufunkcyjny ISOFAST 21 CONDENS z wbudowanym zasobnikiem warstwowym ciepłej wody 21 l (oparty jest na
technologii ISODYN 2) gwarantuje błyskawiczną dostępność ciepłej wody (nawet do 15 l ciepłej wody na
minutę). Ponadto kocioł zapewnia krótki czas ponownego nagrzania wody w zasobniku – niecałe 3 minuty.
Cechy systemu ISODYN 2 zaimplementowanego
w konstrukcji kotła to:
- zasobnik wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 21 l zamontowany wewnątrz kotła;
- zastosowanie pompy na prąd stały, automatycznie dostosowującej prędkość do zapotrzebowania
na ciepłą wodę, gwarantuje stabilność temperatury
wody niezależnie od wielkości poboru oraz zapewnia bardziej ekonomiczną pracę kotła;
- zastosowanie pompy obiegowej o wysokiej sprawności gwarantuje zmniejszone zużycie energii elektrycznej.
Zalety systemu ISODYN 2 to także ograniczenie osadzania się kamienia w zasobniku, mniejsze zużycie
gazu i zapobieganie rozwojowi bakterii Legionella.

Ponieważ zasobnik wykonany jest ze stali nierdzewnej, nie ma potrzeby stosowania i corocznej wymiany anody magnezowej.
ISOFAST 21 CONDENS to także oszczędność miejsca w porównaniu z kotłem jednofunkcyjnym z oddzielnym zasobnikiem. Dodatkowa zaleta to możliwość łatwego podłączenia obiegu cyrkulacyjnego.

Model ISOFAST 21 CONDENS F 25-A
dostępny jest o mocy 5,4-19,6 kW
(w funkcji c.o.), dla c.w.u.: 5,1-25,5 kW,
przepływ nominalny c.w.u. przy
Δt = 30oC: 15 l/min.

Sprawność kotła wynosi ponad 109%. Ponadto kocioł pracuje zawsze z najniższą mocą niezbędną do
zapewnienie komfortu, oferuje także szeroki zakres
regulacji mocy oraz niską moc minimalną, co ma
bezpośredni wpływ na ograniczenie liczby cykli załączania kotła, szczególnie, gdy zapotrzebowanie
na energię cieplną jest mniejsze. Dodatkowa zaleta
techniki kondensacyjnej to mniejsza emisja szkodliwych związków do atmosfery.
Zaletami urządzenia są także jego cicha praca oraz
możliwość współpracy z pokojowymi modulacyjnymi
regulatorami temperatury, a także możliwość korzystania z automatyki pogodowej, które wpływają na jeszcze bardziej komfortowe i ekonomiczne ogrzewanie.
ISOFAST 21 CONDENS jest wyposażony w zaawansowane układy elektroniczne gwarantujące niezawodne
i bezpieczne użytkowanie. Wygodny w obsłudze panel
sterowania z podświetlanym wyświetlaczem LCD oraz
prosty montaż to tylko niektóre z zalet kotła. Dodatkowo kocioł ma możliwość regulacji rodzaju gazu.

Saunier Duval
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 80 66 66, tel. +48 22 323 01 80
fax +48 22 323 01 13
www.saunierduval.pl, info@saunierduval.pl
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Kocioł Vitodens
serii 200 –
najbardziej
zaawansowany
na europejskim
rynku

Do niedawna użytkownik oczekiwał od kotła tylko, że ten będzie przez wiele
lat grzał bezawaryjnie. Obecnie coraz więcej klientów zaczyna zwracać uwagę
na dodatkowe cechy i funkcjonalności urządzeń dostępnych na polskim rynku.
Firma Viessmann, wychodząc naprzeciw takim klientom, posiada w swojej ofercie
kocioł kondensacyjny Vitodens serii 200. Jest to obecnie jeden z najbardziej
zaawansowanych kotłów na rynku europejskim.
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Technika kondensacyjna gwarantuje najwyższą

sprawność, a co za tym idzie także i najlepszą ekonomikę pracy. Oczywiście nasuwa się tutaj pytanie, czy
w takim razie można osiągnąć coś więcej. Aby odpowiedzieć na to, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że
podawana sprawność dotyczy bardzo konkretnego,
jednego punktu pracy. Badania takie przeprowadza
się oczywiście w wyidealizowanych warunkach na stanowiskach badawczych. Niestety, życie weryfikuje wyniki takich badań. W rzeczywistości kotły uruchamiają i wyłączają palnik, modulują moc, co sprawia, że
średnia sprawność na przestrzeni całego roku jest niższa niż deklarowana sprawność maksymalna.
Lambda Pro Control
Firma Viessmann dbając o dobre imię marki, jak
również o zadowolenie klientów, nieustająco rozwija swoje urządzenia. Od wielu lat kotły Vitodens
z serii 200 wyposażone są w układ Lambda Pro Control nadzorujący jakość spalania, gwarantujący najwyższą sprawność procesu spalania w całym zakre-

sie modulacji mocy kotła. Inżynierowie od wielu lat
zwracali uwagę, że najmniej sprawna praca jest tuż po
uruchomieniu palnika, został zatem położony bardzo
duży nacisk na wydłużenie czasu pracy palnika, a tym
samym zmniejszenie liczby startów. W kotłach stojących rozwiązanie jest bardzo proste, wystarczy zastosować wymiennik o dużej pojemności, dzięki czemu
nawet przy znikomym odbiorze ciepła z kotła, palnik
„ma czas” spokojnie popracować, akumulując ciepło
w wodzie zgromadzonej w samym kotle. Problem pojawia się w kotłach wiszących, które, aby mogły być
powieszone na ścianach, muszą mieć jak najniższą
masę. Zatem tu trzeba szukać innego rozwiązania niż
zwiększanie pojemności wodnej urządzenia.
Szeroka modulacja
W kotłach Vitodens z serii 200 firma Viessmann, celem
wydłużenia czasu pracy, zdecydowała się na zwiększenie zakresu modulacji urządzenia. Obecne aktualnie na
rynku kotły Vitodens z serii 200 potrafią ze 100% mocy
maksymalnej zejść do mocy minimalnej na poziomie 5%.

Daje nam to modulację o zakresie 1:20. Uzyskanie tak
szerokiego zakresu modulacji, przy zachowaniu wysokosprawnej pracy jest bardzo dużym wyzwaniem.
Aby proces spalania przebiegał z najwyższą sprawnością, musi być zagwarantowany odpowiedni stosunek
ilości paliwa i powietrza. Obecnie stosowane zawory
gazowe pozwalają na bardzo precyzyjne dozowanie
paliwa. Problem pojawia się natomiast po stronie systemu dostarczania powietrza i odprowadzenia spalin. Przy zachowaniu stałych obrotów wentylatora na
ilość powietrza przepływającego przez komorę spalania będą miały wpływ opory po stronie zasysania
świeżego powietrza, jak również po stronie wyrzutu
spalin, ale również i gęstość powietrza wywołana np.
wysokością n.p.m. I tu jest trudność, gdyż praktycznie nie ma 2 identycznych instalacji.
Czujnik przepływ masowego
Rozwiązaniem, na które zdecydowali się inżynierowie odpowiedzialni za konstrukcje kotła Vitodens,
jest zastosowanie czujnika przepływu masowego.
Czujnik umieszczony przed blokiem składającym się
z zaworu gazowego i wentylatora bardzo dokładnie
określa ilość dostarczanego w danej chwili powietrza.
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Dzięki temu automatyka jest w stanie idealnie dozować takie ilości paliwa, by zagwarantować idealne
spalanie w całym zakresie mocy. Niezaprzeczalnymi
zaletami tego systemu jest całkowita eliminacja konieczności regulacji składu mieszanki zarówno podczas pierwszego uruchomienia, jak również w całym
czasie eksploatacji kotła. Połączenie systemu Lambda Pro Control z pomiarem ilości dostarczanego powietrza wyeliminowało też konieczność stosowania
drogich zestawów przezbrojeniowych w przypadku
zmiany rodzaju dostarczanego gazu. Obecnie instalator dokonując pierwszego uruchomienia, wybiera
tylko w menu automatyki, jaki jest gaz i to wszystko.
Dodatkową cechą dla użytkownika, opisanego wyżej
sytemu, jest w kotle tzw. „panel energetyczny”. Urządzenie, mając dokładne odczyty wszystkich parametrów, jest w stanie bardzo precyzyjnie pokazać zarówno chwilowe zużycie gazu (aby uwzględnić różną
kaloryczność gazów dostępnych w sieciach gazowych
na terenie naszego kraju zużycie gazu przedstawione
jest w ilości energii jaka powstała z jego spalenia), jak
i energii elektrycznej zsumowane w okresach dziennych, tygodniowych czy też miesięcznych.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
infolinia serwisowa: 801 0 801 24
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Ecocondens SLIM
Jeden z najmniejszych kotłów kondensacyjnych na rynku

EcoCondens SLIM

Podczas Międzynarodowych Targów Instalacje swoją premierę miał kocioł
– jeden
z najmniejszych
kot³ów kondensacyjnych na rynku
kondensacyjny Ecocondens SLIM. Jest to nowoczesny
i ekologiczny
kocioł
Podczas
Miêdzynarodowych
Targów Instalacje swoj¹ premierê mia³ kocio³ kondensacyjny
kondensacyjny, którego jedną z głównych zalet są
niewielkie
wymiary, co sprawia,
Ecocondensoferowanych
SLIM. Jest to nowoczesny
że jest on jednym z najmniejszych kotłów kondensacyjnych
na rynku. i ekologiczny kocio³ kondensacyjny, którego jedn¹
g³ównych
s¹ niewielkie
Jego kompaktowy rozmiar (wys. 777 mm x szer.z 400
mm xzalet
gł. 250
mm), wymiary co sprawia, ¿e jest on jednym z najmniejszych
kot³ówsię
kondensacyjnych
oferowanych na rynku. Jego kompaktowy rozmiar (wys. 777 mm
a w szczególności mała głębokość sprawia, że nadaje
idealnie do montażu
x szer.
400 mm x g³.
mm), a w szczególnoœci ma³a g³êbokoœæ sprawia, ¿e nadaje siê
w małych i ciasnych wnętrzach. Sprawdzi się także
w istniejących
już250
instalacjach,
idealnie
doźródło
monta¿u
w ma³ych i ciasnych wnêtrzach. Sprawdzi siê tak¿e w istniej¹cych ju¿
w których nie ma możliwości dokonania zmian pod
nowe
ciepła.
instalacjach, w których nie ma mo¿liwoœci dokonania zmian pod nowe Ÿród³o ciep³a.

Wymiary urządzenia:
• wysokość 777 mm
• szerokość 400 mm
• głębokość 250 mm

Sterowanie przez Internet
W kotle zastosowano nowoczesny wymiennik ciepła
W kotle zastosowano nowoczesny wymiennik ciep³a o
Kocio³ posiada równie¿ mo¿liwoœæ sterowania przez Internet,
o wysokiej sprawności i dużej odporności na korozję.
wysokiej sprawnoœci i du¿ej odpornoœci na korozjê.
przez co jest idealnym rozwi¹zaniem do inteligentnych
Wê¿ownica jest wykonana ze stali nierdzewnej w
Wężownica jest wykonana ze stali nierdzewnej w podomów. Po zastosowaniu Pakietu steruj¹cego ROUND lub
Slim
idealnie
nadaje się
do montażu w EVOHOME,
małych i ciasnych
wnętrzach
postaciEcocondens
pojedynczego
zwoju,
co powoduje
zmniejszenie
bêd¹cych
w ofercie handlowej Termet, mo¿na
staci pojedynczego zwoju, co powoduje zmniejszeoporów przep³ywu wody grzewczej oraz zapewnia
kontrolowaæ temperaturê w pomieszczeniu przy pomocy
nie oporówAprzepływu wody grzewczej oraz zapewrównomierny przep³yw wody w ka¿dym punkcie
telefonu b¹dŸ tabletu.
nia równomierny przepływ wody w każdym punkcie
wymiennika. Taka konstrukcja zapobiega równie¿
punktowemu
przegrzewaniu
wymiennika, a przede
A Taka konstrukcja zapobiega również
Sterowanie
przez Internet
wymiennika.
wszystkim sprawia ¿e trudniej osadza siê na wymienniku
Kocioł
ma również
możliwość
sterowania przezMa
Interpunktowemu przegrzewaniu wymiennika, a przede
kamieñ
kot³owy
oraz inne
zanieczyszczenia.
to
net,
przez
co
jest
idealnym
rozwiązaniem
do
inteligentwszystkim sprawia, że trudniej osadza się na wymienznacz¹cy wp³yw na zwiêkszenie ¿ywotnoœci urz¹dzenia.
POLSKI
Nowoczesny
palnik gwarantuje
szerokipakietu
zakres sterującemodulacji
nych domów.
Po zastosowaniu
niku kamień kotłowy oraz inne zanieczyszczenia.
PRODUCENT
w przedziale 13%-100% oraz zapewnia nisk¹ emisjê
Ma to znaczący wpływ na zwiększenie żywotności go ROUND lub EVOHOME, będących w ofercie handlotlenków azotu (klasa NOx-5) co jest niezwykle wa¿ne w
wej Termet,
można
kontrolować temperaturę w pourządzenia. Nowoczesny palnik gwarantuje szeroki
kontekœcie
ochrony
œrodowiska.
GWARANCJI
zakres modulacji w przedziale 13-100% oraz zapew- mieszczeniu za pomocą telefonu bądź tabletu.
nia niską emisję tlenków azotu (klasa NOx-5), co jest Protokó³ Open-Therm
Masz pytania? Zadzwoñ lub napisz!
niezwykle ważne w kontekście ochrony środowiska.
Zgodnie z Warunkami Gwarancji

A

Komponenty z najwyższej półki technicznej Komponenty z najwy¿szej pó³ki technicznej

ECOCONDENS SLIM wyposa¿ony jest w protokó³
Open-Therm, który zapewnia komunikacjê pomiêdzy
Protokół Open-Therm
kot³em, a regulatorem temperatury umieszczonym w
Wymiary urz¹dzenia:
pomieszczeniu. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu mo¿liwe jest
Ecocondens
SLIM
wyposażony
w protokół Open
wysokoœæ
777jest
mm
kontrolowanie wybranych parametrów urz¹dzenia bez
-Therm, który
zapewnia komunikację

szerokoœæ
400 mmpomiędzy kokoniecznoœci podchodzenia do kot³a.

tłem, a regulatorem
temperatury
w

g³êbokoœæ
250 umieszczonym
mm
pomieszczeniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe
jest kontrolowanie wybranych parametrów urządzenia bez konieczności podchodzenia do kotła.

LAT

Termet S.A.
58-160 Œwiebodzice, ul. D³uga 1
Termet S.A.
58-160 Świebodzice, ul. Długa 13Infolinia 74 85 60 601
serwis@termet.com.pl
Infolinia 74 85 60 601
doradztwo@termet.com.pl
serwis@termet.com.pl
www.termet.com.pl

doradztwo@termet.com.pl
www.termet.com.pl
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Kondensacja Wolf – od kotłów po centrale
Ekonomiczne i wydajne
Wybierając rozwiązania grzewcze,
warto myśleć przyszłościowo
i decydować się nie tylko na te,
które pozwalają obniżyć rachunki
i pracują zgodnie z ekologicznymi
trendami, ale także wybierać te,
które jednocześnie niezmiennie
służą przez wiele lat. Poszukującym
tego typu rozwiązań polecamy kotły
kondensacyjne CGB-2, centrale CGS2L oraz CGW-2L dostępne w ofercie
firmy Wolf.

Kocioł kondensacyjny CGB-2
Gazowy kocioł kondensacyjny CGB-2 to najnowsza
technologia skutecznego i przyjaznego dla środowiska naturalnego ogrzewania. Urządzenie to dostępne
jest w trzech wielkościach – 14, 20 oraz 24. To niezwykle wydajne i ekonomiczne urządzenie ma szereg wyróżniających go na rynku zalet. Wśród nich wymienić
należy chociażby oszczędność energii podczas trybu
pracy oraz czuwania, przejrzystą budowę, dostęp online oraz płynnie regulowaną moc już od 1,8 kW. Model dzięki swoim niewielkich wymiarom zewnętrznym
doskonale sprawdza się jako system grzewczy centralnego ogrzewania, jak i wody użytkowej w domach

WOLF CGB-2

jedno- i wielorodzinnych oraz mieszkaniach. Warto
dodać również, że kocioł spełnia surowe wymagania normy środowiskowej, pozwalającej na uzyskanie prestiżowego znaku „Błękitnego Anioła”.
Łatwy dostęp do komory spalania oraz do ważnych
podzespołów kotła ułatwia pracę serwisantowi przy
pracach konserwacyjnych. Podczas przeglądu kotła
nie jest wymagany spust wody z wymiennika ciepła,
bowiem kotły te wyposażone są w system zabezpieczeń który powoduje że możliwa jest konserwacja
urządzenia pod ciśnieniem wody w instalacji.
Do licznych zalet tego urządzenia należy zaliczyć
płynną modulowaną moc urządzenia – dla CGB-214 już od 1,8 kW i wysoką znormalizowaną spraw-

WOLF CGW-2
WOLF CGS-2L
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Zakres mocy grzewczej:
- CGB-2 -14 – do 15,2 kW
- CGB-2 (K)-20 – do 20,4 kW
- CGB-2 (K)-24 – do 25,8 kW

Kondensacyjna gazowa centrala
grzewcza CGS-2L

zastosowana specjalna technologia izolacji zbiornika c.w.u. chroni przed niepotrzebnymi stratami ciepła. Długą żywotność urządzenia zapewniają najwyższej jakości materiały użyte do jego budowy.
Dodatkowo warto wspomnieć, że kondensacyjne
gazowe centrale grzewcze marki Wolf są wyjątko-

Zakres mocy grzewczej:
- CGS-2L-14 – do 15,2 kW
- CGS-2L-20 – do 20,4 kW
- CGS-2L-24 – do 25,8 kW

Kondensacyjna gazowa centrala
grzewcza CGW-2
Centrala grzewcza CGW-2 zapewnia wygodne i zintegrowane podgrzewanie wody, dzięki wykonanemu ze stali nierdzewnej warstwowemu zasobnikowi c.w.u o pojemności 44 l. W urządzeniu zastosowano funkcję turbo,
która gwarantuje szybkie podgrzanie wody, a także jej
równomierne, promieniowe dozowanie. To wszystko
sprawia, że użytkownik otrzymuje urządzenie o znakomitej wydajności c.w.u. CGW-2 oferuje wysoki komfort
użytkowania ciepłej wody, zajmując przy tym niewielką
powierzchnię. Składa się ona z kondensacyjnego kotła
gazowego marki Wolf CGB-2 oraz warstwowo ładowanego zasobnika ze stali szlachetnej ze specjalną izolacją
cieplną. Centrala CGW-2 jest zbudowana w sposób modułowy z przygotowanymi podłączeniami elektrycznymi i hydraulicznymi. CGW-2 to nie tylko bardzo wydajne
urządzenie grzewcze pod potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody ale również przyjazne dla serwisu.
Zakres mocy grzewczej:
- CGW-2-14 – do 15,2 kW
- CGW-2-20 – do 20,4 kW
- CGW-2-24 – do 25,8 kW

Centrala grzewcza CGS-2L stanowi idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych oraz domów typu
„bliźniak”, które mają centralny system dostarczania ciepłej wody.
Zbudowana jest z kotła gazowego i warstwowego
zasobnika c.w.u. (CGS-2L), bądź zasobnika z wężownicą (CGS-2R), a wszystko to w praktycznej, moduWolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy
łowej konstrukcji. Utrzymanie stałej temperatury
tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
przy zapotrzebowaniu na duże ilości ciepłej wody
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf-polska.pl
gwarantuje wmontowany system turbo-stop, który
Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
pozwala w krótkim czasie podgrzać wodę. Z kolei
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sięgu sieci internetu). Dzięki aplikacji możliwy jest pełen dostęp do diagnostyki I kontroli całego systemu. Elementy systemu są graficznie zilustrowane
za pomocą prostych ikon. Można dokonywać odczytów i modyfikować nastawy parametrów pracy urządzenia. Ponadto wartości systemu mogą być
przedstawione w formie graficznej. Za pomocą aplikacji wyświetlane są komunikaty o błędach, a także historia usterek.
Aplikacja Smartset podnosi komfort użytkowania oraz ułatwia pracę serwisantowi.
Zalety:
• przełączanie trybu pracy
• tryb ogrzewania i ciepłej wody na żądanie
• odrębne programy czasowe dla układu do centralnego ogrzewania
i c.w.u.
• wyświetlacz wydajności instalacji solarnej
• wyświetlanie i rejestracja wszystkich istotnych wartości temperatury
i warunków pracy
• wyświetlanie komunikatów o błędach oraz zapisywanie ich historii
• możliwość zarządzania kilkoma systemami
• możliwość zdalnej diagnostyki dla eksperta

ność – 110% Hi. W kotłach serii CGB-2 zastosowano
nowoczesną armaturę gazową dzięki której to badany jest skład mieszanki powietrzno-gazowej i następuje automatyczne dopasowanie parametrów pracy
w zależności od spalanego rodzaju gazu – gaz ziemny,
propan. Ponadto kotły CGB-2 (K) serii II, dzięki trwałej konstrukcji i wbudowanej izolacji wewnętrznej zapewniają ciche działanie, a także stabilną i niezakłócającą spokoju mieszkańców pracę kotła.

dalej

wo ciche i oszczędne w eksploatacji, także w czasie
podgrzewania wody.

Mobilna aplikacja Wolf Smartset
Aplikacja Wolf Smartset w połączeniu z modułem interfejsu ISM7 -–Wolf Link
Pro i ISM7 – Wolf Link Home pozwala obsługiwać systemy grzewcze wygodnie za pomocą smartphona, bez względu na to, gdzie się znajdujesz (w za-
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Kotły kondensacyjne Vaillant
Efektywne podczas modernizacji, idealne dla nowych budynków
Gazowe kotły kondensacyjne Vaillant to świetna wydajność, nowoczesne wzornictwo
i niższe rachunki za ogrzewanie – czyli to co najważniejsze dla użytkowników. Bazujące
na sprawdzonej technologii kondensacyjnej, produkty marki Vaillant są prawdziwym
krokiem naprzód w zakresie ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej.

Kocioł kondensacyjny VKK ecoVIT INT
Użytkownicy zorientowani na środowisko naturalne oraz efektywność, poszukujący dobrego zamiennika dla przestarzałych lub starych modeli wolno
stojących znaleźli to, czego szukali.
ecoVIT może być zainstalowany z zastosowaniem

istniejących przyłączy, systemów kominowych
i akcesoriów hydraulicznych, takich jak pompy obiegowe oraz naczynie wzbiorcze. Gotowy do zainstalowania zaraz po rozpakowaniu i zaprojektowany tak, aby
mógł być uruchomiony łatwo i szybko. ecoVIT łączy
w sobie nieskomplikowany montaż, wysoką efektywność
oraz bardzo dobrą relację jakości do ceny.

Na co zwrócić uwagę podczas wymiany kotła?
Odprowadzanie spalin i pobór powietrza. Po pierwsze obecnie na rynku dostępne są przede wszystkim
kotły kondensacyjne, a istniejący kocioł to zapewne urządzenia atmosferyczne z poborem powietrza
z pomieszczenia. W związku z tym niezbędna będzie
przebudowa systemu spalinowego. Najczęstszym
rozwiązaniem jest umieszczenie wewnątrz obecnego przewodu kominowego nowego przewodu o małej średnicy (z reguły 60 lub 80 mm). Przewodem tym
spaliny będą usuwane ponad dach budynku. Pozostała przestrzeń kanału będzie wykorzystana do zasysania powietrza do spalania. W dolnej części komin i umieszczony w nim przewód spalinowy łączymy
z kotłem za pomocą przewodu dwupłaszczowego,
np. 60/100 lub 80/125 mm. Ważne, by przed przystą-

pieniem do prac instalator ocenił czy długość i średnica obecnego kanału kominowego pozwalają na
umieszczenie w nim nowego przewodu spalinowego i zapewnienie prawidłowej pracy nowego kotła.
Co z zanieczyszczeniami w instalacji? Kolejną
ważną kwestią jest zabezpieczenie nowego kotła
przed napływem zanieczyszczeń ze starej instalacji. W tym celu po pierwsze warto dokonać płukania instalacji, następnie wyposażyć ją w odpowiedni filtr, a po ponownym napełnieniu dodać do
wody preparat chroniący przed dalszym wytrącaniem się osadów i korozją elementów instalacji.
Ograniczenie zakresu prac. Często zastosowanie
nowego kotła wymaga sporych przeróbek w instalacji, dlatego wielu użytkowników latami zwleka z wy-

ecoVIT
mianą kotła, obawiając się wysokich kosztów i uciążliwych prac montażowych. Chcąc zredukować zakres
prac, można zastosować model kotła zaprojektowany specjalnie do modernizacji instalacji. Są to z reguły
kotły stojące o dużej pojemności wodnej, które podłącza się w sposób analogiczny do dawnych kotłów żeliwnych. Nawet w przypadku zasilania kilku obiegów
grzewczych i podgrzewacza wody nie musimy stosować sprzęgła hydraulicznego. Wystarczy podłączyć
poszczególne pompy obiegowe bezpośrednio do kotła. Co ważne z uwagi na swoją konstrukcję kotły tego
typu są z reguły odporne na zanieczyszczenia występujące w starej instalacji. Nie musimy się więc obawiać wysokich kosztów serwisu tego typu urządzenia.
Jak sterować pracą instalacji? Jeśli dokonuje-

my tylko częściowej modernizacji, wymieniając
sam kocioł, wówczas należy się liczyć z tym, że istniejące grzejniki mogą okresowo wymagać zasilania wodą o wysokiej temperaturze, czasem nawet
70 czy 80oC. To oczywiście powoduje spadek sprawności kotła. W takim przypadku warto zastosować
do zarządzania pracą nowego kotła sterownik pogodowy. Dzięki temu temperatura wody w instalacji będzie płynnie dostosowywana do warunków
na zewnątrz. W efekcie kocioł będzie pracował
z wysoką temperaturą tylko w najchłodniejsze dni.
Przez większość jednak sezonu grzewczego temperatura wody w instalacji będzie znacznie niższa,
co pozwoli skutecznie wykorzystać możliwości kotła
kondensacyjnego i ograniczyć koszty eksploatacji.
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ecoVIT w skrócie
– Mniejszy zakres czynności konserwacyjnych –
zmniejszone ryzyko zatkania się albo osadzania kamienia.
– Łatwa integracja z już istniejącymi złożonymi systemami.
Dane techniczne:
– moc nominalna: 18, 25, 35 oraz 48 kW,
– duża pojemność wodna kotła ok. 100 litrów,
– szeroka gama zasobników zapewnia komfort ciepłej wody użytkowej zarówno w domach jedno-, jak
i wielorodzinnych,
– interfejs systemu eBUS,
– etykieta efektywności energetycznej A.

Kocioł ecoTEC plus – aby z klasą
oszczędzać energię
Gazowe kotły kondensacyjne ecoTEC to urządzenia
najwyższej klasy w segmencie gazowych kotłów
naściennych. Mają korzystny wpływ zarówno na
budżet gospodarstwa domowego, jak i środowisko
naturalne, bo oszczędzają na wszystkim – z wyjątkiem
komfortu.

ecoVIT
– Oszczędza energię elektryczną dzięki pompie obiegowej o wysokiej sprawności, EEI<0,23.
– Elegancki i nowoczesny wygląd.

ecoTEC plus
Za pomocą modulacji palnika, kocioł stale dostosowuje własną moc do aktualnego zapotrzebowania
na energię cieplną. Szeroki zakres modulacji, zapewnia przy tym najwyższą efektywność wykorzystania
mocy: kocioł ecoTEC przy obciążeniu częściowym
zużywa tylko taką ilość energii, jaka jest absolutnie
niezbędna. Ponadto spalanie jest cały czas optymalne, potrzeba mniejszej liczby zapłonów i kocioł jest
mniej obciążony w całym cyklu eksploatacji.
Modulację w kotle ecoTEC plus wspomaga system
elektronicznej regulacji składu mieszanki gazowo-powietrznej ELGA, a pompa o wysokiej sprawności
jednocześnie dodatkowo ogranicza zużycie energii
elektrycznej.
Dzięki nowoczesnemu wzornictwu kotły ecoTEC są
po prostu eleganckie. Solidna obudowa w kolorze
świeżej, ponadczasowej bieli spełnia najwyższe wy-

magania i prezentuje się dobrze w każdym miejscu
domu. Oznaczenie marki w kolorze platyny wskazuje
przynależność kotła ecoTEC do rodziny ekskluzywnych urządzeń marki Vaillant.
ecoTEC plus w skrócie
– Niezawodny w przygotowaniu ciepłej wody.
– Ekonomiczny dzięki wysokiej sprawności normatywnej.
– Niskie rachunki, dzięki optymalizacji procesu spalania.

Dane techniczne:
– moc nominalna: 14, 20, 25, 30, 35 kW,
– klasa energetyczna A+ (w połączeniu z regulatorem klasy VI np. multiMATIC VRC 700),
– sprawność przy 30% obciążeniu do 109,6%,
– 20-płytowy wymiennik c.w.u. ze stali szlachetnej,
ze zintegrowanym czujnikiem temperatury, zapewnia maksymalny komfort ciepłej wody (w modelu
dwufunkcyjnym),
– system Aqua Power Plus umożliwia zwiększenie
mocy urządzenia nawet o 21% w procesie podgrzewania ciepłej wody dla kotłów ecoTEC plus.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl

rekl ama

Kotły kondensacyjne ecoTEC i ecoVIT są
prostsze w obsłudze niż niejeden telefon:
– Oszczędność czasu podczas konfiguracji
dzięki intuicyjnemu interfejsowi
użytkownika oraz asystentowi instalacji.
– Regulacja i monitoring on-line
w połączeniu z VR 920.
– Wygodna regulacja sterowania poprzez
aplikację internetową (przy wyposażeniu
w regulator multiMATIC 700).
– Możliwość łączenia z solarnym
podgrzewaniem wody i wspomaganiem
ogrzewania.
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Nie ryzykuj. Postaw na oryginał.
Spłuczki podtynkowe Geberit.
Dlaczego warto kupić stelaż podtynkowy firmy Geberit? Odpowiedzi na tak postawione pytanie może być wiele.
Przede wszystkim warto kupić stelaż Geberit, bo to oryginał. Firma Geberit produkuje spłuczki podtynkowe, które są
„sercem” systemu od ponad 50 lat, a nazwa Geberit stała się synonimem stelaża i spłuczki podtynkowej.

Po drugie, Geberit udziela 10 lat prawdziwej gwa-

rancji na produkt, co oznacza, że przez 10 lat od daty
zakupu ewentualna naprawa gwarancyjna wraz
z dojazdem serwisu jest dla klienta bezpłatna, a gwarancją objęte są wszystkie elementy stelaża i spłuczki, łącznie z zaworami i uszczelkami.
Najwyższa jakość materiałów stosowanych do produkcji znakomicie ułatwia wieloletnie bezawaryjne
działanie urządzeń.

Stelaż podtynkowy Geberit Duofix z toaletą
myjącą AquaClean Mera i przyciskiem
spłukującym Sigma50

Po trzecie Geberit, jako jedyna firma na rynku, zapewnia 25 lat dostępności części zamiennych do spłu-

Mechanizm spłuczki podtynkowej składa się z wielu elementów, dlatego niezwykle ważne jest,
aby rozwiazanie ukryte za ścianą działało bezawaryjnie. Nawet przez 50 lat

Wsporniki dystansowe Duofix zapewniają
stabilne mocowanie do ściany

Nóżki z funkcją samohamowania umożliwają
wyrównywanie stelaża bez użycia narzędzi
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posiada sieć blisko 40 autoryzowanych punktów serwisowych na terenie całego kraju.

Sigma01

Sigma10

Szeroki wybór modeli
Innym powodem, dla którego warto kupić stelaż podtynkowy Geberit, jest duży asortyment stelaży do praktycznie wszystkich przyborów sanitarnych. Stelaże
o tej samej technologii wykonania i montażu umożliwiają wykonanie kompletnych ścianek instalacyjnych
i aranżację praktycznie każdej łazienki za pomocą dopasowanych produktów jednego producenta.
Bogate wzornictwo, szeroka paleta kolorystyczna
przycisków do WC oraz do pisuarów pozwala na eleganckie wykończenie łazienki w sposób najbardziej
dopasowany do wymagań użytkownika. W zależ-
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ności od upodobania można zamontować przyciski
mechaniczne lub bezdotykowe, sterowane elektronicznie. Nowoczesne rozwiązania dostępne w stelażach Geberit umożliwiają swobodne kreowanie przestrzeni w łazience.
Do każdej spłuczki podtynkowej można w prosty
i szybki sposób zainstalować urządzenie Geberit Aqua
Clean, tworząc z WC nowoczesną toaletę myjącą.
Nie do pominięcia są również inne zalety stelaża:
łatwy i sprawny montaż – to powód, dla którego instalatorzy tak chętnie montują stelaże Geberit.
A oszczędność wody, wyjątkowe parametry akustyczne i wytrzymałościowe – to zalety, które docenią użytkownicy w trakcie wieloletniego korzystania
z toalet wyposażonych w stelaże Geberit.

Czy wiesz, że:
Sigma21

Sigma30

Mamy ponad 50 lat doświadczeń w obszarze spłuczek podtynkowych.
Zainstalowano ponad 60 milionów naszych spłuczek podtynkowych.
Nasza spłuczka podtynkowa jest wykonywana z jednego fragmentu materiału (PE-HD). Gwarancja szczelności.
Gwarantujemy 25 lat dostępności części zamiennych.
Dzięki naszym spłuczkom możesz oszczędzać wodę i pieniądze.

Sigma80

Przyciski to jedyne widoczne elementy do precyzyjnej technologii ukrytej za ścianą

czek podtynkowych. I jest to termin mający pokrycie w rzeczywistości. Warto tu zwrócić uwagę, że w
asortymencie Geberit do dziś są części zamienne
pozwalające na serwis pierwszych, dziś już ponad

50-letnich spłuczek. Wiarygodność gwarancji Geberit
potwierdza doświadczenie zdobyte przez ponad
140 lat istnienia firmy. Gwarancja byłaby niepełna,
gdyby nie było odpowiedniej sieci serwisu. Geberit

Dajemy Ci wybór, dzięki szerokiemu asortymentowi przycisków spłukujących.
Z nami możesz czuć się bezpiecznie, ponieważ, dostajesz 10 lat gwarancji na cały system podtynkowy.

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

rekl ama
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Rozsądne rachunki za ogrzewanie,
czyli jak zarządzać instalacją
Kilka zasad właściwej eksploatacji
Wojciech Ciejka

Ufff, żar się leje z nieba, a memem cieszącym się popularnością w sieci jest fragment z serialu o Janosiku, gdzie Kwiczoł mówi
do Pyzdry „...co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem… ciepło”. Zapewne nikt nie myśli wówczas o zimie, o tym, ile w sezonie
będzie kosztowało ogrzanie naszych mieszkań. Ale zmiana pogody na pewno nadejdzie, a w ostatnich latach przejście między
porami roku bywa często nagłe. Może warto przygotować się do sezonu grzewczego i nie chodzi mi o specjalne zabiegi,
tylko o zapamiętanie, co należy zrobić od początku, by rachunek za ogrzewanie był satysfakcjonujący na końcu okresu
grzewczego. Bo prawdziwie mądry Polak jest przed „szkodą”. Mam pełną świadomość, że dla większości poniższe punkty
to truizm i powtarzanie znanych prawd – tym niemniej co roku musimy tłumaczyć skutki takich zaniechań.

Zasady rozsądnej eksploatacji
Podczas uruchamiania ogrzewania budynku…
…zawory grzejnikowe powinny być otwarte na

1

maksimum, w ten sposób wraz z instalacją budynku (podczas włączaniu ogrzewania), odpowietrzone zostaną nasze grzejniki.
Jest to ważne, ponieważ podzielniki kosztów ska-

2

lowane są do mocy grzejnika (tzw. współczynnik
grzejnika lub UF), co przy zapowietrzonym grzejniku może doprowadzić do tego, że zapłacimy więcej
za mniej zużytej energii.
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Ustawienie głowic zaworów grzejnikowych
w różnych pomieszczeniach
W pomieszczeniu, w którym przebywamy w ciągu
dnia, ustawmy głowicę zaworu na nastawie pomiędzy
3 a 4. Unikajmy ustawień na maksimum, bo te zawsze skutkują, zwłaszcza, że pobierzemy więcej ciepła, niż realnie potrzebujemy dla naszego komfortu. W pozostałych pomieszczeniach np. w sypialni
nastawa może być mniejsza. I co najważniejsze, i co
jest dość często popełnianym błędem, nie zamykamy na „zero” zaworów w pomieszczeniach mniej
użytkowanych, pozostawiając otwarty dopływ ciepła
do jednego grzejnika na maksimum. Najczęściej jest
to największy grzejnik w lokalu (o największej mocy
i o największym współczynniku grzejnika). Taka metoda „oszczędzania” prowadzi zawsze do frustracji
z powodu dużego rachunku za zużyte ciepło. Racjonalniej będzie, gdy pozostawimy nastawę głowicy pomiędzy 1-2.
Właściwie pracujące zawory grzejnikowe
Zawór grzejnikowy automatycznie reguluje temperaturę pomieszczenia, w razie potrzeby otwierając
lub zamykając dopływ czynnika grzewczego. Ale jest
jeden haczyk, by mógł to skutecznie robić, musimy
stworzyć odpowiednie warunki w szczególności:
- zawór ten nie może być zasłonięty. Taka prosta
rada: jeżeli wchodzimy do pokoju i widzimy ten zawór, to jest ok.
- sprawdźmy czy zawór grzejnikowy jest sprawny,
bo od jego sprawności zależy wprost, ile zapłacimy
za ogrzewanie. Jak to sprawdzić? Gdy zacznie się sezon grzewczy, ustawmy głowicę zaworu na np. „1”.
Poczekajmy, aż grzejnik się schłodzi (kilkanaście
minut). Następnie, bez zmiany nastawy, otwórzmy
okno. Po kilku minutach grzejnik powinien być gorący (zawór sam otworzy dopływ ciepła do grzejnika).
Jeżeli tak się nie stanie lub gdy po zmniejszeniu nastawy grzejnik nadal będzie gorący, taki fakt należy
zgłosić do administracji celem sprawdzenia. W przypadku niesprawności grzejnikowego zaworu termo-
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Grzejniki odsłonięte?
Generalnie powinniśmy kierować się zasadą: odsłaniamy grzejnik, by zapewnić dobrą wymianę ciepła
w pomieszczeniu. Przesłonięcie grzejnika powoduje, że pomiędzy przesłoną a grzejnikiem powietrze
ma znacznie wyższą temperaturę niż w samym po-

mieszczeniu, przez co zaburzona jest jej naturalna
wymiana. Ponadto wzrost temperatury może spowodować, że podzielnik kosztów przejdzie w tryb
jednoczujnikowy, skutkiem czego zarejestruje więcej jednostek. W sezonie grzewczym warto – z uwagi na nasze własne pieniądze – podciągnąć zasłonę i firankę powyżej grzejnika i/lub odsunąć trochę
meble (przystawienie np. wersalki do grzejnika jest
krańcowo nieefektywnym sposobem korzystania
z ogrzewania – de facto pomieszczenie ogrzewa
mebel a nie grzejnik). Efekt finansowy takiego protego zabiegu może być spektakularny. A że dla niektórych użytkowników uszczerbku ulegną ich wrażenia estetyczne … cóż „de gustibus non”. Ale na
poważnie, to na czas, gdy przyjmujemy gości i zależy nam na powyższym aspekcie, możemy na ten
czas je opuścić. Według mnie wyjaśnienie gościom
powodu naszych zabiegów raczej zrobi duże i pozytywne wrażenie i świadczyć będzie o naszej znajomości tematu. W niektórych częściach Polski jest
łatwiej, bo na hasło „płacę mniej” inne kwestie schodzą na plan dalszy.

Co z wietrzeniem?
Wietrzymy!!! Intensywnie i krótko, skręcając głowicę
na „*”. Dlaczego? Ponieważ zależy nam, by wymienić w pomieszczeniu powietrze na świeże, ale nie
wychłodzić już nagrzanych mebli i innych sprzętów.
I tu zawsze pada pytanie: „…jeżeli chciałabym/muszę mieć stały dopływ powietrza, bo …” Stare okna
nigdy nie były szczelne, z kolei większość nowoczesnych okien ma funkcję minimalnego rozszczelnienia, przez co zapewniona jest właściwa cyrkulacja
powietrza. Gdy ktoś się uprze i „musi” mieć uchylone
okno non stop przez całą zimę, to przecież mu tego
nie zabronimy. Warto w takim przypadku sprawdzić,
jak wzrasta ilość zużywanych jednostek na podzielniku kosztów (lub GJ na ciepłomierzu). Świadomość ta
i zdobyta wiedza pomoże znaleźć złoty środek pomiędzy kosztem ogrzewania a sposobem użytkowania.
rekl ama

statycznego nie wahajmy się z jego szybką wymianą na nowy. Koszt nowego zaworu jest pomijalny w
kontekście oszczędności na kosztach ogrzewania.
- głowica zaworu ustawiona na „*” (fot. 1) jest to
nastawa zapobiegająca zamrożeniu instalacji i nie
powoduje skutecznego zakręcenia grzejnika (dość
powszechne błędne mniemanie), ponieważ w przypadku obniżenia temperatury poniżej 6°C, głowica
otworzy dopływ ciepła, a podzielnik ten fakt zarejestruje (taki efekt może zaistnieć np. w kuchni przy
otwartym lufciku).
- znajdźmy optymalną temperaturę pomieszczenia, w której czujemy się najlepiej. Zajmie to kilka
chwil, ale robimy to raz na wiele sezonów i z gwarancją, że nie zużyjemy więcej ciepła niż potrzebujemy
tzn. nie przepłacimy za ogrzewanie. Jest to banalnie
proste i nie wymaga specjalnych kompetencji. Robimy to w kilku krokach:
krok 1 – ustawiamy głowicę np. na „3”, po czym na
chwilę o tym zapominając, wykonujmy normalne
czynności w mieszkaniu;
krok 2 – jeżeli będzie nam za zimno, okręcamy o mały
skok zawór w kierunku „4”, po czym na chwilę….
krok 3 – jeżeli już (po kilku powtórzeniach) znajdziemy optymalne dla nas nastawienie zaworu, zaznaczamy kropką (może być krzyżyk lub cokolwiek) to miejsce. Hura: znaleźliśmy swój własny „komfort cieplny”;
krok 4 – gdy wychodzimy lub wyjeżdżamy na dłużej,
możemy zmniejszyć nastawę. Sugerowałbym by nie
było to zero czy „*”, ale np. 1, a po powrocie wracamy do naszej „kropki”.
Fot. 2 przedstawia „znaleziony” komfort cieplny na
grzejniku autora.
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Gdy uświadomimy sobie i zaakceptujemy, że część
ciepła wypuszczamy przez uchylone okno i nie zużywamy go na ogrzanie mieszkania (ale za nie płacimy!), nie stracimy czasu na składanie nieuzasadnionych reklamacji na koszty ogrzewania.
Uwaga: Nie doszczelniajmy okien i nie zakrywajmy kratek wentylacyjnych. Nigdy!
Efekt oszczędności ciepła jest wątpliwy, bo by usunąć wilgoć z pomieszczenia musimy zużyć o wiele więcej ciepła. Ubytek zaś na zdrowiu jest pewny.

Lokale z rekordowymi kosztami
ogrzewania, czyli jakie?
Z twardych danych wynika, że najwyższe koszty
ogrzewania – w budynkach rozliczanych wg wskazań podzielników lub ciepłomierzy mieszkaniowych,
mają 3 rodzaje lokali.
• Lokale wynajmowane, szczególnie te na krótki
okres np. dla studentów. Wówczas, jeżeli właściciel
wcześniej się nie zabezpieczy, to może się okazać,
że koszt ogrzania lokalu pożre spodziewany zysk
z wynajmu. Warto zdać sobie sprawę, że rozliczenie wykonywane jest często po sezonie grzewczym
raz w roku, i dociera do właściciela w sierpniu lub
we wrześniu. Najem zaś kończy się w czerwcu…sic!
Od razu warto odpowiedzieć bardziej świadomym
(lub raczej doświadczonym przez los) – nie ma możliwości wykonania wcześniejszego rozliczenia kosztów ogrzania dla pojedynczego mieszkania.
Co zatem robić? Można, na podstawie lat poprzednich wyliczyć średni koszt ogrzewania [zł] i wartość
tą uwzględnić w opłacie czynszowej. Ma to sens
o tyle, o ile wcześniej lokal był wynajmowany. Trudno też wywróżyć, jak nowy najemca będzie się zachowywał w tej kwestii.
Najkorzystniej jednak – i to zalecam zrobić – można
zablokować nastawę grzejnikowego zaworu regulacyjnego na „3,5-4”. Każda głowica ma taką możliwość, a sposób blokady można ściągnąć ze strony
producenta. Wówczas wynajmujący będzie miał cie-

pło, a my spokojną głowę. Dla pewności można zabezpieczyć się przed demontażem głowicy termostatycznej, plombując śrubunek, łączący głowicę
z zaworem, plombą tzw. „gazową” (koszt to ok. 1,50 zł),
a w umowie najmu przewidzieć sankcję za jej zerwanie. Odkręcenie głowicy oznacza otwarcie zaworu
na maksimum.
• Lokale nieopomiarowane. W tym przypadku można powiedzieć, że właściciel jest sam sobie winny.
W większości regulaminów – opracowanych przez
ciała statutowe spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej i powszechnie dostępnych dla mieszkańców
– takie lokale rozliczane są wg maksymalnego zużycia w danym budynku (lub nawet mniej korzystnie).
A przecież możemy mieć pecha i trafimy na lokal jak
powyżej opisany lub na lokatora, którego stać na nieefektywne korzystanie z ogrzewania i jednoczesne
wietrzenie w zimie („nieszczęścia chodzą parami”
jak mówi przysłowie) – wówczas zapłacimy bardzo
wysoki rachunek. Jedyna rada: opomiarować lokal!
– to się zawsze opłaci.
• Lokale, w których zmienił się właściciel w trakcie sezonu grzewczego. Dlaczego? Ponieważ najczęściej remontujemy takie mieszkanie przed zasiedleniem. Z reguły, by ściany szybciej schły po malowaniu,
grzejniki chodzą na full, a wietrzenie jest intensywne.
Warto w kalkulacji kosztów remontu to przewidzieć.
Oczywiście najlepiej byłoby taki remont robić, gdy
na dworze zrobi się ciepło po sezonie grzewczym,
ale różnie z tym jest. Zawsze też opłaca się poprosić poprzedniego właściciela o pokazanie nam archiwalnych rachunków za ogrzewanie i by wyjaśnił,
jak z tymi podzielnikami. Wiedza uzyskana z pierwszej ręki może być dla nas bezcenna – inaczej będziemy skazani na naukę na własnych błędach …
tj. rachunkach.
• Lokale „pechowe” – są to lokale, które sąsiadują z pustostanami lub mieszkaniami, których użytkownicy nadmiernie „oszczędzają” na ogrzewaniu.
Jeżeli mamy małe dzieci lub osoby starsze w rodzinie,
nie mamy wyjścia i musimy grzać. Ponieważ ener-
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gia cieplna „idzie” od cieplejszego do
zimniejszego – a pomiędzy mieszkaniami w budynku nie ma żadnej izolacji
– to wówczas część naszego ciepła
(za które płacimy!) idzie na ogrzanie
sąsiadów. Do pechowców możemy
również zaliczyć lokatorów, w mieszkaniach których nie ma pionów grzewczych. Efekt: nasz lokal ma dopłatę,
a lokale sąsiednie zwrot.

Co można zrobić,
by sprawiedliwie rozliczać
koszty ogrzewania?
Ustawodawca w 2016 roku, w nowelizacji prawa energetycznego, wskazał
drogę. Po pierwsze w algorytmie rozliczeń należy uwzględnić ciepło z nieopomiarowanych pionów. Po drugie celowe byłoby
uwzględnienie w algorytmie rozliczenia – poprzez
pomiar – średniej (ważonej) temperatury pomieszczeń w sezonie grzewczym. Pomiar średniej temperatury pomieszczenia może być wykonany poprzez
zainstalowanie dodatkowych mierników lub przez
wymianę podzielników starszych generacji na nowoczesne podzielniki kosztów z modułem „komfortu cieplnego” (przykładowe zdjęcia powyżej).
Wówczas w znacznym stopniu wyeliminujemy patologię polegającą na tym, że część lokali wykazuje

zerowe! zużycie jednostek (czyli nie płaci za część
zmienną – tak! nie płaci za ogrzewanie), a jednocześnie ma w pomieszczeniach 20 i więcej stopni. Te „opowieści miejskie”, że ogrzewamy się wyłącznie: ciepłem
ciał, żarówkami, sprzętem, gotowaniem, itp. są po prostu bzdurą. Prawa termodynamiki są bezwzględne.
Clou tkwi w zasadach rozliczeń, w regulaminach uchwalanych przez naszych przedstawicieli. Powinniśmy
wnioskować do tych ciał o ich weryfikację. Powinno
być to obecnie łatwiejsze, bo stoją za nami normy prawne i prawomocne orzecznictwo sądowe.

Problematyką poruszoną w powyższym artykule, a w szczególności opracowaniem
„dobrych praktyk” dotyczących właściwego rozliczania kosztów ogrzewania,
zajmuje się obecnie zespół roboczy przy Ministerstwie energii. Opublikowanie ich wraz
z przykładowymi regulaminami, na stronie ministerstwa, powinno pomóc zarówno
lokatorom, jak i administratorom zasobów. Wnioski z prac zespołu, których opracowanie
uzgodniliśmy na wrzesień br., postaram się przedstawić w następnym artykule.
Na koniec życząc wszystkim nam łagodnej i krótkiej zimy, postarajmy się racjonalnie
podejść do sprawy ogrzewania mieszkań – wszystko w naszych głowach i rękach.
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Badanie sprawności parowego kotła
rusztowego analizatorem spalin testo 350
Testo: raport eksperta
Jednym z naszych zadań było wyznaczenie sprawności parowego kotła rusztowego, o wydajności ponad 30 ton pary na godzinę, zabudowanego w spalarni odpadów. Do wyznaczenia sprawności kotła
niezbędna jest znajomość parametrów wytwarzanej

Dr inż. Michał Polok, właściciel firmy MPIRE
z Dąbrowy Górniczej, zajmującej się pomiarami
instalacji energetycznych i przemysłowych,
w celach diagnostycznych i na potrzeby
zwiększenia efektywności energetycznej

W codziennej pracy wykonujemy pomiary ko-

tłów i ich urządzeń pomocniczych, w tym pomiary
wysokiej temperatury w komorach spalania, za pomocą pirometrów aspiracyjnych czy sond kwasowego punktu rosy własnej konstrukcji. Świadczymy
usługi w zakresie badań nieniszczących NDT oraz inwentaryzujemy obiekty za pomocą skanowania laserowego 3D.

pary oraz strumienia i wartości opałowej spalanego
paliwa. W przypadku pary nie ma większych problemów, ale dla paliw stałych, a tym bardziej odpadów,
nie jest technicznie możliwe bieżące określanie takich parametrów, jak strumień masowy czy wartość
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opałowa. Dlatego też, sprawność kotłów na paliwa
stałe wyznaczana jest metodą pośrednią. Istotą tej
metody jest założenie 100% sprawności urządzenia,
a następnie pomniejszenie jej o mierzalne wartości
strat. Zwykle, największe wartości osiąga tzw. strata
wylotowa. Aby ją wyznaczyć, konieczna jest znajomość strumienia objętości przepływu, temperatury
i stężenia tlenu w spalinach wylotowych. Zazwyczaj, w celu przeprowadzenia pomiarów powyższych
parametrów używaliśmy zestawu kliku urządzeń –
w tym analizatora spalin, kondycjonera spalin, termometru i przetwornika różnicy ciśnień, wyposażonego w rurkę Prandtla.
Materiał firmy Testo

Za pomocą analizatora TESTO 350
zmierzyliśmy wszystkie parametry potrzebne do wyznaczenia badanej straty wylotowej, takie jak: stężenie tlenu,
temperaturę i prędkość przepływu
spalin. Wbudowane w analizator spalin sensory temperatury i różnicy ciśnień znacząco ułatwiają pomiary
i skracają czas przygotowań do pracy.
Dodatkowym atutem TESTO 350 jest
wewnętrzny, zintegrowany kondycjoner spalin. Ponadto, analizator umożliwia pomiar stężenia poszczególnych
składowych spalin, takich jak CO, NO,
NO2, SO2 i CO2. Daje to pełny obraz
przebiegu procesu spalania. Istotnym
ułatwieniem pracy jest także bezprzewodowy sterownik ręczny z wbudowanym, kolorowym wyświetlaczem,
który umożliwia prezentację wyników
pomiaru z dala od miejsca pomiarowego. Nareszcie zabierając jedną walizkę, jesteśmy gotowi do pomiaru
w ciągu kilkunastu minut.
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Nowe rozwiązania systemu
VRF5E AlpicAir
Magdalena Kruszniewska

Systemy VRF są powszechnie uznawane za najbardziej nowoczesne i uniwersalne rozwiązania klimatyzacyjne,
gwarantujące najwyższe standardy komfortu ich użytkownikom. VRF5E AlpicAir to wysoce zaawansowany system
ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF). Dzięki wdrożeniu unikalnych rozwiązań technologicznych
charakteryzuje się najwyższym poziomem wydajności oraz efektywności
energetycznej. VRF5E AlpicAir to zwiększona niezawodność podstawowych
podzespołów, takich jak sprężarka i wymiennik ciepła, jak również wysoka
efektywność działania, dzięki czemu użytkownicy urządzeń mogą znacznie
zmniejszyć koszty eksploatacji w porównaniu z innymi systemami.

VRF5E AlpicAir umożliwia budowanie rozległych

systemów. Łączna długość rurociągu w obrębie systemu może wynosić nawet 1000 m, kilkudziesięciometrowe różnice wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrznymi oraz największy wybór
jednostek wewnętrznych. W obrębie jednego systemu możliwa jest praca jednostek wewnętrznych
w dowolnych konfiguracjach typów: ścienne, kasetonowe, kasetonowe Compact, kanałowe niskiego,

średniego i wysokiego sprężu, podstropowe, konsole, stojące. Systemy sterujące klimatyzacją marki
AlpicAir to niezawodne, intuicyjne i bardzo proste
w obsłudze rozwiązania pozwalające na zdalne zarządzanie komfortem w każdym typie budynku.
W ofercie jest szeroka gama sterowników odpowiadających zróżnicowanym potrzebom inwestorów:
sterowniki bezprzewodowe, przewodowe, centralne i strefowe. VRF5E AlpicAir może zostać również

Program doborowy VRF5E AlpicAir Selector
VRF5E AlpicAir Selector to program umożliwiający szybki i precyzyjny dobór urządzeń klimatyzacyjnych systemu AlpicAir. Program pomaga dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego
typu jednostek dla danego miejsca instalacji.
Oprócz wyboru modelu możliwe jest szybkie

oszacowanie przekroju orurowania chłodniczego, wielkości dodatkowej ilości czynnika
chłodniczego oraz automatyczne drukowanie
raportów, które stanowią komplet informacji
o systemie niezbędny do pracy na etapie projektowania oraz instalacji.

VRF5E

skomunikowana z inteligentnymi systemami BMS za
pośrednictwem interfejsów BACnet oraz Modbus.
Systemy VRF5E AlpicAir występują w wersji chłodząco-grzejącej (system dwururowy) oraz z odzyskiem
ciepła (system trójrurowy). Rozwiązanie trójrurowe
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pozwala na jednoczesną pracę jednostek wewnętrznych w obrębie tego systemu w funkcji chłodzenia
i ogrzewania. System może pracować w funkcji ogrzewania nawet przy temperaturze zewnętrznej do -20°C.
Oznacza to, że w porach roku wiosna-jesień czy zima
może ogrzewać/dogrzewać pomieszczenia jako dodatkowe lub wyłączne źródło ciepła.
Szeroki zakres możliwości projektowych
dostarczają serie urządzeń:
·	VRF5 Mini (agregaty 8-14 kW możliwe przewymiarowanie do 135%),
·	VRF5 Slim (agregaty 22,4-33,5 kW możliwe przewymiarowanie do 135%),
·	VRF5E – możliwość modułowego budowania systemów o mocy 246 kW,
·	VRF5 HR z odzyskiem ciepła.

DC Inverter – sprężarka wysokiej
wydajności

Możliwości
instalacyjne

VRF5

VFR5 Slim

VRF5 Mini

Łączna długość
instalacji

1000 m

300 m

300 m

Maks. długość
instalacji –
równoważna

165 m

120 m

100 m

Różnica poziomów
jedn.zew.jedn.wew.

90 m

50 m

50 m

Maks. długość
instalacji za
pierwszym
rozgałęzieniem

40 m

40 m

40 m

Ponadprzeciętne możliwości instalacyjne AlpicAir

Systemy VRF5E AlpicAir osiągają najwyższe w swojej klasie współczynniki efektywności energetcznej
EER i COP dzięki wykorzystaniu bezszczotkowego
silnika sprężarki typu DC Inverter. Dodatkowo system inteligentnej kontroli zapotrzebowania mocy
SRL umożliwia odpowiednie korygowanie temperatury nawiewanego powietrza w oparciu o odnotowaną przez szereg czujników temperaturę zewnętrzną
i wewnętrzną. SRL po analizie parametrów, wykorzystuje pobrane dane do sterowania obciążeniem
urządzenia. Pomaga to zapobiegać występowaniu
nadmiernej wartości obciążenia chłodniczego, zapewniając użytkownikom przyjemne i komfortowe
warunki przy zmniejszonym zużyciu energii.

Antykorozyjne wymienniki Golden Fin
Wymienniki ciepła agregatów zostały specjalnie
zaprojektowane dla uzyskania wyjątkowej trwałości i wysokiej wydajności nawet w ekstremalnie

VRF5 Slim
korozyjnym środowisku. Powłoka Golden Fin stanowi silną ochronę przed substancjami korozyjnymi, solą, piaskiem, zanieczyszczeniami przemysłowymi, dzięki czemu można je stosować w strefach
przybrzeżnych oraz przemysłowych. Warstwa hydrofilowa zapobiega gromadzeniu się wody na ożebrowaniu wymiennika ciepła. Ten nadzwyczajny
wzrost trwałości wydłuża żywotność urządzenia
i znacznie obniża koszty zarówno eksploatacji,
jak i konserwacji.

VRF5E AlpicAir z certyfikatem Eurovent
Urządzenia AlpicAir mają respektowany w branży HVAC
na całym świecie certyfikat Eurovent. Eurovent to organizacja międzynarodowa zajmująca się standaryzacją danych technicznych

VRF5 Mini
w urządzeniach HVAC (klimatyzacyjnych, chłodniczych
i wentylacyjnych) zgodnie z europejskimi normami.
Certyfikacja EUROVENT pozwala użytkownikowi dokonać świadomego wyboru urządzeń, pracujących
zgodnie ze specyfikacją projektową oraz oszacować
koszty zużycia energii. Dokument gwarantuje poprawność doboru oraz parametry techniczne deklarowane przez producenta. Dzięki certyfikacji Eurovent użytkownicy urządzeń AlpicAir mogą skorzystać z krajowych
systemów dofinansowania, które wymagają danych
potwierdzonych przez niezależne certyfikaty.

Generalnym
dystrybutorem
AlpicAir na
Polskę jest firma
Ventia sp. z o.o.
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Wspomaganie rekuperacji latem,
czyli metody schładzania powietrza
Paweł Rędziński

Pomimo szeregu zalet rekuperacji, niestety nie

sprawdza się ona w okresie letnich upałów. O ile
w przypadku dużych instalacji wentylacyjnych z rekuperatorem projektanci zakładają w projekcie realizowanie wymaganych wartości temperatury zarówno latem, jak i zimą, w zależności od wymagań
i specyfiki obiektu, to w domach jednorodzinnych
jest to tylko opcja dodatkowa. W dużych centralach
najczęściej występuje sekcja chłodnicy freonowej
lub na wodę lodową i jest to wymóg. „Domowa” centrala rekuperacyjna nie ma wbudowanej chłodnicy,
ale dla takiego budynku projektowana jest odrębna
instalacja schładzająca, której moc uwzględnia schłodzenie powietrza zewnętrznego doprowadzanego
przez układ wentylacyjny.
W przypadku mechanicznej wentylacji domowej
z rekuperacją okna powinny być generalnie zamknięte. W przypadku, gdy na zewnątrz jest 30°C i centrala
dostarcza powietrze o tej samej temperaturze, niestety wewnątrz budynku powietrze również się podgrzewa i jest to sytuacja niekorzystna. O ile w pierwszym okresie mamy odzysk chłodu, gdyż w domu
temperatura jest niższa, czyli powietrze nawiewane jest chłodniejsze niż na zewnątrz, to po krótkim
okresie temperatury się wyrównują i odzysk chłodu
szybko się kończy.
Jak zatem używać wentylacji mechanicznej latem?
Tu obowiązuje prosta zasada:
– w dzień – na minimum wydajności. Minimum musimy utrzymać ze względu chociażby na koniecz-

ność wentylacji łazienki i minimalną ilość powietrza
do oddychania,
– w nocy natomiast, kiedy temperatura na zewnątrz
spada do około np. 16°C wentylujemy z maksymalną
wydajnością, chyba że hałas pochodzący z centrali na
to nie pozwala. Niestety, jeśli w upalne i parne noce
temperatura jest powyżej 20°C, nic to nie pomoże.
W upalne dni często okna są otwierane, w przypadku zaś gdy w domu są dzieci, często również i drzwi
tarasowe.
Dlaczego zatem w przypadku upałów w ciągu dnia
komfort przy otwartych oknach jest większy niż
przy zamkniętych oknach i pracującej wentylacji?
Temperatury nawiewu są takie same, ale w domach
z rekuperacją mamy najczęściej jedną wymianę na
godzinę, przy otwartych zaś oknach jest to 5-6 wymian. Mamy większą prędkość przepływu powietrza ,,tzw. przeciąg’’. Prędkość przepływu, czyli jedna
z 3 składowych komfortu cieplnego (temperatura,
wilgotność, prędkość powietrza) jest większa. Efekt
jest więc podobny, jak w przypadku wentylatora domowego. Nie ochładza powietrza, ale odczuwamy,
jakby było chłodniej.

Metody schładzania powietrza
nawiewanego
Rozważamy możliwości ochładzania powietrza zewnętrznego nawiewanego przez instalację wentylacji mechanicznej z rekuperatorem zaprojektowaną
w domu jednorodzinnym o powierzchni 140-300 m2.

Projektowana ilość powietrza nawiewanego dla takich budynków to przeciętnie od 280 do 600 m3/h.
Przy takim strumieniu mamy 1-1,5 wymiany na godzinę w pomieszczeniach ,,czystych’’, czyli tam gdzie
powietrze jest nawiewane. Przy założeniu, że na zewnątrz mamy 32°C i temperaturę nawiewu chcielibyśmy mieć w granicach 20°C (minimalna temperatura nawiewu nie powinna być niższa niż 16°C),
wymagana moc chłodnicza będzie się kształtować
w zakresie 1,5-3 KW. Jeżeli dostarczymy taką moc
chłodniczą do układu, wówczas nawiewamy powietrze schłodzone, a wentylacja mechaniczna może
pracować z pełną mocą w ciągu dnia bez przegrzewania budynku.

Do schłodzenia powietrza możemy wykorzystać:
a) gruntowe wymienniki ciepła (GWC),
b) chłodnicę glikolową podpiętą to gruntowej pompy ciepła,
c) chłodnicę opartą na układzie sprężarkowym.

Gruntowe wymienniki ciepła (fot. 1)
Prawidłowo wykonamy wymiennik gruntowy (zarówno glikolowy, rurowy, żwirowy, np. Provent-GEO)
jest w stanie obniżyć temperaturę o około 8-10oC
w stosunku do temperatury zewnętrznej. Z zalet takiego rozwiązania możemy tu wymienić niskie koszty eksploatacyjne takich rozwiązań. Dodatkowy prąd

Klimat-Dom Paweł Rędziński
Firma Klimat-Dom Paweł Rędziński powstała
w 2004 roku. Zapewnia kompleksową obsługę
w zakresie instalacji sanitarnych. Oferuje klientom pełną ofertę zarówno w zakresie doradztwa,
projektu, wykonawstwa, a także serwisu zamontowywanych urządzeń.
Swoją ofertę kieruje zarówno do inwestorów poszukujących firmy, która kompleksowo wykona
całość prac instalacyjnych oraz takich, którzy poszukują wykonawcy do pojedynczych instalacji,

szczególnie rekuperacji, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania.
mgr inż. Paweł Rędziński
upraw. budowlane w specjalności instalacyjnej
– projektowe nr MAZ/0428/POOS/09
upraw. budowlane w specjalności instalacyjnej
– wykonawcze nr MAZ/0191/OWOS/07
Więcej: www.klimat-dom.pl
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a nie domu, który ma 200 m2. W przypadku domów
zacienionych, gdzie nie ma okien narażonych na zyski od słońca, szczególnie parterowych, pozbawianych okien dachowych, gdzie są zadaszenia i rolety oraz dodatkowo dobra izolacja, tam montaż
powyższych elementów do chłodzenia ma sens i jak
najbardziej się sprawdzi. W innym przypadku, aby
uzyskać komfort temperaturowy w lato, konieczne
jest zamontowanie dodatkowych klimatyzatorów,
zaprojektowanych do miejscowego schładzania powietrza działających na zasadzie cyrkulacji, czyli bez
dostępu świeżego powietrza. Należy mieć również
świadomość, że klimatyzacja w domu to nie jest
18°C. Projektując klimatyzację, dobieramy tak urządzenia, aby uzyskać temperaturę o 6-8°C w stosunku do temperatury zewnętrznej, czyli jeżeli na zewnątrz jest 32°C, to komfortowa temperatura
wynosi 24-25°C.

2

zużyty przez wentylator wspomagający, pompę obiegową glikolu, czy zwieszenie poboru prądu przez
wentylator nawiewny to około 40-60 W. Natomiast
z głównych wad należy wymienić: zużywanie zdolności chłodniczej złoża w miarę upływu czasu, czyli
np. w sierpniu moc chłodnicza jest inna niż w czerwcu. Dodatkowo podnoszenie wilgotności względnej
w budynku w lato działa niekorzystnie, dotyczy to
głównie wymienników rurowych. Mówimy tu tylko
o wadach i zaletach w odniesieniu do zdolności chłodzenia powietrza.

zanych z przygotowaniem dolnego źródła ciepła.
Najprostszym sposobem jest wpięcie się w źródło dolne i montaż niezależnej pompy obiegowej, tak aby PC
nie pracowała. Sterowanie załączeniem pompy odbywa się najczęściej za pomocą czujnika pogodowego
lub kanałowego. Wtedy koszty związane z eksploatacja to tylko 40-60 W, czyli koszt pracy pompy obiegowej. Polecamy, aby mając PC i rekuperację taki właśnie
układ wykonać, gdyż koszty inwestycyjne tego rozwiązania są stosunkowo nieduże, a komfort korzystania
z wentylacji mechanicznej w lecie znacznie się zwiększa.

wanie 0-10 V pozwala płynnie dopasować zapotrzebowanie na moc chłodniczą. Planując podłączenie
chłodnicy w przyszłości, należy zakupić centralę,
która ma automatykę sterującą do chłodnicy 0-10 V.
Z zalet należy wymienić stabilną nastawioną temperaturę nawiewu nawet 16°C. Jest to układ sprężarkowy, czyli koszty eksploatacyjne większe niż
w poprzednich opcjach, ale i największe możliwości
chłodzenia i sterowania. Dodatkowo rozwiązanie to
zapewnia największe przesuszenie powietrza latem,
czyli brak uczucia duszności.

Chłodnica glikolowa podpięta
do gruntowej pompy ciepła (fot. 2)

Chłodnica oparta na układzie
sprężarkowym (fot. 3)

Czy powyższe rozwiązania zapewnią
nam w domu efekt klimatyzacji?

Układ taki może być wykonany tylko tam, gdzie ogrzewanie budynku oparte jest na gruntowej pompie ciepła (PC). W tym przypadku złoże w lato jest niewykorzystane (tylko do c.w.u.). Złoże przygotowane jest pod
PC, czyli moc jest znacznie większa niż w przypadku
tradycyjnych GWC. Odpada problem zużywania się
złoża, nie ponosimy też kosztów inwestycyjnych zwią-

Elementem chłodzącym jest chłodnica freonowa zamontowana na kanale nawiewnym. Mamy tu typowy
układ z czynnikiem chłodniczym, najczęściej R410A.
Chłodnica połączona z agregatem zewnętrznym od
klimatyzatora. Z racji, że obecnie są tylko urządzenia
inverterowe koniecznym elementem jest sterownik
do agregatu, w celu kontroli pracy sprężarki. Stero-

Niestety nie. Projektując wentylację kierujemy się
ilością powietrza potrzebną do oddychania i w tym
przypadku 1 w/h będzie jak najbardziej prawidłowa, natomiast projektując klimatyzację należy przyjąć około 4-5 w/h. Dostarczenie więc do budynku
2-3 kW chłodu, to jakbyśmy projektowali schłodzenie pomieszczenia powierzchni około 30-35 m2,

3
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Danfoss Icon™ teraz także w wersji 24 V
Danfoss rozszerza ofertę do sterowania wodnym ogrzewaniem podłogowym
Seria produktów Danfoss Icon™, w skład której wchodzą przewodowe termostaty pokojowe 230 V, została rozszerzona
o nowe rozwiązania. W gamie znalazły się przewodowe i bezprzewodowe rozwiązania 24 V.

Podstawowym elementem systemu Danfoss

cji z napędami. Aby osiągnąć idealne dopasowanie
pomiędzy termostatem, włącznikami światła i gniazdkami elektrycznymi, termostat Danfoss Icon™ pasu-

24V i systemy bezprzewodowe
z zaawansowanymi funkcjami i modułami
dodatkowymi

Icon™ są zaawansowane termostaty pokojowe do
systemów wodnego ogrzewania oraz innych aplika-

Expansion Moduł
Z wstępnie zdefiniowanymi
aplikacjami, które obsługują
wejścia dla funkcji chłodzenia,
Poza domem, czujnika
punktu rosy, automatycznego
przełączania chłodzenia
oraz kontroli temperatury
zasilania.

Regulator Nadrzędny
Automatyczne równoważenie,
przekaźnik pompy, test instalacji, PWM
dla dokładnej regulacji, adaptacyjne
uczenie i inne zaawansowane opcje
kontroli ogrzewania. Współpracuje z 24V
i/lub bezprzewodowymi termostatami
pokojowymi. Dostępny w dwóch wersjach:
10 lub 15 wyjść i może być rozbudowany
do 3 regulatorów w jednym systemie.

App Moduł
Do połączenia Wi-Fi
z routerem, który umożliwi
zdalny dostęp za pomocą
aplikacji Danfoss Icon™.

Moduł Radiowy
Do bezprzewodowego
połączenie z bezprzewodowym
termostatem pokojowym.

Komunikacja za pośrednictwem
magistrali przewodowej
w topologii gwiazdy lub
szeregowej. Przewodowe
i bezprzewodowe termostaty
pokojowe mogą być połączone
w ramach jednego systemu.

Dostępna wersja z czujnikiem
podłogowym na podczerwień

Termostaty pokojowe 24V
(podtynkowe lub natynkowe)

Bezprzewodowe termostaty
pokojowe (tylko natynkowe)

· Bezgłośne przełączanie

· Bezgłośne przełączanie

· Pasują do ramek innych
producentów (wersja podtynkowa)

· Ograniczenie zakresu
temperatury

· Ograniczenie zakresu temperatury

· Dostępna wersja z czujnikiem
podłogowym na podczerwień

· Opcjonalny czujnik temperatury
podłogi (088U1110)

je do większości popularnych ramek. Na szczególną
uwagę zasługuje modułowa forma systemu Danfoss
Icon™ w wersji 24 V umożliwiająca rozbudowę o nowe
funkcjonalności. Regulator nadrzędny może zostać
rozszerzony o Expansion moduł umożliwiający funkcję chłodzenia, App moduł pozwalający na zdalną
kontrolę oraz Moduł radiowy dla bezprzewodowej
regulacji. Dzięki koncepcji modułowej, do istniejącego już systemu przewodowego, w późniejszym czasie można dodać elementy bezprzewodowe.
Jak to działa?
Danfoss Icon™ 24 V i bezprzewodowy system wykrywają aktualną i wymaganą temperaturę w każdym
pomieszczeniu. Na tej podstawie napędy na rozdzielaczu stale dostosowują temperaturę zasilania
do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło.
W efekcie takiego działania komfort cieplny się poprawia, a temperatura powrotu obniża z korzyścią
dla efektywności energetycznej.
Automatyczne równoważenie dla oszczędności
energii i komfortu
Dlaczego równoważyć? Woda płynie tam, gdzie napotyka najmniejszy opór, czyli po najkrótszej drodze. W systemach wodnego ogrzewania podłogowego oznacza to nierównomierną dystrybucję ciepła.
Najkrótsza pętla otrzyma najwięcej wody, skutkując
szybszym ogrzewaniem mniejszych pomieszczeń
kosztem większych. W celu osiągnięcia zbalansowanej temperatury pomieszczeń, system ogrzewa-

nia podłogowego powinien być odpowiednio zrównoważony, tym samym osiągając najwyższy komfort
przy możliwie najniższym zużyciu energii.
Osiągając zadaną temperaturę w każdym pomieszczeniu, system Danfoss Icon™ rozpoznaje przybliżoną długość rury. Dzięki automatycznemu równoważeniu, Icon™ opóźni czas „uruchomienia” krótszych
pętli (mniejszych pomieszczeń) i nada priorytet większym pomieszczeniom. Tym samym każdy pokój
otrzyma odpowiedni poziom przepływu, gdy zapotrzebowanie na ciepło wzrośnie.

Pobierz materiał,
aby dowiedzieć się więcej
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Nowatermia wyłącznym dystrybutorem
pomp ciepła Thermia
W Warszawie 10 sierpnia br. odbyło się spotka-

nie partnerów firmy Thermia. Wydarzenie to było
okazją, aby zaprezentować plany na 2018 i 2019 rok,
porozmawiać o nowych produktach, branżowych
trendach i zintegrować się w gronie partnerów.

Firma Thermia AB otwiera nowy rozdział swojej historii w Polsce. Prezentując nową firmę dystrybucyjną
Nowatermia, która będzie wyłącznym dystrybutorem
w Polsce, chcemy dać wyraźny sygnał, iż poważnie traktujemy polskich klientów, a polski rynek odnawialnych
źródeł energii pokazuje rosnący trend – mówi Hans
Wreifalt dyrektor sprzedaży Thermia AB. Podczas
spotkania zaprezentowany został model biznesowy,
sposób obsługi rynku, nowe nadchodzące produkty

oraz konkretne działania promocyjno-marketingowe.
Cieszę się, iż już od sierpnia br. będziemy mogli zaoferować wszystkim klientom, właścicielom domów
jednorodzinnych nową, atrakcyjną promocję zakupu
pomp ciepła Thermia – mówi Marcin Nowak, prezes
firmy Nowatermia i dodaje: ...bycie oficjalnym partnerem Thermii to również zobowiązanie do wysokiego
poziomu obsługi klienta oraz wsparcia technicznego.
Dołożymy wszelkich starań, aby Klienci w bezpośrednich kontaktach przekonali się o naszej rzetelności.

Marka Thermia
Thermia powstała z pasji jednego człowieka. Już w 1889 roku Per Anderson
zaczął konstruować piece do gotowania oraz urządzenia do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, które charakteryzowały się
wyjątkową energooszczędnością. Firma rozwijała się dynamicznie, a od 1923 roku funkcjonuje pod markę Thermia. Od blisko 130 lat podąża za wizją Pera: „Wprowadzane na rynek
produkty muszą nie tylko należeć do światowej czołówki
– one muszą wyprzedzać swoje czasy”.
Najlepszym dowodem jest rok 1973, w którym w szczycie światowego kryzysu paliwowego Thermia wprowadziła pierwszą na
świecie gruntową pompę ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem
ciepłej wody użytkowej. Od tego czasu w pełni zaangażowała się
w konstruowanie, doskonalenie i produkcję jednych z najlepszych
pomp ciepła na świecie. Jest pionierem w tej dziedzinie.

Spotkanie partnerów to także niepowtarzalna okazja do integracji i bliższego poznania firm współpracujących z marką.
– Podczas właśnie takich wydarzeń pragniemy nie tylko dzielić się wiedzą, ale także poznać bliżej naszych
partnerów, gdyż to właśnie dzięki nim marka Thermia
może się rozwijać i udoskonala swoje rozwiązania
– mówi Hans Wreifalt.
Wyłączny dystrybutor pomp ciepła Thermia
na polskim rynku:
NOWATERMIA NOWAK sp. k.
ul. Duninowska 4
87-800 Włocławek
Biuro Obsługi Klienta tel. 882 054 012
E-mail: bok@nowatermia.pl
https://poland.thermia.com
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270 lat Villeroy&Boch
Pionierzy, wynalazcy, wizjonerzy
Villeroy&Boch to legendarna marka obecna na światowych rynkach od 270 lat.
Jej historia sięga jeszcze czasów rewolucji przemysłowej, kiedy firma jako jedna
z pierwszych w Europie rozpoczęła produkcję ceramiki sanitarnej na szeroką skalę.

Od momentu założenia w 1748 roku Villeroy&Boch

stał się jednym z wiodących producentów ceramiki
na świecie i topową marką opartą na wartościach lifestajlowych. Cofnięcie się w czasie i spojrzenie na

wyjątkową historię tego przedsiębiorstwa, pozwala
zrozumieć, w jaki sposób firma zdołała osiągnąć obecną pozycję rynkową i jednocześnie pozostać wierną
swojej tożsamości, a także wyznawanym zasadom.

Siedziba firmy od 1809 roku znajduje się z starym opactwie benedyktynów w Mettlach

Początki imperium
Pierwszy rozdział w dziejach Villeroy&Boch napisał
francuski przedsiębiorca i założyciel królewskiej floty armatniej François Boch. W 1748 stworzył w Lotaryngii „Bombardier du Roi” i wraz z trzema synami
rozpoczął produkcję ceramicznej zastawy stołowej
Audun-le-Tiche. Następnie w 1767 otworzył fabrykę
w Luksemburgu pod nazwą Manufaktura Impériale
et Royale. Ta szybko rozwinęła się i została pierwszym dużym producentem zastawy stołowej w kraju – był to początek wczesnej masowej produkcji
przemysłowej.

Przełom w produkcji ceramiki
Baseny kąpielowe wyposażone w płytki Villeroy&Boch wykonywane są od ponad 100 lat

Przeprowadzka do Mettlach, należącego do ówczesnego francuskiego Sarre, nastąpiła w 1809 r. Jean-François,

członek trzeciej generacji rodziny Boch, kupił dawne opactwo benedyktynów i przekształcił je w wysoce zmechanizowaną fabrykę, w której rozpoczęto
produkuję serwisów stołowych. Tam też opracował biały i niezwykle wytrzymały materiał ceramiczny, który był znacznie tańszy niż kosztowna
porcelana. Dzięki temu tzw. ,,białe złoto’’ stało się
dostępne dla zwykłych ludzi, co zapowiadało ekspansję zastawy stołowej na rynku. Wtedy na horyzoncie pojawił się biznesmen Nicolas Villeroy, który w 1789 roku założył własną fabrykę ceramiki
w Wallerfangen.

Dwie rodziny, jedna globalna firma
Mimo, że Boch i Villeroy byli konkurentami, w 1836
roku połączyli swoje przedsiębiorstwa. A kilka lat później nawet życie prywatne, kiedy to Eugen Boch po-
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ślubił Octavię Villeroy – wnuczkę Nicolasa Villeroya.
Związek firm i rodzin przetrwał konflikty polityczne,
dwie wojny światowe oraz zmianę granic w regionie Saary. Z fuzji dwóch przedsiębiorstw powstało
Cristallerie Wadgassen – firma produkująca kieliszki,
dopełniające zastawę stołową. Pomysł okazał się trafiony. Od Paryża przez Londyn, Warszawę, Moskwę
i Petersburg, Skandynawię, Europę Południową,
a wreszcie po Amerykę Północną i Południową –
wyroby producenta znalazły się na stołach niemal
całego świata, a ten stał się jednym z pierwszych globalnych graczy w XIX wieku. Sukces gonił sukces. Kolejnym okazał się być Mettlacher Platten – atrakcyjne i bardzo wytrzymałe płytki, inspirowane wzorem
starożytnej mozaiki odnalezionej przez Eugena Bocha. Pierwsza fabryka kafli podłogowych powstała
w 1869 roku i wkrótce stała się ich największym światowym producentem. Zdobiły one Moskiewski Teatr
Bolszoj, Katedrę w Kolonii, czy tunel pod rzeką Hudson w Nowym Jorku. Następnie przyszedł czas na
artystyczną terakotę, wykonaną ze specjalnie opracowanego materiału, znacznie przewyższającego dostępne wówczas surowce budowlane. Dekory tego
typu można jeszcze spotkać w zabytkowych dworach, katedrach, bankach i zamkach.

Od zastawy stołowej po ceramikę
sanitarną
Około 1900 roku Villeroy&Boch skoncentrował się
na obszarze, który dotychczas był praktycznie nieznany dla dużej części populacji – prywatnych łazienkach. Firma od dawna produkowała naczynia
służące do mycia, dlatego w 1876 wprowadziła na
rynek pierwsze umywalki łazienkowe z wykorzystaniem kanalizacji sanitarnej. Potem przyszła kolej
na wanny i toalety tego typu. Innowacyjny proces
wytwarzania – wlewanie ciekłego materiału ceramicznego do formy, a także zastosowanie glinki
ogniotrwałej, która nie odkształca się w procesie wypalania, pozwoliły na produkcję seryjną ceramiki, czy-

niąc wyposażenie łazienkowe bardziej dostępnym.
Marka Villeroy&Boch stała się znana na całym świecie, jako firma wyznaczająca trendy w kreowaniu
produktów – zdobywała prestiżowe nagrody i gościła na międzynarodowych wystawach. Dostarczała też zastawy stołowe do europejskich rezydencji i dla klasy wyższej; wyposażała baseny,
hotele czy banki – płytkami, terakotą i rozwiązaniami sanitarnymi. Kolejny przełom w historii firmy nastąpił w latach 70. XX wieku, kiedy Villeroy & Boch
rozpoczął współpracę ze znanym projektantem
przedmiotów użytkowych Luigim Colanim. Przyniosła ona nowe, rewolucyjne podejście do łazienki, przekształcając pomieszczenie w pełnoprawną
część domu – równie funkcjonalną i estetyczną jak
pokój dzienny.

Tradycja i nowoczesność
Obecnie Villeroy&Boch to globalna marka:
270 lat doświadczenia, niebywała siła innowacyjności, 7500 pracowników oraz dwie rodziny, które wciąż aktywnie uczestniczą w życiu
firmy – wszystko to wpływa na stabilną pozycję przedsiębiorstwa.
Jedną z tajemnic sukcesu jest również umiejętność łączenia tradycyjnych i nowoczesnych form, w harmonijne i ponadczasowe projekty, które kilkakrotnie wyróżniono
prestiżową nagrodą Red Dot Award. Taką filozofię marka wyznaje również w 2018 roku
– dokładnie 250 lat po stworzeniu pierwszego wzoru firmy, producent zmienił jego oblicze. Delikatne, niebieskie kwiatowe motywy
starego Luksemburga tzw. brindille, zyskały współczesny charakter pod nazwą Vieux
Luxembourg Brindille.
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TacoSetter Inline
– nowe wersje
klasycznego zaworu
Oferta zaworów równoważących TacoSetter Inline 130 została
poszerzona o nowe modele z dodatkowymi rozmiarami przyłączy
i przystosowane do większych przepływów. W ten sposób firma Taconova
zapewnia instalatorom jeszcze więcej opcji wyboru optymalnego
rozwiązania do złącz śrubowych danego systemu rurowego.

Przykładowo dla wielkości nominalnej DN 20 do-

stępny jest gwint przyłączeniowy dla nakrętki złączki
¾″ standardu Eurokonus lub gwint przyłączeniowy 1″
dla śrubowego złącza rurowego 22 mm z pierścieniem
tnącym. Dla wielkości nominalnej DN 25 producent
oferuje TacoSetter Inline 130 z gwintami o rozmiarach
od 1″ do 1 ½″ i wielkości przepływu 20-70 l/min.
Wziernik, z nadrukowaną skalą do pomiaru przepływu, we wszystkich wersjach TacoSetter Inline 130 wykonany jest ze szkła borokrzemianowego. Zwiększa to
odporność zaworu równoważącego na temperaturę
nawet do 130°C, dzięki czemu można go stosować
również na powrocie systemów solarnych. Dodatkowo takie szkiełko jest mniej podatne na zabrudzenia
i wykazuje większość odporność chemiczną.
Ograniczenie przepływu dla statystycznego
równoważenia hydraulicznego i cyrkulacji
TacoSetter Inline znajduje się w ofercie firmy Taconova
od 1985 r. i jest uważany przez specjalistów z branży za jedyny w swoim rodzaju zawór równoważący,
mający szkiełko i dokładną skalę.
Takie rozwiązanie umożliwia precyzyjną regulację

przepływu, liczoną bezpośrednio
w l/min. Główny obszar zastosowania
modelu TacoSetter Inline to wykorzystanie go jako zaworu regulacyjnego kołnierzowego do standardowego równoważenia hydraulicznego
w systemach grzewczych.
Zawory TacoSetter Inline o rozmiarach nominalnych DN 15 do DN 25
spełniają wymogi DVGW W 270 oraz zalecenia niemieckiej wytycznej w sprawie oceny higienicznej materiałów organicznych przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną (wytyczna KTW).
Mając te certyfikaty i poziom ciśnienia nominalnego
PN 10, produkt ten nadaje się również do stosowania
w instalacjach wody pitnej. Model w rozmiarze DN 15
ma dodatkowo obudowę z mosiądzu odpornego na
odcynkowanie.
W przypadku instalacji rurowych z tworzywa sztucznego Taconova oferuje natomiast zawór równoważący TacoSetter Hyline, który jest przeznaczony głównie do równoważenia hydraulicznego w systemach
wykorzystujących energię geotermalną i solarną.
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Ruszyła budowa nowego zakładu firmy TECE
Firma TECE, globalny producent
rozwiązań sanitarnych i grzewczych,
wybuduje w Pęczu nowy zakład
produkcyjny. Powstanie tu także centrum
logistyczne oraz punkt przeładunkowy.
Zakończenie prac budowlanych
zaplanowano na przełom I i II kwartału
2019 roku. Inwestycja o wartości blisko
29 mln zł pozwoli firmie zwiększyć moce
produkcyjne i skrócić czas dystrybucji
produktów. Nowy kompleks budynków
powstanie w sąsiedztwie istniejącej już
w Pęczu fabryki TECE. W ramach
inwestycji powstanie hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni ponad
11 tys. m2 oraz część biurowa
(ok. 1 tys. m2) wraz z drogami
i infrastrukturą zewnętrzną
(ponad 7 tys. m2). Realizacja całego
kompleksu potrwa 11 miesięcy.

Do tej pory wytwarzane w Strzelinie produkty

wysyłane były do centrali w Niemczech, a stamtąd
dystrybuowane do pozostałych krajów świata. Dzięki nowej inwestycji firma będzie w stanie zwiększyć
moce produkcyjne.
Powstanie tu także centrum logistyczne obsługujące rynki wschodnie i ważny dla grupy TECE punkt
przeładunkowy. Firma planuje także utworzyć około 100 nowych miejsc pracy.

Uroczyste wmurowanie kamienia
węgielnego pod nową inwestycję
TECE odbyło się 20 czerwca 2018 r.

Wydarzeniu towarzyszyło podpisanie aktu erekcyjnego, czyli oficjalnego dokumentu rozpoczynającego budowę obiektu.
Uroczystość wmurowania kamienia pod budowę zainaugurował Edward Garbacz, prezes zarządu TECE
Industrial, witając zaproszonych gości, wśród których
nie zabrakło przedstawicieli władz lokalnych – starosty strzelińskiego Marka Warcholińskiego i przedsta-

wiciela Urzędu Miasta i Gminy – sekretarza Kazimierza Nahajło. Prezes zarządu podkreślił duże znaczenie
nowej inwestycji dla całej grupy TECE oraz regionu.
Wspomniał o wyzwaniach związanych z realizacją
budowy oraz zapewnił, że zakład i centrum dystrybucji będą przyjazne dla środowiska i stworzą nowe
możliwości zatrudnienia dla lokalnej społeczności.
W imieniu burmistrz Miasta i Gminy Strzelin – Doroty

Pawnuk, sekretarz gminy odczytał list gratulacyjny wraz
z deklaracją wsparcia samorządu w zakresie działań
związanych z uzbrojeniem terenu pod nową inwestycję.
Uroczystość zwieńczyło podpisanie aktu erekcyjnego
i wmurowanie kamienia węgielnego. W kapsule czasu
zostały umieszczone przedmioty upamiętniające dzień
symbolicznego rozpoczęcia budowy – dokument aktu,
monety i aktualne wydanie gazety codziennej.
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Lindab SolidFoot
To kompletny system podstaw i wsporników pod kanały i urządzenia HVAC.
Główną zaletą systemu Lindab SolidFoot jest brak konieczności ingerowania w strukturę budynku, co w przypadku przewodów i urządzeń na dachu zapewnia stabilny montaż i nie osłabia konstrukcji dachu. Uniwersalny
system wsporników został od podstaw zaprojektowany w celu prostego i trwałego montażu ciężkich urządzeń
bez przewiercania dachu. Rozwiązanie pozwala zaoszczędzić cenną powierzchnię wewnątrz budynku, ogranicza hałas i ułatwia prace konserwacyjne. Produkt zaprojektowany jest tak, aby w pełni spełnić oczekiwania
klientów pod względem jakości, dostępności i ceny.
W skład systemu Lindab SolidFoot wchodzą:
• SolidFoot H Frame Kit – uniwersalne stopy wspornikowe łączone kształtownikami 41x41 mm,
• SolidFoot Beam – kompletny zestaw wspornikowy z szeroką gamą zastosowań,
• SolidFoot Base i Plus – modułowe ramy wspornikowe o różnych szerokościach,
• SolidFoot HD Frame – wzmocnione ramy wspornikowe do montażu najcięższych urządzeń przemysłowych,
• SolidFoot Fix – antywibracyjne podstawy do montażu małych urządzeń,
• SolidFoot Platform – modułowe platformy techniczne,
• SolidFoot Quad – system wspornikowy do montażu ciężkich urządzeń HVACR na dachach płaskich,
• SolidFoot DA – podstawa do przewodów z regulacją wysokości,
• SolidFoot Mat – podkładki antywibracyjne.

LINDAB
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Pompa obiegowa wody pitnej KELLER typ CRS25
W ofercie Grupy SBS pojawiła się wyjątkowo atrakcyjna cenowo pompa obiegowa KELLER typ CRS25. Dostępna
w dwóch wersjach CRS25/40-180 i CRS25/60-180 pompa obiegowa KELLER przeznaczona jest do stosowania
w małych i średnich instalacjach wody pitnej. Dzięki wykonaniu z trwałego żeliwa wykazuje wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na korozję. Trzystopniowa regulacja prędkości obrotowej pozwala dostosować pracę pompy do charakterystyki instalacji. Urządzenie jest zgodne z normą
europejską EN 60335-1 i EN 60335-2-51 oraz ma atest higieniczny Państwowego
Zakładu Higieny.
Zalety produktu: regulowana prędkość obrotowa (3 zakresy); cicha praca;
standardowe wymiary montażowe króćców; solidna konstrukcja;
niski pobór prądu; gwarancja 2 lata.

Grupa SBS

Bosch EasyControl CT200
Oferta Junkers-Bosch poszerzyła się o nowy system sterowania pracą kotła grzewczego poprzez bezprzewodową komunikację między podłączonym do kotła regulatorem a elektronicznymi grzejnikowymi głowicami termostatycznymi. Regulator Bosch EasyControl CT200 może obsłużyć aż 24 niezależnych stref z indywidualnymi programami czasowymi i 64 głowicami termostatycznymi w standardzie radiowym. Z jego pomocą można więc
ustalić różne zakresy temperatury i harmonogramy ogrzewania nawet dla 24 pomieszczeń w domu. Nowy system umożliwia dostosowanie pracy urządzeń grzewczych do pogody, poprzez podłączenie czujnika temperatury zewnętrznej lub poprzez wykorzystanie informacji pogodowych pobranych z Internetu. Bosch EasyControl
CT200 oferuje także możliwość programowania czasów podgrzewania c.w.u.
Nowatorski design regulatora CT200, dostępnego z frontem w kolorze białym lub czarnym, jest estetycznie
spójny z wzornictwem kotłów kondensacyjnych Bosch Condens. Poprzez regulator wyposażony w dotykowy
wyświetlacz z wbudowanym czujnikiem ruchu, można w łatwy i intuicyjny sposób zarządzać systemem grzewczym. Drugą opcją jest sterowanie systemem za pomocą urządzeń mobilnych (jedna instalacja może być zarządzana z poziomu aż 10 smartfonów czy tabletów).
Współpraca z urządzeniami mobilnymi umożliwia również automatyczne wykrywanie obecności użytkowników w domu i automatyczne dostosowanie temperatury w pomieszczeniach.

JUNKERS-BOSCH
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Czujnik GROHE Sense

Nieużywane przewody wody pitnej to miejsca, które stopniowo ulegają
zanieczyszczeniu. Zwłaszcza latem, gdy temperatura jest wysoka, są idealnym środowiskiem do rozwoju niektórych bakterii – na przykład z rodziny legionella, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
Geberit Rapid rozwiązuje ten problem. To niewielkie, zasilane baterią
9 V urządzenie okresowo przepłukuje nieużywane odcinki instalacji.
W ten sposób uniemożliwia bakteriom namnażanie się oraz usuwa je
z przewodów.
Urządzenie Geberit Rapid można zamontować zarówno wewnątrz domu
lub biura, jak i przy zewnętrznych ujściach wody. Jest znakomitym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy planują dłuższy wyjazd.
Jest też łatwe do zamontowania dla instalatora. Ma gwint ½″, co umożliwia podłączenie przewodów o średnicy do DN 20, jest także wyposażone
w króciec, który pozwala na połączenie go z przewodem kanalizacyjnym
o średnicy DN 40 lub DN 50. Wykonanie instalacji i rozruchu jest niezwykle
proste. Także ustalenie częstotliwości i czasu przepłukiwania jest łatwe –
w dowolnym momencie można je zmienić. Fabrycznie Geberit Rapid ustawiony jest na jedno przepłukiwanie dziennie, które trwa 3 minuty.

GEBERIT
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Zadaniem GROHE Sense jest
wyszukiwanie przecieków
i nieszczelności oraz wysyłanie
za pomocą aplikacji powiadomienia dotyczącego zmian
w instalacji. W chwili kiedy
woda dociera do czujnika, zaczyna on wydawać brzęczący sygnał i migać na czerwono. Kiedy jesteśmy w domu, zaledwie w ciągu kilku chwil od pojawienia się zmian w instalacji dostajemy o nich powiadomienie. Kiedy jesteśmy
poza domem - GROHE Sense wysyła informację poprzez aplikację GROHE ONDUS. W ten sposób
przez cały czas mamy pod kontrolą to, co dzieje się w pomieszczeniu – również będąc poza nim.
Dodatkowym atutem urządzenia jest bezproblemowa instalacja, która nie powinna zająć więcej niż
10 minut. Dodatkowo, w przypadku wykrycia wycieku wody, marka GROHE oferuje zabezpieczenie,
jakim jest Sense Guard. Urządzenie śledzi zużycie wody i wykrywa małe przecieki,
a w przypadku pękniętej rury automatycznie odcina dopływ wody. GROHE Sense monitoruje również poziom wilgoci – w przypadku zmian w otoczeniu od razu wysyłając informację.

GROHE

Klucz udarowy BSS 18 OP
Charakteryzuje się kompaktową konstrukcją o długości całkowitej 152 mm.
Dzięki temu praca w trudnych warunkach nie stanowi już problemu np. w małych
szczelinach, gdzie dotarcie do głęboko umiejscowionych rur jest problematyczne.
Narzędzie wyposażone jest w mechanizm udarowy Oil Pulse, dzięki któremu wyróżnia się wyjątkowo cichą pracą. Poziom ciśnienia akustycznego standardowego przemysłowego klucza udarowego wynosi 94 dB. W przypadku wykorzystania
technologii Oil Pulse jest to 73 dB.
• Technologia silnika bezszczotkowego umożliwia uzyskanie ekstremalnej
szybkości wkręcania śrub (nawet do M14).
• 3-biegowa wydajna przekładnia zapewnia prędkość do 2400 obr./min.
• Wbudowany zaczep do pasa pozwala na wygodne przymocowanie
i przenoszenie sprzętu.

AEG
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Okucia ze stali nierdzewnej AGAS
do kabin sanitarnych
W ofercie firmy AGAS znajdziemy okucia ze stali nierdzewnej, które pomogą stworzyć trwałe i estetyczne kabiny
sanitarne. To rozwiązanie dla pomieszczeń użyteczności publicznej, gdzie niezbędne jest wygrodzenie oddzielnych toalet, przebieralni czy pryszniców.
Okucia do kabin sanitarnych przeznaczone są do paneli 13 mm, ale wszystkie akcesoria można również montować z 10 mm płytami. Szeroki wybór produktów pozwoli stworzyć kabinę sanitarną, która będzie stabilna i odporna. W zależności od projektu panele można zamontować, używając różnych łączników kabiny. Modele 111,
112 i 113 z oferty AGAS pozwolą
przytwierdzić je do ściany, a 100,
101 i 201 – połączyć płytę z relingiem. Korzystając z takich okuć,
można skonstruować nie tylko
standardową kabinę WC, ale również wykorzystać je przy zabudowie targowej czy przebieralni.
Gałka kabiny model 300 pozwoli przyciągnąć drzwi do siebie
od środka, a blokada WC model 5 może uchronić użytkowników przed krępującą sytuacją.
Dodatkowym udogodnieniem
w kabinie sanitarnej może być
wieszak na odzież wierzchnią
lub torebkę oraz nóżka model
110, by uniknąć kontaktu paneli
z wodą i wilgocią na podłodze.
Specjalne okucia do szyb umożliwiają stabilne mocowanie
szklanych drzwi i ścianek okalających brodzik. Łączniki i zawiasy będą trwałym wsparciem dla
paneli o wadze do 35 kg. Dodatkowo AGAS oferuje gałkę do kabiny, która pozwoli kontrolować
ruch drzwi.

AGAS

Spis reklamodawców

De Dietrich str. 23, Immergas str. 1, Klimatyzacja.pl str. 7, Nowatermia str. 15,
Oventrop str. 2, Rettig Heating str. 45, Viega str. 14.
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