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Stylowy wieczór z Junkers-Bosch
4 września Junkers-Bosch zaprosił swoich kluczowych partnerów biznesowych na największe wydarzenie VIP zorganizowane w Gmachu Politechniki Warszawskiej.
W wyjątkowym spotkaniu uczestniczyło ponad 500 osób: instalatorzy, serwisanci, dystrybutorzy i projektanci współpracujący z marką oraz przedstawiciele mediów. Prezentacje urządzeń marki i bogaty program artystyczny sprawił, że była to
niezapomniana noc.
Miejsce spotkania nie było przypadkowe. Politechnika to kolebka wiedzy technicznej niezbędnej do konstruowania innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie urządzeń grzewczych.
Tematem przewodnim wydarzenia była zmiana. Podczas wieczoru zaprezentowano, jak szybko organizacja dopasowuje
się do potrzeb rynku i klientów, a w Auli Politechniki można
było podziwiać najnowszą linię designerskich urządzeń Junkers-Bosch.
Początkowa czarno-biała scenografia nawiązywała do kolorystyki nowych urządzeń z frontami wykonanymi z hartowanego szkła, które na rynku dostępne są także w kolorze czarnym.
To właśnie Junkers-Bosch jako pierwszy wprowadził urządzenia
w tym kolorze do oferty. Wraz z kolejnymi występami artystycznymi scenografia nabierała kolorów, podkreślając aspekt zmiany.
Niezwykły wieczór swoimi występami uświetniło wielu artystów i performerów. Uczestnicy podziwiali m.in. teatr cieni,
led logo show, pokazy taneczne i akrobatyczne. Nad głowami
gości krążył sterowiec, który rejestrował obraz przekazywany
na żywo na ekran główny. W finale na scenie wystąpiła Doda
z zespołem the Virgin, a po jej koncercie pojawił się tort uświetniający 25 lat obecności na rynku marki Junkers.
Zabawa trwała do białego rana. Wieczór dostarczył gościom
wielu wrażeń, które na pewno na długo zapadną w ich pamięci.
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Bosch: RBEI w Warszawie
Dział Robert Bosch Engineering and Business Solutions
(RBEI) otworzył nowe centrum usług (nearshoring) w Warszawie. Jego celem jest wsparcie globalnej działalności
Grupy Bosch w regionie Europy Środkowej i Wschodniej,
a także rozwój oferty usług w takich obszarach jak testy
oprogramowania czy budowa maszyn. Do końca 2020
roku centrum planuje zatrudnić ok. 50 pracowników. Celem warszawskiego centrum jest stworzenie kluczowych
ról i kompetencji, takich jak Functional Consultant oraz Solution Architect, przy wsparciu ze strony zespołu RBEI w Indiach. – Polska lokalizacja okazała się najbardziej atrakcyjna i najlepiej spełniała wysokie wymagania kolegów z Indii
dotyczące rozwoju IT i usług digitalnych. Cieszymy się, że to
właśnie w Warszawie zaczęło funkcjonować centrum pracujące nad rozwiązaniami dla IoT i smart living i że będziemy
mogli aktywnie wspierać jego rozwój w obszarach dedyko-

wanych klientom w Europie – powiedziała Krystyna Boczkowska, prezes zarządu spółki Robert Bosch w Polsce. Robert Bosch Engineering and Business Solutions z siedzibą
w Indiach jest spółką należącą w całości do koncernu Robert Bosch GmbH. Oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu inżynierii, IT oraz biznesu. Zatrudnia ponad 19 000
pracowników i jest największym centrum rozwoju oprogramowania Bosch poza granicami Niemiec.

Junkers-Bosch – Konsumencki Lider Jakości 2018
Junkers-Bosch otrzymał tytuł Konsumencki Lider Jakości 2018, przyznawany na podstawie analizy wyników badań konsumenckich. Polscy konsumenci docenili wysoką jakość
pomp ciepła marki. Konsumencki Lider Jakości to ogólnopolski, promocyjny program
konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki, ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.
Jego celem jest wyłonienie najlepszych w opinii konsumentów, marek
i firm dostępnych oraz funkcjonujących na polskim rynku.
Junkers-Bosch po raz kolejny znalazł się w gronie firm
uważanych przez konsumentów za liderów rynku.
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Aktualności z NFOŚiGW
Jubileusz 25-lecia wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
Uroczystość pod hasłem „25 lat w trosce o środowisko”
odbyła się 11 września br. w Bibliotece Uniwersytetu
Warszawskiego z okazji 25-lecia wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na wydarzenie, które zorganizował Konwent Prezesów WFOŚiGW,
złożyły się: konferencja prasowa, otwarcie i prezentacja wystawy obrazującej dorobek wojewódzkich funduszy oraz panel dyskusyjny „25 lat WFOŚiGW – efekty
i perspektywy działania”. W uroczystości uczestniczyli
minister środowiska Henryk Kowalczyk i prezes zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda.
Spotkanie stało się okazją do podsumowania dorobku funduszy wojewódzkich, a także przedstawienia ich
bieżących zadań i planów dalszych działań.
Minister Henryk Kowalczyk życzył wojewódzkim funduszom w perspektywie następnego ćwierćwiecza dobrych efektów pracy, a w szczególności udźwignięcia
w najbliższych dwunastu latach wyzwań związanych
z realizacją programu Czyste Powietrze, którego wdrożenie zaowocuje również – jak to określił premier Mateusz Morawiecki – „ciepłym domem dla Polaków”.

W swej wypowiedzi szef resortu środowiska podkreślił,
że w walce o jakość powietrza jesteśmy w połowie drogi. Po działaniach na rzecz ochrony powietrza w przemyśle przyszedł czas (w obliczu negatywnych ocen i rekomendacji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
i Najwyższej Izby Kontroli) na realizację modelowego
i kompleksowego programu Czyste Powietrze. Jest on
dobrze oceniany przez Komisję Europejską.
Prezes Kazimierz Kujda zaakcentował, że dwudziestopięcioletni dorobek funduszy był wspierany działaniami
NFOŚiGW – wiele przedsięwzięć realizowano wspólnie.
Do 41 mln zł wsparcia z WFOŚiGW należy zatem dodać
jeszcze 47 mln zł środków NFOŚiGW. Obecnie – jak przypomniał prezes Kujda – Narodowy Fundusz kontynuuje
prace budowy/modernizacji 300 oczyszczalni ścieków
komunalnych oraz budowy kolejnych 10 tys. km kanalizacji. Dotychczasowe działania NFOŚiGW w zakresie
ochrony powietrza to m.in. redukcja 800 tys. ton/rok SO2,
260 tys. ton/rok pyłów oraz energooszczędność ponad
4 TWh, a także budowa kilku tysięcy kilometrów sieci
ciepłowniczych. NFOŚiGW wspierał inwestycje ochrony powietrza w energetyce zawodowej i ciepłownictwie
oraz realizację przez samorządy planów gospodarki ni-

Przykładowe efekty działań funduszy to m.in.: wspomniane już 41 mld na ekoinwestycje i ochronę środowiska, ponad 166 tys. dofinansowanych zadań, ponad 190 tys. zainstalowanych kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, ponad 0,5 tys. MW zainstalowanej mocy OZE oraz
blisko 10 mln ton/rok redukcji emisji dwutlenku węgla oraz 100 tys. km wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej i 3 tys. wybudowanych bądź zmodernizowanych oczyszczalni ścieków.

skoemisyjnej. Bieżącym wyzwaniem jest realizacja programu Czyste Powietrze.
Pełna wersja informacji
Walka ze smogiem i efektywne wykorzystanie OZE.
Program Czyste Powietrze
W siedzibie NFOŚiGW 11 września br. odbyła się konferencja prasowa Zarządu Funduszu. Spotkanie obejmowało następujące zagadnienia: strategiczne cele i główne kierunki działania NFOŚiGW, geotermia jako narzędzie
walki ze smogiem, finansowanie geotermii przez NFOŚiGW (środki krajowe i POIiŚ 2014-2020) oraz założenia
i przygotowanie do realizacji nowego programu priorytetowego NFOŚiGW Czyste Powietrze.
Prezes zarządu Kazimierz Kujda przedstawił zakres działalności Narodowego Funduszu oraz najważniejsze fakty
i liczby obrazujące dokonania. Zalicza się do nich realizacja m.in.: ponad 4 tys. projektów w obszarze gospodarki wodno-ściekowej skutkujących budową lub modernizacją 1,6 tys. oczyszczalni ścieków komunalnych
oraz 83 tys. km kanalizacji; ponad 3,9 tys. projektów w
dziedzinie ochrony powietrza i klimatu, ponad 3,9 tys.
inwestycji, dzięki którym zmniejszono roczną emisję do
powietrza 260 tys. ton SO2, 14,8 mln ton CO2 oraz 800
tys. ton pyłu. Inwestycje w obszarze poprawy efektywności energetycznej zaowocowały oszczędnością energii na poziomie ok. 3,4 TWh/rok.
Sztandarowym projektem na kolejne dwanaście lat jest
wdrożenie programu priorytetowego NFOŚiGW Czyste
Powietrze.
Pełna wersja informacji

Wolf - BEZPIECZEŃSTWO
W PAKIECIE
Promocja BEZPIECZEŃSTWO W PAKIECIE wystartowała
18.09.2018 i potrwa do 30.11.2018 lub do wyczerpania limitu zestawów promocyjnych. Kupując u dystrybutorów
marki Wolf kocioł CGB-2, CGS-2, CGW-2, CSZ-2 lub pakiet
systemów Wolf opartych na bazie tych urządzeń, otrzymuje się GRATIS do każdego z promocyjnych urządzeń
zestaw do zabezpieczenia kotła przed zanieczyszczeniami z instalacji składający się z :
• kompaktowego, magnetycznego separatora
zanieczyszczeń z efektem cyklonu GIACOMINI R146C,
• śrubunku,
• zaworu.
Liczba urządzeń w promocji
jest ograniczona.
Więcej
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Już w październiku pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy
Targi te odbędą się w Warszawskim Centrum EXPO
w dniach 11-13 października 2018. Re-energy to następca Renexpo – targów także poświęconych OZE.
11 i 12 października zaplanowane są jako dni biznesowe, 13 października z kolei będzie dniem otwartym.
Ideą każdych targów jest prezentacja oferty wystawców konkretnej i ściśle określonej grupie docelowej.
Koncepcja RE-energy odbiega jednak od tradycyjnego pojęcia targów i stawia sobie dość wysoko poprzeczkę.
RE-energy to z jednej strony międzynarodowa platforma spotkań ekspertów z branży odnawialnych źródeł
energii, którzy pokażą potencjał oraz możliwości rozwoju tego rynku w naszym kraju i poza jego granicami.
Natomiast z drugiej strony, organizatorzy targów zadbali o rozbudowaną część merytoryczną, która skłoni do dyskusji i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
RE-energy ma za zadanie pokazać, że wytwarzanie, dystrybucja i konsumpcja energii odnawialnej są proste
i w efekcie opłacalne.
Tegoroczne wydarzenia towarzyszące będą dotyczyć
najpopularniejszych tematów, takich jak: fotowoltaika,
biogaz, samochody elektryczne, magazynowanie energii oraz efektywność energetyczna.
RE-energy to wydarzenie o charakterze międzynarodowym, skierowane do specjalistów z branży OZE. Targom
RE-energy towarzyszy szereg wydarzeń, jak konferencje,
fora, debaty, w trakcie których będzie można zaczerpnąć informacji o najnowocześniejszych rozwiązanych
technologicznych, sytuacji prawnej i tendencjach rynkowych w kraju i na świecie.

3 dni konferencji, forów i spotkań branżowych:
11 października 2018
• Oficjalne otwarcie targów
• III Kongres Magazynowania Energii w Polsce
• seminarium na temat biogazu
• Strefa Networkingu
• Samorządowe Dni Elektromobilności
• Debata „Dokąd zmierza Polska fotowoltaika?”
12 października 2018
• VIII Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaiki w Polsce
• Samorządowe Dni Elektromobilności
• Forum: Budynek energooszczędny w praktyce
• Strefa Networkingu
• Strefa Kariery
• Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego
• Gala wieczorna
13 października 2018
• Forum: Fotowoltaika dla każdego
• Forum: Pompa Ciepła w każdym domu
Więcej o targach: http://reenergyexpo.pl
Strefa TermoEXPO w ramach RE-energy Expo
W dniach 11-13 października 2018 w Warszawie odbędzie się spotkanie branży związanej z szeroko pojętą
termomodernizacją.
Targi Ekologicznego Ogrzewania i Termomodernizacji
TermoEXPO to wydarzenie zwracające uwagę na dwa
zasadnicze aspekty, po pierwsze energooszczędność,
po drugie przyjazność środowisku, a co z tym idzie obniżanie poziomu zanieczyszczania powietrza.

Targi TermoEXPO to trzy dni pod znakiem: termomodernizacji, termoizolacji, budownictwa energooszczędnego, budownictwa pasywnego i budownictwa niemal
zeroenergetycznego, a także alternatywnego ogrzewania, wykorzystującego OZE.
Producenci i dystrybutorzy przedstawią ofertę najnowszych kotłów c.o., kotłów na biomasę, nowoczesnych
kotłów (klasa 5.), a także odpowiednie typy paliw stałych, jak pellet czy ekogroszek.
Ponadto swoją ofertę zaprezentują również producenci
kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp
ciepła, systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, rekuperacyjnych oraz innowacyjnych systemów izolacyjnych.
Podczas targów odbędzie się Forum: „Budynek Energooszczędny w praktyce” organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Budownictwa Pasywnego
i Energooszczędnego, podczas którego będzie można
uzyskać informacje o tym, jaka jest różnica np. między
domem pasywnym, a energooszczędnym, jakie kryteria energooszczędności muszą spełniać takie budynki.
Więcej
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Podwójna dotacja na powietrzne pompy ciepła: od NIBE
i np. z programu Czyste Powietrze
Od września do listopada 2018 r. można się ubiegać
o Szwedzką Dotację na powietrzny system NIBE. Dotacja obejmuje 150 sztuk powietrznych pomp ciepła
NIBE. Każdy, kto chce ekologicznie ogrzać swój dom,
może ubiegać się o wsparcie, które wynosi do 4000 zł
do pomp ciepła, do 5000 zł do pompy wraz z rekuperatorem NIBE ERS lub zestawem fotowoltaicznym NIBE
PV oraz do 6000 zł dla pompy ciepła z rekuperatorem
i zestawem fotowoltaicznym NIBE PV.
Aktualnie istnieje możliwość ubiegania się dodatkowo
o dotacje w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Takie podwójne wsparcie powoduje, że instalacja powietrznej pompy ciepła może być jednym z najtańszych sposobów ogrzewania i chłodzenia domów.
Od kilku lat polityka proekologiczna wpływa na stan-

dardy budownictwa. Według wytycznych Unii Europejskiej do 2020 roku budynki w Polsce mają być przystosowane do niskiego zużycia energii. Budowa domów
energooszczędnych jest droższa o około 20% niż tradycyjnych. Jednak koszt specjalnych materiałów i technologii OZE zwraca się w postaci oszczędności na rachunkach. Przykładowo inwestycja w pompę ciepła
pozwala na oszczędności rzędu 80%. Dlatego wiele
firm i instytucji dotuje zakup i montaż rozwiązań OZE.
Pompy ciepła to urządzenia, które umożliwią redukcję zużycia konwencjonalnej energii na cele grzewcze
o 80%, czyli o tyle obniżają rachunki. Konwencjonalne
źródło zamienione jest na odnawialne źródło energii,
czyli ciepło zgromadzone w otoczeniu. Rekuperator
NIBE ERS z pompą ciepła to połączenie dające kom-

pletny system zapewniający ogrzewanie, ciepłą wodę
użytkową, chłodzenie i wentylację z odzyskiem ciepła.
System z pompą ciepła i zestawem fotowoltaicznym
NIBE PV to połączenie umożliwiające niemal zerowe
rachunki za energię. Moduł komunikacyjny EME zawarty w zestawach fotowoltaicznych NIBE PV, umożliwia wzrost wydajności pracy pompy ciepła, podczas
bieżącej produkcji energii elektrycznej ze słońca, dając najwyższe oszczędności.
Dotacja NIBE przeznaczona jest dla końcowych użytkowników, którzy zarejestrują się na stronie www.szwedzkadotacja.pl. Im szybsza decyzja, tym większa szansa
na uzyskanie wsparcia i montaż ekologicznego i ekonomicznego systemu grzewczego.
Więcej na www.nibe.pl i www.szwedzkadotacja.pl

komponenty i systemy grzewcze do ogrzewania obiektów
mieszkalnych i handlowych oraz do lokalnych sieci ciepłowniczych. Teraz polski dział Ogrzewnictwa Danfoss będzie
oferował szerszy portfel produktów i usług w zakresie wymiany ciepła i wzmocni swoją pozycję na rynku ciepłownictwa oraz systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
- Jednym z dwóch elementów wzrostu Danfoss, obok wzrostu organicznego, jest kupowanie firm, które wzmacniają na-

szą pozycję na rynku. Dzięki akwizycji firm o zbliżonym portfolio produktów wzmacniamy naszą pozycję w kluczowych
obszarach biznesu – powiedział Adam Jędrzejczak, prezes
Danfoss Poland, prezydent regionu Europy Wschodniej.
We wrześniu 2018 r. nastąpi przeniesienie dystrybucji wymienników ciepła Sondex Polska do Grodziska Mazowieckiego, gdzie znajduje się fabryka Danfoss Poland oraz jej
działy sprzedażowe. Do 44-osobowego działu sprzedaży

Danfoss rośnie w Polsce
3 września organizacja sprzedażowa Sondex Polska
w Warszawie weszła w struktury sprzedażowe Danfoss
Poland. Od tego dnia wyłącznie Danfoss Poland prowadzi sprzedaż wymienników ciepła Sondex®, w ramach
segmentu Danfoss Ogrzewnictwo.
Grupa spółek Sondex zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą wymienników ciepła. Danfoss Ogrzewnictwo to kluczowy gracz w branży grzewczej dostarczający

Danfoss Ogrzewnictwo w biurze spółki dołączy 11 pracowników pracujących obecnie na rzecz Sondex Polska.
Grupa Danfoss zakupiła prywatną spółkę Sondex Holding A/S w 2016 roku. W Polsce znajdują się dwa zakłady Sondex zajmujące się produkcją wymienników ciepła:
w Koleczkowie i Żelazkowie.
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DIMPLEX – oferta specjalna do programu
Czyste powietrze
Dimplex okresowo wprowadza promocje cenowe
na wybrane produkty.
Oferta promocyjnych pakietów Dimplex z pompami ciepła split spełnia wymagania programu rządowego Czyste
Powietrze, w którym właściciele domów jednorodzinnych
mogą ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego – na nowe źró-

dło ciepła lub na zakup i montaż nowego źródła ciepła.
Program Czyste Powietrze planowany jest na lata 20182029. W sumie do wykorzystania będzie ok. 103 mld
zł. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7000 zł,
a maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest
dotacja to 53 000 zł.
Udział kosztów kwalifikowanych przewidzianych do
wsparcia dotacyjnego wynosi od
30% do 90%.
Przykładowy pakiet
promocyjny Dimplex:
- LAK 9IMR – powietrzna pompa
ciepła split (system hydrobox)
- PSW 100 – zbiornik buforowy
o poj. 100 litrów
-	WWSP 229 – wolnostojący
zasobnik c.w.u. 200 l
- DFS 9 – czujnik przepływu
- DWUS 25 – zawór 3-drogowy
przełączający c.o./c.w.u.
- KWH 60 – elektryczna grzałka
do podgrzewu tacy kondensatu
Cena promocyjna: 22 900 zł.
Sprawdź inne pakiety Dimplex
Więcej informacji na temat
programu Czyste Powietrze
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Wiedza to podstawa – szkolenia Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric od ponad 90 lat jest synonimem innowacyjności w obszarze systemów klimatyzacji, wentylacji i pomp ciepła.
Cel firmy to także dzielenie się wiedzą na temat działa-

nia systemów i oferowanych funkcjonalności. Zaprasza
więc na szkolenia.
Program szkoleń Mitsubishi Electric
Harmonogram szkoleń Mitsubishi Electric

Targi POL-ECO SYSTEM – 23-25.10
MTP zaprasza na największe i najważniejsze wydarzenie
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty
służące zrównoważonemu rozwojowi. Nowością tegorocznej edycji jest otwarcie się na szeroką publiczność
i dotarcie do lokalnych mieszkańców.
Na targi POL-ECO SYSTEM organizator zaprasza samorządy i administrację publiczną, dysponentów funduszy, firmy działające w zakresie gospodarki komunalnej,

przedstawicieli sektora wodno-ściekowego, energetyki
i ciepłownictwa, przedsiębiorstwa i inwestorów z branży
OZE, budownictwa, instytuty naukowo-badawcze, parki
naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, firmy doradcze, instalatorów, projektantów, architektów, zakłady przemysłowe,
rolników i leśników, uczelnie
wyższe oraz wiele innych.
Więcej

rekl ama

FERRO – bogaty program armatury sanitarnej, instalacyjnej i techniki grzewczej

odpowietrznik
automatyczny 1” do grzejnika aluminiowego

09/2018

HOME

Rozporządzenie ws. jakości węgla
– do końca października
ponowanych w projekcie rozporządzenia przez pełnomocnika premiera ds. programu „Czyste Powietrze”
Piotra Woźnego i wprowadzenia rozporządzenia wykonawczego do ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych w wersji zaproponowanej
przez resort energii.
W ocenie liderów górniczej Solidarności parametry jakościowe dla węgla kamiennego „uderzają w polskich
producentów, otwierając tym samym szeroko rynek na
węgiel z importu, czyli w praktyce pochodzący głównie
z Rosji”. Wskazany w projekcie węgiel premium, jako
proponowany do stosowania w kotłach w Polsce, praktycznie nie jest w Polsce produkowany – taką możliwość ma tylko jedna polska kopalnia.
Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla zgłosiła m.in. postulat, by w rozporządzeniu o wymaganiach
jakościowych dla paliw stałych określono dopuszczalne odchylenia od wartości deklarowanych przez sprzedawcę na świadectwie jakości paliwa. Izba obawia się,
że nowe przepisy mogą sparaliżować sprzedaż węgla
i utrudnić dostęp do węgla opałowego dla 3,5 mln gospodarstw domowych, a także zagrozić istnieniu ponad 13 tys. przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą
tego surowca do odbiorców detalicznych. Znowelizowana ustawa stanowi, że najgorszej jakości paliwa,
czyli muły węglowe, flotokoncentraty, mieszanki zawierające mniej niż 85% węgla kamiennego, zostaną
objęte ustawowym zakazem sprzedaży do sektora komunalno-bytowego.
Normy będą zastosowane w przypadku paliw stałych
spalanych w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach o mocy cieplnej poniżej 1 MW, czyli w kotłowniach przy budynkach mieszkalnych, szkołach,
szpitalach. Nowela wprowadza świadectwa jakości
paliw. Nowe rozwiązania mają też wyeliminować proceder polewania węgla wodą, by zwiększyć jego masę.

NEODYMOWY MAGNES

Mocny neodymowy magnes zbiera
NEODYMOWY
MAGNES
wszystkie opiłki, cząstki metalu
Mocny neodymowy
magnes
zbiera
i rdzy znajdujące się w medium.
wszystkieNEODYMOWY
opiłki, cząstki
metalu
MAGNES
i rdzyMocny
znajdujące
się wmagnes
medium.
neodymowy
zbiera
wszystkie opiłki, cząstki metalu
i rdzy znajdujące się w medium.

EFEKTYWNE DZIAŁANIE
Łatwe i szybkie usuwanie
zanieczyszczeń bez konieczności
EFEKTYWNE
DZIAŁANIE
odcinania przepływu
Łatwe
i
szybkie
usuwanie
EFEKTYWNE
DZIAŁANIE
i zdejmowania separatora
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konieczności
Łatwe i szybkie
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i
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zanieczyszczeń bez konieczności
separatora
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Przygotowywane w resorcie energii rozporządzenie
w sprawie jakości węgla, będące aktem wykonawczym
do Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw, powinno być przyjęte przez rząd do końca października – zapowiedział na początku września
minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Znowelizowana 5 lipca br. ustawa wprowadzająca m.in.
normy jakościowe dla węgla i zakaz sprzedaży najgorszej jakości paliwa, wejdzie w życie 12 września.
W rozporządzeniu minister energii określi szczegółowe wymagania dla paliw (chodzi m.in. o różne rodzaje
węgla kamiennego, najczęściej importowanego) oraz
dopuszczalny poziom odchylenia od wymagań.
Projekt rozporządzenia był niedawno krytykowany
m.in. przez organizacje ekologiczne, samorządy i środowiska sprzedawców węgla. Według organizacji ekologicznych, proponowane normy zezwalają na spalanie
węgla o bardzo słabych parametrach – wysokiej zawartości wilgoci, siarki, popiołu i niskiej wartości opałowej. Ekolodzy wskazywali także, że rozporządzenie
w zaproponowanej formie umożliwia wprowadzanie do
obrotu handlowego odpadów węglowych tj. flotokoncentratów czy mułów, poprzez ich mieszanie z miałami.
Projekt skrytykował też m.in. sejmik woj. mazowieckiego, a także związkowcy i sprzedawcy węgla, postulujący takie zmiany w projekcie rozporządzenia,
by były mniej restrykcyjne dla węgla. ME podkreśliło,
że projekty rozporządzeń towarzyszących nowelizacji
były wielokrotnie omawiane i prezentowane podczas
prac legislacyjnych nad ustawą, a także konsultowane i uzgadniane z ministerstwami oraz licznymi podmiotami: przedsiębiorcami, stowarzyszeniami oraz instytucjami naukowymi.
Z kolei związkowcy z górniczej Solidarności skierowali
niedawno do premiera Mateusza Morawieckiego wystąpienie, domagając się wycofania rozwiązań zapro-

WYGODNE PRZYŁĄCZE
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Dodatkowo uczestnik powinien dołączyć kilka aktualnych zdjęć urządzenia grzewczego, które jest w jego
domu, a także uzasadnić, dlaczego akurat jego źródło ciepła powinno być wymieniona na nowoczesne
i ekologiczne urządzenia De Dietrich.
Konkurs „De Dietrich – Źródło domowego ciepła” rozpoczął się 27 sierpnia 2018 r., a kończy 5 grudnia 2018
r. Zgłoszenie konkursowe trzeba wysłać na adres: konkurs@dedietrich.pl.
Nagrodą główną jest kocioł gazowy
kondensacyjny BAXI Duo-tec Compact+ 1.24 w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej SR100SN o pojemności 100 l,
programowalnym termostatem
pokojowym BAXI oraz zestawem
składającym się z dwóch paneli fotowoltaicznych Inisol POWER SET,
o wartości katalogowej 18 960 zł
netto. Pozostałe nagrody to: kocioł
gazowy kondensacyjny Lumea MPX
24T w pakiecie z pompą ciepła do c.w.u. Kaliko TWH
200E o pojemności 215 l, kocioł gazowy kondensacyjny MCR3 PLUS 24T w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u.
ze stali nierdzewnej SR100SN o pojemności 100 l, pompa ciepła do c.w.u. Kaliko TWH 200E oraz kocioł gazowy
kondensacyjny 2-funkcyjny MCR Home 20/26MI.
Regulamin oraz więcej informacji

Lindab Polska, producent i dystrybutor nowoczesnych
produktów i uproszczonych rozwiązań dla budownictwa i wentylacji, zaprasza do odwiedzenia nowej strony internetowej.
Pod adresem www.lindab-polska.pl, dostępnym również w wersji mobilnej, znajdują się informacje o szerokiej ofercie oraz programach prowadzonych przez firmę
Lindab: szkoleniowym (Akademia Lindab), projektowym (Projektuj z Lindab) i lojalnościowym (Lindab Profit). Nowa strona jest także miejscem, w którym prezen-

towane są nowości produktowe, najnowsze promocje,
a także informacje i artykuły techniczne.
W kolejnym etapie prac nową szatę graficzną otrzymają strony dedykowane poszczególnym markom z oferty Lindab.

Galeria Świdnicka z systemem grzewczym Buderus

rekl ama
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Premiera nowego serwisu internetowego
Lindab Polska

Konkurs „Źródło domowego ciepła”

Firma De Dietrich ogłosiła konkurs „Źródło domowego ciepła”, w którym można wygrać atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy napisać esej,
w którym trzeba opisać aktualne źródła ciepła, które ma
się w domu (źródło ogrzewania i ciepłej wody użytkowej)
i wytłumaczyć, dlaczego w jego życiu ważna jest ochrona
środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

s tr. 9

Galeria Świdnicka to pierwsze centrum handlowe nowej generacji w Świdnicy. Zlokalizowany w miejscu dawnych zakładów przemysłowych budynek nawiązuje do
najlepszych wzorców architektury dolnośląskiej i łączy
tradycję z nowoczesnością. Galeria to aż 24 tys. m2, na
których mieszczą się sklepy, klub fitness, restauracje
i kawiarnia, a także kino z czterema salami.
W Galerii Świdnickiej zainstalowano kaskadę dwóch kotłów stojących żeliwnych Buderus Logano G615 o łącznej
mocy 1,94 MW. Kotłownie zlokalizowano na dachu. Kotły współpracują z gazowymi dwustopniowymi palnikami nadmuchowymi. W celu zapewnienia jak najlepszej regulacji oraz ciągłej pracy układu centralnego ogrzewania,
kotłownia została wyposażona w automatykę serii Logamatic 4000. Każdy z obiegów grzewczych sterowany jest
z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej. Do odprowadzania spalin służą dwa niezależne kominy jednościenne
wykonane ze stali szlachetnej w technologii dwupłaszczowej wraz z izolacją. Powietrze do spalania doprowadzane
jest z zewnątrz bezpośrednio do pomieszczenia kotłowni.
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Niewłaściwy rozstaw króćców
podłączeniowych
grzejnika?
Jest na to rada.

Podczas wymiany grzejnika jest kilka bardzo ważnych parametrów, które należy wziąć pod uwagę.
Jednym z nich jest odpowiedni rozstaw króćców
podłączeniowych. Poprawny dobór tej wielkości jest
w szczególności przydatny w przypadku, gdy wymianie podlega samo urządzenie grzewcze, a pozostałe
elementy, jak przewody podłączeniowe do instalacji
centralnego ogrzewania, pozostają na swoim miejscu. Najczęściej dzieje się to w przypadku wymiany
starego grzejnika (np. żeliwnego) na nowy grzejnik
płytowy stalowy, w istniejącej wieloletniej instalacji
centralnego ogrzewania.
Jeśli zmierzymy odległość przewodów pomiędzy ich
osiami w grzejniku żeliwnym, to się okaże, że ten wymiar wynosi 500 mm, a całkowita wysokość grzejnika 600 mm. Na który wymiar mamy zwracać uwagę?
Na całkowitą wysokość czy na rozstaw przewodów?
Odpowiedź dla profesjonalistów jest jednoznaczna,
ale warto ją przypomnieć. Oczywiście tym wymiarem jest rozstaw króćców (przewodów) między sobą.
Drugi parametr (wysokość całkowita) wyjdzie nam
z prawidłowego doboru pierwszego parametru.
Jak to sprawdzić?
rekl ama

Fot. Rettig Heating

Odpowiedzi udzielił: Tomasz Podleś
Product Manager – Panel Radiators, Region East, Rettig ICC

09/2018

P O R A D A

W ofercie firmy Oventrop znajduje się bogaty dział akcesoriów instalacyjnych do grzejników,
w tym także specjalne łączniki S-connection umożliwiające podłączenie grzejnika o innym
rozstawie króćców niż rozstaw rur w istniejącej instalacji
Mianowicie do tego przyda nam się umiejętność czytania rysunków technicznych w udostępnianych przez
producentów materiałach technicznych. Wartością
wyjściową jest 500 mm i w takim wymiarze musimy
znaleźć rozstaw otworów podłączeniowych do grzejnika. Obok pokazano przykładowy, zwymiarowany
rysunek techniczny grzejnika jednego z wiodących
producentów. Możemy z niego przeczytać, że rozstaw pomiędzy króćcami podłączeniowymi (licząc
w ich osiach) wynosi wg wzoru:
h = H-50 [mm]
gdzie:
h – rozstaw króćców podłączeniowych [mm],
H – całkowita wysokość grzejnika [mm].
Po prostym podstawieniu h=500 i łatwym przekształceniu wzoru otrzymujemy wzór na całkowitą wysokość grzejnika:
H = h + 50 [mm]
W wyniku, którego otrzymujemy wartość 550 mm,
która jest wymiarem dotyczącym całkowitej wysokości urządzenia grzewczego. I takiego grzejnika o
wysokości całkowitej 550 mm musimy szukać w sie-

ci sprzedaży u tego danego producenta (a najlepiej
skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie wytwórcy, aby znaleźć firmę z nim współpracującą).
Oczywiście pomiędzy modelami grzejnika można
spotkać różnicę w wysokości całkowitej, np. H = 554
mm. Jest to efekt innych odległości pomiędzy osiami
otworów króćców przyłączeniowych a górną i dolną
poziomą krawędzią grzejnika. W tym przypadku po
zsumowaniu tych dwóch wielkości wychodzi nam
np. 54 mm, a sam wzór przyjmuje postać h = H-54
[mm], w którym rozstaw króćców przyłączeniowych
pozostaje bez zmian i wynosi h = 500 mm.
Jednak zdarzają się przypadki, że zakupiony grzejnik został źle dobrany przez osobę bez doświadczenia lub sami mieszkańcy, kierując się czasami
poradami na niewłaściwych forach internetowych,
a nawet słuchając „dobrych” rad od znajomych znających się na wszystkim, dokonali zakupu niewłaściwego urządzenia grzewczego. Najczęściej błędy wynikają z sugestii, aby wybierać taką samą całkowitą
wysokość grzejnika, jak poprzednio zamontowany,
kolejna przyczyną bywa błędne odczytanie wcze-
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śniej wspomnianego wzoru. Co w takim przypadku
zrobić i jak uchronić klienta przed stratą finansową?
Jest na to bardzo łatwy sposób, który sam w sobie
nie wymaga ogromnych nakładów finansowych.
Na rynku instalacyjnym można te rozwiązanie spotkać jako specjalne adaptery do renowacji lub też
łączniki w kształcie litery „S”. Zadanie mają jednakowe i wspólne, a mianowicie mają służyć do likwidacji różnicy wynikającej z błędnie dobranej całkowitej wysokości grzejnika, a tym samym umożliwiać
podłączenie urządzenia grzewczego do istniejących
przewodów centralnego ogrzewania. Poprzez zastosowanie takich elementów uchronimy klienta nie tylko przed poniesieniem dodatkowych nakładów finansowych np. na zakup nowego grzejnika, czy też
przed niepotrzebnymi przeróbkami. Przede wszystkim jednak nie dopuścimy do np. spowodowana niewłaściwych naprężeń przewodów, w przypadku, gdy
będziemy je próbowali nagiąć w celu podłączenia, co
w późniejszym stadium może spowodować awarię.
Fot. Kermi

Fot. Oventrop
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Adaptery Kermi KD do grzejników kompaktowych umożliwiają łatwe dopasowanie do istniejącej
sieci rur poprzez wyrównanie różnic w rozstawie przyłączy
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Postaw na kocioł olejowy De Dietrich
Przy braku dostępu do gazu
Wielu inwestorów decyduje się na
zakup działki bez doprowadzonych
mediów. Za tego typu decyzją
przemawiają najczęściej koszty, czyli
niższa cena gruntu. Niestety w wielu
przypadkach jest tak, że infrastruktury
umożliwiającej przesył gazu nie
ma, powstanie ona w późniejszym
czasie lub lokalny dostawca gazu nie
oferuje korzystnych cen. Skutecznym
rozwiązaniem tego problemu będzie
montaż kotła olejowego.

Instalacja ogrzewania wykorzystującego paliwo

rekl ama

olejowe jest alternatywą, gdy dom został wzniesiony
na działce położonej z dala od sieci gazu ziemnego.
Warto przy tym wspomnieć, że kotły olejowe zapewniają podobny komfort ogrzewania i przygotowania
ciepłej wody, jak ich gazowe odpowiedniki. Dla osób
przyzwyczajonych do ogrzewania gazowego odczucia związane z użytkowaniem będą więc zbliżone.

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

Kocioł olejowy – kilka słów
o jego zaletach
Jedną z najważniejszych zalet kotłów olejowych
jest ich prosta obsługa. Do tego samo paliwo jest
powszechnie dostępne za sprawą rozległej sieci
dystrybutorów, co sprawia, że zamówienia reali-

zowane są szybko i sprawnie. Nie bez znaczenia
jest też fakt, że paliwa te nie są kłopotliwe w przechowywaniu.
Zbiornik na paliwo płynne o pojemności do 1000 litrów można zamontować bezpośrednio w pobliżu
kotła. Kotłownię wtedy można umiejscowić w pewnym oddaleniu od części mieszkalnej domu, ponie-
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Technologie do wyboru
– klasyka z wysokimi parametrami
Producenci w swojej ofercie posiadają kotły olejowe
ze zintegrowanym zasobnikiem i bez niego.

– Na rynku dostępny jest też klasyczny kocioł olejowy NeOvo EcoNOx spełniający wymagania postawione przez Dyrektywę ErP. Jego obecność pokazuje,
że dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii i wysokiej jakości materiałów, kotły olejowe mogą
być ekologiczne i zachowywać wyjątkowo wysoką
sprawność – mówi Waldemar Matuszyński, Product
Manager w firmie De Dietrich. Urządzenie dostępne
jest w dwóch wielkościach mocy 22,4 lub 29,8 kW,
w klasie energetycznej B dla efektywności ogrzewania i c.w.u. (w przypadku wersji z podgrzewaczem).
W zależności od mocy urządzenia, wydatek ciepłej
wody użytkowej waha się w granicach od 18,5 do 25
litrów wody, a w ciągu godziny wynik ten waha się
od 550 do 650 litrów wody. Nie bez znaczenia jest
też fakt, że podgrzewacz umieszczony został pod
kotłem, co pozwoliło zachować kompaktowy, jednolity wygląd. Dodatkowym, poza emaliowaniem,
zabezpieczeniem podgrzewacza przed korozją jest
anoda magnezowa.

… i nowoczesna kondensacja
Podobnie jak w przypadku kotłów gazowych, obecnie także kotły olejowe dostępne są w technologii
kondensacyjnej. Ich sprawność jest nieco niższa
niż gazowych, ale nadal bardzo wysoka, np. w ofercie firmy De Dietrich znajduje kocioł NeOvo Condens, którego sprawność sięga 101,5%, natomiast
sezonowa efektywność energetyczna wynosi 88%.
W kontekście wymagań Dyrektywy ErP oznacza klasę A. Palnik, w który wyposażono urządzenie spełnia najostrzejsze normy związane z emisją NOx
i CO. Kocioł też w zależności od mocy umożliwia
podgrzanie nawet 635 litrów wody w ciągu godziny. Zarówno modele z serii Condens, jak i EcoNox
można uzupełnić o podgrzewacze o pojemności
110 i 160 litrów. Zarządzanie nimi zapewnią dwie
konsole sterownicze do wyboru, wyposażone fabrycznie w czujnik zewnętrzny i dysponujące wyświetleniem licznika energii.
rekl ama

waż kotły olejowe często działają nieco głośniej niż
gazowe. Oczywiście nowoczesne i wysokiej jakości
materiały, z jakich wykonano kocioł i palnik, mogą
zredukować ten hałas. Ponadto, eksploatacja kotłów olejowych jest tańsza od gazowych zasilanych
gazem płynnym, a ten czynnik ma duże znaczenie
dla pewnej grupy kupujących.
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Domowa fotowoltaika
– zanim zostaną
wybrane ogniwa
Ile prądu słonecznego, jaki koszt inwestycyjny…
Krzysztof Gnyra

Właściciele domów coraz częściej interesują się fotowoltaiką. Dzięki niej, każdy
sam może produkować energię elektryczną z promieni słonecznych i ograniczyć
lub całkiem nie korzystać z prądu sieciowego. Zmienia się też rola instalatora.
Urządzenia i instalacje grzewcze coraz częściej współpracują z elektrycznymi,
np. fotowoltaika, mikrokogeneracja. Oferta kompleksowej obsługi klienta,
wymaga od instalatora bycia również… elektrykiem.

Czyste n i eb o

lekkie
zach murzenie

słońce za białą
warstw ą chmur

z ima

1000 w/m2

600 w/m2

300 w/m2

100 w/m2
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domowych

Instalacja fotowoltaiczna (PV) produkuje energię
elektryczną z promieni słonecznych. W zastosowaniach domowych „prąd słoneczny” wykorzystywany jest do zasilania urządzeń RTV i AGD, oświetlenia
i innych urządzeń elektrycznych.
Obecnie promowane są rozwiązania, w których prąd
słoneczny wykorzystywany jest również do ogrzewania domu np. pompą ciepła, do jego chłodzenia
w lecie, czy do zasilania instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła – rekuperatora.
Dzisiejsza technika pozwala łączyć ze sobą wszystkie
instalacje w budynku dla maksymalnego wykorzystania prądu słonecznego na tzw. własne potrzeby
domu. A obecne regulacje prawne sprzyjają właśnie
takim rozwiązaniom.
Dzięki fotowoltaice i kompleksowemu podejściu do
zużycia energii elektrycznej w domu, jego właściciel może stać się prosumentem, czyli producentem
i konsumentem energii elektrycznej. Dzięki temu
całkowicie może uniezależnić się od opłat za energię elektryczną. Wystarczy zamontować odpowiedniej wielości instalację fotowoltaiczną, żeby obniżyć
rachunki za prąd niemal do zera.
Można zapytać, jak to możliwe? Przecież w zimie
słońca jest mało…

Energia odnawialna

Fachinformation
Nowość

Nowość – pompy
ciepła typu
split, moduły
fotowoltaiczne

kładowo, maksymalne natężenie promieniowania
w grudniowy pochmurny dzień wynosi ok. 100 W/m2.
Ale jeśli wyjdzie słońce, to nawet w grudniu może wynosić 500 W/m2. Szacunkowe natężenie promieniowania słonecznego w zależności od pogody – w lecie i w zimie – jest przedstawione na rys. 1.
Ilość energii słonecznej docierająca do powierzchni płaskiej (horyzontalnej) w ciągu roku na różnych
obszarach kraju jest zbliżona do siebie i wynosi od
950 do 1100 kWh/m2rok.
Przy optymalnym ustawieniu modułów (nachylone pod kątem do płaszczyzny poziomej), ilość energii słonecznej wzrośnie do: 1100-1280 kWh/m2rok.

W zależności od konfiguracji instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować w ciągu roku od ok. 950
do 1025 kWh energii elektrycznej
z 1 kWp zainstalowanej mocy. Uzyski te
mogą zmieniać się o ok. 10% ze względu na zmienne warunki klimatyczne.
W przypadku instalacji PV, do budowy których użyto moduły wątpliwej jakości, ilość uzyskiwanej energii może
spaść nawet poniżej 750 kWh/m2rok.

Ile mamy słońca?

Produkcja słonecznej energii
elektrycznej

Ile energii wyprodukuje instalacja PV zależy przede
wszystkim od natężenia promieniowania słonecznego. W optymalnych warunkach pogodowych, czyli bezchmurne niebo, przejrzyste powietrze, pora
południowa, wynosi maksymalnie ok. 1000 W/m2
(na powierzchnię płaską).
Pogorszenie warunków pogodowych i pora roku
wpływa na zmniejszenie promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi. Przy zachmurzonym
niebie moc ta wynosi już tylko ok. 50-100 W/m2. Przy-

Każdy z doświadczenia wie, że najwięcej słońca mamy
do dyspozycji w półroczu letnim. W tym okresie instalacja fotowoltaiczna może wyprodukować najwięcej
prądu słonecznego. Najmniej w półroczu zimnym.
Nie pokrywa się to za bardzo z zapotrzebowaniem
na energię elektryczną typowego gospodarstwa domowego.
Zużycie prądu na potrzeby mieszkalne jest zbliżone
do siebie w poszczególnych miesiącach roku, chociaż
w zimie trochę większe niż w lecie. Ciepła z kolei do

Technologie służące poszanowaniu
zasobów naturalnych mają
w Vaillant długą tradycję.
Działamy na rzecz
zrównoważonego pozyskiwania
energii, oferując efektywne
systemy grzewcze, które
umożliwiają wygodne korzystanie
z odnawialnych źródeł energii,
takich jak powietrze, energia
słoneczna czy energia z ziemi.
rekl ama

Zastosowanie w gospodarstwach

Chłodzenie

By dowiedzieć się więcej na temat technologii
Made in Germany, zadzwoń na infolinię:
801 804 444 lub wejdź na www.vaillant.pl

tylko 32 dB(A)
cicha
jak szept

Komfort w moim domu
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Magazyn słonecznego prądu
Jeśli w lecie instalacja PV produkuje więcej prądu niż
potrzebuje obiekt, to tzw. nadwyżki, odprowadza-

dalej
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2
ogrzewania domu potrzebujemy w miesiącach zimowych. Im niższa temperatura zewnętrzna, tym większe zapotrzebowanie na ciepło w obiekcie. Tak więc
np. pompa ciepła najwięcej będzie zużywać energii
elektrycznej podczas silnych mrozów, a w tym czasie instalacja PV dostarczy go niewiele.
Inaczej będzie z chłodzeniem budynku. W upalane
letnie dni prąd słoneczny może pokrywać niemal całe
zapotrzebowanie na energię elektryczną do zasilania urządzeń chłodzących pomieszczenia.
Podsumowując, w lecie instalacja PV będzie produkować dużo prądu słonecznego, w zimie zaś mało.
Z drugiej strony, dom najwięcej prądu potrzebuje
w zimie, a najmniej w okresie letnim. Rozwiązaniem
będzie tutaj magazynowanie energii, na przykład
w publicznej sieci energetycznej.

t e c h n i c z n y
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ne są do publicznej sieci energetycznej, która pełni
funkcję magazynu.
W zimie możemy odebrać z sieci wcześniej zmagazynowany w niej prąd słoneczny. Bezpłatnie odbierzemy 80% prądu słonecznego dla instalacji PV o mocy
zainstalowanej do 10 kWp. Przy instalacji o większej
mocy będzie to 70%.
Takie rozwiązanie pozwala na produkowanie słonecznej energii elektrycznej w lecie i korzystanie
z niej w zimie, np. do zasilania ogrzewania domu
pompą ciepła.

Własne potrzeby budynku
Największe oszczędności zapewnia maksymalne wykorzystanie prądu słonecznego na potrzeby własne
budynku. To znaczy, instalacja PV produkuje energię
elektryczną, która od razu i w całości wykorzystywana jest do zasilania odbiorników prądu w domu. Niestety, w rzeczywistości nie uzyskamy takiego efektu.
Przykładowo, w danej chwili instalacja fotowoltaicz-

na produkuje 1500 W prądu słonecznego i w tym samym czasie domowe odbiorniki pobierają 2000 W
energii elektrycznej. Wykorzystaliśmy w 100% prąd
słoneczny na własne potrzeby budynku, a brakujące 500 W pobraliśmy z sieci. Jeśli domowe odbiorniki pobierałyby 1000 W, wówczas na potrzeby własne wykorzystalibyśmy prąd słoneczny w 100%. A że
jest go trochę za dużo, to 500 W odprowadzilibyśmy
do sieci energetycznej – do magazynu.
To, kiedy korzystamy z prądu w domu, zależy od liczby mieszkańców, trybu ich życia, zastosowanych odbiorników elektrycznych, itd. Niezależnie od tego,
instalacja PV produkuje najwięcej prądu podczas
słonecznych dni. Nie zawsze będziemy w stanie od
razu go wykorzystać. Zobaczmy to na przykładzie
rodziny 4-osobowej, w której są dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci – rys. 2.
Przykładowy słoneczny dzień, od godziny 7:00 do ok.
20:00 instalacja PV produkuje prąd. Wyraźnie widać,
że w tym czasie załączane są urządzenia elektryczne, które pobierają ok. 1,5 kW mocy elektrycznej, np.

czajnik elektryczny, mikrofalówka. Między godziną
13:00 a 14:00 wystąpiło największe zapotrzebowanie, które wynosiło nawet 4,5 kW (4500 W).
Z wykresu wynika, że od godziny 8:00 do 18:00 instalacja PV pokryła całe zapotrzebowanie na energię elektryczną w domu. Wyprodukowała też więcej prądu słonecznego, niż potrzebowały domowe
odbiorniki energii elektrycznej – nadwyżka prądu.
Wyraźnie widać, że taki przebieg zużycia energii elektrycznej w ciągu doby może być odpowiedni dla rodziny, w której przynajmniej jeden mieszkaniec stale
przebywa w domu, np. nie pracuje. Podobnie może
wyglądać zużycie, jeśli pracujemy w domu.
Jeśli jednak w godzinach porannych wszyscy mieszkańcy opuszczają dom i wracają późnym popołudniem, zużycie prądu w domu może wyglądać inaczej (rys. 3).
W takiej sytuacji, niewiele prądu słonecznego jesteśmy w stanie od razu wykorzystać. Tym samym, zużycie na potrzeby własne będzie stosunkowo niewielkie – więcej prądu słonecznego odprowadzimy
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do publicznej sieci energetycznej. A im więcej prądu słonecznego wykorzystujemy od razu do zasilania domowych odbiorników energii elektrycznej, tym
więcej pieniędzy zostanie w naszej kieszeni.

Do analiz opłacalności instalacji PV
przyjmuje się wykorzystanie prądu
solarnego na potrzeby własne w ciągu
roku, na poziomie ok. 15 do 35%. Dotyczy to instalacji PV optymalnie dobranej do potrzeb gospodarstwa domowego, np. zużycie prądu w ciągu
roku: 4000 kWh – instalacja PV o mocy
ok. 4-4,25 kWp

Więcej bezpośrednio wykorzystamy, jeśli darmowy
prąd słoneczny oprócz potrzeb mieszkalnych, zasilać
będzie również pompę ciepła do ogrzewania domu
i wody użytkowej. Jeszcze więcej, jeśli pompa cie-

pła chłodzi dom w lecie. A najwięcej, jeśli dodatkowo zasila rekuperator. Możemy spodziewać się największych oszczędności, jeśli wszystkie te instalacje
wzajemnie ze sobą współpracują dla maksymalnego wykorzystania darmowego prądu słonecznego
na potrzeby własne budynku.

Ile prądu rocznie zużywa przeciętna
rodzina?
Instalację fotowoltaiczną dobiera się dla danego gospodarstwa domowego na podstawie ilości zużywanej
w nim energii elektrycznej w ciągu roku. Optymalnym
rozwiązaniem będzie sprawdzenie rzeczywistego zużycia, np. na podstawie rachunków za prąd. Można przypuszczać, że każdy wie, ile zużywa prądu w swoim domu
i jakie płaci rachunki. Ale niekoniecznie tak jest. Jak pokazują badania Federacji Konsumentów, ponad połowa pytanych (52%) wie mniej więcej, ile zużywa energii elektrycznej w domu, a co czwarty wie dokładnie
(25%). Pozostali nie wiedzą, ile zużywają prądu (23%).

Wyprodukowana energia elektryczna w dniu 17.09.2018

4

Jeśli jest to nowo budowany dom, sprawa może być
bardziej złożona. W zależności od źródła informacji,
znajdziemy bardzo różne współczynniki zużycia prądu w gospodarstwach domowych.
Według:
1. kalkulatora URE: 5-osobowe gospodarstwo domowe: ok. 2500 kWh/rok;
z ogrzewaniem elektrycznym: do 8500 kWh/rok;
2. EnergyDirect.pl: gospodarstwo 5-osobowe zużyje: od 1700 do 5500 kWh (źródło: https://energiadirect.pl/poradniki/srednie-zuzycie-pradu);
3. producent inwerterów, firma SMA (źródło – aplikacja: www.sunnydesignweb.com), proponuje
przyjmowanie zużycia prądu w zależności od liczby mieszkańców, ale również od sposobu pracy
i liczby dzieci.
Przykładowe warianty:
• 3 osoby – 2 dorosłe (1 pracuje zawodowo), 1 dziecko: 2600 kWh/rok
• 4 osoby – 2 dorosłe (1 pracuje zawodowo), 2 dzieci: 4400 kWh/rok

Produkcja energii elektrycznej w poszczególne dni czerwca 2018 roku
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• 5 osób – 2 osoby dorosłe (1 pracuje zawodowo), 3
dzieci: 5600 kWh/rok
• 4 osoby – 2 dorosłe (obie pracują zawodowo), 2
dzieci: 3600 kWh/rok
Dlaczego ważne są ilości zużywanego prądu w ciągu
roku? Bo optymalnie zaprojektowana instalacja PV
przyniesie największe korzyści finansowe.
Za mała instalacja – niższe koszty inwestycji, ale
i mniejsza ilość produkowanego prądu słonecznego, tym samym mniejsze pokrycie zapotrzebowania budynku.
Za duża instalacja PV – niepotrzebnie wyższe koszty inwestycji, większa ilość prądu słonecznego magazynowana w sieci energetycznej. Warto też pamiętać, że jeśli w ciągu roku wprowadzone do sieci nadwyżki prądu
słonecznego nie zostaną wykorzystane – przepadają.

Instalacja fotowoltaiczna on-line
Wielu producentów oferuje możliwość kontrolowania pracy instalacji PV on-line. Jest to o tyle istotne

Produkcja energii elektrycznej w poszczególne dni grudnia 2017 roku
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BLACHODACHÓWKA/RĄBEK (8% VAT)

DACHÓWKA (8% VAT)

DACH PŁASKI (8% VAT)

INSTALACJA NAZIEMNA (23% VAT)

Wariant instalacji
EKONOMICZNY
STANDARD
WYSOKOSPRAWNY
EKONOMICZNY
STANDARD
WYSOKOSPRAWNY
EKONOMICZNY
STANDARD
WYSOKOSPRAWNY
EKONOMICZNY
STANDARD
WYSOKOSPRAWNY

3 kWp
16 400
19 900
20 900
17 300
20 900
21 900
17 000
20 500
21 600
20 500
24 600
25 700

4 kWp
21 600
24 700
27 000
22 800
26 000
28 200
22 400
25 500
27 800
27 100
30 600
33 200

5 kWp
25 100
30 100
32 200
26 600
31 600
33700
26 100
31 100
33 200
31 600
37 300
39 800

Tabela 1 Szacunkowe koszty instalacji, na podstawie ogólnodostępnych kalkulatorów
doborowych systemów PV w 2015 r. [Źródło: Koszty instalacji fotowoltaicznej i czas montażu;
GLOBEnergia.pl]
dla właściciela instalacji, bo on może łatwo kontrolować, ile słonecznej energii elektrycznej produkuje jego instalacja w ciągu dnia, miesiąca, czy roku.
Na tej podstawie właściciel, jak również firma serwisowa,
może stale kontrolować poprawność pracy instalacji.

Jak pracują instalacje PV każdy może
przekonać się na własne oczy. Firma
SMA udostępnia podgląd do instalacji
PV na całym świecie, w tym również
w Polsce. Wystarczy wejść na stronę
www.sunnyportal.com i wybrać
„Instalacje udostępnione publicznie”
– Publicly available PV systems.
Znajdują się tam instalacje na modułach PV różnych producentów, o różnych mocach, pracujące w wielu krajach: ponad 6000 instalacji, w Polsce
ponad 600 instalacji. Sortowanie instalacji można przeprowadzić dla danego
kraju, miasta i mocy zainstalowanej.

Przykładowo, wybieramy kraj: Polska i instalacje
o mocy od 2 do 10 kW. Po kliknięciu „Szukaj” pokaże się spis instalacji PV, których pracę można obserwować on-line.
Przykładowa instalacja PV o mocy zainstalowanej
3,06 kWp, w miejscowości Przysiecz (woj. opolskie),
uruchomiona 09.05.2015 r.,składająca się z 12 modułów polikrystalicznych, każdy o mocy nominalnej 255 Wp – link do instalacji.
Wyniki pracy instalacji:
- roczna produkcja słonecznej energii elektrycznej: ok. 3161 kWh/rok (1033 kWh/kWp mocy zainstalowanej),
- redukcja emisji CO2: ok. 2,2 ton rocznie.
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instalowanej), sposobu i warunków zabudowy oraz W tabeli 1 przedstawiono szacunkowe koszty kompletod jakości zastosowanych modułów i komponen- nych instalacji, ustalone w 2015 roku. A jak to wygląda
tów,
z którychfotowoltaiczne
składa się instalacja.
dzisiaj? Ceny modułów PV z każdym rokiem są niższe.
Zestawy
W tabeli znajdują się szacunkowe koszty komplet- Producenci prześcigają się też w sposobach zachęz montażem
nych
instalacji PV (obowiązujące w 2015 roku), któ- cenia potencjalnych inwestorów. Kilka przykładów…
re są cenami brutto i obejmują: projekt instalacji, Od zawsze zakup w zestawach pakietowych czy indostawę urządzeń, montaż, monitoring instalacji, stalacji wraz montażem, był tańszy niż zakup osobno
pomiary wykonawcze, wniosek do zakładu ener- poszczególnych elementów instalacji. Zestaw wraz
getycznego. Dla instalacji montowanych na dachu z montażem powinien wyglądać jeszcze bardziej inbudynku
mieszkalnego o powierzchni do 300 m2 – teresująco. Sprawdźmy to…
Promocyjne ceny brutto pakietów fotowoltaicznych wraz z montażem
podatek VAT wynosi 8%; dla instalacji na dachu buPakiety zawierają:
dynku mieszkalnego o większej powierzchni, dla in- Przykładowe wyliczenia kosztów
10 lat gwarancji
Profesjonalne doradztwo
stalacji montowanych na gruncie oraz na dachach konkretnych zestawów
na panele fotowoltaiczne
Montaż instalacji fotowoltaicznej
budynków o przeznaczeniu innym niż
mieszkalne,
Szczegóły dostępne na stronie:
Opieka serwisowa
podatek wynosi 23%.
Przykład 1 (viessmann.pl) – zobacz
więcej
www.viessmann.pl
Panele fotowoltaiczne
z niezbędnym
Porównując koszty poszczególnych instalacji
zauwa- wraz
Przykładowe
zestawy pakietowe kompletnych inwyposażeniem dodatkowym
żymy, że im instalacja PV większej mocy, tym koszt jej stalacji PV, wraz z montażem na dachu pokrytym
wykonania jest niższy w przeliczeniu na kWp mocy dachówką ceramiczną i 8% VAT – moduły polikryzainstalowanej. Przykładowo, instalacja PV 3 kWp, staliczne, moc elektryczna pojedynczego modukoszt: 20 900 zł brutto, co daje 6967 zł/kWp.
łu: 260 Wp.
Wybierz swój pakiet fotowolaticzny
Pakiety fotowoltaiczne

Koszt inwestycyjny domowej
instalacji fotowoltaicznej
W Polsce najwięcej wykonuje się instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW. W tym największą grupę
stanowią instalacje o mocy między 3 a 5 kWp, czyli typowe, stosowane w budownictwie jednorodzinnym.
Koszt instalacji PV zależy od jej wielkości (mocy za-

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Roczne zużycie prądu
w gospodarstwie

Ilośc modułów
Vitovolt

ceny
brutto*
Z016572

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

do ok. 2 730 kWh

10

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

do ok. 3 276 kWh

12

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

do ok. 4 368 kWh

16

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

do ok. 5 460 kWh

20

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

do ok. 6 552 kWh

24

do ok. 8 190 kWh

30

15 233,–
Z016573

17 477,–
Z016574

21 813,–
Z016575

26 195,–
Z016576

30 014,–

powyżej 5 osób
Pakiet XXL
Moc znamionowa 7,80 kW
Łączna powierzchnia paneli: 50 m2

5
*

powyżej 5 osób

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

Nie wiesz jaki pakiet bedzie dla Ciebie optymalny?

Z016577

36 210,–

Rys. Viessmann

Miejsce montażu i rodzaj pokrycia dachu

Moc zainstalowana generatora PV
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Cena zawiera: panele fotowoltaiczne wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym, inwerter, montaż
instalacji, doradztwo, opieka serwisowa, 8% podatku VAT na materiały i montaż. Natomiast nie obejmuje: zabezpieczeń elektrycznych po stronie DC, zabezpieczeń elektrycznych po stronie AC, przewodów po
stronie AC, rozdzielnic elektrycznych.
Przeliczając cenę kompletnej instalacji na kWp mocy
zainstalowanej zobaczymy, że koszt jednostkowy
wynosi przykładowo:
5602 zł/kWp (17 477 zł brutto/3.12 kWp = 5602 zł/kWp);
5282 zł/kWp (21 813 zł brutto/4,16 kWp = 5282 zł/kWp);
4810 zł/kWp (30 014 zł brutto/6,24 kWp = 4810 zł/kWp).
Porównajmy ten koszt z cenami z 2015 r, np. dachówka, wysokosprawny, było to:
7300 zł/kWp (21 900 zł brutto/3,0 kWp = 7300 zł brutto
/kWp);
7050 zł/kWp (28 200 zł brutto/4,0 kWp = 7050 zł brutto
/kWp);
Przykład 2 (kolektory.com) – zobacz więcej
• 3,14 kWp z montażem: 16 790 zł brutto + dopłata do
montażu na dachówce: 45 zł/moduł x 11 szt = 495 zł =
17 285 zł brutto/3,14 = 5505 zł brutto/kWp (kliknij)
• 3,99 kWp z montażem: 19 990 zł brutto + dopłata do
Montaż na dachu pokrytym:
DACHÓWKĄ (8% VAT)

Wariant instalacji/
Źródło cen

Szacunkowe, z 2015 r.

EKONOMICZNY
STANDARD
WYSOKOSPRAWNY

Przykład 1.

źródło: viessmann.pl

Przykład 2.

źródło: kolektory.com

Przykład 3.

źródło: hewalex.pl

montażu na dachówce: 45 zł/moduł x 14 szt = 630 zł
= 20 620 zł brutto/3,99 = 5168 zł brutto/kWp (kliknij)
• 6,27 kWp z montażem: 27 490 zł brutto + dopłata do
montażu na dachówce: 45 zł/moduł x 22 szt = 990 zł
= 28 480 zł brutto/6,27 = 4542 zł brutto/kWp (kliknij)
Przykład 3 (hewalex.pl) – zobacz więcej
• 3,19 kWp z montażem, dachówka, monitoring, 11
modułów o mocy 290 Wp: od 15 947 zł brutto (cena
zawiera VAT 8%); od 4999 zł brutto/kWp (kliknij)
• 4,05 kWp z montażem, dachówka, monitoring, 15
modułów o mocy 270 Wp: od 20 952 zł brutto (cena
zawiera VAT 8%); od 5173 zł brutto/kWp (kliknij)
• 5,94 kW z montażem, dachówka, monitoring, 22
moduły o mocy 270 Wp: od 31 331 zł brutto (cena
zawiera VAT 8%); od 5275 zł brutto/kWp (kliknij)

Wyraźnie widać różnice obecnie oferowanych instalacji, z tymi z 2015 roku.
Co potwierdza, że moduły i instalacje
PV są coraz tańsze.
Co przekłada się również na coraz
większe zainteresowanie inwestorów
tymi systemami, które z pewnością
z każdym rokiem będzie coraz większe.
Moc zainstalowana generatora PV
ok. 3 kWp
ok. 4 kWp
ok. 6 kWp
17 300
22 800
20 900
26 000
21 900
28 200
17 477 zł
21 813 zł
30 014 zł
5602 zł/kWp
5282 zł/kWp
4810 zł/kWp
17 285 zł
20 620 zł
28 480 zł
5505 zł/kWp
5168 zł/kWp
4542 zł/kWp
od 15 947 zł
od 20 952 zł
od 31 331 zł
od 4999 zł/kWp
od 5173 zł/kWp
od 5275 zł /kWp

rekl ama

Tabela 2 Zestawienie przykładowych instalacji fotowoltaicznych o różnych mocach różnych
producentów [opracowanie własne autora]
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Projekty fotowoltaiczne w Polsce 2018
Nowy raport i baza już dostępne
Olbrzymi, ale niewykorzystany potencjał
fotowoltaiki – 3,2 GW w 2020 roku to realny
scenariusz mający oparcie w projektach.

Instytut Energetyki Odnawialnej w ostatnio opu-

blikowanym raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce
2018” przedstawił:
• plan rozwoju OZE (zgodny z aktualnymi trendami
oraz planami rządu co do tegorocznych aukcji OZE),

wg którego w 2020 roku moc zainstalowana w fotowoltaice może wynieść 1,2 GW w tym 750 MW w PV
jeszcze z tegorocznej aukcji OZE oraz
• scenariusz wzmocnienia wsparcia wg IEO, który zakłada, że w 2020 r. łączna moc w fotowoltaice może
wynieść nawet 3,2 GW – co wymagałoby dodatkowych 2 GW źródeł fotowoltaicznych – może to zostać osiągnięte dzięki przeprowadzeniu dodatko-

wej aukcji interwencyjnej (1,5 GW w segmencie farm
fotowoltaicznych) oraz wprowadzeniu wsparcia dla
fotowoltaicznych instalacji prosumenckich (dodatkowe 0,5 GW).
Czy są realne szanse na realizację scenariusza 3,2 GW
w 2020 r.? IEO próbując odpowiedzieć na to pytanie,
przygotował nowy raport oraz bazą danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce 2018”.

Nowy raport „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce 2018”
przedstawia sytuację na rynku projektów PV, które
są na etapie wydanych warunków przyłączenia, zawartych umów przyłączeniowych, a nawet w pewnym zakresie mają już wydane pozwolenia budowlane. Taki stopień zaawansowania projektu daje realne
szanse na wzięcie udziału tych projektów jeszcze
w tegorocznych aukcjach OZE oraz w zaproponowa-

09/2018
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Roth Thermotank Quadroline
– innowacyjny zasobnik z tworzywa sztucznego

NOWOŚĆ

•
•
•
•
•

Ważny od 1 września 2018

pierwszy na świecie
bezdyfuzyjny, bezkorozyjny, bezobsługowy
optymalny rozkład temperatury
kompaktowy
kompletna
jednostka
do różnych obszarów
Cennik
ROTH
TQ
zastosowania
higieniczny
sposób
pracy przy podgrzewaniu
Thermotank
Quadroline
wody użytkowej
wysoce wydajne magazynowanie ciepła
nowoczesny design
króćce 1 1/4’’
gwarancja wytrzymałości
lekka konstrukcja

Ć
Ś
O
W
O
N

System ogrzewania
•
podłogowego
•
•
Roth Quick-Energy
Tacker
•
udział w proponowanej przez IEO aukcji interwencyjnej. Jest to olbrzymi potencjał dla branży fotowoltaicznej, który nie został jednak do tej pory wykorzystany, co wskazuje powyższy wykres (niewielki
odsetek projektów z wydanymi warunkami przyłączenia został zrealizowany oraz oddany do użytku).
Biorąc pod uwagę potencjał tego rynku, warto przyjrzeć się zarówno projektom, jak i stojącym za nimi
firmom, deweloperom i inwestorom. Wychodząc naprzeciw, Instytut Energetyki Odnawialnej na podstawie danych udostępnionych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) oraz informacji publicznej,
przygotował materiały dające najbardziej aktualny
obraz krótkoterminowego potencjału inwestycyjnego technologii fotowoltaicznej:
• Raport „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce 2018”. Analiza projektów fotowoltaicznych gotowych do realizacji w systemie aukcyjnym” – POBIERZ RAPORT oraz
• Bazę danych „Projekty Fotowoltaiczne w Polsce
2018”– ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI

A
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nej przez IEO aukcji interwencyjnej w 2019 roku celem przybliżenia Polski do zrealizowania w 2020 roku
międzynarodowych zobowiązań w zakresie energii
z OZE. Na polskim rynku fotowoltaicznym aktualnie
mamy 2,1 tys. projektów z warunkami przyłączenia
większych instalacji fotowoltaicznych do sieci, które były wydane w latach 2010-2018. Sumaryczna
moc tych projektów przekracza 2 GW. Część z ponad 2 GW projektów weźmie udział jeszcze w tegorocznej aukcji – ok. 750 MW. Pozostałe mogą wziąć
udział w aukcji interwencyjnej, jeśli tylko rząd podejmie taką inicjatywę. Zgodnie z prognozami IEO cen
energii elektrycznej, od 2020 roku możliwe będzie
już realizowanie farm słonecznych na zasadach komercyjnych. Należy zauważyć, że oprócz 2 GW w projektach fotowoltaicznych, które otrzymały warunki
przyłączenia, są jeszcze projekty na wcześniejszym
stopniu zaawansowania projektu, np. starające się
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które z pewnością mogą jeszcze zdążyć i wziąć

•
•

NIEWIELKA
WYSOKOŚĆ
ZABUDOWY

ROTH POLSKA Sp. z o.o.
service@roth-polska.com, www.roth-polska.com

Zycie pełne energii
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Kompletne zestawy fotowoltaiczne

Z inteligentnym zarządzeniem OPTI-ENER
Firma Hewalex będąca wiodącym producentem i dystrybutorem w branży
OZE od blisko 30 lat, oferuje 3 segmenty urządzeń wykorzystujących energię
odnawialną: instalacje solarne, fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Pierwsze
panele fotowoltaiczne P180-M pojawiły się w ofercie firmy już w 2010 roku.
Dopiero jednak późniejsze uwarunkowania ekonomiczne i prawne spowodowały
przyspieszenie rozwoju tego rynku w Polsce. Za tym też podążył rozwój oferty
produktowej Hewalex. Konsekwentny rozwój systemu obsługi inwestycji
zaowocował uzyskaniem liczącej się pozycji na rynku. Według ostatniego
raportu IEO za 2017 rok, jest to 3. miejsce
pod względem mocy sprzedanych
modułów fotowoltaicznych.

Klient zainteresowany zakupem instalacji fotowoltaicznej zyskuje od początku pełną informację o całkowitym
koszcie inwestycji, a także poszczególnych krokach jej realizacji, aż do zgłoszenia i włączenia instalacji do sieci
elektroenergetycznej. Na każdym kroku udzielane jest wsparcie włącznie z obsługą wniosku o przyznanie
kredytu na raty 50x0% (RRSO 0%, pełna informacja na www.hewalex.pl)

Panele fotowoltaiczne – bez kompromisu dla jakości
W ofercie znajdują się panele monokrystaliczne JA
SOLAR o mocy 270 oraz 290 Wp. Mają szereg certyfikatów wymaganych dla wysokiej klasy paneli
przeznaczonych do pracy także w trudnych warunkach. Jest to np. odporność na działanie amoniaku
i mgły solnej, co pozwala na ich zabudowę w pobliżu oczyszczalni ścieków, biogazowni czy gospodarstw rolnych, a także w strefie nadmorskiej. Panele
mają gwarancję na liniowe zmniejszenie sprawności
w okresie 25 lat i gwarancję mechaniczną na 10 lub
12 lat. Panel 270 Wp ma takie nowe rozwiązania, jak

Dużą pomocą dla inwestora, sprzedawcy, czy wykonawcy
jest możliwość skonfigurowania zestawu fotowoltaicznego,
a także doboru wielkości instalacji z wykonaniem analizy
ekonomicznej w Kalkulatorze PV

Systemy mocujące wykorzystują profile aluminiowe oraz
elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej
Fot. Roman Borek

Fotowoltaika Hewalex

Polecanym rozwiązaniem ze względu na wygodę
doboru oraz niższe koszty zakupu jest skorzystanie
z oferty kompletnych zestawów PV. W podstawowej
ofercie na stronie www.hewalex.pl znajdują się zestawy
o mocy od 0,7 do 10 kWp. Instalacje o większych mocach są dobierane odrębnie, głównie z uwagi na konieczność dostosowania do warunków zabudowy na
dużej powierzchni terenu lub dachu budynku. Zestawy są dostarczane na miejsce montażu na palecie,
skompletowane indywidualnie zgodnie z zamówieniem. Zawierają one wszystkie niezbędne komponenty do budowy instalacji.
Dobór instalacji fotowoltaicznej wymaga znajomości
zużycia energii elektrycznej w budynku istniejącym
lub jej dobrego oszacowania w przypadku budynku
nowego. Na tej podstawie możliwy jest dobór optymalnego rozwiązania, które nie narazi inwestora na
przewymiarowanie instalacji skutkujące obniżeniem
efektu ekonomicznego inwestycji. Poza indywidualnym wsparciem udzielanym przez dział fotowoltaiki,
można skorzystać z ogólnodostępnych narzędzi online. Szczególnie przydatny zarówno dla fachowca,
jak i klienta indywidualnego będzie tutaj rozbudowany, ale zarazem przyjazny w użyciu Kalkulator PV
Hewalex. Zestawy fotowoltaiczne można także poddać indywidualnej konfiguracji i wycenie, zmieniając
np. typ i liczbę paneli PV.

Inwertery Solis cechują się budową dostosowaną do
zabudowy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku
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OPTI-ENER, czyli opiekun Twojego komfortu
Nowym i innowacyjnym rozwiązaniem jest opracowany przez firmę i wdrożony w tym roku system
OPTI-ENER. Ma on szerokie możliwości zastosowania w każdym rodzaju obiektu korzystającego z energii elektrycznej. Pełne korzyści wykaże jednak w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną.
Co ważne, może to być instalacja dowolnego producenta. Obsługa systemu jest prowadzona za po-

Instalacje fotowoltaiczne realizowane przez współpracujących instalatorów, znajdują zastosowanie w każdego
rodzaju obiektach – mieszkalnych, jak i usługowych, przemysłowych i innych

dalej

Zużycie energii w domu
bez optymalizacji

kWh

1,0

Inwertery – z maksymalną sprawnością
od minimalnej mocy
Oferowane beztransformatorowe inwertery sieciowe
Solis cechują się m.in. bardzo niskim napięciem startowym (np. 60 V dla mocy do 2 kW i 120 V do mocy
4,6 kW), szerokim zakresem napięcia MPPT, wysoką sprawnością, niskim zużyciem energii (< 1 W), niskim poziomem hałasu dzięki chłodzeniu konwekcyjnemu (<30 dB(A)) i szeregiem zabezpieczeń, dzięki
czemu gwarancja dla użytkownika wynosi aż 10 lat.
Co istotne inwertery Solis mają stopień ochrony IP65,
pozwalającą na ich zabudowę także na zewnątrz, np.
bezpośrednio przy polu paneli PV.

t e c h n i c z n y
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Za każdą 1 kWh energii i magazynowanej w sieci, można odebrać 0,8 kWh (dla instalacji < 10 kWp).
Im większe będzie bieżące zużycie energii wytwarzanej przez instalację PV, tym mniej energii
będzie podlegać bilansowaniu i mniej energii pobierze operator sieci jako „opłatę”
mocą witryny ekontrol.pl lub aplikacji na smartfon.
Jedną z głównych funkcjonalności OPTI-ENER
w obiekcie z instalacją fotowoltaiczną jest automatyzacja pracy urządzeń elektrycznych w celu maksymalnego wykorzystania darmowej energii. Na
podstawie analizy pracy instalacji fotowoltaicznej,
podejmowana jest decyzja o włączeniu sprzętu AGD,
instalacji hydroforowej, chłodniczej, podgrzewania
wody grzałką elektryczną, itd. Można tutaj ustawić
priorytety pracy, a także progi minimalne mocy instalacji PV i czasy pracy urządzeń.
Przegląd cech OPTI-ENER:
• monitorowanie zysków z instalacji PV
• kontrola ilości zużytej energii elektrycznej,

Sprawdź możliwości i demo systemu
OPTI-ENER

• kontrola jakości dostarczanej energii,
• ręczne lub automatyczne sterowanie pracą urządzeń,
• wzrost autokonsumpcji energii z instalacji PV,
• płynna regulacja mocy grzałki do 2 kW,
• możliwość ograniczenia mocy inwertera,
• możliwość współpracy z pompą ciepła,
• możliwość podłączenia zdalnych gniazdek,
• sterowanie systemem za pomocą aplikacji mobilnej,
• zdalne aktualizacje systemu,
• urządzenie dostosowane do przepisów.

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl
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Cechą szczególną systemu OPTI-ENER jest zgodność z ustawą
o OZE automatycznie aktualizowana w razie jej nowelizacji.
Użytkownik instalacji PV otrzymuje informację m.in. o bilansie
energii pobieranej oddawanej w czasie i co najważniejsze
o energii zmagazynowanej i będącej do odebrania z sieci
w ramach opustu. Dodatkową ważną informacją jest także
kontrola działania tzw. bilansowania międzyfazowego

Systemy mocowania – mocna strona instalacji
Systemy mocowania paneli PV opracowano z myślą
o wytrzymałości mechanicznej, trwałości i funkcjonalności montażu. Możliwy jest dobór rozwiązania do
wszystkich popularnych rodzajów pokrycia dachu,
czy też warunków zabudowy na powierzchni płaskiej. W realizacji indywidualnego projektu czy w razie potrzeby budowy specjalnych konstrukcji wsparciem będzie służyć dział konstrukcyjno-rozwojowy.

Energia (kW)

powierzchnia samoczyszcząca, czy technologia 5BB.
Gładka powierzchnia szyby ze szkła antyrefleksyjnego ułatwia wodzie deszczowej zmywanie zanieczyszczeń, zwiększając przepuszczalność promieniowania
słonecznego. Z kolei technologia 5BB polega na zastosowaniu w ogniwach 5 ścieżek przewodzących prąd
(bus bar, 5BB) zamiast tradycyjnych 3 lub 4. Większa
liczba przekłada się na większą odporność na mikropęknięcia powodujące zmniejszanie mocy panelu. Panele cechują się także zwiększonym dopuszczalnym
obciążeniem prądem rewersyjnym (zacienienie!) do
20 A, co zdecydowanie ogranicza ryzyko powstawania tzw. hot spotów i uszkodzeń z nich wynikających.
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System grzewczy
Immergas zgodny
z Warunkami
Technicznymi 2020
Ogrzewanie przyszłości
Przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków są obecnie
konstruowane w taki sposób, żeby zachęcić inwestorów do jak najpełniejszego
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Coraz częściej mówi się
o ekologii i zmniejszaniu kosztów ogrzewania, które ze względu na ciągły
wzrost cen paliw są sporym obciążeniem budżetu. Już teraz dąży się do tego,
by domy były jak najbardziej samowystarczalne i pozyskiwały naturalną
energię z otoczenia, która jest darmowa i występuje w nieograniczonej ilości.

W nowoczesnym budownictwie coraz częściej

stosuje się systemy grzewcze wykorzystujące energię skumulowaną w gruncie, wodzie czy w powietrzu. Stąd coraz większą popularnością cieszą się
rozwiązania kompleksowe, łatwe w obsłudze, zapewniające komfort i bezpieczeństwo użytkowników, a przy tym energooszczędne. Produkty takie
jak pompy ciepła, panele solarne czy fotowoltaiczne okazują się znacznie tańsze w użytkowaniu,
ponieważ pobierają ciepło z otoczenia i wykorzystują je do ogrzewania domu. Powoli zastępują konwencjonalne sposoby ogrzewania budynków i stanowią
główne źródło ciepła. Mimo dużych kosztów inwestycyjnych, na tego typu rozwiązania można uzyskać
wsparcie finansowe w postaci preferencyjnych kredytów lub dotacji.

Wychodząc naprzeciw trendom, wymogom rynku i uwarunkowaniom
prawnym, firma Immergas – czołowy producent branży grzewczej, posiada w swojej ofercie, oprócz całej
gamy gazowych kotłów kondensacyjnych – najnowszej generacji pompy ciepła, panele solarne i fotowoltaiczne oraz szeroki asortyment
akcesoriów dodatkowych, czyli
wszystko, co pozwala na stworzenie
zintegrowanego i ekologicznego systemu grzewczego dla domów, mieszkań i obiektów.
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System hybrydowy Magis Combo
Na szczególną uwagę zasługuje system hybrydowy Magis Combo. Połączenie pompy ciepła powietrze-woda typu split z gazowym kotłem kondensacyjnym ma możliwość ogrzewania, chłodzenia oraz
produkcji ciepłej wody użytkowej. To rozwiązanie,
we współpracy z instalacją fotowoltaiczną, ze znaczną nadwyżką spełnia wymagania WT2020 wobec
wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP.

…w Domu Optymalnym
Hybryda Magis Combo posłużyła jako modelowy
przykład do wyliczeń w autorskim projekcie, jakim
jest Dom Optymalny. To modelowy dom energooszczędny zaprojektowany przez utytułowanego
w Polsce i za granicą architekta Roberta Koniecznego. Do współpracy nad projektem Domu Optymal-

nego zostali zaproszeni specjaliści z różnych dziedzin
po to, aby finalnie powstał jednorodzinny budynek
mieszkalny spełniający najwyższe standardy nowoczesnego budownictwa. Jednym z głównych zadań energetycznych, jakie miał spełniać Dom Optymalny było zapewnienie ciepła w sposób bezpieczny,
możliwie nieskomplikowany i tani. Do realizacji tego zadania Immergas zaproponował instalację z wykorzystaniem hybrydowej pompy ciepła Magis Combo oraz
paneli fotowoltaicznych. Takie rozwiązanie grzewcze,
oprócz tego, że spełnia warunki techniczne, które zaczną obowiązywać wraz z końcem roku 2020, gwarantuje znaczne oszczędności wynikające z wykorzystania
energii pochodzącej ze źródła odnawialnego oraz zapewnia samowystarczalność energetyczną budynku.

2 wersje Magis Combo
System Magis Combo dostępny w ofercie Immergas,
występuje w 2 wersjach: dwufunkcyjnej (Magis Com-

THE SIGN OF THE FUTURE

bo) oraz jednofunkcyjnej (Magis Combo Plus) z możliwością podłączenia zasobnika c.w.u. Jednostka zewnętrzna powietrznej pompy ciepła jest dostępna
w trzech wersjach o mocy: 5, 8 i 10 kW. Jednostka wewnętrzna zawiera elementy kotła kondensacyjnego
o mocy 27 kW na potrzeby podgrzewu ciepłej wody
i 24 kW na potrzeby centralnego ogrzewania, zintegrowane z modułem hydraulicznym pompy ciepła. Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pozwalają
na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrznej
-20°C. Pompa ciepła jest w stanie zasilać instalację
czynnikiem o temperaturze 55°C. Magis Combo zaj-
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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

muje niewiele miejsca. Szczególnie dobrze sprawdzi
się w nowych domach o podwyższonej izolacyjności
termicznej, ale może też być z powodzeniem zastosowany w systemach modernizowanych.

Fotowoltaika Immergas
Oferta Immergas obejmuje również gamę modułów fotowoltaicznych wykorzystujących najnowsze
technologie do konwersji energii promieniowania
słonecznego na prąd elektryczny. Dwa podstawowe modele paneli fotowoltaicznych Immergas to:
I-PV 250W i I-PV 300W. Budowa modułów oparta
jest na polikrystalicznych ogniwach krzemu. Moduły te mogą zostać wykorzystane zarówno w instalacjach wyspowych „off-grid” tj. samodzielnych, bez
podłączenia do krajowej sieci energetycznej, jak również w instalacjach „on-grid”, podłączonych do sieci energetycznej.
Rewolucyjnym rozwiązaniem techniki fotowoltaicznej, dostępnym w ofercie Immergas, jest kolektor
hybrydowy I-PVT 300W. Hybrydowy panel słoneczny jest połączeniem kolektora płaskiego, przetwarzającego energię słoneczną w cieplną, z modułem
fotowoltaicznym, przetwarzającym promieniowanie
słoneczne w prąd elektryczny. Kolektor hybrydowy
I-PVT 300W, oprócz produkcji energii elektrycznej,
jest przeznaczony do podgrzania wody użytkowej
lub ogrzewania budynków przy równoczesnej produkcji prądu czy zasilania absorpcyjnych systemów
klimatyzacyjnych.
Wszystkie moduły fotowoltaiczne Immergas mają
10-letnią gwarancję producenta.
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Dlaczego warto wybrać ogniwa
fotowoltaiczne Vaillant?
Od maja tego roku Vaillant oferuje kompletne instalacje fotowoltaiczne auroPOWER
z doskonale dopasowanymi do siebie podzespołami najwyższej jakości: od
modułów fotowoltaicznych, falowników i osprzętu mocującego po generatory ciepła
i uzupełnienia instalacji, takie jak układy wentylacji pomieszczeń.

Instalacja fotowoltaiczna wytwarza ekologicznie

prąd elektryczny z energii słonecznej, odnawialnej
w 100%. Słońce to idealne źródło energii: jest praktycznie niewyczerpane, wobec czego doskonale nadaje się do zasilania ekologicznej instalacji grzewczej, która zmniejsza emisję dwutlenku węgla dzięki
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko korzyści dla
środowiska naturalnego, lecz także dla klientów,
którzy mogą znacznie ograniczyć wydatki na
energię. Jednocześnie stają się bardziej niezależni
od dostaw coraz droższej energii z sieci elektroenergetycznej.

Uzysk instalacji fotowoltaicznej
Roczny uzysk z instalacji fotowoltaicznej zależy
przede wszystkim od następujących czynników:
– natężenia promieniowania słonecznego (nasłonecznienie) w miejscu instalacji,
– nachylenia b [beta] oraz azymut a [alpha] modułów,
– potencjalnego zacienienia,
– właściwości technicznych komponentów fotowoltaicznych, w szczególności modułów fotowoltaicznych i falownika fotowoltaicznego.

System auroPOWER
To instalacja fotowoltaiczna wytwarzająca prąd na
potrzeby domowników. Nadmiar wyprodukowanej
energii można oddać do sieci, żeby potem odebrać
w miesiącach zimowych (net-metering). Dzięki wyselekcjonowanym komponentom, moduły fotowoltaiczne auroPOWER zapewniają wydajną, długą i niezawodną pracę. Zaprojektowane i przetestowane
pod kątem wysokiej kompatybilności z innymi komponentami, zapewniają łatwą instalacją i wydajną
pracę urządzenia przez lata.
System auroPOWER przeznaczony jest do użytku
przede wszystkim w domach jednorodzinnych. Sprzedawane komponenty mogą być również stosowane
w instalacjach w małych firmach. W obu tych zastosowaniach nacisk kładziony jest na intensywne wykorzystywanie energii elektrycznej wytwarzanej w domu.

Każdy system auroPOWER Vaillant składa się z następujących elementów:
• moduły fotowoltaiczne z monokrystalicznymi ogniwami krzemowymi o standardowych
wymiarach (można stosować od 5 do 20 modułów) do montażu na zewnątrz;
• falownik zamieniający prąd stały produkowany przez moduły, na prąd zmienny,
o różnych zakresach mocy, do podłączenia do sieci elektrycznej budynku;
• moduły sterujące do zarządzania zasilaniem oraz dynamicznego sterowania
wprowadzaniem energii do sieci;
• wysokiej klasy system montażowy.
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Struktura ogniwa fotowoltaicznego to dwie warstwy
krzemu z różnymi domieszkami, między którymi
znajduje się warstwa graniczna (1). W górnej warstwie
półprzewodnika typu n, zwróconej w stronę
promieniowania słonecznego (2), występuje nadmiar
elektronów, natomiast w dolnej warstwie półprzewodnika
typu p (3) – niedobór elektronów. W efekcie w warstwie
granicznej powstaje pole elektryczne rozdzielające oba
obszary naładowania. Gdy promieniowanie słoneczne
pada na ogniwo fotowoltaiczne, ładunki z obu warstw są
uwalniane. Po zamknięciu obwodu odbiornikiem energii
między tymi biegunami w obwodzie płynie prąd.
System modułów auroPOWER oferowany jest
w 3 wersjach o mocach od 290 do 305 W/m2. Nowoczesny design i liczne akcesoria montażowe
pozwalają na estetyczny montaż na różnych powierzchniach: dachach skośnych, dachach płaskich, elewacjach itp.
Moduły fotowoltaiczne wysokiej jakości generują
większe ilości energii (nawet w pochmurne dni) i są
bardzo trwałe. Na moduły fotowoltaiczne oraz inwerter Vaillant udziela 10 lat gwarancji. Atrakcyjny
wygląd pozwala na harmonijną zabudowę modułów
na każdym dachu.
3 modele urządzeń
· auroPOWER VPV P 290 – moduł z ogniwem z krzemu monokrystalicznego, moc wyjściowa 290 Wp,

atrakcyjny wygląd: błękitne ogniwa w srebrnej ramie na białym laminacie foliowym;
· auroPOWER VPV P 300 – moduł z ogniwami z krzemu monokrystalicznego, moc wyjściowa 300 Wp,
atrakcyjny wygląd: czarne ogniwa, czarna rama i laminat foliowy;
· auroPOWER VPV P 305 – moduł z ogniwami z krzemu monokrystalicznego, moc wyjściowa 305 Wp,
atrakcyjny wygląd: czarne ogniwa, czarna rama, biały laminat foliowy.
Nowe falowniki auroPOWER umożliwiają klientom
przekształcenie, niemal bez strat, energii elektrycznej
pozyskanej z ogniw fotowoltaicznych w prąd, który
nadaje się do zasilania urządzeń w domu.
Sprawność sięgająca 98,7% pozwala uzyskać
wyjątkowo dużą moc do zasilania urządzeń domowych. Dla klientów oznacza to znaczne zmniejszenie wydatków na energię.
Dzięki wyposażeniu w osprzęt w postaci modułu do zarządzania zasilaniem falownik staje się inteligentnym „mózgiem” instalacji fotowoltaicznej.
Moduł tak steruje zasilaniem energią elektryczną
z ogniw fotowoltaicznych i jej zużyciem, aby optymalnie wykorzystać samodzielnie wytworzoną energię.
Wielkość zużycia wytworzonej energii elektrycznej
można ponadto odczytać z licznika, aby jeszcze efektywniej zarządzać poborem.
Dane techniczne: sprawność falownika do 98,7%,
moc 2, 3, 4, 5 i 6 kW, wymiary 608x340x222 mm.
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Zalety:
- możliwość uruchomienia bez połączenia internetowego
- intuicyjne menu na wyświetlaczu
- sterowanie funkcją „SG ready“ (inteligentna sieć)
do pomp ciepła
- na życzenie dostępny moduł rozszerzający do
zarządzania zasilaniem i licznik energii
- 10 lat gwarancji na moduły fotowoltaiczne i inwerter – wygodny dostęp przez zintegrowany serwer
i portal internetowy

Ogniwa fotowoltaiczne Vaillant
· Niskie rachunki za prąd
·	Wzrost wartości nieruchomości
· Bezobsługowe działanie
· Nowoczesny wygląd instalacji fotowoltaicznej na dachu
·	Gwarancja aż na 10 lat

- przekształcanie energii z ogniw w falowniku niemal
bez strat
Nowy, uniwersalny system montażowy umożliwia
zainstalowanie modułów fotowoltaicznych auroPOWER bez żadnych problemów na dachu spadzistym
lub płaskim.
Producent zapewnia fabrycznie dobrane zestawy,
do wyboru w kolorze srebrnym lub czarnym. Ponadto dostępne są pojedyncze elementy do indywidualnego projektowania zamocowań.

rekl ama
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Które moduły PV

są sprawniejsze?

Viessmann – instalacja
fotowoltaiczna „pod klucz”

Moduły fotowoltaiczne różnią się
budową, sposobem działania,
jakością wykonania oraz ceną.
Natężenie promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni modułów PV wynosi
maksymalnie ok. 1000 W/m2.
W rzeczywistych warunkach instalacja fotowoltaiczna pracuje
zazwyczaj przy promieniowaniu wynoszącym między 200600 W/m2. Wysoka sprawność
paneli PV w tym zakresie promieniowania jest więc kluczowa dla uzyskania wysokiej wydajności instalacji
w naszych warunkach klimatycznych.
Producenci podają również dane modułów w warunkach
bardziej zbliżonych do rzeczywistych, w tzw. NOCT
– dla natężenia promieniowania 800 W/m2. Ale warto
zobaczyć, jak to wygląda przy promieniowaniu wynoszącym 200 W/m2 (patrz tabela poniżej).

Systemowe rozwiązania z gwarancją najwyższej jakości
Firma Viessmann oferuje kompletne zestawy fotowoltaiczne dla domów jednorodzinnych, zbudowane
w oparciu o markowe komponenty gwarantujące najwyższą jakość oraz wieloletnią trwałość systemu
(gwarancja efektywności do 25 lat). W zestawie znajdują się wszystkie niezbędne komponenty
wymagane przy instalacji.

Rodzaj modułu PV
Powierzchnia pojedynczego modułu
Parametry modułu przy 1000 W/m2 (STC):
• moc pojedynczego modułu
• sprawność
Liczba modułów w instalacji
Moc instalacji przy 1000 W/m2 (STC)
Łączna powierzchnia modułów w instalacji
Sprawność modułu PV przy 200 W/m2
Moc elektryczna pojedynczego modułu
przy 200 W/m2
Moc elektryczna instalacji PV przy 200 W/m2

Moduł z krzemu
amorficznego
1,43 m2

Moduł
polikrystaliczny
1,62 m2

• 115 Wp
• 8%
36
4,14 kWp
51 m2
8%

• 255 Wp
• 15,6%
16
4,08 kWp
26 m2
15,1%

23 W

48 W

828 W

768 W

Tabela 1 Dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej ok. 4 kWp, w których
zastosowano przykładowe cienkowarstwowe i polikrystaliczne moduły PV
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Schemat instalacji w domu jednorodzinnym, w którym prąd wytworzony przez moduły fotowoltaiczne
wykorzystywany jest m.in. przez pompę powietrze-woda Vitocal 262-A do podgrzewu wody użytkowe

Instalacja PV
Publiczna sieć
energetyczna
Licznik pomiarowy
pompy ciepła

Odbiorniki energii elektrycznej

Przyglądając się porównywanym modułom i instalacjom PV, zauważymy, że:
– w obu przypadkach moduły PV mają podobną powierzchnię,
– cienkowarstwowe panele PV pracują ze sprawnością o połowę niższą niż krystaliczne,
– żeby uzyskać określoną moc instalacji PV – im
mniejsza sprawność modułów, tym konieczna będzie większa ich powierzchnia (większa liczba modułów w instalacji),

Licznik
zakupu i sprzedaży
energii elektrycznej

Pompa ciepła
do podgrzewu
wody użytkowej

– większa powierzchnia modułów oznacza, że zajmą więcej miejsca, np. na dachu,
– w obu instalacjach PV uzyskujemy podobną moc
elektryczną, przy najlepszych warunkach (1000 W/m2),
jak i przy małym natężeniu promieniowania słonecznego, np. 200 W/m2.
Moduły fotowoltaiczne z krzemu amorficznego są tańsze od krystalicznych. Jednak konieczność zastosowania znacznej powierzchni modułów może być kłopotliwa. Dlatego, warto porównywać koszty kompletnej
instalacji – ze wszystkimi materiałami potrzebnymi do
jej wykonania, robocizną i podatkiem VAT.

Moduły fotowoltaiczne Vitovolt
Moduły fotowoltaiczne firmy Viessmann przekonują
wysokimi wartościami mocy, bezkompromisową
jakością i obszernymi gwarancjami produktu i osiągów.
Ponadto w stanie dostawy wszystkie moduły mają
wyłącznie dodatnią tolerancję mocy.

Zmiana sprawności wykorzystania energii słońca przez różne krystaliczne moduły: zielona linia –
moduły wysokiej jakości; pomarańczowa – średniej jakości; czerwona linia – moduły słabej jakości
Oznacza to dodatkową moc, nawet rzędu 5 Wp. Moduły fotowoltaiczne przystosowane są do stosowania
na dachach domów jednorodzinnych oraz obiektów
użytkowych i przemysłowych.
Cechy Vitovolt
- Każdy moduł opuszczający fabrykę jest badany pod
względem jakości.
- Dodatnia tolerancja mocy pozwala uzyskać dodatkowo nawet 5 Wp na każdy moduł.
-	Szkło antyrefleksyjne zapewnia wysoki uzysk.
- Bezpieczna inwestycja, dzięki rozszerzonej do 10 lat
gwarancji na produkt i do 25 lat gwarancji na osiągi.
-	Wysokie sprawności modułów, nawet do 18,7%.
- Odporna na skręcanie rama z anodowanego aluminium.
-	Wysokiej jakości folia EVA, zabezpiecza panel przed
warunkami zewnętrznymi
-	Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji, dzięki trzem
diodom obejściowym.

Pakiety fotowoltaiczne Vitovolt 200
w promocyjnych cenach
- profesjonalne doradztwo
- montaż instalacji fotowoltaicznej
- opieka serwisowa
- panele fotowoltaiczne wraz z niezbędnym wyposażeniem
dodatkowym
- 10 lat gwarancji na panele fotowoltaiczne

Sprawdź pakiety Vitovolt 200

-	Sprawdzona jakość Viessmann: każdy moduł fotowoltaiczny poddawany jest optycznemu i elektrycznemu testowi jakościowemu.

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

rekl ama
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Wilo-Stratos MAXO
– optymalizacja pracy instalacji
Pierwsza na świecie intuicyjna pompa smart*
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Obejrzyj filmiki montażowe
na kanale Wilo Polska na Youtube:
1. Unboxing, czyli zakres
dostawy i pierwsza instalacja
2. Jak podłączyć styki
terminala
3. Jak złożyć wtyczkę
Wilo-Konektor

cie pracy aktualnie się znajdujemy. Tym samym wykonawca będzie wiedział, czy przy danej nastawie na
pompie oraz na zaworach osiąga szukany przepływ,
czy jest za mały, bądź zbyt duży i instalacja wymaga
dalszej optymalizacji.

Funkcja Dynamic Adapt Plus

Wykorzystanie pompy obiegowej w instalacjach centralnego ogrzewania jest powszechnie uznawane za jedyny skuteczny
sposób transportu ciepła do poszczególnych odbiorników. Od 2013 roku wraz z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego
efektywności energetycznej pomp bezdławnicowych, w instalacjach grzewczych niezbędne jest stosowanie pomp
charakteryzujących się płynnym dopasowaniem prędkości obrotowej do zmiennych warunków przepływowych w instalacji.
Tym samym możemy mówić o znacznie lepszych parametrach energetycznych, o ile układ pracuje jak należy.

Odpowiednia praca instalacji to taka, w której

pompa ustawiona jest na projektowe straty ciśnienia, a poszczególne odbiorniki i sekcje w instalacji
na odpowiednie przepływy, odpowiednie, czyli nie
większe niż nominalne-obliczeniowe. W przypadku
błędnego „podzielenia” przepływów dochodzi do
sytuacji, w której przez pierwsze odbiorniki przepły-

wa większa ilość wody, powodując niedogrzewania
dalej usytuowanych odbiorników. Tymczasowym
rozwiązaniem problemu jest ustawianie pompy na
większe nastawy, większe niż nominalne obliczeniowe. Taka praca wpływa na znaczne zwiększenie kosztów eksploatacyjnych, możliwość pojawienia się szumów przepływowych oraz szybsze zużycie pomp.

Chcąc rozwiązać ten problem, Wilo stworzyło nową
innowacyjną pompę, której zadaniem jest maksymalne wsparcie wykonawcy oraz konserwatora na
obiekcie. Zrealizowane zostało to przez rozbudowanie systemu monitorowania i zbierania danych.
Nowe pompy Wilo-Stratos MAXO mierzą rzeczywiste
warunki pracy instalacji, pokazując w którym punk-

* Kategoria pomp smart rozumiana jako nowy typ urządzeń, które pod względem technologicznym znacząco wykraczają
poza dotychczas oferowane pompy o najwyższej sprawności.

Celem jeszcze skuteczniejszego rozwiązania problemu nastawy pomp stworzona została nowa funkcja Dynamic Adapt Plus. Funkcja ta przeznaczona
jest dla układów jednopompowych, a w szczególności modernizowanych instalacji, gdzie odnalezienie
szukanego punktu pracy jest znacznie utrudnione
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lub całkowicie niemożliwe. Nowa funkcja sterowania automatycznie dostosowuje wysokość podnoszenia do zapotrzebowania hydraulicznego bez konieczności określania wartości zadanej.
Po uruchomieniu Wilo-Stratos MAXO wybiera punkt
pracy na środku mapy pompy. W zależności od zmiany strumienia objętości ustalane są nowe punkty operacyjne. Celem tej kontroli jest wybór punktu pracy, tak aby najdalsze zawory były otwarte.
W rezultacie system może pracować z najniższą możliwą stratą ciśnienia. Dostosowanie do zmieniających
się warunków ciśnienia odbywa się automatycznie
i niezależnie.
Efektem takiej pracy jest aż o 20% mniejsze zapotrzebowanie na energię niż w przypadku standardowej
pracy w trybie Δp-v (proporcjonalnym).

Funkcja Multi-Flow Adaptation
Nowa pompa Wilo-Stratos MAXO wyposażona została również w funkcję adaptacji i równoważenia

Wilo-Stratos MAXO to wygoda komunikacji i najwyższa
sprawność spośród dostępnych na rynku pomp dzięki:
• połączeniu najnowszych osiągnięć w obszarze
technologii pomiaru parametrów i innowacyjnych
funkcji regulacji Dynamic Adapt Plus oraz Multi-Flow
Adaptation, czyli dopasowania się do zmiennych
przepływów w układach wielopompowych;
• najwyższej na rynku sprawności energetycznej EEI ≤ 0,17 dzięki nowym rodzajom sterowania i innowacyjnej funkcji No-Flow Stop, pozwalającej na wyłączenie pompy w przypadku braku
przepływu;
• najwyższej kompatybilności z istniejącymi
systemami zarządzania budynkiem;
• dwukierunkowej komunikacji między pompą
a urządzeniami mobilnymi dzięki wbudowanej
przepływów w układach wielopompowych. Nowa
innowacyjna funkcja zapewnia, że pompa zasilająca dostosowuje swoją wydajność precyzyjnie do
wymagań podłączonych pomp obiegowych wtórnych. Pompa zasilająca odbiera z każdej pojedynczej pompy wtórnej w sposób ciągły w krótkich odstępach czasu wymagany przepływ objętościowy.
Suma wymaganej prędkości przepływu wszystkich
pomp prowadzi do wytworzenia pożądanego natężenia przepływu pompy zasilającej. Ma to tę zaletę

funkcji Bluetooth oraz zintegrowanym wejściom
analogowym oraz wejściom i wyjściom binarnym;
• ekstremalnie prostej nawigacji za pomocą
dostosowanego do aplikacji i potrzeb użytkownika konfiguratora parametrów;
• intuicyjnej obsłudze dzięki czytelnemu, kolorowemu wyświetlaczowi 4,2″ i nowej technologii
zielonego pokrętła;
• zintegrowanej możliwości sterowania układami wielopompowymi poprzez najnowszy interfejs komunikacyjny Wilo-Net;
• możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły komunikacyjne Wilo-CIF do łatwej integracji
z systemami BUS.
w porównaniu z regulacją Δp, że oszczędzana jest
energia pompy elektrycznej. Ponadto niższa temperatura powrotu optymalizuje sprawność źródła
ciepła – pozytywnym efektem jest oszczędność paliwa. W lokalnych punktach przesyłu ciepła, niższa
temperatura powrotu prowadzi do większej niezawodności, ponieważ unika się ogranicznika temperatury powrotu i przelewu. Funkcja Multi-Flow jest
odpowiedzią na problem z wyrównaniem przepływów po obu stronach wymienników.
Przykład zastosowania funkcji Multi-Flow Adaptation: dynamiczne równoważenie przepływów pomiędzy pompami pracującymi w instalacjach o różnych
obiegach np. ogrzewaniu podłogowym przy ΔT = 7 K
oraz ogrzewaniu grzejnikowym przy ΔT = 20 K.
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Pomimo faktu, iż sama pompa nie zastąpi poprawnego równoważnia hydraulicznego, wprowadzając nowy produkt, jakim jest pompa
Wilo-Stratos MAXO, firma Wilo postarała się dodać szereg funkcjonalności, które zapewniają
optymalną pracę całego systemu ogrzewczego.

Specyfikacja techniczna
Wilo-Stratos MAXO
Przykładowe oznaczenie typu: Wilo-Stratos MAXO
30/0,5-12
Pompa o najwyższej sprawności (z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym), regulowana elektronicznie
Średnica nominalna przyłącza 30 mm
Znamionowy zakres wysokości podnoszenia 0,5-12 m
Dane techniczne
• Dopuszczalny zakres temperatury: od -10 do +110°C
• Napięcie zasilanie 1~230 V, 50/60 Hz
• Stopień ochrony IPX4D
• Złącze gwintowane lub kołnierzowe (w zależności
od typu) Rp 1 do DN 100
• Maks. ciśnienie robocze w wersji standardowej: 6/10
bar lub 6 bar (wersja specjalna: 10 bar lub 16 bar)
Materiały
• Korpus pompy: żeliwo szare z powłoką kataforetyczną (KTL)
• Izolacja termiczna: polipropylen
• Wał: stal nierdzewna
• Łożysko: węgiel spiekany
• Wirnik: tworzywo sztuczne

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola
tel. 22 702 61 61, faks 22 702 61 00
wilo@wilo.pl, www.wilo.pl
rekl ama
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Optymalizacja ogrzewania poszczególnych

Regulator Bosch
EasyControl CT200

pomieszczeń
21°C w salonie, 24°C w łazience, a 18°C w sypialni
– dzięki EasyControl po prostu wprowadzasz żądaną
temperaturę dla poszczególnych pomieszczeń
i gotowe. Wymaganym dodatkowym elementem
układu są programowalne grzejnikowe głowice
termostatyczne marki Bosch.

Ustawianie idealnej temperatury w pomieszczeniach

Regulator EasyControl może obsługiwać
do 20 niezależnych czasowo i temperaturowo stref
grzewczych, w których może być zamontowanych

Oferta Junkers-Bosch poszerzyła się o nowy

system sterowania pracą kotła grzewczego poprzez
bezprzewodową komunikację między podłączonym
do kotła regulatorem a elektronicznymi grzejniko-

wymi głowicami termostatycznymi. Regulator Bosch
EasyControl CT200 może obsłużyć aż 24 niezależnych stref z indywidualnymi programami czasowymi i 64 głowic termostatycznych w standardzie ra-

do 64 głowic termostatycznych Bosch.

diowym. Z jego pomocą można więc ustalić różne
zakresy temperatury i harmonogramy ogrzewania
nawet dla 24 pomieszczeń w domu. Nowy system
daje też możliwość dostosowania 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
ciepłej wody użytkowej.

23°C

18°C

18°C

21°C

21°C

Innowacyjny design i oszczędności
18°C
Nowatorski design regulatora CT200, dostępnego
z frontem w kolorze białym lub czarnym, jest estetycznie spójny z designem kotłów kondensacyjnych Bosch Condens. Poprzez regulator wyposażony
Optymalizacja efektywności energetycznej
w dotykowy wyświetlacz z wbudowanym czujnikiem mem grzewczym. Drugą opcją jest sterowanie systewłączania
i wyłączania
ruchu, który ogranicza zużycie energii elektrycznej, Funkcja
mem zaautomatycznego
pomocą urządzeń mobilnych
(jedna
instalaekranu
regulatora
za
pomocą
wbudowanego
możemy w łatwy i intuicyjny sposób zarządzać syste- cja może być zarządzana z poziomu aż 10 smartfonów czujnika
ruchu pozwala ograniczyć zużycie energii
elektrycznej i ułatwia obsługe urządzenia.
EasyControl to sterowanie pogodowe
z automatyczną adaptacją krzywej grzewczej oraz
system samouczenia się z możliwością wprowadzania
indywidualnych korekt. Dane pogodowe mogą być
pobierane z Internetu lub z automatyki kotła po
Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231podłączeniu
Warszawa opcjonalnego czujnika temperatury
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
zewnętrznej. EasyControl CT200 może
rekl ama

Bosch EasyControl CT200 umożliwia sterowanie pracą kotła grzewczego oraz instalacją
ogrzewania i c.w.u. poprzez bezprzewodową komunikację z elektronicznymi głowicami
termostatycznymi na grzejnikach. Regulator o nowoczesnym designie zapewnia
zwiększenie sezonowej efektywności energetycznej systemu ogrzewania nawet o 5%.

współpracować z kotłem jako samodzielny regulator
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Systemy preizolowane Armacell
– dlaczego warto?
Do instalacji grzewczych, solarnych czy klimatyzacyjnych

czy tabletów). Współpraca z urządzeniami mobilnymi
umożliwia również automatyczne wykrywanie obecności użytkowników w domu i automatyczne dostosowanie temperatury w pomieszczeniach.

Wydajna praca systemów grzewczych, klimatyzacyjnych czy solarnych w dużym stopniu zależna jest od starannego zaizolowania
rur instalacyjnych. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera odpowiedni montaż – właściwe ułożenie, prawidłowe
zamocowanie oraz niedopuszczenie do uszkodzenia warstwy izolującej. Sposobem na wyeliminowanie błędów, do których bardzo
często dochodzi na etapie montażu izolacji, może być zastosowanie w przypadku instalacji solarnych czy klimatyzacyjnych rur
preizolowanych. Ekspert firmy Armacell wyjaśnia, czym są systemy preizolowane i dlaczego warto się na nie zdecydować.

Oszczędności inwestycyjne
Dzięki bezprzewodowej komunikacji regulatora
CT200 z elektronicznymi grzejnikowymi głowicami
termostatycznymi nie musimy instalować w domu
kilku obiegów grzewczych, co minimalizuje ilość materiałów i robociznę potrzebne do wykonania instaNagrody i wyróżnienia:
lacji hydraulicznej i elektrycznej. Podczas pracy systemu
– German
Design
Awardo2017
na podstawie
informacji
aktualnych i zaprogramowa– Lider
Instalacji
2018
w
kategorii
"energooszczędność"
nych wartościach temperatury
w poszczególnych
pomieszczeniach, regulator CT200 analizuje potrzeby cieplne budynku i przekazuje odpowiednią informację do kotła, umożliwiając modulację jego pracy
i ograniczenie zużycia gazu.

Użytkownik otrzymuje większy komfort użytkowania systemu grzewczego, który jest doskonale dostosowany
do jego potrzeb. Optymalizacja podgrzewania ciepłej wody użytkowej
oraz zwiększenie sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nawet o 5% to kolejne zalety systemu EasyControl CT200 Bosch.

Armaflex DuoSolar
Bardzo elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej mikrostrukturze
komórkowej, odporny na wysoką temperaturę i promieniowanie UV.
Materiał: ekstradowana pianka na bazie kauczuku syntetycznego EPDM
w kolorze grafitowym, pokryta polimerową folią ochronną odporną na UV.
Przewód: miedziany (2 x 0,75 mm2) w izolacji silikonowej, maksymalna temperatura pracy 180°C.
Nadzór (kontrola jakości): cały asortyment podlega oficjalnej kontroli niezależnych instytutów badawczych oraz jednostki notyfikowanej
(GSH), jak również wewnętrznej kontroli jakości w fabryce zgodnie z normą
PN-EN 14304, przy zastosowaniu procedury przewidzianej w normie EN 13172.
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kie produkty, jak dedykowany urządzeniom solarnym
DuoSolar pokryty folią poliolefinowo-kopolymerową,
która zatrzymuje szkodliwe promieniowanie UV, czy
Tubolit Split przeznaczony do instalacji klimatyzacyjnych, dodaje specjalistka.

Oszczędność energii i łatwiejszy
montaż

dla ochrony instalacji

Systemy preizolowane to nic innego, jak rury przeznaczone do transportu medium, które już na etapie produkcji zostały wyposażone w zewnętrzną
warstwę izolacji cieplnej. Technologia ta rozwinęła
się w związku ze znacznymi stratami energii w trakcie przesyłu oraz podatnością instalacji na różnego
rodzaju awarie. Przeznaczony do izolacji materiał
charakteryzuje się dobrymi właściwościami paroi dźwiękoszczelnymi, a także odpornością na uszko-

czujnika temperatury bez konieczności prowadzenia
dodatkowego okablowania. Ponadto rury Armaflex
DuoSolar wyposażono w opatentowaną technologię
warstwy klejącej „join-split”, pozwalającą na łatwe łączenie i rozłączanie przewodów, dodaje.
Właściwie dokonany wybór izolacji ma ogromne znaczenie dla trwałości, jak i wydajności chronionego
systemu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto więc zapoznać się ze szczegółowymi specyfikacjami materiałów i dobrać otulinę właściwą do przeznaczenia zabezpieczanej instalacji. Systemy
preizolowane Armacell z pewnością będą bardzo dobrym rozwiązaniem.

ARMACELL POLAND SP. Z O.O.
55-300 Środa Śląska, ul. Targowa 2
tel. 71 3175025, faks 71 3175115
e-mail: informacja.pl@armacell.com
www.armacell.pl
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Kompletne rozwiązanie

dzenia mechaniczne, powstałe np. podczas montażu
lub będące wynikiem działania ptaków czy gryzoni.
– Izolacje rur preizolowanych wyróżniają się specjalną powłoką, dzięki której są wyjątkowo trwałe i niewrażliwe na czynniki atmosferyczne i tym samym są
w stanie posłużyć nam przez długie lata i to nawet
w bardzo niesprzyjających warunkach. Dodatkowo
ich zastosowanie redukuje straty energii, minimalizuje emisję CO2 i tłumi hałas. Systemy preizolowane stanowią kompletne, gotowe do układania rozwiązanie,
a to istotnie ułatwia ich instalację, skraca czas układania, zmniejsza ryzyko popełnienia błędu podczas
montażu oraz zmniejsza koszty transportu, ponieważ zajmują mniej miejsca niż komponenty składowane osobno. W razie przypadkowego uszkodzenia
lub działalności zwierząt ich naprawa jest stosunkowo prosta – wystarczy wzmocnić zewnętrzną część
otuliny, wyjaśnia Maria Witkowska z firmy Armacell.
Przykładem systemów preizolowanych mogą być ta-

Na czym jeszcze polega wyjątkowość systemów
preizolowanych i czy faktycznie warto je stosować?
– Właściwości systemów preizolowanych najlepiej
omówić, analizując konkretne rozwiązanie. I tak dla
przykładu Armaflex DuoSolar firmy Armacell, przeznaczony do solarnych instalacji podgrzewania wody, jest
unikalnym produktem pozwalającym zminimalizować
straty energii podczas transportu czynnika grzewczego
z kolektora do zbiornika. Dwie preizolowane rury, zasilania i powrotu, pokryte zostały izolacją HT/Armaflex
o strukturze mikrokomórkowej, charakteryzującą się
bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła
równym 0,042 W/(m ∙ K). Minimalizuje ilość energii, która ucieka podczas transportu, co jest o tyle istotne, że
część tego rodzaju rur biegnie najczęściej na zewnątrz
budynku, przez co są one wystawione na działanie niskiej temperatury. Dlatego też bez odpowiedniego zabezpieczenia płynąca w nich mieszanina wody z glikolem ulega oziębieniu, tłumaczy Maria Witkowska.
W Armaflex DuoSolar materiał izolacyjny pokryty jest folią poliolefinowyo-kopolymerową, co dodatkowo chroni rury zarówno przed szkodliwym promieniowaniem
UV, jak i przed uszkodzeniami mechanicznymi, które
mogą być powodowane np. przez ptaki. Pod izolacją
rury powrotu umieszczono przewód elektryczny o odporności cieplnej do 180oC, umożliwiający podłączenie
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Ruszył program
CZYSTE POWIETRZE
redakcja materiałów informacyjnych NAPE

W poniższej publikacji redakcja materiałów informacyjnych NAPE podjęła próbę
opracowania praktycznej syntezy wszystkich dostępnych informacji dotyczących
programu dofinansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych
uruchomionego we wrześniu tego roku. Autorzy opracowania przekazują wiedzę
uzyskaną w wyniku analizy oficjalnych publikacji, uczestnictwa w spotkaniach
informacyjnych oraz z innych dostępnych źródeł. Artykuł ten będzie systematycznie
uzupełniany o kolejne potwierdzone informacje i praktyczne wskazówki dotyczące
możliwości skorzystania z tego dofinansowania. Wszystkich zainteresowanych
zachęcamy do odwiedzania strony www.nape.pl.

Główne założenia programu
11 września 2018 r. nastąpiła inauguracja rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Głównym
celem programu jest walka ze smogiem, w tym zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa efektywności
energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach
jednorodzinnych. Osoby fizyczne, tj.
właściciele oraz współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz osoby,
które planują je dopiero wybudować,
mogą ubiegać się o dofinansowanie (bezzwrotne dotacje i/lub pożyczki) na termomodernizację budynków,
która pozwoli na ograniczenie emisji
szkodliwych dla zdrowia i środowiska
zanieczyszczeń powietrza.

W ramach programu będzie można otrzymać wsparcie finansowe na kompleksowe działania związane
z modernizacją budynków, w tym m.in.:
• zaizolowanie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• wymianę źródeł ciepła starej generacji (pieców
i kotłów na paliwa stałe) – niespełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe,
• zakup i montaż nowych źródeł ciepła, urządzeń i instalacji (spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego (pobierz)),
• montaż lub modernizację instalacji centralnego
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
• zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna),

• zakup wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia,
w tym m.in.: audyt energetyczny budynku (przed
realizacją przedsięwzięcia), branżowa dokumentacja projektowa.

Planuje się, aby w ciągu 10 lat przeznaczyć 103 mld zł (w formie bezzwrotnej – dotacje: 63,3 mld zł oraz
w formie zwrotnej – pożyczki: 39,7
mld zł) na działania związane z programem. Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
oraz ze środków europejskich nowej
perspektywy finansowej. Zakłada się,
że od 3 do 4 mln domów jednorodzinnych skorzysta z pomocy i zwiększy
swoją efektywność energetyczną,
a to z kolei w znacznym stopniu poprawi jakość powietrza w Polsce.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie
z szacunkami ekspertów (raport Air quality In Europe 2017 (pobierz)), z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera
rocznie nawet 45-50 tys. osób. Jednym z głównych
źródeł tych zanieczyszczeń (PM2,5, PM10 oraz benzo(a)piranu) jest sektor bytowo-komunalny.

Gdzie można zapytać o szczegóły?
4 września 2018 roku rozpoczął się cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych, przygotowanych przez resort środowiska, które składają się z trzech bloków
tematycznych:

s tr. 35

dalej

• część pierwsza dotyczy edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie,
• część druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
• część trzecia informuje jak prawidłowo ubiegać się
o dofinansowanie na termomodernizację domu.
Eksperci pojawią się w każdej polskiej gminie.
Aktualny harmonogram spotkań (pobierz) można
znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?
Nabór wniosków ruszył 19 września
2018 roku. Aktualnie wnioski są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej na stronach WFOŚiGW (tam
również znajduje się wszelka dokumentacja, wnioski oraz wzory umów),
a po około miesiącu będzie można je
składać również poprzez formularze
papierowe.

Wnioski będą rozpatrywane przez właściwe terytorialne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, które będą pomagały zainteresowanym we wszystkich formalnościach, w tym
przy przygotowywaniu wniosków. Jednym z etapów jest wizytacja przedstawiciela WFOŚiGW, który potwierdzi, czy budynek jest w takim stanie, jaki
opisano we wniosku. Rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy ma trwać nie więcej niż trzy miesiące,
natomiast dwa lata będzie wynosił okres, w którym
beneficjenci będą musieli wykonać i rozliczyć inwestycję. Podpisywanie umów zakończy się 31 grudnia
2027 roku, natomiast zakończenie wszystkich prac
objętych umową 30 czerwca 2029 roku. Nabór wnio-

09/2018

MASZ DOŚĆ PALENIA W PIECU?

HOME

Jakie dofinansowanie i na co można
uzyskać?
Warunkiem podstawowym wzięcia udziału w programie jest:
• wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na
nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu – dla budynków istniejących,
• zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu – dla budynków nowo budowanych.
Warunki dofinansowania:
• minimalny koszt kwalifikowany projektu wynosi 7 tys. zł,
• maksymalny koszt kwalifikowany, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł,
• jeżeli koszty przekroczą powyższą kwotę, dodatkowe
koszty można pokryć z dofinansowania w formie pożyczki, której oprocentowanie zmienne ma wynosić około
2,4% i może się zmieniać w zależności od WIBOR 3M,
• planowany okres spłaty pożyczki wynosi do 15 lat,
• okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie
(maks. do 30 czerwca 2029 roku),
• dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie (najwcześniej
1 stycznia 2018 roku),
• przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie:
• wyłącznie w formie dotacji,

• lub wyłącznie w formie pożyczki,
• lub w formie dotacji i pożyczki.
Intensywność dofinansowania będzie zależała od
miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie
domowym wnioskodawcy i może wynosić nawet
90% kosztów. Osoby, które nie będą miały pozostałej części pieniędzy, potrzebnych na pokrycie
działań modernizacyjnych, będą mogły ubiegać się
o specjalną pożyczkę na ten cel. Dodatkowo trwają
pracę nad ulgą podatkową. Na chwilę obecną przewiduje się, że od 2019 roku dotacja będzie zawierała
ulgę podatkową dla osób, u których dochód miesięczny na osobę będzie wyższy niż 1600 zł. Więcej informacji, w tym maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane na jeden budynek, można znaleźć m.in.
w ulotce (pobierz). W zakresie prac związanych z poprawą efektywności energetycznej kosztem kwalifikowanym jest zakres rzeczowy przedsięwzięcia, wynikający z audytu energetycznego przedsięwzięcia lub
z uproszczonej analizy energetycznej, wykonywanej
przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie
przedsięwzięcia, w oparciu o formuły tam umieszczone. Koszty przekraczające określone wartości stanowią
koszt niekwalifikowany. Wymagania dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących koszty kwalifikowane są określone
w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” (pobierz).
W najbliższym czasie planowane jest również uruchomienie, w bankach zaangażowanych w program,
specjalnej linii telefonicznej dedykowanej wyłącznie
programowi „Czyste Powietrze”.

SZWEDZKA

DOTACJA
SZWEDZKA

do powietrznych systemów NIBE

DOTACJA
DO 6000 ZŁ

do powietrznych systemów NIBE

DO

6000 ZŁ

Wybierz powietrzną pompę ciepła NIBE
Wybierz
powietrzną pompę
ciepła
ze Szwedzką
Dotacją
do 6NIBE
000 zł.
ze Szwedzką Dotacją do 6 000 zł.

Dotacja do pompy ciepła F2040/F2120
wynosido
2 000
zł ciepła F2040/F2120
pompy
Dotacja
wynosi 2 000 zł

Dotacja do pompy ciepła F2040/F2120 w zestawie

Dotacja do pompy ciepła F2040/F2120 w zestawie
z centralą wewnętrzną HK 200M wynosi 3 000 zł

Bibliografia:
WFOŚiGW Program Czyste Powietrze – kliknij
WFOŚiGW Warunki Techniczne – kliknij
MŚ Aktualności – kliknij
MŚ Aktualności – kliknij
MURATOR PLUS – kliknij

z centralą wewnętrzną HK 200M wynosi 3 000 zł

Dotacjadodopompy
pompy
ciepła
F2040/F2120
w zestawie

ciepła
F2040/F2120
w zestawie
Dotacja
centraląwewnętrzną
wewnętrzną
NIBE
wynosi
zz centralą
NIBE
VVMVVM
wynosi
4 000 zł4 000 zł

OGRZEWANIE

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA
WENTYLACJA
BEZ KOSZTÓW
BEZ KOSZTÓW

Dotacjadodow/w
w/w
pomp
ciepła
i zestawów,
zwiększa
się
pomp
ciepła
i zestawów,
zwiększa
się
Dotacja
o
zakupie
rekuperatora
centralnego
o 11000
000złzłprzy
przy
zakupie
rekuperatora
centralnego
NIBE
ERS
lub
systemu
fotowoltaicznego
NIBE
NIBE ERS lub systemu fotowoltaicznegoPV
NIBE PV

Promocja trwa od 15.09.2018 do 30.11.2018. Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

Harmonogram spotkań:
MŚ – kliknij

Promocja
trwa
15.09.2018 do 30.11.2018. Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stron
www.nibe.pl
orazod
www.szwedzkadotacja.pl
www.nibe.pl oraz www.szwedzkadotacja.pl
Uwaga! Szwedzką Dotację można łączyć ze wsparciem rządowym w ramach programu „Czyste Powietrze”.
rekl ama

sków będzie odbywał się w trybie ciągłym, a wnioski
będą oceniane na bieżąco zgodnie z kolejnością ich
wpływu. Rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez
Przedstawiciela WFOŚiGW. Co najmniej raz do roku
dokonywany będzie przegląd programu w celu zweryfikowania efektywności uzyskiwanych rezultatów
i efektów oraz dostosowania do nowych wymagań
co do jakości montowanych urządzeń.

Uwaga! Szwedzką Dotację można łączyć ze wsparciem rządowym w ramach programu „Czyste Powietrze”.
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Nowa norma klasyfikacji
filtrów ISO 16890
Praktyczniejszy i prostszy dobór filtrów
W ślad za badaniami powietrza i wprowadzoną dla
niego systematyką oraz opisem jakości, w połowie
bieżącego roku, doczekaliśmy się dość istotnej zmiany dotyczącej normowej klasyfikacji filtrów powietrza, która została dostosowana do kategoryzacji
pyłu w środowisku z uwzględnieniem frakcyjności PM1, PM2,5, PM10. Wycofana została norma EN
779:2012, a w jej miejsce pojawiła się nowa norma ISO
16890 umożliwiająca bardziej praktyczną ocenę skuteczności filtracji i łatwiejszy dobór odpowiedniego
filtru. Jest to o tyle istotne, że większość czasu przebywamy w pomieszczeniach zamkniętych, a znając
zagrożenie występujące w środowisku zewnętrznym,
jesteśmy w stanie skutecznie ochronić się przed jego
wpływem przez zastosowanie odpowiedniej klasy filtrów w systemach wentylacji i klimatyzacji.

Jakość powietrza i jej oznaczanie
Praktycznie we wszystkich mediach już od wielu
lat słyszymy o problemie zanieczyszczonego powietrza zewnętrznego, smogu i przekroczeniach
stężenia pyłu zawieszonego wyrażanego w jednostkach PM2,5 oraz PM10. Zanieczyszczone drobinami powietrze, negatywnie wpływa na nasze
samopoczucie, sprawność i koncentrację, może
wywoływać alergie, astmę oraz inne schorzenia
układu krążenia i układu oddechowego w tym płuc.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wraz z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi badają wpływ

Michał Hycnar
zanieczyszczeń cząstkami stałymi na zdrowie człowieka i próbują wyznaczyć granice bezpiecznego dla
niego środowiska. Efektem tych badań jest, między
innymi, usystematyzowanie problemu zanieczyszczeń polegające na skategoryzowaniu pyłu zawieszonego w powietrzu, w zależności od wielkości
cząstek stałych unoszonych, z podziałem na: na pył
bardzo drobny o cząsteczkach do 1 µm, pył drobny o cząsteczkach wielkości do 2,5 µm i pył grubszy
o wielkości cząstek do 10 µm oraz określenie stopni jakości powietrza i dopuszczalnych progów stężenia poszczególnych kategorii pyłów w okresie dobowym czy rocznym. Na obszarach zurbanizowanych
z reguły największy problem stanowią zanieczyszczenia kategoryzowane jako PM1 i PM2,5 natomiast
na terenach wiejskich przeważnie PM10. Oznaczenie
PM przed wartością wielkości cząstki wywodzi się
z angielskiego „Particulate Matter” (PM) i można je
przetłumaczyć jako „cząstki stałe”.
Grubsze cząsteczki 5-10 µm absorbowane są głównie
w górnych częściach dróg oddechowych (nos, gardło,
tchawica) natomiast cząsteczki o średnic 2-3 µm potrafią dotrzeć do oskrzeli, a drobniejsze frakcje nawet do
płuc, przenikając następnie do układu krwionośnego.

Jakie są podstawowe różnice między
obiema normami?
Różnicą dość oczywistą i widoczną na pierwszy rzut
oka jest całkowita zmiana oznaczeń literowo-cyfro-

t e c h n i c z n y

Strefa nosowo-gardłowa
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5-10 µm

Tchawica

3-5 µm

Oskrzela

2-3 µm

Oskrzeliki

1-2 µm

Pęcherzyki
płucne
Cząsteczki < 3 µm to pył respirabilny.
Cząsteczki < 1 µm mogą przenikać do układu krwionośnego.

wych klasyfikacji filtrów. Filtry wstępne klasy G1, G3,
G3, G4 zostały zastąpione jedną, wspólnie określaną
rodziną opisaną jako ISO Coarse (coarse = zgrubny) z
podaniem stopnia sprawności wyrażaną w procentach (np. ISO Coarse 35%). Górną granicą tej grupy jest
minimalna sprawność 50%, uzyskana dla specjalnej
mieszanki pyłu testowego określanego jako PM10, powyżej której filtr „awansuje” i zmienia rodzinę (na filtry
dokładne) wraz ze sposobem oznaczenia klasyfikacyjnego ISO ePMx. Jeśli filtr nie zda egzaminu, pozostaje
sklasyfikowany jako ISO Coarse, przy czym ostateczna
skuteczność filtracji, wyrażana w procentach jako tzw.
„współczynnik zatrzymania”, wyznaczana jest też nieco
innymi metodami niż w przypadku klasyfikacji ISO ePM.
Kolejne, wyższe klasy filtrów oznaczane są już jako ISO
ePM10, ISO ePM2,5 oraz ISO ePM1 i tu również uzupełnieniem informacji jest sprawność w procentach % odnosząca się do danej, konkretnej grupy (np. ISO ePM2,5 65%).
Wynik uzyskany w badaniu zaokrąglany jest zawsze
w dół do pełnych wielokrotności 5% (np. wynik badania 68% oznacza klasyfikację ISO ePM 65%). Dla uzyskanej sprawności powyżej 95% stosuje się zapis >

s tr. 37

0,1-1 µm

1

95% (np. ePM2,5>95%). Najwyższa sprawność filtracji, możliwa do uzyskania w ramach normy ISO 16890,
odpowiada wynikowi 99% skuteczności w grupie ISO
ePM1, powyżej tej granicy dla określenia klasy filtracji,
konieczna jest zmiana normy badawczej (ISO 29463)
oraz przejście do kolejnej klasyfikacji.
Firma TROX przebadała i sklasyfikowała wg nowej normy
wszystkie swoje produkty, wprowadzając nowe oznaczenia odpowiadające standardom ISO 16890. Kod zamówieniowy dalej zaczyna się od symbolu typu filtra
(np. PFG = filtry kieszeniowe z włókna szklanego), po
czym podawana jest klasyfikacja wg normy ISO 16890.
W dalszej kolejności umieszczane są pozostałe informacje o materiale ramki filtra, jej grubości, wielkości działki filtracyjnej etc. Porównanie starego oznaczenia i nowego kodu zamówieniowego wygląda następująco:
• stare oznaczenie:

• nowe oznaczenie:
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Stara klasyfikacja na nową –
bezpośrednie przełożenie?
Na czym polega zmiana klasyfikacji i czy można bezpośrednio przełożyć starą klasyfikację filtrów wg PN-EN 779 na nową wg ISO 16890?

Niestety nie ma możliwości dokładnego określenia
nowej klasy filtra (zgodnej z ISO 16890) na podstawie
starej klasyfikacji, nawet przy wykorzystaniu zarchiwizowanych wyników badań. Powodem jest druga,
zasadnicza różnica między normami, związana z pyłem testowym wykorzystywanym do określenia klasy
czy sprawności filtrów. Stara
norma PN-EN 779 (dla filtrów
klas M5 do F9) zakładała wykorzystywanie pyłu testowego o jednolitej frakcyjności
0,4 µm, podczas gdy nowa

norma ISO 16890 różnicuje frakcyjność pyłu testowego. Mamy trzy przedziały frakcyjności pyłu:
– 0,3 µm ≤ do ≤ 1 µm (PM1)
– 0,3 µm ≤ do ≤ 2,5 µm (PM2,5)
– 0,3 µm ≤ do ≤ 10 µm (PM10).
W każdym przedziale mamy aerozol testowy (mieszaninę cząstek stałych i cieczy) w pełnym spektrum
wielości cząstek zawierający się między wartościami granicznymi. Charakterystyka aerozolu testowego oczywiście jest zawsze jednakowa i znormalizowana. Frakcyjność pyłu testowego obrazuje fot. 2.
Nowa norma wymaga, aby podczas badania usta-
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lającego klasę, filtry testowane były dwukrotnie tj.
ze sprawdzeniem zarówno sprawności początkowej, w poszczególnych frakcjach, Ei (filtr nowy, nieobciążony), jak i sprawności końcowej ED, i w drugim
teście wykonanym po przeprowadzeniu odpowiedniego procesu uzdatnienia filtra. Wynik podawany
w klasyfikacji jest średnią sprawnością z obu testów.
To również zmiana w stosunku do normy PN-EN 779.
W badaniu rejestrowana jest także minimalna skuteczność filtracji dla ePM1 min, ePM2,5 min, ePM10
min i to właśnie ta wartość stanowi kryterium graniczne dla klasyfikacji do danej grupy ISO ePM.

E-CUBE Centrale Wentylacyjne
wykonania ATEX, BASENOWE, HIGIENICZNE

Do 48 konfiguracji
gabarytowych

450 – 150.000 m3/h

T2 / TB2

2

rekl ama
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PN-EN 779

Wielość cząstek testowych
Aerozol testowy
Sprawność filtra filtra
Obciążenie pyłem do klasyfikacji
Różnica ciśnienia końcowego
w teście

ISO 16890
0,3 do 1 µm (PM1)
0,4 µm
0,3 do 2,5 µm (PM2,5)
0,3 do 10 µm (PM10)
DEHS (Sebacynian
DEHS dla cząstek 0,3 do 1 µm
Di-Etylo-Heksylu)
KCl (Chlorek potasu) dla cząstek 2,5 do 10 µm
Średnia sprawność filtra nowego
Metoda porównawcza
i po uzdatnieniu
Stopniowe obciążenie filtra Klasyfikacja bez obciążenia
G1, G2, G3, G4 = 250 Pa
ISO Coarse = 200 Pa
M5, M6, F7, F8, F9 = 450 Pa ePM 1 ePM2,5 ePM10 = 300Pa

s tr. 39

jącym, w którym powinny się znaleźć również wartości minimalne ePM1 min oraz ePM2,5 min.

Czy można dokonać zgrubnego
przełożenia klas filtracji wg starej
normy na normę nową?

Tabela 1 Porównanie norm PN-EN 779 i ISO 16890
Sam sposób pomiaru i zliczania wychwytywanego pyłu
jest nieco skomplikowany i nie ma sensu opisywać go
dokładnie, a zainteresowanych odsyłam do lektury
normy zawierającej również przykład obliczeniowy.

Podsumowując, nowy sposób testowania i określania sprawności filtracji
odpowiada rzeczywistym warunkom
pracy, w jakich będzie pracował filtr
i pozwala na precyzyjne określenie wymagań stawianych filtrom, adekwatnie do panującego w środowisku naturalnym zanieczyszczenia powietrza.

Opisane różnice oraz inne zmiany dotyczące pyłu
testowego wg norm PN-EN 779 oraz ISO 16890 obrazuje tabela 1.
Mając na uwadze przyzwyczajenia klientów i oczywistą
konieczność przejścia przez okres adaptacyjny, firma
TROX opracowała skrócony katalog swoich produktów,
w którym zestawione są filtry z obiema klasyfikacjami równocześnie. Przykładowe zestawienie klasyfikacji tkaniny filtracyjnej FMR oraz filtra workowego typu
PFS wg nowej i starej normy przedstawiono na fot. 3 i 4.

Czy filtr może być oznaczony kilkoma
klasami filtracji?
Jak już wspominałem, norma ISO 16890 zakłada (tabela 2), że aby filtr mógł uzyskać klasyfikację dla danej grupy PM (np. ISO ePM2,5), jego najniższa sprawność dla odpowiadającego pyłu testowego nie może
być mniejsza niż 50%. Wyjątek stanowią filtry klasy
ISO Coarse, które z definicji nie osiągają sprawności
minimalnej 50% dla pyłu PM10.

4 Filtr typu PFS
Jednak na podstawie wyników uzyskanych w testach,
filtry mogą być zaklasyfikowane nawet do dwóch lub
więcej grup filtracyjnych. Przykładowo filtr klasy ISO
ePM1 85% może być jednocześnie sklasyfikowany
jako ISO ePM10 95%. Norma przewiduje jednak, że
należy wybrać i zadeklarować jedną klasę filtracyjną (najlepiej tą, dla której uzyskano pozytywny wynik z pyłem o najniższej ziarnistości) i tylko ta klasyfikacja ma znaleźć się na etykiecie filtra.
Pozostałe wyniki (sprawności uzyskane dla innych
grup ePMx) należy umieścić w raporcie podsumowuNazwa grupy
ISO Coarse
ISO PM10
ISO PM2,5
ISO PM1

E (PM1)
≥ 50 %

Tak jak opisywałem poprzednio, zamiana klasyfikacji filtrów na nową bezwzględnie wymaga przeprowadzenia nowych badań, jednak przybliżoną,
czy też minimalną oczekiwaną, skuteczność filtracji urządzeń opisywanych wg EN 779 można oszacować wg tabeli 3.

Inne zmiany w normie ISO 16890
Norma ISO 16890 wprowadza jeszcze kilka innych
zmian mniej istotnych z punktu widzenia użytkownika, natomiast wartą odnotowania jest zmiana obniżenia straty ciśnienia końcowego filtrów. Poprzednio dla filtrów klasy G1 do G4 przyjmowano wartość
250 Pa, natomiast zgodnie z normą ISO 16890 teraz

Wymagania
E (PM2,5)

E (PM10)
< 50 %
≥ 50 %

≥ 50 %

Klasyfikacja
Przykład
ISO Coarse 35 %
ePM10 55 %
ePM2,5 65 %
ePM1 60 %

Tabela 2 Klasyfikacja ISO 16890

3 Tkanina filtracyjna FMR

PN-EN 779
M5
M6
F7
F8
F9

ePM1 [%]
~ ISO ePM1 (≥ 50 %)
~ ISO ePM1 (≥ 55-75 %)
~ ISO ePM1 (≥ 80 %)

Tabela 3 Oczekiwane sprawności

ePM2,5 [%]
~ ISO ePM2,5 (50-60 %)
~ ISO ePM2,5 (≥ 65 %)
~ ISO ePM2,5 (≥ 80 %)
~ ISO ePM2,5 (≥ 90 %)

ePM10 [%]
~ ISO ePM10 (≥ 50 %)
~ ISO ePM10 (≥ 60 %)
~ ISO ePM10 (≥ 80 %)
~ ISO ePM10 (≥ 90 %)
~ ISO ePM10 (≥ 95 %)
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Zdrowy klimat pomieszczeń
Jakość powietrza w pomieszczeniu przekłada się nie
tylko na nasze zdrowie, ale wpływa również na do-

5

bre samopoczucie, wydajność pracy czy zdolność
koncentracji podczas nauki.
Nowa klasyfikacja filtrów pozwala na lepszą ocenę filtrów dokładnych oraz prostsze i precyzyjniejsze ich dopasowanie do zagrożenia wynikającego
z zanieczyszczenia środowiska zewnętrznego. Norma ISO 16890 była rozwijana przez międzynarodowy komitet standaryzacji, którego TROX jest członkiem stowarzyszonym. Zdobyta wiedza, wieloletnie
doświadczenie w produkcji i eksploatacji filtrów oraz
najbardziej zaawansowana technologia produkcji
pozawalają, aby filtry firmy TROX stanowiły kombinację maksymalnej skuteczności filtracji, najwyższej
efektywności energetycznej i jakości produktu, które przekładają się wprost na dbałość i troskę o ludzi
i ich zdrowie.
Poza standardowymi rozwiązaniami uzdatniania powietrza stosowanymi w centralnych wentylacyjnych
systemach wentylacji i klimatyzacji, warto zastanowić się nad problemem ograniczonej możliwości
ochrony pomieszczeń przed zapyleniem w obiektach, w których zastosowanie centralnej wentylacji,
z różnych przyczyn, jest niemożliwe. Tu również, wychodząc naprzeciw problemowi, firma TROX oferuje
urządzenia wentylacji rozproszonej, typu SCHOOLAIR,
dedykowane przede wszystkim dla istniejących szkół
lub nowoprojektowanych obiektów, w których centralna wentylacja nie występuje.
Podstawowym zadaniem jednostek SCHOOLAIR jest
właśnie zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza
w klasach. SCHOOLAIR to bezkanałowy system wentylacji z odzyskiem ciepła oraz filtracją powietrza zewnętrznego. Urządzenia SCHOOLAIR wyposażone są
w filtry powietrza świeżego o skuteczności do 88%
dla pyłu PM10 oraz do 68% dla pyłu PM2,5 co w obszarach zagrożonych smogiem może być wykorzystane jako skuteczne* narzędzie służące do stworzenia odpowiedniego klimatu w pomieszczeniach
wewnętrznych i w konsekwencji ochrony zdrowia.
Fot., rys.: TROX BSH Technik Polska
* nawet przy ponad 8x krotnym przekroczeniu
średniego stężenia dopuszczalnego PM10 oraz
ponad 3x krotnym PM2,5

6

Prosta i efektywna
kontrola
ogrzewania.

PROSTA
KONFIGURACJA

OSZCZĘDNOŚCI

Termostat jednostrefowy dba o komfort
klientów i pomaga im obniżyć rachunki za
energię, zapewniając zdalną i całodobową
kontrolę nad harmonogramem
ogrzewania.

STAŁA
ŁĄCZNOŚĆ

Aby uzyskać dalsze informacje, odwiedź stronę:
www.getconnected.honeywell.com
rekl ama

jest to 200 Pa oraz analogicznie dla filtrów dokładnych M5 do F9 było 450 Pa, a jest 300 Pa.
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właściwości produktów zużywających energię i mających wpływ na środowisko. Jej zapisy odnoszą się
m.in. do kotłów grzewczych (gazowych, olejowych
i elektrycznych), pomp ciepła, urządzeń kogeneracyjnych, podgrzewaczy wody i zasobników c.w.u.
Odpowiednie rozporządzenia określają szczegółowo proces i zakres wprowadzanych zmian.

Junkers Hydro 4000
– najnowsza linia
przepływowych
podgrzewaczy wody

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 urządzenia, wprowadzając konieczność stosowania etykiet efektywności energetycznej. Ma to na celu ułatwienie konsumentom porównania urządzeń między
sobą oraz umożliwienie łatwej oceny pod kątem ich
efektywności energetycznej.
Rozporządzenie UE 814/2013 określa m.in. wymagania co do minimalnej efektywności energetycznej
urządzeń, dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej oraz maksymalnej emisji tlenków azotu. Podaje
szczegółowo terminy obowiązywania nowych wymagań, które muszą być spełnione, żeby urządzenia mogły być wprowadzane do obrotu.

Przygotuj się na nowe wymagania dyrektywy ErP
Jacek Adamiak

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

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. Oznacza 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

Zgodnie z rozporządzeniem UE
814/2013 od dnia 26 września 2018
roku zaczynają obowiązywać nowe
wymagania odnośnie emisji tlenków
azotu. Dla przepływowych podgrzewaczy wody użytkowej zasilanych paliwem gazowym emisja tlenków azotu
wyrażona w przeliczeniu na dwutlenek 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 jedne z groźniejszych związków zanieczyszczających atmosferę. 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, wysoki stopień bezpieczeństwa, innowacyjna ekotechnologia i oszczędna eksploatacja.
Uzyskanie niskiej emisji tlenków azotu nie jest sprawą łatwą. Zasadniczy wpływ na emisję NOx ma temperatura płomienia. Im jest wyższa, tym emisja jest
większa. Aby uzyskać zamierzony efekt, skonstruowano nowy palnik. Zwiększono jego powierzchnię, wydłużono dysze doprowadzające paliwo – mieszankę
powietrza i gazu, dzięki czemu uzyskano bardzo stabilny i jednorodny płomień. Charakterystycznym elementem płomienia jest jego błękitny kolor przez co
został nazwany „Blue Ocean”. Żeby jeszcze obniżyć
temperaturę, palnik jest chłodzony wodą. Przepływająca woda odbiera część energii cieplnej z palnika, jednocześnie podgrzewając się. Następnie kierowana jest do wymiennika ciepła, gdzie uzyskuje
pożądaną temperaturę.

Junkers Hydro 4000 to nowa gama
podgrzewaczy z otwartą komorą spalania. Obejmuje urządzenia o wydajności od 9 do 14 l/min.

Junkers Hydro 4100
To wersja z zapłonem piezoelektrycznym wyposażona w płomyk dyżurny, który pali się przez cały czas.
Jest to rozwiązanie, które było powszechnie stosowane 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 niesprawnej wentylacji wsteczny ciąg zimnego powietrza może zamrozić wodę w wymienniku, doprowadzając do jego uszkodzenia. Płomyk pilot eliminuje
takie zjawisko. Cały czas podgrzewa wymiennik i zapewnia utrzymanie minimalnego ciągu, zużywając
przy tym niewielkie ilości gazu.
Junkers Hydro 4200
Model z automatycznym zapłonem bateryjnym. Urządzenie 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 pokazywana jest aktualna temperatura przepływającej wody.
W przypadku awarii wyświetlane są kody błędów,
co pozwala na szybką weryfikację usterki.

t e c h n i c z n y
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Termostat Danfoss ma 75 lat
W 1943 roku założyciel firmy Danfoss, Mads Clausen, wynalazł jeden z pierwszych termostatów grzejnikowych
na świecie. Flagowy produkt Danfoss kończy 75 lat.
Do dziś termostat grzejnikowy reguluje ciepło w domach milionom użytkowników. Nadal jednak, ponad 500 milionów grzejników w Europie jest wyposażonych 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. Modernizacja zmniejszyłaby roczną emisję CO2 w Europie
o 29 milionów ton, a inwestycja zwróciłaby się w zaledwie dwa lata - zgodnie z raportem European Building Automation Controls Association.
„Pierwsze na świecie prototypy termostatu grzejnikowego testowane były w biurze mojego ojca. Były
to narodziny pierwszego zaworu termostatycznego przeznaczonego do kontrolowania temperatury
w pomieszczeniu. Reklama produktu rozpoczęła
się w 1952 roku, kiedy to termostat promowany był

jako urządzenie pozwalające na obniżenie kosztów i oferujące większy komfort
w pomieszczeniach
z centralnym ogrzewaniem. Od tego momentu, wszystko się
zaczęło” – wspomina
Jørgen Mads Clausen, Przewodniczący Rady Nadzorczej w Danfoss.
Produkt został opatentowany i zapewnił Danfoss
wiodącą pozycję, gdy firma rozpoczęła masową
produkcję termostatu grzejnikowego. Od 1943 r. linie produkcyjne Danfoss opuściło około 350 milionów termostatów. Najnowsza wersja to inteligentny
termostat grzejnikowy Danfoss Eco™, który zdobył
prestiżowe nagrody RetDot i Danish Design Award
za wysokiej jakości design.
Więcej informacji

Junkers Hydro 4300
Najbardziej zaawansowany model wyposażony
w hydrogenerator. Nie jest wymagana bateria do uruchomienia palnika. Niezbędną energię do wytworzenia iskry urządzenie czerpie z hydroturbiny, która jest napędzana przepływającą wodą.

Wszystkie urządzenia mają automatyczną regulację
temperatury wody. Niezależnie od wielkości strumienia zespół wodny odpowiednio dostosowuje
moc palnika tak, żeby uzyskać stałą, zadaną temperaturę wody.

Jørgen Mads Clausen i Kim Fausing z pierwszym termostatem
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Nowe złączki

Ferro: nowości armatury
instalacyjnej i grzewczej

Do niezwykle popularnych produktów w tej grupie asortymentowej należą złączki zaciskowe do rur miedzianych 15 mm, złączki zaciskowe do rur z tworzywa
16x2 mm oraz do rur wielowarstwowych 16x2 mm.
Wszystkie rodzaje występują z gwintem ¾″ lub ½″ i są
dostępne w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.

Zawory grzejnikowe, termostatyczne (w tym również dostępne w zestawach
z głowicami), głowice termostatyczne i złączki do rur oraz akcesoria
do grzejników to szeroka i zróżnicowana oferta armatury instalacyjnej i grzewczej
FERRO skierowana do instalatorów. Latem tego roku do oferty dołączyły nowe
rozwiązania złączek do rur i nowe typy odpowietrzników do instalacji grzewczych.
Złączka zaciskowa z gwintem ¾″ do rur
z tworzywa 16x2 mm

Odpowietrznik mechaniczny
z pokrętłem metalowym

Odpowietrznik mechaniczny
z pokrętłem

Nowe odpowietrzniki
Nowością w segmencie armatury do instalacji grzewczych są odpowietrzniki różnych typów uzupełniające wcześniejszą ofertę odpowietrzników. Wśród
nowych rozwiązań są odpowietrzniki mechaniczne:
• RA501 – z metalowym pokrętłem, uszczelnieniem

Odpowietrznik automatyczny
½″ boczny

typu o-ring, w rozmiarach ¼″ i ⅜″ oraz
• RA502 – z pokrętłem i uszczelnieniem z tworzywa,
w rozmiarach od ⅛″ do ½″.
Parametry obu odpowietrzników to maksymalna
temperatura pracy 120°C i maksymalne ciśnienie
pracy 1,0 MPa (10 bar).
Z kolei nowy odpowietrznik automatyczny to rozwią-

zanie oznaczone symbolem O15ASB2 i jest to odpowietrznik automatyczny ½″ boczny charakteryzujący
się maksymalną temperaturą pracy 110°C i maksymalnym ciśnieniem pracy 1,0 MPa (10 bar) oraz wysoką odpornością na zanieczyszczenia.
Warto dodać, iż niewątpliwą zaletą odpowietrzników marki FERRO jest szeroka gama rozmiarów od
⅛″ do ½″.
Możliwość wyboru wśród bogatej oferty odpowietrzników powoduje, że znajdziemy tu rozwiązania do
każdego miejsca instalacji, w którym może gromadzić się powietrze i trzeba go stamtąd usunąć, a więc
odpowietrzniki do montowania przy grzejnikach, naczyniach wzbiorczych, na szczytach pionów instalacyjnych, przy źródłach ciepła, jak kotły grzewcze itp.
Odpowietrzniki pełnią niebagatelną rolę w instalacjach grzewczych, zapewniając im wieloletnią żywotność i zwiększając sprawność pracy układu.

Złączka zaciskowa z gwintem ¾″ do rur
wielowarstwowych 16x2 mm

Złączka zaciskowa z gwintem ¾″ do rur
miedzianych 15 mm
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Viega Smartpress – doskonały
do wymiany i remontu instalacji
Viega Smartpress to innowacyjny
system rur wielowarstwowych
z metalowymi złączkami, przeznaczony
do instalacji wody użytkowej
i grzewczych. Nowoczesna technologia
zaprasowywania oraz unikalne zalety
montażowe sprawiają, że coraz więcej
wykonawców i inwestorów wybiera
to rozwiązanie, kiedy trzeba prowadzić
prace w użytkowanych już budynkach.

Złączki zaprasowywane Viega Smartpress z brą-

zu i stali nierdzewnej nie mają o-ringu. Odpada zatem konieczność czasochłonnej kalibracji końców
rur. Również sama technika zaprasowywania na zimno, znacznie przyspiesza montaż i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pracy. To duży atut, kiedy
musimy wymienić lub wyremontować instalację
w zamieszkanym budynku.
Eliminujemy ryzyko uszkodzenia ścian i wyposażenia pomieszczeń, a dzięki znacznemu skróceniu cza-

su prac instalacyjnych, remont jest mniej uciążliwy
dla użytkowników obiektu.
Charakterystyczne dla złączek Smartpress są korpusy z PPSU odporne na duże obciążenia. Założona
na nie rura zapewnia po zaprasowaniu uszczelnienie
na całej powierzchni. Najważniejszą zaletą uszczelnienia powierzchniowego jest możliwość uzyskania
cienkiej ścianki kształtki, a tym samym zmniejszenie
strat ciśnienia na złączkach. W przypadku standardowych złączek zaprasowywanych do rur wielowarstwowych wykonanych z mosiądzu otwór jest tworzony przez wiercenie, tworząc prostokątne zmiany
kierunku przepływu. Uszczelnienie o-ringowe powoduje konieczność pogrubienia ścianki kształtki, czego konsekwencją są duże straty ciśnienia.
Miejsca zmiany kierunku przepływu w korpusie podstawowym złączek Viega Smartpress mają kształt
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optymalny dla przepływu. Charakteryzują się więc
bardzo niskim współczynnikiem oporu miejscowego.
Dzięki niewielkim oporom hydraulicznym już na etapie projektowania instalacji możemy przyjąć mniejszą średnicę przewodów. Pozwala to na wyraźne obniżenie kosztów materiałowych.
Dodatkowo dzięki mniejszej średnicy można zagwarantować krótszy czas oczekiwania na ciepłą wodę
po odkręceniu kurka oraz większe rezerwy przy szczytowym zużyciu.

Smartpress w starych domach
górniczych w Brzeszczach
Doskonałym przykładem wykorzystania zalet systemu
Smartpress są stare domy górnicze w Brzeszczach, które
zostały niedawno podłączone do sieci centralnego ogrzewania. Do tej pory mieszkańcy używali tradycyjnych pieców kaflowych. Nowe instalacje grzewcze oraz ciepłej wody
użytkowej wykonano w systemie Smartpress, wykorzystując rury wielowarstwowe i metalowe złączki o wymiarach
od 16 do 50 mm. Większe średnice od 32 do 50 mm zostały użyte do montażu wymiennikowni i węzłów pomiarowych w lokalach mieszkalnych. Dzięki zastosowaniu systemu firmy Viega, mieszkańcy stuletnich familoków mogą
korzystać z ekonomicznych i bezpiecznych instalacji wody
użytkowej i grzewczej.

Dzięki zastosowaniu systemu firmy Viega, mieszkańcy
stuletnich familoków mogą korzystać z ekonomicznych
i bezpiecznych instalacji wody użytkowej i grzewczej
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Honeywell – „gadżety” do domu
Honeywell na rynku instalacyjnym
znany jest jako dostawca szeroko
rozumianej automatyki do domów,
budynków użyteczności publicznej,
przemysłu. Od lat oferuje rozwiązania
poprawiające oszczędność energii,
chroniące środowisko i zwiększające
bezpieczeństwo ludzi i ich majątku.

dalej

szczelności instalacji na całej długości przewodu.
Urządzenie pozwala na powiadamianie domowników o zaistniałym problemie wraz z momentem jego
powstania. Czujnik przesyła informację o wycieku
wody, przekroczeniu ustawionego limitu temperatury lub wilgotności w domu za pomocą aplikacji na
smartfona. Niezależnie od lokalizacji, użytkownik zostanie powiadomiony, dzięki czemu ma możliwość
niezwłocznego podjęcia działań zapobiegawczych,
które umożliwią uniknięcie kosztownych napraw.
Gdy użytkownik będzie w domu, a czujnik wykryje
wyciek lub problem z wilgotnością, zdarzenie zostanie zasygnalizowane najwyższym na rynku alarmem
dźwiękowym (100 dB).
Montaż. Czujnik świetnie sprawdzi się w pobliżu pralki, zmywarki, toalety, instalacji pod zlewozmywakiem
oraz w innych miejscach wrażliwych na zalania, takich jak piwnica, poddasze lub garaż.
Do instalacji urządzenia wymagane jest połączenie
Wi-Fi i aplikacja Honeywell Home. Instalacja jest prosta i zajmuje tylko kilka minut. Czujnik zasilany jest
bateriami AA, które wystarczają nawet na trzy lata.

Inteligentny termostat T6 (fot. 1)
2w1: komfort i oszczędność energii. Termostat T6
umożliwia przejęcie kontroli nad komfortem w domu.
Został stworzony przez najlepszych inżynierów, aby
móc dostosować się do planu dnia użytkownika, uła-

1
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twić oszczędzanie energii i uczynić jego dom bardziej
inteligentnym. Termostat T6 komunikuje się nie tylko
ze standardowymi kotłami załącz/wyłącz, lecz także z kotłami z komunikacją OpenTherm®.
Design. Dzięki prostemu designowi, pasuje do większości nowoczesnych wnętrz. Ma też duży wyświetlacz oraz czytelne ikony.
Przejmij kontrolę z aplikacją Honeywell Home.
W celu ułatwienia procesu konfiguracji aplikacja Honeywell Home prowadzi użytkownika przez jej poszczególne etapy. Aplikacja obsługuje systemy Android oraz iOs i za pomocą smartfona pozwala zarządzać
ustawieniami T6, co zapewnia użytkownikowi kontrolę w każdym miejscu i o każdej porze.
Regulacja temperatury oparta na lokalizacji użytkownika (geofencing). Termostat T6 dostosowuje się
do stylu życia domownika dzięki innowacyjnej technolo-

gii wirtualnej granicy „geofencing”. Wie, kiedy użytkownik jest poza domem, dzięki czemu może oszczędzać
energię. Kiedy użytkownik jest niedaleko, przygotowuje idealną, zadaną temperaturę na jego powrót.

Aby umożliwić sterowanie termostatem pozostałym członkom rodziny,
urządzenie można połączyć z wieloma
smartfonami lub tabletami.

Czujnik zalania i przeciwzamrożeniowy
W1 Wi-Fi (fot. 2)
Czujnik zalania i przeciwzamrożeniowy W1 Wi-Fi to
urządzenie stworzone, by wykrywać wycieki i nie-

2

09/2018

a r t y k u ł

HOME
O konieczności ich wymiany urządzenie powiadamia
automatycznie. Produkt nie ma kabli elektrycznych,
nie wymaga więc bliskości gniazdka elektrycznego.

Aby uzyskać maksymalny zasięg
i pełne poczucie bezpieczeństwa,
można połączyć w domu wiele czujników, które będą monitorować
wszystkie problematyczne miejsca.
Możliwości rozbudowy do maksymalnej długości 150 metrów.

Kamera bezpieczeństwa C1 Wi-Fi (fot. 3)
Zwiększone bezpieczeństwo oraz możliwość kontroli nad stanem domu to główne motywacje, dla
których użytkownik decyduje się na zakup inteligentnych kamer bezpieczeństwa. Urządzenia te
dają możliwość podglądania tego, co aktualnie dzieje się w domu z poziomu smartfona. Jeśli Twoi klienci, niezależnie od tego gdzie się znajdują, chcą mieć

3

kontrolę nad tym, co dzieje się w ich domach, poleć
im kamerę bezpieczeństwa C1 Wi-Fi. Kamera bezpieczeństwa C1 Wi-Fi pracuje w dzień i w nocy, rejestrując wszystko co się dzieje w domu. Ma szeroki kąt
widzenia, 5-krotny zoom cyfrowy oraz wysoką rozdzielczości (720p). Dzięki temu pozwala na oglądanie
krystalicznie czystego obrazu na żywo. Zastosowana
inteligentna technologia umożliwia kamerze rozpoczęcie nagrywania pięć sekund przed wystąpieniem
zdarzenia, aby nigdy nie przeoczyć czegoś ważnego.
Jeśli wydarzy się coś nietypowego kamera C1 niezwłocznie wysyła powiadomienie na smartfon użytkownika.
Umożliwia to podjęcie stosownej reakcji. Kamera dysponuje specjalnym trybem nadzoru nocnego, który pozwala monitorować obszar w promieniu do 5 metrów.
Dwie regulowane strefy alarmów umożliwiają wskazanie miejsc, gdzie należy zignorować ruch w tle, np.
obracający się wentylator sufitowy. Alternatywnie
mogą one posłużyć do zwiększenia czułości wykrywania w ważnych miejscach, takich jak drzwi i okna.
Łatwa konfiguracja. Kamera C1 została zaprojektowana, aby w pełni sprostać oczekiwaniom klientów,
dlatego też można zamontować ją na stole lub ścianie.
Aby zacząć korzystać z kamery wystarczy ją podłączyć
i skonfigurować za pomocą intuicyjnej aplikacji Honeywell Home, która prowadzi użytkownika przez łatwy
i szybki proces konfiguracji, dzięki brakowi okablowania.
Technologia geofencing. Aplikacja Honeywell Home
korzysta z technologii wirtualnej granicy „geofencing”,
dzięki której śledzi miejsce pobytu użytkownika i na
podstawie wykrytej lokalizacji przełącza się między trybami obecności w domu lub przebywania poza nim.
Kamera automatycznie się włącza, gdy użytkownik
opuszcza dom i wyłącza po jego powrocie — zawsze
dostosowuje się do planu dnia użytkownika.

Kamera bezpieczeństwa C1 Wi-Fi oferuje dwukierunkową transmisję dźwięku.
Oznacza to, że poprzez wbudowany mikrofon umożliwia utrzymywanie kontaktu z rodziną, znajdującą się w domu.

t e c h n i c z n y

s tr. 46

dalej

Tworzywowe zasobniki
Roth Thermotank
Quadroline
Roth Thermotank Quadroline
to PIERWSZY NA ŚWIECIE odporny
na ciśnienie zasobnik wody
użytkowej z wężownicą ze stali
szlachetnej, powstały w technologii
kompozytowej (tworzywo sztuczne
wzmocnione włóknem szklanym)
z aluminiową warstwą antydyfuzyjną.
Zasobnik umożliwia
pracę ze wszystkimi
rodzajami źródła
ciepła, w tym z pompą
ciepła czy instalacją
solarną.

Roth bazuje na własnych doświadczeniach pro-

dukcyjnych. Zaprojektowanie zasobnika Thermotank
Quadroline było możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy w produkcji tworzyw sztucznych.
W konstrukcji zasobnika (wewnątrz i na zewnątrz) zastosowano tworzywo sztuczne PE-RT, dzięki czemu
zasobnik wykazuje właściwości bezkorozyjne.
Innowacyjność produktu została również odzwierciedlona poprzez kompaktowy, praktyczny kształt,

Zapoznaj się z programem
zasobników Quadroline

który ogranicza ilość potrzebnego miejsca do minimum, a jego waga to tylko około 1/3 porównywalnego konwencjonalnego zasobnika ze stali.
Thermotank 325 i 500 przy standardowym wariancie mają etykietę z klasą efektywności B. Przy zastosowaniu opcjonalnego płaszcza termicznego Thermocoat Plus, produkt uzyskuje etykietę z klasą
efektywności A. Stalowe zasobniki ciepła są obecnie w klasach efektywności D lub C.

Zobacz film o Quadroline
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Misja edukacja – szkoły patronackie Galmet
Wspieranie uczelni technicznych i szkół, zwłaszcza zawodowych oraz ścisła
współpraca z nimi w jak najlepszym kształceniu uczniów i studentów w zgodzie
z przyszłymi wymogami rynku pracy. Tak prezentują się główne cele strategii
odpowiedzialnego biznesu realizowanej przez Galmet.

W praktyce taka kooperacja edukacji zawodo-

wej z biznesem najczęściej przejawia się tworzeniem
szkół i klas patronackich. W przypadku wyższych
uczelni technicznych są głównie projekty naukowo-badawcze, czego owocem jest np. jedyne w kraju
laboratorium do badań gruntowych pomp ciepła
z symulatorem pracy pompy, opracowanie konstrukcji kolektorów słonecznych. Firma wielokrotnie wspierała takie palcówki, wyposażając pracownie techniczne w urządzenia i osprzęt z zakresu OZE, czy

przekazując kierunkom i klasom tematycznym kompleksowe systemy grzewcze Galmet.

Wyposażanie szkół
Wzorcowym przykładem współpracy jest zrealizowane ostatnio wyposażenie Technikum Urządzeń
i Systemów Energetyki Odnawialnej przy Zespole
Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie w nowoczesne ekologiczne urządzenia grzewcze. Na podstawie porozumienia, mającego
na celu kreowanie nowoczesnego wizerunku szkolnictwa
zawodowego, podejmowanie
inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej oraz propagowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemie
kształcenia zawodowego, pracownia OZE tej placówki została wyposażona w Hybrydowy System Grzewczy DELTA
marki Galmet. Zestaw składa
się m.in. z pompy ciepła Basic 270 z dwiema wężownicami, kotła c.o. Galaxia KWE
22 kW, kolektorów słonecznych KSG 27 GT wraz z osprzę-

Prezes Robert Galara przekazuje nagrodę Zespołowi Szkół Budowlanych i Drzewnych w Żywcu

tem, a także z instalacji fotowoltaicznej o mocy
2 kWp. Pomysłodawcą kooperacji był jeden z naukowców Politechniki Koszalińskiej, współpracujący z technikum. Niedawno zakład produkcyjny Galmet w Głubczycach odwiedzili również uczniowie szkoły z Darłowa
klasy I i II. Uczniowie przeszli szkolenie produktowe
i zwiedzili działy produkcji OZE, a klasa III odbywała
praktyki zawodowe. Uczniowie zostali też wyposażeni
w komplet materiałów edukacyjnych z zakresu OZE.
Galmet podobne działania prowadzi także z wielo-

ma innymi placówkami, m.in. z ZSP nr 20 z Łodzi, ZSZ
nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Skierniewicach,
ZSCKR im. S. Staszica w Swarożynie, ZSOiT w Miastku, czy ZSM w Głubczycach.

Szkolenia zawodowe i produktowe
Firma regularnie przeprowadza również szkolenia
zawodowe i produktowe, a także prezentacje w siedzibie firmy, bądź placówkach oświatowych. W ta-
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- Współpraca i wsparcie mogą przybierać różne formy – mówi Robert Galara, prezes
Galmet – obejmowania szkół i klas naszym patronatem, przyjmowania uczniów na
praktyki zawodowe, wyposażania pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne, dodatkowe szkolenia, czy fundowanie stypendiów dla najzdolniejszych. Traktujemy
to jako misję i swego rodzaju inwestycję firmy, chcemy uczestniczyć w kształceniu młodego pokolenia w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i realiami rynku pracy,
aby tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi gospodarki i naszego przedsiębiorstwa.
Od początku istnienia firmy robiliśmy to lokalnie, w województwie opolskim i śląskim,
a od kilku lat coraz częściej nawiązujemy kontakty z placówkami z całego kraju. Są to
działania strategiczne, długofalowe, budujące relacje z otoczeniem firmy.

kich spotkaniach uczestniczyły m.in. ZSO z Głubczyc,
Izba Inżynierów z Opola, studenci AGH z Krakowa,
Zespół Szkół Nr 1 z Pszczyny, ZST z Cieszyna, PCKZiU z Wodzisławia Śląskiego, studenci z Politechniki
Opolskiej, ZSM z Głubczyc.

Kampania „Ciepło z Klasą”
Najbardziej znanym przykładem działań na rzecz
edukacji i popularyzacji OZE było „Ciepło z Klasą”
ogólnopolska kampania edukacyjna promująca postawy proekologiczne, wiedzę o tym, jak ważne jest,
czyste powietrze, jak dbałość o środowisko naturalne wpływa na jakość i długość życia. W ramach tej
kampanii kilka szkół w Polsce zostało wyposażonych
w najnowocześniejsze ekologiczne systemy grzewcze Galmet. Główny zwycięzca rywalizacji – Zespół
Szkół Budowlanych i Drzewnych w Żywcu – otrzymał Hybrydowy System Grzewczy Galmet, zawierający m.in. pompy ciepła Airmax2 i Basic 270, zestaw
płaskich kolektorów słonecznych KSG21 Premium
GT oraz ogniw PV w instalacji ON-GRID, zbiornik buforowy, osprzęt do tych urządzeń, elementy montażowe, a także mobilną platformę edukacyjną z zestawem solarnym. Wszystko o łącznej wartości ponad
92 000 zł. Drugą nagrodę o wartości 80 500 zł otrzymał Zespół Szkół nr 1 z Łosic, a trzecią (57 500 zł)

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Marii Skłodowskiej-Curie z Głubczyc. W dogrywce konkursu dodatkowe nagrody zdobyły: SP nr 2
z Głubczyc – system grzewczy, Przedszkole Publiczne
w Łękawicy – tablicę multimedialną, Społeczna Szkoła Podstawowa we Wszemborzu – zestaw profesjonalnych piłek sportowych.
Galmet od kilku lat jest także patronem „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej” organizowanego przez ZSP nr 1 z Sieradza,
a skierowanego do uczniów kierunków OZE z całej
Polski. Innym, wspieranym przez Galmet konkursem,
jest „Zawodowiec” organizowany przez ZSP nr 20
z Łodzi. Galmet nie tylko angażuje się w propagowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii np.
w konkursach i olimpiadach oraz funduje stypendia
studentom – autorom najlepszych prac dyplomowych związanych z tematyką energii odnawialnej,
ale pomaga też wybranym ośrodkom w opracowaniu programów nauczania i doszkalania, dopasowanych do profilu i zapotrzebowania firmy. Najlepsi absolwenci tych szkół mają zapewnione zatrudnienie
w nowoczesnej i rozwijającej się spółce.
Galmet zaprasza do współpracy kolejne
placówki!

Schüco VentoAir lub Schüco VentoPlus
Stosowany w oknach system Schüco VentoAir
reguluje przepływ powietrza w taki sposób,
by zapewnić jego optymalną wymianę.
Ukryte między ościeżnicą a skrzydłem nawiewniki umożliwiają wentylację przy całkowicie zamkniętym skrzydle, dzięki czemu system jest całkowicie bezobsługowy i może
być stosowany także w zamontowanych już
oknach. Wymianę powietrza zapewniają mikroklapy, które reagują na różnicę ciśnienia.
W zależności od ich liczby w oknie mogą uzyskać przepływ powietrza nawet do 15,8 m3/h
przy różnicy ciśnienia 8 Pa. Jednocześnie przy
mocnym parciu wiatru przepływ zostaje ograniczony, co przekłada się na zmniejszenie
strat energii. Nawiewany strumień powietrza
jest dystrybuowany równomiernie, bez uczucia przeciągu.
Natomiast w pomieszczeniach, w których występuje potrzeba usunięcia nadmiaru wilgoci,
można zastosować okna z systemem Schüco
VentoPlus zapewniającym wymianę powietrza nawet do 28,1 m3/h przy różnicy ciśnienia
10 Pa. Rozwiązanie ma wbudowany mechaniczny czujnik wilgoci, który steruje przepływem
powietrza w zależności od aktualnych potrzeb.
Dyskretny element może być zamontowany
w poszerzeniu ościeżnicy lub w profilu skrzydła. Oprócz energooszczędności i estetyki obydwa rozwiązania wentylacji okiennej gwarantują ponadto doskonałą ochronę przed hałasami
z zewnątrz: do 42 dB w przypadku okna z systemem VentoAir i do 41/44 dB (nawiewnik otwarty/zamknięty) w przypadku stolarki z rozwiązaniem VentoPlus.

SCHÜCO
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Fot. Afriso

Filtr siatkowy
czy separator
zanieczyszczeń?
Obecnie na rynku istnieją
zaawansowane metody zapewnienia
sprawności i żywotności instalacji,
które bardzo szybko zyskują na
popularności wśród instalatorów oraz
inwestorów. Separatory powietrza
i zanieczyszczeń FAR to idealne
urządzenia do ochrony instalacji
oraz odpowiedź na słabości filtra
siatkowego.

Zamontowanie jakiegokolwiek urządzenia

w celu zabezpieczenia instalacji grzewczych, jak
i chłodniczych przed zanieczyszczeniami to obecnie podstawa. Cząsteczki stałe niesione przez czynnik niszczą wymienniki kotłów, wirniki pomp,
uszczelnienia na zaworach, jak i elementy termostatyczne.
Ale najbardziej niepożądanym zjawiskiem jest osadzanie się zanieczyszczeń w przewodach, zmniejsza się

Więcej informacji o separatorach FAR

ich przekrój, a osady zbierające się w grzejnikach
wpływają na zmniejszenie ich efektywności. Taka
instalacja nie dość, że traci swoją sprawność, to dodatkowo skraca się jej żywotność.
Najbardziej popularną metodą ochrony instalacji
przed zanieczyszczeniami są filtry siatkowe. Zasada
działania zwykłego filtra siatkowego jest bardzo prosta. Przelot zanieczyszczonego medium odbywa się
przez wlot i wylot, a wszystkie zanieczyszczenia osadzają się na zamontowanym w środku metalowym
filtrze siatkowym. Może wydawać się, że takie urządzenie jest wystarczające i zapewnia odpowiednią
ochronę instalacji. Nie jest to prawdą.

Istnieje szereg różnic pomiędzy zwykłym filtrem
siatkowym, a separatorami powietrza i zanieczyszczeń FAR.
1. Filtr siatkowy wyłapuje wszystkie cząstki o średnicy większej, niż 0,5 mm. Natomiast separatory
powietrza i zanieczyszczeń FAR wyłapują cząstki
o średnicy większej, niż 5 mikrometrów (μm), czyli
są 10 razy bardziej dokładne.
2.	W filtrze siatkowym metodą filtracji jest przepływ
czynnika, który jest wyłapywany przez metalową siatkę. Gdy filtr siatkowy jest mocno zabrudzony następuje zwiększenie strat ciśnienia generowanych przez
filtr, co może skutkować niedostatecznym dogrzaniem pomieszczeń. Separatory FAR nie ograniczają
przepływu, ponieważ w środku mają element filtracyjny, który wprowadza płyn w ruch wirowy. Dzięki temu
zanieczyszczenia się oddzielają i osadzają na dnie separatora, dzięki czemu nie ma spadków ciśnienia.
3.	Separatory powietrza i zanieczyszczeń FAR mają bardzo mocny neodymowy magnes, który zbiera wszystkie metalowe cząstki i opiłki zawieszone w płynie. Filtry
siatkowe są pozbawione jakiegokolwiek dodatkowego elementu, który wspomaga wyłapywanie brudu.
4.	W filtrze siatkowym metalowa siatka jest bardzo
delikatna i podatna na rdzę. W separatorach FAR plastikowy element filtracyjny odporny jest na wysoką temperaturę oraz korozję.
5. Podczas konserwacji filtra siatkowego trzeba odciąć przepływ przed oraz za filtrem, odkręcić filtr
kluczem hydraulicznym oraz wyczyścić pod bieżącą
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wodą. Do separatorów FAR nie potrzeba żadnych
narzędzi oraz nie odcina się przepływów. Wystarczy
odkręcić korek zaworu spustowego, a wszystkie zanieczyszczenia wraz z wodą zostają usunięte.
6.	Separatory powietrza i zanieczyszczeń FAR nie tylko usuwają zanieczyszczenia z instalacji, ale również
wspomagają uwalnianie się powietrza z medium,
aby uchronić je przed obecnością powietrza, które
powoduje korozję.
7.	Separatory powietrza i zanieczyszczeń FAR można montować na przewodach poziomych i pionowych dzięki ruchomym przyłączom.
8.	Gdy mamy już gotową instalację i na montaż separatora nie ma miejsca, można użyć Kompaktowego
separatora zanieczyszczeń FAR, który jest urządzeniem zaprojektowanym do nowoczesnych domowych
instalacji grzewczych głównie z kotłem gazowym.
Dzięki kompaktowym rozmiarom oraz estetycznemu
wyglądowi można montować go na rurociągach poziomych bezpośrednio pod kotłami wiszącymi, gdzie
nie ma możliwości montażu tradycyjnego separatora.
Jest dostępny w wersji z przyłączem kątowym, jak i prostym oraz malowany w kolorze białym.

Podsumowując, jeżeli chcemy dobrze zabezpieczyć instalację, powinniśmy montować zarówno
filtr siatkowy na powrocie z instalacji, jak również separatory powietrza i zanieczyszczeń FAR.
Ten początkowy koszt inwestycyjny na pewno
zwróci się z biegiem lat.
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Ile kosztuje 1 dzień klimatyzacji?

Fot. Klima-Therm

Michał Zalewski

Klimatyzacja to instalacja komfortu. Nie jest ona
niezbędna do eksploatacji pomieszczeń ani z punktu
widzenia przepisów, ani faktycznych potrzeb.
Dzięki zainstalowaniu klimatyzacji w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych czy handlowych,
osiągamy najczęściej zalety niewymierne lub trudno
przeliczalne na korzyści: lepsze samopoczucie,
wyższa wydajność pracy, więcej klientów. Na pewno
możemy jednak z dużym przybliżeniem określić
koszty użytkowania klimatyzacji. Warto przy okazji
zastanowić się, jak rozsądnie korzystać z komfortu
oferowanego przez system, tak aby z jednej strony
nic nie tracić na komforcie, z drugiej zaś nie ponosić
nadmiernych kosztów.
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Ponieważ najlepiej prześledzić to na przykładzie,

przyjrzyjmy się kosztom klimatyzacji domu:
- o powierzchni około 200 m2,
- dwupiętrowego o kubaturze 600 m3,
- wentylowanego mechanicznie poprzez system
z odzyskiem ciepła,
- zlokalizowanego w Warszawie.
Jeden z najcieplejszych dni w roku dla tej lokalizacji
przypada na 16 sierpnia i ten dzień posłuży nam do
analizy kosztów. Dobowy rozkład temperatury w tym
dniu przedstawiono na wykresie 1. Jak widać jest to
naprawdę ciepły dzień z temperaturą sięgającą 33°C,
niespadającą nawet w nocy poniżej 17°C i… na pewno
w tym dniu klimatyzacja jest szczególnie pożądana.

Wielokrotnie użytkownicy obserwując temperaturę na zewnątrz i chcąc się jak najlepiej „zabezpieczyć” przed przegrzaniem, popełniają błąd,
nastawiając bardzo niską temperaturę na regulatorach pomieszczeniowych. Jest to nastawa
nawet 16°C lub bardzo popularna 21°C. Oprócz
tego, że niska temperatura naraża nas na przeziębienia i poczucie dyskomfortu – co jest efektem wręcz przeciwnym do oczekiwanego
– to najzwyczajniej więcej kosztuje.

Ile więcej? Prześledźmy to w dalszej części na wykresach, w których oprócz 21°C, przyjęto inną referencyjną nastawę temperatury, bardziej bezpieczną
i bardziej komfortową 23°C.
Z wykresu 2 widać, że z samego faktu niższej nastawy wynika różnica w czasie użytkowania, klimatyzacja wcześniej się załącza i później wyłącza.
W naszym przypadku są to 2 godziny. Ale nie tylko
czas pracy ma znaczenie. Dużo ważniejsza jest różnica w zapotrzebowaniu energii. Aby prawidłowo
dobrać klimatyzator, określa się tzw. zyski ciepła.
To one stanowią podstawę do doboru klimatyzatora, który w całym zakresie temperatury zewnętrznej

1 Dobowy rozkład temperatury w dniu 16 sierpnia 2018 r. w Warszawie
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3a Zapotrzebowanie energii chłodniczej, elektrycznej i EER dla nastawy 21°C
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3b Zapotrzebowanie energii chłodniczej, elektrycznej i EER dla nastawy 23°C
powinien zneutralizować (odebrać) zyski ciepła odpowiadające danej temperaturze. Zyski ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych czy biurowych głównie
zależą od temperatury zewnętrznej i nasłonecznienia, chociaż oczywiście nie tylko, bo analizie należy
poddać również: liczbę osób, urządzenia zainstalowane w pomieszczeniach (komputery, drukarki, lodówki), oświetlenie czy intensywność wentylacji. Dla
naszego przykładu wyniki obliczenia zysków ciepła
przy obu nastawach przedstawiają rysunki 3a i 3b.
Z wykresów widać, że dla naszego domu powinniśmy
dobrać urządzenie o mocy ponad 13 kW w przypadku
wymaganej nastawy 21°C i ponad 12 kW w przypadku
wymaganej nastawy 23°C. Większa wymagana moc to
oczywiście wyższe koszty – następna pozycja „kosztotwórcza” obok czasu pracy. Ale jest jeszcze trzeci
aspekt. Niższa nastawa temperatury wewnętrznej to
niższy wskaźnik efektywności energetycznej EER, czyli wyższe zapotrzebowanie energii elektrycznej. Maksymalne zapotrzebowanie energii dla nastawy 21°C

to 4,7 kW, dla nastawy 23°C to 6% mniej, czyli 4,5 kW.
Sumując wszystkie pozycje, otrzymujemy dla tego
samego domu i tego samego dnia zapotrzebowanie energii chłodniczej przy nastawie:
• 23°C równe 112 kWh,
• 21°C równe 121 kWh.
Przy zastosowaniu systemu MULTISPLIT FUJITSU
zapotrzebowanie energii elektrycznej wynosi odpowiednio 38,2 oraz 41,3 kWh. Z tego wniosek, że każdy stopień niższej nastawy to ok. 4% wyższe koszty
za energię elektryczną.
Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest jednak jeszcze inny sposób zarządzania temperaturą. Zarówno z punktu widzenia komfortu, jak
i kosztów zamiast stałej temperatury wewnętrznej lepiej jest utrzymywać stałą różnicę temperatury pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem. Różnica ta powinna wynosić około 6oC.
Model temperaturowy wyglądałby w tym przypadku tak
jak na rys. 4. Stała dt 6°C przy zachowaniu progu 23°C
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6 Wykres dobowego zapotrzebowania energii elektrycznej dla jednostki przy nastawach 21°C, 23°C oraz dt 6°C
jako temperatury minimalnej nastawy. W tym przypadku zapotrzebowanie energii chłodniczej, elektrycznej
oraz EER będzie się zmieniało zgodnie z rysunkiem 5.
W przeliczeniu na rzeczywistą energię mamy zapotrzebowanie energii chłodniczej równe 110 kWh oraz

zapotrzebowanie energii elektrycznej równe 34,8 kWh.
W stosunku do nastawy 21°C oszczędność sięga 16%,
a w stosunku do nastawy 23°C również jest imponująca, bo wynosi 9%. W przedziale dobowym jest
to zobrazowane na rys 6.

1 dzień korzystania z klimatyzacji w jednym
z najgorętszych dni lata to koszt nawet…

5 Zapotrzebowanie energii chłodniczej, elektrycznej i EER dla nastawy dt 6°C

Reasumując, rozsądne zarządzanie nastawami temperatury może owocować znacznymi oszczędnościami przy zachowaniu podstawowej funkcjonalności systemu klimatyzacji – podniesienia komfortu użytkowników. Tabela 1
przedstawia zestawienie zapotrzebowania energii chłodniczej i elektrycznej dla systemu klimatyzacji o mocy około
12 kW w rozpatrywanym domu 200 m2 w dniu 16 sierpnia. Warto pamietać, że jest to oczywiście najbardziej niekorzystny wariant obliczeniowy, czyli dzień o ekstrezapotrzebowanie
zapotrzebowanie
malnej temperaturze zewnętrznej, a więc i możnastawa
energii chłodniczej
energii elektrycznej
liwie maksymalnym zużyciu energii elektrycznej
temperatury
kWh
kWh
przez system klimatyzacji. Jeśli przyjmiemy śred°
nastawa 21 C
120,98
41,3
nią orientacyjną cenę energii elektrycznej dla go°
nastawa 23 C
111,99
38,19
spodarstw domowych na poziomie 0,55 zł/kWh,
°
nastawa dt 6 C
110,3
34,8
to otrzymamy koszt między 19 a prawie 23 zł za
Tabela 1 Zestawienie orientacyjnego zapotrzebowania
1 dzień użytkowania klimatyzacji. 4 zł niby niewieenergii chłodniczej i elektrycznej dla systemu klimatyzacji
le, ale takich upalnych dni mamy coraz więcej…
o mocy około 12 kW w dniu 16 sierpnia
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Raport rynku urządzeń
grzewczych 2017
Rozszerzony do połowy 2018 roku
Janusz Starościk

W Polsce od wielu lat nie był dostępny
raport branżowy dotyczący tematu
rozwoju rynku urządzeń grzewczych.
Jedyny – dostępny dla firm i osób
działających w tej branży – raport na ten
temat powstaje za granicą. Ze względu
na specyfikę rynku indywidualnych
urządzeń grzewczych, jak też na obszar
działania SPIUG, niniejszy raport zawiera
informacje na temat sprzedaży urządzeń
grzewczych mniejszej mocy.

Raport oparty jest na analizach własnych SPIUG

Pobierz pełną wersję raportu
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w zakresie samych urządzeń grzewczych. Z uwagi
na proces zbierania informacji o rynku, raport 2017
nawiązuje do sytuacji i danych rynkowych dotyczących
także pierwszego półrocza 2018 roku, jako kontynuacji i odniesienia do sytuacji w analogicznym okresie poprzedzającego roku.
Rok 2017 był wyjątkowo dobry dla całej branży instalacyjno-grzewczej w Polsce jako całości. Tak pozytywna sytuacja rynkowa zarówno w 2017 roku, jak
i od początku 2018 roku pojawiła się w Polsce po raz
pierwszy od wielu lat. Wpływ na to miała dynamika
sprzedaży zarówno w segmencie tzw. nowych insta-

lacji, jak także na tzw. rynku wymian, które wcześniej
tradycyjnie dzieliły się swoimi udziałami względnie
po połowie, z pewną kilkuprocentową różnicą
w jedną lub drugą stronę w zależności od koniunktury. Natomiast w 2017 roku i od początku 2018 roku
widać stałą tendencję wzrostu znaczenia rynku wymian kotłów starych na nowe.
Zjawiska problemowe, które wystąpiły na rynku instalacyjno-grzewczym w IV kwartale i w całym 2017
roku to między innymi: braki kadrowe, presja płacowa wśród pracowników, problemy w relacjach instalator-dostawca-klient. Zaznaczyły się braki towarowe
na początku i w trakcie sezonu sprzedaży spowodowane zwiększonym popytem oraz kontrole różnych
urzędów, począwszy od GIOŚ po izby skarbowe, które
potwierdzały, że jest wszystko w porządku, ale były
obciążeniem dla firm w sytuacji podwyższonego sezonu sprzedaży i wykonawstwa instalacji. Tradycyjnie
można było zauważyć presję cenową, szczególnie po
niepewnym pierwszym kwartale, ale także w okresie
zwiększonego zapotrzebowania na urządzenia. Pod
koniec 2017 roku zaznaczyła się walka konkurencyjna,
czasami w postaci niepohamowanego obniżania cen,
zwłaszcza na inwestycjach, pod hasłem walki o tzw.
„udziały rynkowe”. Niestety nie dają one w dłuższej
perspektywie firmom niczego poza spadkiem marży
i koniecznością nadrabiania obrotem na coraz niższej
marży, aby wypracować plany obrotowe narzucane
przez centrale. W trakcie 2017 roku dała się zauważyć
także dalsza powolna konsolidacja struktur dystrybucyjnych, ale może poza jednym przypadkiem, nie
nastąpiły istotne zmiany w przypadku graczy rynkowych.
Liczba sprzedanych
gazowe kotły wiszące
gazowe kotły wiszące kondensacyjne
gazowe kotły stojące
gazowe kotły stojące kondensacyjne
kotły na paliwa stałe
pomp ciepła
kolektory słoneczne [m2]

2016
172 000
137 600
7000
6600
160 000
19 500
115 400
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Podsumowanie
Wyniki budownictwa mieszkaniowego w 2016
i 2017 roku w zakresie liczby udzielanych pozwoleń
na budowę, zgłoszeń inwestycji do realizacji, jak
także liczby rozpoczynanych budów, pozwalają
z optymizmem patrzeć na potencjalne wyniki branży
instalacyjno-grzewczej w 2018 i 2019 roku. Zresztą
widać to już po osiąganych wynikach sprzedaży
w branży urządzeń grzewczych w pierwszym półroczu
2018 roku.
Pozytywna tendencja powinna się utrzymać, jeżeli
nie nastąpi jakieś większe tąpniecie w światowej
gospodarce, na co nie mamy wpływu lub nie
wystąpią inne negatywne zjawiska polityczne.
Branża instalacyjno-grzewcza w Polsce w 2017 roku
osiągnęła stosunkowo wysokie wzrosty, których
poziom zostanie utrzymany, ale dynamika może
nieco osłabnąć z uwagi na możliwości finansowe
inwestorów. Pamiętajmy, że spora część inwestycji
była finansowana z zasobów własnych inwestorów,
a nie w oparciu o programy wsparcia. W 2018 roku
ruszył, na razie bez spektakularnych wyników, program Mieszkanie Plus, jednak za wcześnie jest
prognozować, jakie będzie miał przełożenie na rynek instalacyjno-grzewczy. Póki co, notuje się
wystarczająco dużo mieszkań do wykończenia oraz
mieszkań, których budowę już rozpoczęto, a będą
musiały być wyposażone w urządzenia grzewcze
i instalacje przyłączeniowe, co raczej dobrze wróży
wynikom w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce w 2018 roku.
2017
225 000
190 000
8200
7700
160 000
24 000
111 100

2018.I-VI
115 800
98 500
3800
3480
bd.
8600
121 000

Źródło: opracowanie SPIUG
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Raport IEO nt.
prognozy kosztów
energii elektrycznej
W 2017 r. Ministerstwo Energii ogłosiło, że do końca
bieżącego roku będzie gotowy projekt dokumentu Polityka Energetyczna Polski do 2040. Jak do tej
pory publikacja dokumentu strategicznego była
odkładana w czasie. Sektor wytwarzania energii
elektrycznej w Polsce będzie musiał zmierzyć się
wkrótce z wielomiliardowymi inwestycjami. Wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Energii wskazują na to, że nie ma jednolitego sposobu tworzenia strategii, ale ogólna idea pozostaje taka sama
– wspieranie i rozwój elektrowni węglowych oraz
uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej poprzez jednoczesne budowanie potencjału jądrowego, aby zrekompensować
emisję CO2 powodowaną przez źródła węglowe.
Zgodnie z przeprowadzoną analizą, opartą na aktualnych założeniach polityki i prognozach zapotrzebowania na moc, jest niemalże pewne, że ceny
energii elektrycznej w Polsce w nadchodzących latach wzrosną. Jak bardzo wzrosną, kiedy i kto zapłaci za decyzje polityczne, to podstawowe pytania, na które należy odpowiedzieć.

Przyczyny wzrostu cen energii elektrycznej?

Ostatnie wypowiedzi Ministerstwa Energii dostarczyły
informacji na temat planowanej strategii dla sektora
wytwarzania energii elektrycznej i umożliwiły opracowanie scenariusza dla przyszłego miksu energetycznego opartego na utrzymaniu generacji węglowej i wprowadzeniu energii jądrowej (scenariusz Nuclear 2031).
Z rządowych zapowiedzi wynika, że w 2040 r. w krajo-

wym miksie elektroenergetycznym będzie 50% węgla,
20% energii jądrowej, 10% gazu ziemnego i tylko 20%
OZE. Taki kształt krajowej strategii energetycznej wiązałby się z koniecznością wprowadzenia 5-6 GW mocy
jądrowych (przy czym pierwsza elektrownia jądrowa
ma powstać po 2030 r.!) – generacja co piątej terawatogodziny energii elektrycznej w 2040 r. ma być wynikiem inwestycji o nakładach ok. 180 mld zł. Zastąpienie
mocy jądrowych innymi technologiami zdecydowanie obniżyłoby CAPEX: scenariusz Offshore 2031 – 130
mld zł; NGas 2031 – 22 mld zł. Należy pamiętać o tym,
że nadal nie rozstrzygniętym jest, w jaki sposób ostatecznie zostanie ukształtowana polityka energetyczna
i jakie środki zostaną wykorzystane do jej wdrożenia.
Nie tylko potencjalne nakłady inwestycyjne na technologie będą siłą napędową wzrostu cen energii elektrycznej. Bardzo istotną jest również ocena „bezpieczeństwa i niezależności” pod kątem sytuacji na rynku paliw
i uprawnień EUA. Unijne ustawodawstwo klimatyczno-energetyczne (reforma ETS, wdrożenie MSR i inne działania mające na celu wzrost cen uprawnień do emisji)
stwarza bardzo niekorzystne warunki dla inwestycji
w konwencjonalne elektrownie. Nawet najbardziej zrównoważone prognozy przewidują, że w 2030 r. ceny EUA
przekroczą poziom 20-22 €/t (inne prognozy wskazują
na możliwy wzrost nawet do 40 €/t). Obecnie poziom
cen EUA przekroczył 16 €/t w maju 2018 r., co oznacza,
że sytuacja rynkowa wykracza poza oczekiwania większości analityków. Również większość prognoz cen
paliw wskazuje na możliwy przyszły trend wzrostowy
(szczególnie w przypadku gazu ziemnego i węgla). Pol-

Scenariusz bazowy (Nuclear 2031) i vs. scenariusze alternatywne – porównanie wyników,
średnia cena energii elektrycznej w sektorze odbiorców końcowych (zł/MWh) w cenach z 2017 r.
– wersja 2.0 z 2018 r. [Źródło: IEO]
ski system energetyczny, który w dużym stopniu zależy
od źródeł generacji węglowej, będzie jednym z najbardziej kosztotwórczych systemów w Europie.
Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował
pełną ocenę planowanej polityki energetycznej
pod kątem jej wpływu na ceny energii elektrycznej (scenariusz bazowy – Nuclear 2031).
Model umożliwia ciągłe monitorowanie procesu
kształtowania polityki energetycznej i porównywanie wyników z alternatywnymi, bardziej opłacalnymi pomysłami na kreowanie strategii energetycznej.
Na rysunku porównano wyniki dla trzech scenariuszy zbudowanych w oparciu o scenariusz podstawowy oparty na węglu: bazowy (Nuclear 2031) i dwa
wspomniane wcześniej (Offshore 2031 i NGas 2031).
Bez cienia wątpliwości odbiorcy końcowi są obciążani większością nieuzasadnionych kosztów polityki energetycznej. W wyniku utrzymania i rozwoju strategii generacji węglowej, do końca 2030 r. średnia
cena energii elektrycznej dla odbiorców końcowych
będzie przekraczać poziom 350 zł/MWh. Według

oświadczeń Ministerstwa Energii kolejnym krokiem
w kształtowaniu miksu energetycznego będzie szybkie i wielkoskalowe wprowadzenie mocy jądrowej do
systemu. W wyniku tego działania należy oczekiwać
dalszych wzrostów cen energii elektrycznej (o około
22% w perspektywie 2031-2050).

Raport IEO nt. prognozy kosztów
energii elektrycznej
• Analiza cen energii elektrycznej i czynników kształtujących
bieżące trendy we wszystkich segmentach rynku.
• Monitoring prac legislacyjnych w UE, rządowych polityk, strategii i regulacji oraz decyzji inwestycyjnych mogących potencjalnie wpłynąć na przyszłe ceny energii elektrycznej.
• Ocena skutków proponowanych regulacji i strategii pod
kątem przyszłego wpływu na ceny energii elektrycznej
z wykorzystaniem autorskiego modelu IEO.
• Analiza danych statystycznych dotyczących rynku polskiego wraz z benchmarkiem na tle rynków europejskich.
Raport wraz z wynikami w formacie Excel jest dostępny
w sklepie IEO
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Fabryka Geberit we Włocławku
W czwartek 23 sierpnia, we włocławskiej fabry-

ce Geberit, odbyła się konferencja prasowa, związana z uruchomieniem nowych linii produkcyjnych
i odsłonięciem muralu na ścianie zakładu. W wydarzeniu, oprócz przedstawicieli mediów, udział wzięli również prezydent Włocławka Marek Wojtkowski
oraz zarząd i pracownicy.
Pierwszym etapem spotkania była prezentacja poświęcona historii fabryki we Włocławku, o której opowiedział dyrektor zarządzający Tomasz Perepeczko.
Następnie menedżer działu technicznego Paweł Grochowalski, przybliżył temat Geberit Production System (GPS) jako najważniejszej zasady, organizującej
pracę we Włocławku, jak również we wszystkich innych fabrykach Geberit na całym świecie. GPS to nie
tylko sposób myślenia i działania, skoncentrowany na
ciągłym rozwoju, lecz także – elastyczny i wciąż rozwijany zestaw zasad, służący zarządzaniu procesami
produkcji i usprawniający pracę wszystkich działów.
Paweł Grochowalski opowiedział również o korzyściach płynących z automatyzacji produkcji i robotyzacji zakładu. Okazuje się, że wbrew pozorom, nie

Nowe roboty szkliwierskie

powoduje ona spadku zatrudnienia, a wręcz przeciwnie. Roboty zastępują ludzi na najbardziej niewdzięcznych i niebezpiecznych odcinkach, pracownicy zaś po przeszkoleniu i przekwalifikowaniu mogą
nadzorować linie produkcyjne lub znajdują zatrudnienie przy innych procesach.
Kolejnym punktem była wycieczka po fabryce.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia
wnętrza zakładu, przyjrzenia się poszczególnym procesom i etapom produkcji, a nawet – dotknięcia materiałów i surowców, z których wytwarzana jest ceramika. O wszystkich procesach produkcji opowiadała
Joanna Stanisławska, specjalista GPS Geberit. Na olbrzymiej hali wyraźnie można było zaobserwować
działanie systemu GPS w praktyce. Włocławski zakład, będący częścią koncernu Geberit, zadziwił czystością, dbałością o wszystkie detale oraz szwajcarskim porządkiem.
Charakterystycznym elementem zakładu, również
związanym z filozofią GPS i ciągłego doskonalenia
się, są stanowiska multifunkcyjne. Pracownicy regularnie zmieniają się przy poszczególnych etapach

Uczestnicy konferencji podczas zwiedzania fabryki
produkcji, dzięki czemu każda z zatrudnionych osób
zna praktycznie cały proces i praca nie jest monotonna. Sercem fabryki we Włocławku jest ogrom-

Uroczyste nadanie imion nowym robotom to tradycja zakładu

ny piec, w którym wypala się elementy ceramiczne.
Piec działa bez przerwy, a praca przy nim trwa non-stop, na trzy zmiany.
Kulminacyjnym punktem dnia była ceremonia nadania imion liniom produkcyjnym robotów, po której
nastąpiło oficjalne ich uruchomienie. Nowe roboty –
Czarek i Dora, odpowiadać będą za szkliwienie wyrobów ceramicznych.
Ostatnią częścią programu było odsłonięcie nowego
muralu na ścianie fabryki. Przedstawia on żywioły,
które zaangażowane są na poszczególnych etapach
produkcji. Autorem tego ręcznie namalowanego obrazu o powierzchni ok. 100 m² i zatytułowanego „Siła
żywiołów, siłą spokoju” jest zamieszkały we Włocławku artysta Remigiusz Laskowski. Co ciekawe – był on
także twórcą poprzedniego muralu, stworzonego 10
lat wcześniej w tym samym miejscu.
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Odpływy do brodzików Tempoplex
Efektowne deszczownice to obecnie jeden z najpopularniejszych trendów łazienkowych. Takie rozwiązanie oznacza stosunkowo duży przepływ wody. Doskonale tu sprawdzą się komplety odpływowe Tempoplex Plus o wydajności aż 51 l/min,
czyli powyżej 100% ponad normę PN-EN 274-1. Takie parametry są wystarczające
praktycznie w każdej sytuacji. W konwencjonalnych prysznicach optymalnym rozwiązaniem będzie standardowy Tempoplex o wydajności 38,4 l/min. Obydwa modele mają podwójne uszczelnienie, co gwarantuje bezpieczeństwo i bezproblemową eksploatację.
Wysokość zabudowy kompletów Tempoplex
i Tempoplex Plus z otworem odpływowym
o średnicy 90 mm, wynosi zaledwie 80 lub 90 mm.
Viega oferuje również model Tempoplex o wysokości 60 mm i wydajności 0,55 l/s (33 l/min).
Są one idealnym rozwiązaniem przy renowacji łazienek i przy brodzikach montowanych na równi
z posadzką. Kolejna zaleta odpływów Viega,
szczególnie w wypadku brodzików montowanych
w sposób niedający dostępu do syfonu po instalacji, to szybki i bezproblemowy montaż. Zastosowane w nich rozwiązania pozwalają na podłączenie korpusu odpływu do instalacji, sprawdzenie
szczelności i montaż brodzika w kolejnym kroku,
bez ryzyka pozostawienia odpływu, którego prawidłowe działanie nie zostało sprawdzone.
Dzięki przemyślanej konstrukcji, czyszczenie odpływów Tempoplex nie sprawi problemów. Wyjmowany element syfonu, zapewnia szybki dostęp do korpusu. Praktycznym rozwiązaniem
jest również wyciągany korek, dający bezpośredni dostęp do rury odpływowej. Umożliwia to łatwe wprowadzenie, w razie potrzeby, spirali do
instalacji kanalizacyjnej. Opcjonalnie można do
wszystkich opisanych wzorów Tempoplex zamówić dodatkowe sitko wstępnie wyłapujące zanieczyszczenia. Sitko montowane jest bezpośrednio pod kołpakiem.
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Termostatyczny zawór mieszający NovaMix Value
Zawory trzydrogowe NovaMix Value chronią przed oparzeniem w instalacjach wody użytkowej i rozdzielają strumienie wody o różnych
wartościach temperatury w systemach ogrzewania podłogowego. W tym roku firma Taconova zaprezentowała nową wersję, przeznaczoną do temperatury 20-50°C. Model jest dostępny w rozmiarach DN 15 do DN 25 i zastępuje dotychczasowy zawór NovaMix Standard (zakres temperatur 20-40°C).Dzięki odporności NovaMix na temperatury do 100°C (wersja ze zintegrowanym zaworem zwrotnym do 90°C)
sprawdzają się zwłaszcza w instalacjach solarnych. Innym przykładem zastosowania jest układ podwyższania temperatury na powrocie
w obiegach kotłów z paliwem stałym, gdzie zawór służy do oddzielenia temperatury.
Dzięki termostatycznemu czujnikowi cieczowemu zawory NovaMix nie potrzebują dodatkowego zasilania.
Duży skok wrzeciona umożliwia dokładną regulację temperatury. Warstwa ochronna zapobiegająca odkładaniu się osadów i możliwość szybkiej wymiany termicznego zaworu regulacyjnego znacznie ułatwiają konserwację armatury.
Blokując niebieską śrubę nastawczą można zapobiegać niezamierzonym zmianom ustawienia temperatury. W przypadku braku dostawy zimnej wody, zawór automatycznie odcina dopływ wody ciepłej.
Tak jak wcześniejsza wersja, nowe zawory są opcjonalnie wyposażone w urządzenie zapobiegające
przepływowi zwrotnemu.
Oferta NovaMix obejmuje modele o bezstopniowej regulacji w zakresach 20-50°C, 20-70°C, 30-70°C
oraz 45-65°C (zgodnie z DIN EN 15092). Dla większych przepływów, do 102 l/min, dostępny jest zawór
NovaMix High Capacity 70 (20-70°C).

TACONOVA

Klimatyzatory sterowane głosem
Integracja klimatyzacji z systemami głośników inteligentnych – to nowość, którą Mateko
zaprezentuje w trakcie tegorocznych targów IFA. Wdrażana przez firmę technologia asystenta głosowego jest w pełni kompatybilna z wiodącymi głośnikami na rynku, takimi jak Amazon
Alexa czy Google Home. Urządzenia klimatyzacyjne Mateko zapewniają przyjemną temperaturę w domu, jednocześnie gwarantując klientom nową jakość w zakresie ich użytkowania.
Dzieje się tak za pomocą systemu umożliwiającego wydawanie komend głosem. Wprowadzany przez Mateko asystent głosowy znacznie ułatwi kontrolę nad jakością powietrza.
Flagowymi produktami wyposażonymi w system asystenta głosowego są klimatyzatory
Moby Blue. Urządzenia z tej serii pojawią się w dwóch wersjach kolorystycznych: klasycznej
białej oraz eleganckiej czarnej. Moby Blue pomagają ochładzać, podgrzewać, osuszać i wentylować pomieszczenia, teraz również za pomocą poleceń wydawanych ustnie.

MATEKO
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Hybrydowy system Panasonic VRF
Dążąc do zapewnienia maksymalnej efektywności systemów VRF Panasonic stworzył
innowacyjne rozwiązanie łączące technologię gazową i elektryczną. W efekcie powstał najbardziej wydajny w ofercie firmy
hybrydowy układ składający
się w jednostki zasilanej gazem
(GHP), jednostki elektrycznej
(EHP) oraz inteligentnego sterownika. Ten ostatni monitoruje zużycie i zapotrzebowanie na
energię oraz obciążenie systemu, aby obliczyć, który wariant
zapewni największe oszczędności – GHP, EHP czy jednoczesna
praca obu jednostek. Sterownik
automatycznie przełącza system między poszczególnymi wariantami, gwarantując jego optymalną pracę.
Dzięki połączeniu technologii GHP i EHP rozwiązanie pozwala znacznie ograniczyć wykorzystanie energii
elektrycznej w godzinach szczytu. Jednostka GHP zużywa mniej niż 10% energii potrzebnej do zasilania jednostki EHP przy jej pełnym obciążeniu. W efekcie zwolniona energia elektryczna może być wykorzystywana
do innych zastosowań, takich jak oświetlenie czy zasilanie wind.
Z kolei w sytuacjach, kiedy wskaźnik obciążenia jest niski, np. gdy w hotelu przebywa niewielu gości, system
przełącza się na technologię elektryczną. Ponieważ EHP może pracować ze znacznie mniejszą wydajnością
niż GHP w okresach poza szczytem, ogrzewanie lub chłodzenie można wówczas skierować dokładnie do tych
obszarów, w których jest ono potrzebne. Ponadto możliwość przełączenia systemu na technologią elektryczną przedłuża żywotność silnika GHP, co z kolei prowadzi do ograniczenia kosztów utrzymania. Dodatkowo
wymagania instalacyjne i konserwacyjne są zredukowane dzięki jednemu obiegowi czynnika chłodniczego.
Zaletą hybrydowego systemu VRF Panasonic jest także możliwość dostarczania c.w.u. praktycznie bezkosztowo. Udaje się to osiągnąć dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego wytwarzanego przez silnik GHP.
W przypadku obiektów o dużym zapotrzebowaniu na c.w.u., jak hotele, funkcja ta może generować ogromne
oszczędności.
Hybrydowa jednostka VRF jest zarządzana przez scentralizowany inteligentny sterownik (CZ-256ESMC3), który monitoruje zużycie energii i oblicza współczynnik rozłożenia obciążenia tak, by przełączać system między
technologią GHP i EHP dla jak najbardziej wydajnej pracy.
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Grzejnik serii Nefertiti
Nefertiti to grzejniki łazienkowe, które ogrzewają za pomocą grzałki, oleistego płynu grzewczego, ale można je
także podłączyć do instalacji c.o. (model Mixt). Urządzenia mają wydajny i cichy wentylator o mocy 1000 W, który podnosi temperaturę łazienki o 2-4°C w kilka minut. Aby poprawić jakość powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu, wbudowano w niego siatkowy filtr cząsteczek stałych, wielorazowego użytku.
Grzejniki z mogą pracować z maksymalną mocą w czasie od 10 min do 2 h, a następnie samoczynnie powracają do normalnego cyklu pracy. Można skorzystać z funkcji, która automatycznie co 24 h, załącza tryb pracy
z pełną mocą, na okres 2 h. Do dyspozycji są także 2 dekoracyjne wieszaki, które łączą estetykę urządzenia
z jego funkcjonalnością i komfortem. Obrotowa konstrukcja modelu Pivot zwiększa komfort użytkowania, gdyż
kąt otwarcia 180° zapewnia bardziej wydajną pracę. Grzejnik wyposażono w czujnik otwartego okna, który automatycznie zatrzymuje jego pracę na czas wietrzenia pomieszczenia. Grzejnikami z serii Nefertiti sterować
można nie tylko za pomocą programatora naściennego i pilota, ale również telefonem czy tabletem.
W zależności od mocy, można kupić grzejniki od 500 do 2000 W, cena od 848 zł do 2740 zł. Modele Mixt i Initial
są w białym kolorze, natomiast Pivot w antracytowym.

ATLANTIC
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Antybakteryjne przyciski do WC
i pisuaru TECEnow
Nowe antybakteryjne przyciski TECEnow to jeden z ciekawszych przykładów tego, jak innowacja, wiedza i doświadczenie mogą sprzyjać higienie w łazience. TECEnow to seria minimalistycznych przycisków, wyróżniających
się klasycznym, ponadczasowym wzornictwem i płaską powierzchnią. Seria została poszerzona o nowy model –
białe antybakteryjne przyciski do WC i pisuaru. Aktywne jony srebra, odpowiedzialne za hamowanie rozwoju drobnoustrojów, wykorzystano na etapie produkcji. Ich gęste rozmieszczenie w całej masie surowca skutecznie przyczynia się do ochrony przed bakteriami przez cały okres użytkowania przycisków. Dużą zaletą, zarówno modeli do
WC i pisuaru, jest możliwość montażu standardowego lub w wersji zlicowanej z płytką ścienną.
Przyciski z serii TECEnow do WC opierają się na sprawdzonej technologii spłukiwania dwoma ilościami wody
i są zgodne ze wszystkimi spłuczkami TECE. Mogą być uruchamiane z przodu lub od góry i są kompatybilne
z płytką maskującą z koszem na kostkę czyszczącą.
Z kolei przyciski TECEnow do pisuaru oferują możliwość montażu zlicowanego za pomocą ramki montażowej
oraz ekonomicznego spłukiwania, dzięki regulacji ilości wody w zakresie 1, 2 lub 4 litry. Producent zaleca stosowanie przycisku przy minimalnym ciśnieniu przepływu wynoszącym 0,5 bar.
TECEnow do WC, biały antybakteryjny – 189 zł netto.
TECEnow do pisuaru, biały antybakteryjny – 323 zł netto.

TECE
Spis reklamodawców

Afriso str. 8, Beretta str. 19, De Dietrich str. 13, Ferro str. 2,3, 5, 6, 7,
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