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Dyrektywa ErP (Energy related Products) jest wy-
nikiem zobowiązania się państw członkowskich UE 
do realizacji programu 20/20/20 mającego na celu 
przeciwdziałanie tzw. efektowi cieplarnianemu. Ozna-
cza to działania ukierunkowane na 20% redukcję 
emisji gazów cieplarnianych; poprawę efektywności 
wykorzystania energii o 20% i zwiększenie udziału 
energii odnawialnej w ogólnym zużyciu do 20%  
w terminie do 2020 roku (w stosunku do roku 1990). 
Dyrektywa określa minimalne wymagania dotyczące 

właściwości produktów zużywających energię i ma-
jących wpływ na środowisko. Jej zapisy odnoszą się 
m.in. do kotłów grzewczych (gazowych, olejowych  
i elektrycznych), pomp ciepła, urządzeń kogenera-
cyjnych, podgrzewaczy wody i zasobników c.w.u. 
Odpowiednie rozporządzenia określają szczegóło-
wo proces i zakres wprowadzanych zmian. 

Regulacje dotyczące przepływowych 
podgrzewaczy wody 

Regulacje zawarte są w rozporządzeniach UE 812/2013 
oraz UE 814/2013. 
Rozporządzenie UE 812/2013 określa szczegółowo 
od kiedy i w jaki sposób mają być znakowane urzą-
dzenia, wprowadzając konieczność stosowania ety-
kiet efektywności energetycznej. Ma to na celu uła-
twienie konsumentom porównania urządzeń między 
sobą oraz umożliwienie łatwej oceny pod kątem ich 
efektywności energetycznej.
Rozporządzenie UE 814/2013 określa m.in. wymaga-
nia co do minimalnej efektywności energetycznej 
urządzeń, dopuszczalnego poziomu mocy akustycz-
nej oraz maksymalnej emisji tlenków azotu. Podaje 
szczegółowo terminy obowiązywania nowych wy-
magań, które muszą być spełnione, żeby urządze-
nia mogły być wprowadzane do obrotu.

Junkers-Bosch – niekwestionowany lider rynku gazowych przepływowych 
podgrzewaczy wody – przygotował całkowicie nową linię urządzeń Junkers 
Hydro 4000 spełniających bardzo restrykcyjne wymagania dyrektywy ErP.

Junkers Hydro 4000 
– najnowsza linia 
przepływowych 
podgrzewaczy wody

Przygotuj się na nowe wymagania dyrektywy ErP

Jacek adamiak 

Zgodnie z rozporządzeniem UE 
814/2013 od dnia 26 września 2018 
roku zaczynają obowiązywać nowe 
wymagania odnośnie emisji tlenków 
azotu. Dla przepływowych podgrze-
waczy wody użytkowej zasilanych pa-
liwem gazowym emisja tlenków azotu 
wyrażona w przeliczeniu na dwutle-
nek azotu nie może przekraczać  
56 mg/kWh. W przypadku zasilania 
paliwem ciekłym 120 mg/kWh.
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Tlenki azotu, zwłaszcza dwutlenek azotu NO2, to jed-
ne z groźniejszych związków zanieczyszczających at-
mosferę. Redukcja emisji tlenków azotu oznaczanych 
jako NOx jest ważnym elementem poprawy jakości 
powietrza i ma zasadniczy wpływ na zdrowie ludzi 
w dłuższej perspektywie.

Junkers Hydro 4000

Nowe urządzenia Junkers Hydro 4000 to przede 
wszystkim: uznana jakość, nowoczesny design, wy-
soki stopień bezpieczeństwa, innowacyjna ekotech-
nologia i oszczędna eksploatacja.
Uzyskanie niskiej emisji tlenków azotu nie jest spra-
wą łatwą. Zasadniczy wpływ na emisję NOx ma tem-
peratura płomienia. Im jest wyższa, tym emisja jest 
większa. Aby uzyskać zamierzony efekt, skonstruowa-
no nowy palnik. Zwiększono jego powierzchnię, wy-
dłużono dysze doprowadzające paliwo – mieszankę 
powietrza i gazu, dzięki czemu uzyskano bardzo sta-
bilny i jednorodny płomień. Charakterystycznym ele-
mentem płomienia jest jego błękitny kolor przez co 
został nazwany „Blue Ocean”. Żeby jeszcze obniżyć 
temperaturę, palnik jest chłodzony wodą. Przepły-
wająca woda odbiera część energii cieplnej z palni-
ka, jednocześnie podgrzewając się. Następnie kie-
rowana jest do wymiennika ciepła, gdzie uzyskuje 
pożądaną temperaturę. 

Wszystkie urządzenia mają automatyczną regulację 
temperatury wody. Niezależnie od wielkości stru-
mienia zespół wodny odpowiednio dostosowuje 
moc palnika tak, żeby uzyskać stałą, zadaną tem-
peraturę wody.

Junkers Hydro 4100
To wersja z zapłonem piezoelektrycznym wyposażo-
na w płomyk dyżurny, który pali się przez cały czas. 
Jest to rozwiązanie, które było powszechnie stoso-
wane w poprzednich generacjach urządzeń. Ma ono 
jednak swoich zwolenników. Sprawdza się wszędzie 
tam, gdzie podgrzewacz wody może być narażony 
na działanie niskiej temperatury np. zimą, przy nie-
sprawnej wentylacji wsteczny ciąg zimnego powie-
trza może zamrozić wodę w wymienniku, doprowa-
dzając do jego uszkodzenia. Płomyk pilot eliminuje 
takie zjawisko. Cały czas podgrzewa wymiennik i za-
pewnia utrzymanie minimalnego ciągu, zużywając 
przy tym niewielkie ilości gazu.

Junkers Hydro 4200 
Model z automatycznym zapłonem bateryjnym. Urzą-
dzenie nie ma palnika dyżurnego, tylko tak zwany 
płomyk pilot, który zapewnia delikatny i cichy start.  
W momencie poboru wody w pierwszej kolejności 
zapalany jest płomyk pilot, a następnie od niego cały 
palnik – unikając przy tym efektu „wybuchu”. Junkers 
Hydro 4200 może być w wersji z wyświetlaczem LCD 
lub bez. Na wyświetlaczu standardowo pokazywa-
na jest aktualna temperatura przepływającej wody.  
W przypadku awarii wyświetlane są kody błędów,  
co pozwala na szybką weryfikację usterki.

Junkers Hydro 4300
Najbardziej zaawansowany model wyposażony  
w hydrogenerator. Nie jest wymagana bateria do uru-
chomienia palnika. Niezbędną energię do wytwo-
rzenia iskry urządzenie czerpie z hydroturbiny, któ-
ra jest napędzana przepływającą wodą.

Junkers Hydro 4000 to nowa gama 
podgrzewaczy z otwartą komorą spa-
lania. Obejmuje urządzenia o wydaj-
ności od 9 do 14 l/min.

W 1943 roku założyciel firmy Danfoss, Mads Clausen, wy-
nalazł jeden z pierwszych termostatów grzejnikowych 
na świecie. Flagowy produkt Danfoss kończy 75 lat.
Do dziś termostat grzejnikowy reguluje ciepło w do-
mach milionom użytkowników. Nadal jednak, po-
nad 500 milionów grzejników w Europie jest wypo-
sażonych w zawory ręczne, bez możliwości regulacji 
temperatury. Jeśli zainstalowano by na nich głowice 
termostatyczne, Europejczycy mogliby zaoszczędzić  
12 miliardów euro i 160 TWh energii rocznie. Moder-
nizacja zmniejszyłaby roczną emisję CO2 w Europie 
o 29 milionów ton, a inwestycja zwróciłaby się w za-
ledwie dwa lata - zgodnie z raportem European Bu-
ilding Automation Controls Association.
„Pierwsze na świecie prototypy termostatu grzejni-
kowego testowane były w biurze mojego ojca. Były 
to narodziny pierwszego zaworu termostatyczne-
go przeznaczonego do kontrolowania temperatury  
w pomieszczeniu. Reklama produktu rozpoczęła 
się w 1952 roku, kiedy to termostat promowany był 

jako urządzenie po-
zwalające na obniże-
nie kosztów i oferu-
jące większy komfort 
w pomieszczeniach  
z centralnym ogrze-
waniem. Od tego mo-
mentu, wszystko się 
zaczęło” – wspomina 
Jørgen Mads Clausen, Przewodniczący Rady Nadzor-
czej w Danfoss. 
Produkt został opatentowany i zapewnił Danfoss 
wiodącą pozycję, gdy firma rozpoczęła masową 
produkcję termostatu grzejnikowego. Od 1943 r. li-
nie produkcyjne Danfoss opuściło około 350 milio-
nów termostatów. Najnowsza wersja to inteligentny 
termostat grzejnikowy Danfoss Eco™, który zdobył 
prestiżowe nagrody RetDot i Danish Design Award 
za wysokiej jakości design.
Więcej informacji

Termostat Danfoss ma 75 lat

Jørgen Mads Clausen i Kim Fausing z pierwszym termostatem
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http://www.smartheating.danfoss.com/pl
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