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Centrum Szkoleniowe ISOVER z nowym
zapleczem technicznym

Centrum Szkoleniowe działające przy gliwickim zakładzie
produkcyjnym ISOVER od ponad 4 lat szkoli wykonawców z zagadnień związanych z izolacją. Zajęcia obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktykę, którą uczestnicy mają okazją przećwiczyć na specjalnych
konstrukcjach szkoleniowych. W październiku uruchomione zostało nowe zaplecze techniczne.
Tylko w 2018 roku w Centrum Szkoleniowym ISOVER od-

będzie się ponad 70 szkoleń, w których łącznie weźmie
udział ponad 1100 uczestników. W większości są to wykonawcy – osoby indywidualne i firmy, które na co dzień
specjalizują się w montażu materiałów izolacyjnych.
O tym, jak dynamicznie rozwija się ten rynek i jak olbrzymia jest potrzeba szkoleń, świadczy rosnące z roku na
rok zainteresowanie działalnością Centrum w Gliwicach
i wysoka frekwencja na każdorazowym szkoleniu. Zmieniają się przepisy prawne, warunki techniczne, a przede
wszystkim rozwiązania, które dają nowe możliwości.
Na dwóch kondygnacjach Centrum o łącznej powierzchni użytkowej ponad 500 m2 znajdują się sala wykładowa „Thermistar”, sala treningowa „Mistrzów Izolacji”
do prowadzenia szkoleń praktycznych oraz cała infrastruktura uzupełniająca, w tym modele z przekrojami
wzorcowych rozwiązań izolacyjnych ISOVER oraz nowa
konstrukcja dla aplikacji: dach skośny, ściana działowa,
przedścianka, stropy drewniane, podłoga na legarach,
sufit podwieszany, izolacja koszy dachowych i glifów
okiennych. Daje ona szeroki zakres możliwości szkoleniowych oraz pozwala na przeprowadzanie testów izolacji. Dzięki niej zajęcia praktyczne są bardziej efektywne
i komfortowe dla uczestników. Niezmiennie prowadzone są testy szczelności, szkolenia z izolacji sufitów żelbetowych, fasad wentylowanych, instalacji technicznych
HVAC oraz izolacji przemysłowych.
Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać zgłoszenie wraz z wymaganymi danymi. Najbliższe terminy dostępne są na stronie: www.isover.pl/szkolenia
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Immergas – gwarancja 2+3 tylko
w punktach z akredytacją

Immergas oferuje użytkownikom możliwość wydłużenia gwarancji z 2 do 5 lat.
Programem wydłużonej gwarancji Immergas objęte są
wyłącznie produkty zakupione w punkcie sprzedaży z ważną Akredytacją Immergas. Rozszerzona gwarancja Immergas 2+3 obowiązuje dla wszystkich kotłów
z oferty domowej oraz kotłów z serii Victrix Pro z ofert
obiektowej marki Immergas, które zostaną zakupione w punkcie sprzedaży z ważną akredytacją Immergas, zostaną poprawnie zainstalowane, sprawdzone
i uruchomione przez serwis z ważnymi uprawnieniami Immergas, zarejestrowane na stronie w określonym
w warunkach gwarancji terminie, oraz będą użytkowane
i konserwowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozszerzenie gwarancji nie wymaga wykupienia dodatkowego pakietu gwarancyjnego, w związku z czym
nie wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie
nabywcy.
Popularne internetowe serwisy aukcyjne oraz sklepy
internetowe oferują w sprzedaży produkty Immergas.
Nie jest to rekomendowane miejsce zakupu produktów Immergas, gdyż produkty nabyte tą drogą mogą
być pozbawione opcji rozszerzonej gwarancji.
Dlatego producent rekomenduje sprawdzenie akredytowanych punktów
na www.immergas.pl
przed dokonaniem
zakupu.
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Projekt GeoPLASMA-CE – geotermalne pompy ciepła dla Krakowa!
W dniu 25 września 2018 roku w krakowskim Magistracie, pl. Wszystkich Św. 3-4, odbyła się konferencja – „National Stakeholder’s Event”, organizowana przez Akade-

mię Górniczo-Hutniczą oraz miasto Kraków w ramach
realizacji międzynarodowego projektu GeoPLASMA-CE.
Projekt finansowany był ze środków programu Interreg
Central Europe.
W projekcie uczestniczy 11 partnerów, pochodzących z 6 krajów
Europy Środkowej: Austrii, Niemiec, Słowenii, Czech, Słowacji.
Z Polski, w projekcie
uczestniczył: PIG– PIB
oraz AGH Akademia
Górniczo-Hutnicza.
Projekt realizowany będzie w latach 2016-2019.
Całkowita wartość projektu to 2 896 081 €,
z czego dofinansowanie
ze środków programu
INTERREG-CE wyniosło
2 388 495 €.
Partnerami stowarzyszonymi AGH są: miasto Kraków głównie
Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Polska
Organizacja Rozwoju
Technologii Pomp Ciepła PORT PC), którego
reprezentant – dr inż.

Adolf Mirowski uczestniczył w niniejszej konferencji.
Opracowanie spójnego, trójwymiarowego modelu
geologicznego, z uwzględnieniem skomplikowanej
tektoniki w obrębie Krakowa, stanowi kamień milowy w zakresie rozpoznania budowy geologicznej Krakowa. Nie dość wspomnieć, że pomimo kilkudziesięciu lat prac geologicznych nad rozpoznaniem budowy
wgłębnej Krakowa, będzie to pierwszy tego typu, trójwymiarowy model geologiczny, wykonany w skali
całego miasta.
W ramach projektu GeoPLASMA-CE zostaną oszacowane zasoby energii geotermalnej, zakumulowane w płytkim profilu geologicznym, tj. do głębokości 200 m p.p.t.,
zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia.
AGH utworzy również katalog informacji dotyczących
zagrożeń środowiskowych oraz ograniczeń formalno-prawnych związanych z wykorzystaniem ciepła Ziemi, które udostępniane jest za pomocą płytkich otworów wiertniczych (o głębokości zwykle poniżej 500 m)
i przetwarzanej przez pompy ciepła. Należy tutaj podkreślić, że technologia pomp ciepła wykorzystuje energię elektryczną, jednakże eliminuje konieczność spalania paliw kopalnych w miejscu jej wykorzystania. W tym
układzie paliwa kopalne, w tym węgiel są spalane w instalacjach przemysłowych, gdzie stosowane technologie gwarantują wysoką sprawność procesów spalania,
przy zachowaniu maksymalnej dbałości o ograniczenie
emisji zanieczyszczeń środowiska.
Więcej informacji o projekcie pod adresem:
www.geoplasma-ce.eu
Źródło: PORT PC (kliknij)

Nowy dyrektor generalny
w Zehnder Polska
Zehnder ma w Polsce nowego dyrektora generalnego.
Funkcję tę objął Radosław Palmowski.
Radosław Palmowski pełnił wiele funkcji związanych
z zarządzaniem sprzedażą w organizacjach międzynarodowych, ostatnio jako dyrektor sprzedaży w PPG Deco
Polska, lidera na rynku farb i lakierów architektonicznych.
Jego zadaniem będzie umacnianie pozycji rynkowej firmy Zehnder Polska, jako wiodącego dostawcy i producenta systemów optymalnego klimatu wnętrza. Główne
linie produktowe Zehnder to grzejniki dekoracyjne, komfortowa wentylacja wnętrz, systemy ogrzewania i chłodzenia sufitowego oraz
Clean air solutions (systemy
filtracji).
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45. urodziny Daikin Europe
Daikin w połowie września świętował 45. urodziny istnienia firmy w Europie, organizując uroczystość dla pracowników w Belgii w Ostend Casino. Daikin Europe N.V.
jest częścią Daikin Industries Ltd., głównej siły produkcyjnej działającej globalnie w 150 krajach i osiągającej
obroty w wysokości 17 620 milionów euro.

W jednym z powitalnych przemówień Masatsugu Minaka,
prezes Daikin Europe powiedział:
– Kluczem do naszej strategii była szybka ekspansja naszych działań badawczo-rozwojowych, wspierana przez
siłę roboczą, która wzrosła z 170 pracowników pięć lat
temu do ponad 350 dzisiaj. Otwarcie w 2011 roku Centrum Development EMEA doprowadziło do rozwoju wielu
nowych produktów, co pozwoliło nam realizować nowe
możliwości na rynku, na przykład do ogrzewania, wraz
z wprowadzeniem nowej serii Altherma. Nasze obroty
przekroczyły wartość dwóch miliardów euro w 2015 roku.
W latach 2013-2017 osiągnęliśmy 133% wzrostu, a rok 2018
również był rekordowy.
Po stronie środowiska, mamy również znaczny postęp: byliśmy pierwsi w Europie we wprowadzeniu nowego czynnika R32, który w porównaniu do poprzednich czynników
chłodniczych, w znacznie mniejszym stopniu wpływa na
globalne ocieplenie.
Jeśli chodzi o ekspansję nowych firm, w 2016 roku skonsolidowaliśmy naszą strategię, aby stać się liderem we
wszystkich segmentach rynku HVAC-R. Jednocześnie
Daikin Europe przywitał w grupie firmę Zanotti, która ma
ponad 50-letnie doświadczenie w chłodnictwie.

Pierwszego dnia dwudniowego wydarzenia Daikin powitał 553 gości VIP, w tym oficjalnych przedstawicieli,
klientów i partnerów. W wydarzeniu wzięli udział kluczowi przedstawiciele, w tym: Bart Tommelein – zastępca premier rządu flamandzkiego, Vande Lanotte –
prezydent miasta Ostenda, Carl Decaluwé – gubernator
Zachodniej Flandrii, Hajime Hayashi – japoński ambasador w Belgii i Kazuo Kodama – japoński ambasador
Unii Europejskiej.
Zaprezentowano również wideo belgijskiego premiera Charlesa Michela, gratulujące firmie Daikin sukcesu,
który wniósł znaczący wkład w krajową gospodarkę.
Tematem wydarzenia był The Wonderful World of Daikin
wybrany tak, aby odzwierciedlał kierunek firmy jako wizjonerskiego innowatora, zaangażowanego w ochronę
środowiska i pozytywnie rozwijającego się w przyszłości. Program dnia podkreślał podstawowe wartości firmy, oparte na zaufaniu i wspólnej dumie oraz pasji do
firmy i środowiska. Uroczystość zakończyła się zgromadzeniem 2300 pracowników Daikin i gości
z całego regionu
EMEA.
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Geberit partnerem programu Strażnicy Rzek WWF

Z okazji Światowego Dnia Rzek odbyła się konferencja inaugurująca program Strażnicy Rzek WWF.
Wzięli w niej udział przedstawiciele WWF Polska
oraz partnerzy. Geberit został partnerem strategicznym programu.
Celem programu jest ochrona wyjątkowo cennego elementu polskiej przyrody, jakim są rzeki. Niestety działalność człowieka ma coraz bardziej niszczący wpływ,
nie tylko na same rzeki i ich ekosystemy, lecz także na
ich otoczenie. Zanieczyszczenie, sztuczne regulowanie
nurtu, pogłębianie i inne ingerencje powodują nieodwracalne zmiany. Jedynie 20% polskich rzek istnieje dziś
w niezmienionym, naturalnym stanie. Program Strażnicy Rzek ma uświadamiać skalę problemu, edukować,
a także umożliwiać każdemu bezpośrednie działanie

dla dobra środowiska. – Program Strażnicy Rzek WWF jest narzędziem umożliwiającym wypełnienie społecznej misji na rzecz
ochrony rzek przez każdego, komu los naturalnie płynących rzek nie jest obojętny – mówi
Mirosław Proppe, prezes WWF Polska.
Każdy może zostać strażnikiem i pokazał
narzędzia, które mogą być przydatne strażnikom, np. do monitoringu wybranego odcinka rzeki. Do programu można przystąpić
poprzez zgłoszenie w specjalnym formularzu na stronie www.straznicy.wwf.pl
Prezentacja Przemysława Powalacza, prezesa zarządu Geberit Polska, dotyczyła odpowiedzialności społecznej firmy oraz działań, jakie podejmuje ona dla zmniejszenia
oddziaływania na środowisko i oszczędzania energii.
Geberit jest liderem branży, jeśli chodzi o skalę wydatków na badania i rozwój. W roku 2017 było to blisko 80
mln franków. Wszystkie produkty są zoptymalizowane
pod kątem ich przyjazności dla środowiska, maksymalnej oszczędności wody, wydajności i trwałości.
Ponieważ troska o środowisko i zasoby wodne pozostaje w centrum uwagi koncernu, pracownicy Geberit
już od dłuższego czasu angażują się w program Strażnicy Rzek, organizując spływy kajakowe, rajdy lub spacery wzdłuż rzek. Teraz przyszła kolej na wsparcie zewnętrznych działań.
Więcej informacji:
www.straznicy.wwf.pl
www.geberit.pl/wwf
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Targi Grupy SBS 2019 – znamy termin
W 2019 r. Targi Grupy SBS w Strykowie odbędą się w dniach 25-26
kwietnia. Jak we wszystkich poprzednich edycjach targom towarzyszyć będzie akcja autokarowa
dla instalatorów z Hurtowni Partnerskich Grupy SBS.
Targi Grupy SBS organizowane są
co dwa lata, nadchodzące wydarzenie będzie już 7. edycją. Goście
będą mogli zapoznać się z czołowymi wystawcami w branży.
Jak zawsze nie zabraknie nowości produktowych, atrakcji,
konkursów i grillowych przysmaków.

Koniec „podatku słonecznego” w Hiszpanii
Rząd w Madrycie rezygnuje z kontrowersyjnej opłaty, którą
w ostatnich latach byli obarczani hiszpańscy prosumenci.
Opłatę naliczaną hiszpańskim prosumentom, nazywaną
słonecznym podatkiem (hiszp. impuesto al sol), wprowadził kilka lat temu rząd Mariano Rajoya – jako jedną
z wielu regulacji uderzających w energetykę odnawialną w Hiszpanii.
W efekcie wprowadzenia tego podatku Hiszpanie produkujący energię głównie na własny użytek, zaliczani

przez hiszpańskie prawo do grupy tzw. autokonsumentów, za sam fakt posiadania przyłączenia swojej instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej płacili przynajmniej kilkadziesiąt euro rocznie.
Opłata była naliczana w przypadku instalacji o mocy
od 10 kW.
Źródło: Gram w zielone
Pełna wersja informacji na
www.gramwzzielone.pl:
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Ventia: wizyta w fabryce KOMFOVENT
KOMFOVENT to największy zakład produkcyjny w Europie Północno-Wschodniej. Rocznie produkuje ponad

20 000 szt. central wentylacyjnych (serie DOMEKT, VERSO,
VERSO Pro i KLASIK), dystrybuowanych do 80 krajów. Jako

wyłączny dystrybutor KOMFOVENT w Polsce, firma Ventia
zaprosiła swoich klientów na wspólny wyjazd na Litwę.

W programie oprócz zwiedzania Wilna czy zamku w Trokach było również poznanie fabryki.

Duże zainteresowanie programem priorytetowym Czyste Powietrze
– Mieszkańcy Polski złożyli w ciągu niespełna miesiąca ponad 6,2 tyś. wniosków w ramach programu Czyste Powietrze – powiedziała wiceprezes NFOŚiGW
Anna Król na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który 18 października odbył się
w Katowicach.
Podczas spotkania rozmawiano o korzyściach Programu
priorytetowego Czyste Powietrze, zasadach ubiegania
się o wsparcie oraz o pozytywnym wpłynie Programu
na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Organizatorem kongresu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który wraz
z innymi wojewódzkimi funduszami od 19 września 2018 r.
przyjmuje wnioski w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.
Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nadrzędnym jego celem
jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych poprzez gruntowną
termomodernizację budynków z jednoczesną wymianą źródeł ciepła.

Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć objętych programem to 103 mld zł.
Podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania
jest wymiana starych źródeł ciepła – pieców i kotłów
na paliwa stałe/zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
które spełniają wymagania programu priorytetowego.
Ponadto dofinansowanie można otrzymać na zakup
i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych, które mogą zostać dofinansowane do 100%
(wyłącznie w formie pożyczki) oraz w przypadku budyn-

ków istniejących prace dotyczące zmniejszenia energochłonności budynku (ocieplenie ścian, wymiana okien
i drzwi, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej oraz montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła).
Harmonogram spotkań informacyjnych
Czyste Powietrze
Szczegóły Programu Czyste Powietrze
Pełna treść informacji
Źródło:
NFOŚiGW

rekl ama

FERRO – bogaty program armatury sanitarnej, instalacyjnej i techniki grzewczej

odpowietrznik
automatyczny 1” do grzejnika aluminiowego

10/2018

a k t u a l n o ś c i

HOME

s tr. 7

dalej

Daikin: testy agregatów wody lodowej w obecności klientów
Jeszcze w tym roku Daikin Applied Europe umożliwi klientom możliwość obserwacji procesu testowania urządzeń,
czyli WITNESS TEST w nowej komorze klimatycznej. Będzie to możliwe w centrum testowym mieszczącym się
przy fabryce we Włoszech w miejscowości Cecchina (niedaleko Rzymu). Będą tam testowane urządzenia z bardzo szerokiego zakresu, w tym przede wszystkim chillery
chłodzone wodą i powietrzem (do 2000 kW wydajności
chłodniczej z zastosowanymi nawet 30 wentylatorami),
w symulowanych warunkach zewnętrznych od -15 do
52°C. Stanowiska testowe przeznaczone specjalnie do
agregatów wody lodowej chłodzonych wodą pozwolą
zbadać urządzenia o wydajności chłodniczej 2 MW, 4 MW

i 11 MW. Testom będą podlegały również pompy ciepła
oraz procesy free-coolingu i odzysku ciepła.
Laboratorium ma akredytację zgodności z EN 14511:2013
i ISO 9614:2009 oraz z innymi normami branżowymi europejskimi i amerykańskimi oraz aprobatą AHRI. Ma również uprawnienia do testowania urządzeń chłodzonych
powietrzem na potrzeby certyfikacji Eurovent.
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków dla obserwatorów przy komorze testowej znajduje się w pełni wyposażone pomieszczenie, w którym w komfortowych warunkach można przyglądać się badaniu.
Na monitorach jest możliwość obserwowania charakterystyk urządzeń testowanych w komorach.

Kontrola jakości paliw stałych poprawi czystość powietrza w Polsce
Eliminacja z rynku paliw stałych nieprzystosowanych do spalania w gospodarstwach domowych
jest głównym celem wydanych przez ministra energii rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Przyjęcie ustawy i wydanie rozporządzeń stanowi realizację jednego z trzech najważniejszych filarów programu Czyste Powietrze. Dwa pozostałe to przyjęcie
standardów emisyjnych dla kotłów węglowych małej
mocy wykorzystywanych w gospodarstwach domowych (punkt ten został zrealizowany już w ubiegłym
roku poprzez wydanie rozporządzenia ministra rozwo-

ju i finansów) oraz uruchomienie 19 września br. naboru wniosków do realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16
wojewódzkich funduszy powszechnego programu termomodernizacji i wymiany przestarzałych źródeł ciepła
w polskich domach.
Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz rozporządzenia wykonawcze tworzą system
regulacji prawnych, którego najważniejsze elementy to:
• ustawowy zakaz sprzedaży paliw stałych nieprzystosowanych do spalania w gospodarstwach domowych
tj. mułów i flotokoncentratów,

• ustawowy zakaz importowania do Polski węgla niesortowanego tzw. „niesortu”,
• wprowadzenie nieistniejącego do tej pory w polskim
systemie prawnym narzędzia budowy świadomości konsumenckiej, tj. świadectwa jakości paliw stałych, które
na żądanie klienci otrzymywać będą od sprzedawców
węgla, dostając w ten sposób informacje na temat wartości opałowej kupowanych paliw,
• budowa systemu instytucjonalnej kontroli jakości paliw
stałych przez Krajową Administrację Skarbową, Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Inspekcję Handlową, które wyposażone zostały w stosowne upraw-

nienia kontrolne oraz mają zapewnione środki budżetowe na realizację tych zadań do 2027 roku w łącznej
kwocie ponad 78 milionów złotych.
Przyjęty pakiet rozwiązań tj. ustawa i rozporządzenia
kompleksowo regulują kwestię jakości paliw stałych poprzez określenie dopuszczalnych parametrów, sposobu
pobierania próbek do analizy, metod badania jakości paliw oraz określają wzór świadectwa jakości.
Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii
Pełna wersja informacji
z dnia 04.10.2018
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Spotkanie kluczowych Partnerów Handlowych marki Buderus
Marka Buderus zaprezentowała kluczowym partnerom
biznesowym swoją nową identyfikację wizualną. Prezentacja marki odbyła się podczas wyjątkowego wieczoru
zorganizowanego w podwarszawskim Hotelu Narwil.
Nowa koncepcja wizualna Buderus, oparta na liniach
i figurach geometrycznych, była kluczowym motywem
spotkania dla najważniejszych partnerów biznesowych.
Nowoczesną odsłonę marki podkreślały wszystkie elementy scenografii, prezentacje oraz program artystyczny. Wieczór rozpoczął pokaz multimedialny, w którym
na ogromnym prostopadłościanie zbudowanym z ekranów LED zaprezentowano nową wersję logotypu Buderus. Zwieńczeniem części artystycznej wieczoru były
pokazy: laserowy i pirotechniczny.

Przedstawiciele Buderus w swoich wystąpieniach podkreślali cztery najważniejsze atuty marki – innowacyjne
urządzenia, profesjonalną sieć sprzedaży i obsługę projektów, wpływ na kreowanie rynku oraz zaawansowa-

ne narzędzia wsparcia dla projektantów i instalatorów.
W spotkaniu wzięło udział 260 osób. W scenografii wykorzystano 17 ekranów i ponad 200 urządzeń oświetleniowych, a na scenie wystąpiło aż 20 artystów znanych

z różnych edycji programu Mam Talent. Goście wieczoru utwierdzili się w przekonaniu, że to właśnie Buderus
wyznacza standardy przyszłości i jest ekspertem systemowych rozwiązań grzewczych.

rze aglomeracji Somonino (woj. pomorskie), w gminie
Ksawerów (woj. łódzkie), na terenie gminy Giżycko (woj.
warmińsko-mazurskie), w Międzyzdrojach (woj. zachodniopomorskie), na terenie gminy Piątnica (woj. podlaskie), w Polance Wielkiej (woj. małopolskie), w Rawiczu-Żołędnicy (woj. wielkopolskie), w Markach i w Mińsku
Mazowieckim (woj. mazowieckie) oraz w Leżajsku (woj.
podkarpackie).
Dzięki dotacjom z unijnego Funduszu Spójności oraz
niskooprocentowanym pożyczkom ze środków krajowych NFOŚiGW mieszkańcy wymienionych miejscowości

otrzymają nowoczesne instalacje wodno-kanalizacyjne.
Łączne dofinansowanie do tych projektów, które NFOŚiGW przekaże beneficjentom, wyniesie 78 157 671 zł.
Pełna treść informacji: kliknij

i Olsztyn (w woj. warmińsko- mazurskim) zmodernizują
sieci przesyłu ciepła. Poprawa wydajności ciepłowniczej
w wymienionych 6 miastach będzie możliwa dzięki dofinansowaniom przekazanym przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycje
przyniosą wymierne korzyści ekologiczne, m.in. spadek emisji dwutlenku węgla oraz szkodliwych pyłów.
Pełna treść
informacji:
kliknij

Aktualności z NFOŚiGW
Ponad 78 mln zł dla 10 miast na rozwój
sieci wodno-kanalizacyjnych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże kolejnym dziesięciu miejscowościom w Polsce ponad 78 mln zł dofinansowania na
inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tej kwocie ponad
16 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a około 62 mln zł – ze środków własnych NFOŚiGW.
Rezultatem będzie rozbudowa oraz usprawnienie działania lokalnych sieci wodno-kanalizacyjnych na obsza-

Ponad 33 mln zł ze środków POIiŚ 2014-2020
i NFOŚiGW na poprawę efektywności
dystrybucji ciepła w 6 miastach
Krosno (w woj. podkarpackim), Działdowo (w woj. warmińsko-mazurskim), Zduńska Wola (w woj. łódzkim), Mielec (w woj. podkarpackim), Suwałki (w woj. podlaskim)
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Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przyjęta przez rząd
Ustawa pozwoli uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jego
budżet w latach 2019-24 wyniesie ok. 1,2 mld złotych.
Dzięki przyjętym dziś rozwiązaniom możliwe będzie sfinansowanie nawet 100% kosztów wymiany pieców i ocieplenia domów należących do najbardziej potrzebujących
osób – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
Pilotaż programu pozwoli nam opracować kompleksowy,
ogólnopolski program termomodernizacji budynków mieszkalnych. Jest to jeden z filarów walki o czyste powietrze,
dzięki któremu jakość powietrza w Polsce radykalnie się
poprawi, a wydatki na ogrzewanie ponoszone przez Polaków będą mniejsze – podkreślił Piotr Woźny, pełnomocnik
prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze.
Kto zostanie objęty programem? W pierwszej kolejności wsparcie zostanie skierowane do miejscowości
poniżej 100 tys. mieszkańców, wśród których są między innymi te umieszczone przez Światową Organizację
Zdrowia w 2016 i w 2018 roku na liście europejskich miast
z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Wnioski
o dofinansowanie będą jednak mogły składać wszystkie gminy, które borykają się z problemem smogu spowodowanego emisją zanieczyszczeń z przestarzałych
urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych.
W przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców, szczegóły planów naprawczych zostaną ustalone wspólnie
z władzami miasta oraz z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestią jakości powietrza.

Na co i w jakiej wysokości zostanie udzielone wsparcie?
Dofinansowaniem zostaną objęte tzw. przedsięwzięcia
niskoemisyjne, czyli wymiana wysokoemisyjnych źródeł
ogrzewania na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń lub podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej przy jednoczesnej termomodernizacji budynku. Inwestycje te będą mogły być sfinansowane nawet w 100%.
Współpraca rządu i samorządów. Realizacja pilotażowego programu będzie wymagała ścisłej współpracy
rządu i samorządów. Gminy zidentyfikują gospodarstwa
domowe, których dotyczy problem ubóstwa energetycznego. Minister właściwy ds. gospodarki – obecnie minister przedsiębiorczości i technologii – podejmie decyzję o pomocy. Po pozytywnej ocenie gmina oraz resort
będą mogły podpisać porozumienie, w którym określony zostanie zakres i charakterystyka przedsięwzięć niskoemisyjnych. To będzie podstawa dofinansowania.
Dotacje zostaną wypłacone bezpośrednio do gmin.
Finansowanie. Budżet na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów jest szacowany na ok. 1,2 mld złotych.
Część planowanych kosztów inwestycji poniesie gmina.
W przypadku miejscowości do 100 000 mieszkańców
wkład gminy powinien wynieść 30% kosztów, natomiast
w przypadku większych miast – powyżej 30% kosztów.
Pozostała część inwestycji (tj. do 70% kosztów przedsięwzięć niskoemisyjnych) zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa m.in. z części
wpływów z tzw. opłaty recyklingowej. Środki te zostaną

przekazane gminom po podpisaniu porozumienia za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
Problem ubóstwa energetycznego w Polsce. Ustawa
o wspieraniu termomodernizacji i remontów to nie tylko ważny krok w kierunku walki ze smogiem, ale również
przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu. Problem ten
dotyczy 4,6 mln osób w Polsce, głównie mieszkańców wsi
i małych miast. Zdecydowana większość z nich, bo aż 75%
osób, mieszka w domach jednorodzinnych. Oznacza to, że
co ósmy mieszkaniec Polski stoi przed dylematem czy np.
ogrzać mieszkanie czy ograniczyć inne dobra. Niska emisja,
czyli zanieczyszczenia wydobywające się z kominów nieocieplonych domów jednorodzinnych, ogrzewanych tzw. kopciuchami, to jedna z głównych przyczyn smogu w Polsce.
Działania rządu w walce o czyste powietrze. Ustawa
o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która umożliwi gminom sfinansowanie i przeprowadzenie termomodernizacji oraz wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych ubogich energetycznie gospodarstw domowych, to istotny element
rządowego Programu Czyste Powietrze. Jednocześnie od
połowy września realizowany jest również program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych
i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania skierowany bezpośrednio do wszystkich mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy będą w stanie pokryć, w zależności
od osiąganych dochodów, cześć kosztów inwestycji. Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z szes-

nastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska.
Planowany budżet tego programu wynosi 103 mld złotych,
a jego realizacja przewidziana została na lata 2018-2029.
Uzupełnieniem działań na rzecz termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania będzie również termomodernizacyjna ulga podatkowa. W zeszłym tygodniu rząd przyjął
projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która ma wprowadzić taką ulgę od 1 stycznia 2019 r.
Niezwykle istotne znaczenie dla realizacji programu Czyste Powietrze i poprawy jakości powietrza w Polsce mają
również przepisy uchwalonej przez parlament w wakacje i podpisanej już przez prezydenta nowelizacji ustawy
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Ustawa, wraz z przyjętymi w ostatnich dniach rozporządzeniami, wprowadza zakaz sprzedaży do gospodarstw
domowych najbardziej szkodliwych paliw stałych (muły
i flotokoncentraty). Wprowadza też całkowicie nowy system świadectw jakości paliw stałych, dzięki której konsumenci dostaną informacje dotyczącą poziomu kaloryczności i jakości kupowanych przez nich paliw stałych.
Warto tu także wspomnieć, o obowiązującym od października 2017 r. rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które przewiduje restrykcyjne wymagania dla instalowanych kotłów
na paliwo stałe od 0 do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach.
Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii
Informacja z dnia 09.10.2018
na stronie ministerstwa
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Konferencja 12. Dni
Oszczędzania Energii

I Forum Kobiet pod hasłem „Mój zdrowy dom”
26 września 2018 r. w centrum Warszawy przy ulicy Mysiej 3 odbyło się I Forum Kobiet pod hasłem „Mój zdrowy
dom”. Spotkanie to było zorganizowane przez kobiety,
o kobietach i dla kobiet i poruszało zagadnienia związane z jedną z najważniejszych dziedzin życia dla kobiet
– zdrowym, komfortowym, ale i bezpiecznym domem.
Spotkanie objęło dyskusję ze specjalistami firm z ofertą
do budowy budynków oraz zapewniło uzyskanie niezbędnej wiedzy na temat tworzenia funkcjonalnego i bezpiecznego domu. Motywem przewodnim Forum były zagadnienia związane z budową, remontem i wykańczaniem
domu – postrzeganego nie tylko jako budynek, ale przede
wszystkim jako obszar naszego codziennego życia i miejsca, w którym spędzamy zdecydowaną większość czasu.
Forum poprowadziła Grażyna Torbicka, umiejętnie zadając pytania od zawsze nurtujące potencjalnych właścicieli domów:
– czy można połączyć design z funkcjonalnością?

s tr. 10

12. Dni Oszczędzania Energii (12. DOE) odbędą się
w dniach 14-15 listopada 2018 roku we Wrocławiu. Tematem konferencji jest „Głęboka termomodernizacja
– wybrane zagadnienia z zakresu energochłonności,
akustyki, konstrukcji i wymagań przeciwpożarowych”.
Konferencja skierowana jest do uczestników procesu
inwestycyjnego: projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru, audytorów energetycznych, inwestorów oraz zarządców nieruchomości.

Wśród partnerów Forum była firma Viessmann, której przedstawiciel Łukasz Sajewicz naświetlił tematy
dotyczące komfortu cieplnego i odnawialnych źródeł energii. Omówił m.in. korzyści, jakie niesie ze sobą
ogrzewanie pompą ciepła, również w kontekście zdrowia i bezpieczeństwa
– jak zaprojektować dom, który będzie komfortowy
i przyjazny naszej rodzinie?
– czym się kierować przy wyborze materiałów budowlanych i wykończeniowych, by były trwałe, a jednocześnie nieszkodliwe dla naszego zdrowia?
Uczestnicy Forum mieli okazję wysłuchać prelekcji
przedstawicieli branży architektonicznej, budowlanej
oraz instalacyjnej (firm ARCHIPELAG, ECOWATER, WIENERBERGER, VELUX i VIESSMANN) i poznać najważniejsze aspekty wpływające na budowę i użytkowanie
zdrowego domu – a więc przyjaznego domownikom
i środowisku naturalnemu.
Zwieńczeniem Forum była wizyta gościa specjalnego,
którym była Barbara Stuhr, od lat zaangażowana w dzia-

łalność społeczną na rzecz osób chorych na nowotwory
oraz w pomoc ich bliskim. Przez pryzmat własnych doświadczeń podzieliła się z uczestnikami cennymi radami, jak być szczęśliwą niezależnie od przeciwności losu
i jak dzielić się szczęściem z domownikami.
Organizatorem Forum była Fundacja Świadomi Klimatu
wspierająca działalności na rzecz zainicjowania procesu
zmian gospodarczych, cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki do prowadzenia zdrowego trybu
życia w zdrowym środowisku naturalnym, w tym działalności w zakresie ekologii, ochrony środowiska, ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
wspomagania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.
Więcej informacji: www.mojzdrowydom.eu

Główne tematy, które zostaną poruszone
na konferencji to:
• termomodernizacja budynków – możliwości i ograniczenia,
• termomodernizacja budynków i czystość powietrza,
• projektowanie elewacji z wykorzystaniem nowych
technologii,
• konieczność wzmacniania elewacji oraz technologie
mocowań,
• jakość powietrza i skuteczna wentylacja w istniejących budynkach,
• ogrzewanie i chłodzenie za pomocą pompy ciepła
i systemy ogrzewania płaszczyznowego,
• charakterystyka energetyczna budynków na WT2021.
Źródło: www.12doe.cieplej.pl
Zapraszamy do zapoznania się
z programem
konferencji
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Najstarsze urządzenie firmy ALTER
W związku z trwającymi obchodami jubileuszu
30-lecia Alter zaprasza do udziału w specjalnej promocji, w której poszukujemy najstarszego na rynku urządzenia marki ALTER. Warto sprawdzić, czy
jest gdzieś dawne urządzenia zakupione lata temu.
Jeśli tak – należy zrobić:
• zdjęcie urządzenia,
• zdjęcie, na którym widać nr fabryczny lub inny dokument potwierdzający rok produkcji.
Promocja trwa od 16.10.2018 r. do 16.11.2018 r.

dalej

Danfoss – dobór online dla projektantów

Ogłoszenie laureatów promocji nastąpi w środę
21.11.2018 r. Warunkiem udziału w promocji jest
akceptacja regulaminu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (przejdź) poprzez podanie danych kontaktowych osoby uczestniczącej w promocji oraz fotografii zgłaszanego urządzenia.
W promocji wyłonionych zostanie pięć najstarszych
urządzeń spośród nadesłanych zgłoszeń, a uczestnicy promocji zgłaszający te urządzenia otrzymają
możliwość zakupu Domowego Alarmu Gazowego
firmy ALTER S.A. w promocyjnej cenie 1 zł netto.

Danfoss przedstawia narzędzie doboru online dla projektantów. Platforma zawiera dwa moduły:
• Heat Selector – do doboru komponentów automatyki ciepłowniczej oraz zaworów równoważących do instalacji HVAC;
• Design Tool – moduł służący do kalkulacji węzłów cieplnych na podstawie predefiniowanych schematów oraz parametrów dostarczonych przez użytkownika.
Narzędzie pozwala na: wybór zastosowania, łatwe obliczenia, porównanie i wybór produktów, zapisywanie raportów, pobieranie i udostępnianie dokumentacji, oszczędność czasu oraz optymalizację procesu planowania.
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Aneta Raczek (FERRO) laureatką konkursu
Polski Przedsiębiorca 2017
Aneta Raczek, prezes zarządu FERRO SA została laureatką
konkursu „Polski Przedsiębiorca 2017 Gazety Polskiej Codziennie” w kategorii Eksporter.
W konkursie organizowanym już po raz trzeci przez Gazetę
Polską Codziennie wyłoniono liderów polskiej gospodarki,
przyznając nagrodę w kilku kategoriach: Eksporter, Innowator, Lider Przemysłu, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz
Filantrop.
Laureaci Konkursu zostali wybrani przez kapitułę konkursu
złożoną z przedstawicieli: Agencji Rozwoju Przemysłu, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Instytutu Staszica, a także reprezentantów organizacji ekonomicznych i naukowych oraz przedstawicieli rynku medialnego.
Parterem strategicznym konkursu była największa polska instytucja finansowa: PKO Bank Polski.
Wręczenie nagrody trzeciej edycji konkursu „Polski Przedsiębiorca 2017 Gazety Polskiej Codziennie” odbyło się podczas
uroczystej Galii 1 października 2018 roku w budynku Conference Center at The Tides w Warszawie.

t e c h n i c z n y
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Zarejestruj się na www.heatselector.danfoss.com i dobierz
odpowiednie rozwiązanie.
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Spotkanie Roczne Partnerów Grupy SBS
ferencja, podczas której prezes Grupy SBS Sławomir
Maciejewski podsumował dotychczasowe działania,
przedstawił udział w sprzedaży 10 czołowych producentów w branży. Statystyki te potwierdziły rosnący udział
Grupy w rynku. Wskazane zostały również dalsze kierunki działań SBS. Jako kluczowe osie rozwoju zostały uznane: konsolidacja i digitalizacja. Prezes Maciejewski przedstawiając działania konsolidacyjne, zaznaczył,
że większość z nich prowadzona jest już od dłuższego
czasu. Wskazał na projekty marketingowe, rozwój marek własnych: KELLER, NANOPANEL, DELFIN, posiadanie produktów na wyłączność, czy program lojalnościowy Integris+. Mówiąc o digitalizacji podkreślił, że Grupa
SBS od początku swojego istnienia wprowadzała nowoczesne rozwiązania mające na celu optymalizację
pracy i rozwój technologiczny wspierający zarządzanie.
Podczas spotkania zapowiedziano również kolejny krok
w tym temacie, jakim będzie wdrożenie platformy B2B.
Po dokonaniu podsumowań przyszła pora na spotkanie
z Mecenasami. W tym roku uświetnili je: Armatura Kraków, Deante, Elektromet, Ferro, Geberit, Grundfos, Immergas, KAN, Perfexim, Purmo, Vaillant i Wobet Hydret.
Gościem specjalnym Kawiarenki był Tomasz Boruc –
dyrektor zarządzający Związku Hurtowni Instalacyjnych,
który także podczas konferencji przedstawiał główne założenia ZHI, jak również wskazał na to, jak istotna dla systemu zarządzania informacją produktową jest jego dobra klasyfikacja w katalogach, kartach produktowych czy
w internecie. Podczas sobotniej uroczystej kolacji wystąpił Waldemar Malicki z Filharmonią Dowcipu w programie
„Naga prawda o klasyce”. Występ nastroił gości do dalszej szampańskiej zabawy, która trwała do białego rana.

Porady fachowców | Aktualności z branży | Informacje o produktach | Promocje | Katalog firm
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VBW – Zasłużony dla Polskiej
Przedsiębiorczości
W czerwcu 2018 w Warszawie odbyła się Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, podczas
której wręczone zostały nagrody dla Laureatów uhonorowanych w projekcie „Orły Polskiej
Przedsiębiorczości”. Patronat nad tym ogólnopolskim projektem roztacza Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Podczas Gali zaszczytny tytuł Zasłużony dla Polskiej Przedsiębiorczości przyznano firmie VBW Engineering. Ten prestiżowy projekt nagradza wyjątkowe dokonania polskich przedsiębiorców, którzy nie tylko stworzyli trwałe struktury biznesowe swoich
firm, ale także wywierają pozytywny wpływ na gospodarczy rozwój danych regionów kraju i stanowią wzór i inspirację działania dla pozostałych właścicieli firm.

Clima-Produkt buduje nową halę magazynową

rekl ama

W dniach 5-7 października 2018 roku, w Hotelu OSSA Congress & Spa pod Rawą Mazowiecką Grupa SBS świętowała kolejny, 16. rok działalności na rynku. Był to czas
poświęcony rozmowom branżowym, wewnętrznym podsumowaniom, ale także świetnej zabawie w gronie Partnerów oraz Mecenasów Spotkania Rocznego. Jednym
z ważniejszych punktów Spotkania Rocznego była kon-
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Zmiany właścicielskie, które zaszły
w Clima-Produkt w połowie 2018
roku (od czerwca właścicielem spółki jest Klima-Therm), pociągnęły za
sobą reorganizację na niemal każdej płaszczyźnie funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
Obecnie firma koncentruje się na
rozwoju i ulepszaniu oferty produktowej. W następstwie tych działań,
w 2019 roku ma zostać rozpoczęta
budowa nowej hali magazynowej
Clima-Produkt w Pszczółkach, przy ulicy Żuławskiej 6.
Hala wysokiego składowania (kalenica na wysokości
9,9 m), będzie ponad 2 metry wyższa od usytuowanego
obok zakładu produkcyjnego. Dodatkowe blisko 2400 m2
nowej powierzchni magazynowej umożliwi modernizację
i usprawnienie procesu produkcyjnego. Nowo powstała
hala zostanie połączona z istniejącym zakładem produkcyjnym, a w następstwie zorganizowany będzie wydajny i bezpieczny ciąg produkcyjny. Ponadto, już wkrótce
hala produkcyjna zostanie doposażona w nowe, zaawan-

sowane technologicznie urządzenia do obróbki blachy.
– Nowy układ połączonych hal pozwoli na zwiększenie
mocy produkcyjnej Clima-Produkt i optymalizację całego procesu produkcyjnego. Nowa powierzchnia magazynowa będzie podzielona na dwie części: magazyn podzespołów produkcyjnych i magazyn wyrobów gotowych,
których działanie usprawnią trzy nowo powstałe doki załadunkowe – mówi Piotr Świerczek, członek
zarządu Clima-Produkt Sp. z o.o. odpowiedzialny za
pion techniczny.
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MySMART – nowoczesny
kocioł kondensacyjny
Z inteligentnym sterowaniem
Grażyna Bentkowska

Kotły kondensacyjne MySMART marki Beretta stanowią kompleksowe rozwiązanie
dla każdego mieszkania i domu jednorodzinnego, gwarantują m.in. oszczędności
eksploatacyjne, zadowolenie wynikające z łatwej obsługi urządzenia oraz większą
swobodę w montażu. Kotły te są również jednymi z najbardziej efektywnych
energetycznie gazowych urządzeń kondensacyjnych na naszym rynku.

Sercem MySMART jest rurowy wymiennik o unikalnej budowie. Wykonano go ze stopu aluminium i nie ma żadnych łączeń spawanych.
Przewodność cieplna materiału, z jakiego jest
wykonany, pozwala na równomierny rozkład
temperatury, co zapobiega tworzeniu się miejsc
przegrzewu, a tym samym zwiększa trwałość
wymiennika. Natomiast jego struktura zapewnia
pełny przepływ wody kotłowej (bez spadków ciśnienia), zapobiega osadzaniu się kamienia oraz
umożliwia jego pełną konserwację, co zwiększa
trwałość urządzenia i obniża koszty eksploatacji.

Frontalny dostęp do wymiennika

kondensacyjnego
Dostęp do wymiennika, jak i pozostałych podzespołów kotła znajduje się od przodu, co umożliwia większą swobodę podczas montażu. W zasadzie nie ma
ograniczeń związanych z wymogami zachowania

minimalnych odległości od ściany – jedyne o czym
należy pamiętać, to możliwość zdjęcia obudowy.
Profesjonaliści dostrzegą z kolei, że wszystkie prace
konserwacyjno-serwisowe można sprawnie przeprowadzić od przodu kotła. Innowacyjny system
szyn umożliwia wysuwanie i wsuwanie wymiennika, jak „szuflady”, co wpływa również korzystnie na
czas wykonania przeglądu i czyszczenia wymiennika.
Dzięki udoskonalonej technologii wymiennik charakteryzuje się bardzo wysoką sezonową efektywnością
energetyczną na poziomie 94% (sprawność liczona
w sposób podyktowany nową dyrektywą Unii Europejskiej ErP). Kocioł wyposażono w inteligentny programator BeSMART ze sterowaniem poprzez WiFi.
Podłączenie sterownika do kotła w trybie komunikacji cyfrowej OT gwarantuje uzyskanie klasy efektywności energetycznej na poziomie A+ dla systemu.
Inteligetne sterowanie z poziomu
smartfona lub tabletu w standardzie
Programator BeSMART WiFi umożliwia użytkowniko-

wi zdalne sterowanie i zarządzanie komfortem cieplnym we własnym domu, a także kontrolę kotła poprzez WiFi za pośrednictwem smartfona lub tabletu.
Z poziomu mobilnego urządzenia można sprawdzić
stan systemu ogrzewania, jak również zaprogramować przedziały czasowe, regulować temperaturę, czy
zmieniać tryby pracy kotła. Dzięki bezpłatnej aplikacji BeSMART można się przekonać, jak z pozoru
skomplikowane programowanie sterownika i zarządzanie pracą kotła, jest łatwe i intuicyjne. Po podłączeniu programatora do kotła w trybie komunikacji

cyfrowej OT, można dodatkowo sterować temperaturą ciepłej wody użytkowej, wybrać krzywą grzewczą, czy podejrzeć aktualną temperaturę zewnętrzną. Temperatura zewnętrzna może być odczytana
z sondy zewnętrznej (jeśli podłączona, stanowi akcesorium dodatkowe) albo też może być pobrana ze
strony internetowej (bez konieczności podłączenia
sondy zewnętrznej). Programator BeSMART można
też podłączyć do kotła przewodowo lub bezprzewodowo (również bez sterowania poprzez WiFi).
To od użytkownika zależy, w jaki sposób będzie stero-
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Perfekcyjnie dobrana moc
Kocioł MySMART, jak i pozostałe kotły kondensacyjne marki Beretta dedykowane do mieszkań oraz
domów jednorodzinnych, są certyfikowane RANGE
RATED. Homologacja ta umożliwia dostosowanie
maksymalnej mocy kotła do rzeczywistego cieplnego zapotrzebowania systemu grzewczego, do wielkości ogrzewanej powierzchni i wyliczeń projektanta (z zakresu modulacji kotła). Zmiany mocy na c.o.
dokonuje Autoryzowany Serwis Beretta, ustawiając
prędkość obrotów wentylatora wg krzywej, znajdującej się w instrukcji do urządzenia. Nowo wybrana
moc będzie stanowić maksymalną moc kotła w systemie centralnego ogrzewania, co wpłynie pozytywnie na pozostałe parametry pracy urządzenia: wzrost
sprawności kotła, mniejsze zużycie gazu oraz obniże-

8 lat gwarancji
W związku z wysoką jakością urządzeń marki Beretta, firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. proponuje 8-letnią gwarancję na kotły kondensacyjne MySMART, której
szczegółowe warunki znajdują się w karcie gwarancyjnej
kotła i na stronie internetowej www.beretta.pl. Dzięki rejestracji na www.rejestracja.beretta.pl, użytkownik zostanie poinformowany o planowanym przeglądzie urządzenia,
a w przypadku zagubienia karty gwarancyjnej, wszystkie
dane odnośnie serwisowania kotła znajdą się w bazie danych producenta. Należy również podkreślić, że kotły kondensacyjne MySMART produkowane są w fabryce kotłów
wiszących zlokalizowanej w Toruniu i są dostępne w najlepszych hurtowniach instalacyjnych w całej Polsce.

nie emisji spalin, CO i NOx. Z kolei maksymalna moc
na c.w.u. pozostanie na dotychczasowym poziomie,
gwarantując wysoki komfort ciepłej wody użytkowej.
Szeroki zakres modulacji
Kolejnym elementem mającym duży wpływ na niższe koszty ogrzewania jest bardzo szeroki zakres modulacji mocy. Kocioł, modulując do dolnej granicy
zakresu regulacji mocy (2,8 kW), znacząco redukuje
częstotliwość włączania i wyłączania się urządzenia,
w efekcie wydłużając jego żywotność.
Energooszczędna pompa z synchroniczną
modulacją
Dzięki zastosowaniu energooszczędnej pompy
Grundfos UPM 3 FLEX AS 15-70 AO-AC RO o modulowanej prędkości (PWM) i współczynniku efektywności energetycznej EEI≤0,20 oraz wymiennika kondensacyjnego (o którym mowa była już wcześniej),
kocioł MySMART charakteryzuje się niskim zużyciem
energii elektrycznej i gazu. Słowo FLEX w nazwie modelu pompy oznacza możliwość dostosowania wysokości podnoszenia pompy (ustawienie fabryczne
– 6 m) do wymagań instalacji, bez konieczności wymiany wbudowanej pompy na inną.
Bogate wyposażenie
W standardowym wyposażeniu znajduje się m.in. programator BeSMART ze zdalnym sterowaniem poprzez
WiFi, pełna konsola przyłączy hydraulicznych wraz z zaworami odcinającymi c.o. z filtrem, obudowa przyłączy
hydraulicznych oraz zestaw przezbrojeniowy na gaz LPG.
3CEp
Dzięki certyfikacji 3CEp, możliwe jest (przy zastosowaniu zaworu antyzwrotnego spalin) podłączenie
kotłów MySMART do jednego komina zbiorczego pracującego w nadciśnieniu. Zawór antyzwrotny, stanowiący akcesorium dodatkowe, blokuje niepożądane
cofanie się spalin do urządzenia niepracującego
w danej chwili.
rekl ama

wać komfortem cieplnym we własnym domu. Warto
również zaznaczyć, że nie ma potrzeby wyboru typu
komunikacji na programatorze: ON/OFF lub OT, ponieważ sterownik automatycznie rozpoznaje rodzaj
podłączenia i podejmuje pracę w wybranym trybie.
Sterownik podłączony bezprzewodowo nie wymaga podstawki, ponieważ został tak zaprojektowany, by umieszczony np. na komodzie stał stabilnie.
Dowiedź się więcej o BeSMART
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O starych i nowych certyfikatach
Solar Keymark i ich praktycznym znaczeniu
Sprawność sprawności nierówna…
Ireneusz Jeleń

W 2004 roku wszedł w życie standard certyfikacji kolektorów słonecznych
pod znaną obecnie powszechnie nazwą Solar Keymark. Opracowany został
przez Europejską Federację Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF) i Europejski
Komitet Normalizacyjny (CEN) w ścisłej współpracy z wiodącymi europejskimi
laboratoriami badawczymi i jednostkami certyfikującymi.
Znak Solar Keymark stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w branży.
Jest często utożsamiany z potwierdzeniem jakości i sprawności kolektora
słonecznego, stąd też jest powszechnie wymagany w krajach unijnych
(i nie tylko) w specyfikacjach projektowych, czy we wszelkiego rodzaju
programach dofinansowania inwestycji.

W przypadku kolektorów słonecznych można

mówić o bardzo korzystnym dla fachowców, jak i inwestorów dostępie do informacji o kluczowych parametrach kolektorów.
Na stronie www.solarkeymark.org udostępniane
są w otwarty sposób aneksy z badań kolektorów
w ramach Solar Keymark. Można więc zweryfikować
kwestię jakości kolektora poprzez sam fakt przejścia
testów wytrzymałościowych wymaganych dla otrzymania certyfikatu Solar Keymark. Można w końcu odczytać parametry sprawnościowe kolektora, co pozwala dobierać te urządzenia, czy też porównywać
je między sobą. Baza certyfikatów sięga nawet 1600
kolektorów i obejmuje 90% oferty produktowej na
rynku europejskim [1].

Nowa podstawa dla certyfikatu
Solar Keymark
Podstawą certyfikacji Solar Keymark stała się na początku norma EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze
i ich elementy. Kolektory słoneczne. Część 1. Wymagania
ogólne” oraz EN 12975-2 „Słoneczne systemy grzewcze
i ich elementy. Kolektory słoneczne – Część 2. Metody
badań”. Przez szereg lat trwały prace nad wprowadzeniem nowego kształtu starszej normy ISO 9806, której
początki sięgają jeszcze lat 90. W efekcie tego z końcem 2013 roku zatwierdzono ostateczny kształt normy
EN ISO 9806 (w Polsce jako PN-EN ISO 9806 „Energia
słoneczna – Słoneczne kolektory grzewcze – Metody
badań”). Metody badania w większości zostały zacho-

1 Jednym z trendów w budowie kolektorów płaskich stało się zastosowanie ścianek z profili
aluminiowych. Wysoka sztywność pozwala zmniejszać szerokość obramowania szyby, co przekłada
się na zwiększony udział powierzchni czynnej (apertury) w powierzchni całkowitej kolektora

wane tak jak w normie EN 12975-2, ale rozszerzono je,
aby obejmowały także inne typy kolektorów, jak np.
kolektory powietrzne, czy hybrydowe (PVT). Uwzględniono także problem uszkodzeń rurek heat pipe w niskiej temperaturze, co może dotyczyć niektórych kon-

strukcji kolektorów próżniowych. Problem ten po raz
pierwszy poddano szczegółowej analizie w Niemczech
w 2010 roku, a TÜV Rheinland wydał wówczas zalecenia modyfikacji ówczesnej normy EN 12975-2 w zakresie testu zamarzania dla kolektorów tego typu [2].
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Od 2016 roku podstawą dla wydawania nowych
certyfikatów Solar Keymark powinna być już
norma EN ISO 9806. Jest to wyraźnie zaznaczone
w nagłówku certyfikatu (rys. 2). Za okres
przejściowy przyjęto czas do końca 2020 roku,
kiedy to „stare” certyfikaty oparte o normę EN
12975 powinny wygasnąć i wówczas pozostaną
w bazie jedynie te oparte o normę ISO.

Nowe zasady określania sprawności
kolektora słonecznego
Sprawność optyczną i współczynniki strat ciepła kolektora słonecznego określano dotąd wg normy EN
12975 w odniesieniu do powierzchni apertury (tzw.
czynnej). Aktualnie jednak norma EN ISO 9806 odnosi te parametry do powierzchni brutto. Stanowi
to bardzo istotną różnicę, która znajduje odwzorowanie nie tylko w samych wynikach badań spraw-

ności, ale odgrywa wpływ na konstrukcje urządzeń
(o czym dowiemy się z dalszej części artykułu). Kluczową kwestią pozostaje rzetelne porównywanie
sprawności kolektorów, dla których obecnie w bazie (solarkeymark.org) funkcjonują „stare” certyfikaty Solar Keymark (wg EN 12975) i „nowe” (wg EN ISO
9806). Dopóki nie wygaśnie ważność „starych” certyfikatów mamy do czynienia z okresem przejściowym. Można wobec tego nieopatrznie porównać kolektory, których sprawności określono według dwóch
różnych norm, nie zwracając na ten szczegół uwagi. A różnice są tutaj diametralne i mogą sięgać nawet 40÷50% (tab. 1).

Norma EN ISO 9806, a wpływ na
konstrukcję kolektorów słonecznych
Ponieważ sprawność odnoszona do powierzchni
brutto jest niższa, to już wcześniej niektórzy producenci kolektorów słonecznych wprowadzili zmiany konstrukcyjne polegające na zmniejszeniu „nie-

Nr

Kolektor
słoneczny,
nr certyfikatu
Solar Keymark

❶ 011-7S2822 F
Płaski,
obudowa
z wąskich profili
aluminiowych
❷ 011-7S2158 F
Płaski,
obudowa typu
wanna
❸ 011-7S1106 R
Próżniowy,
1-ścienne
rury, szerokie
odstępy
❹ 011-7S1946 R
Próżniowy,
1-ścienne
rury, mniejsze
odstępy
❺ 011-7S1077 R
Próżniowy,
2-ścienne rury
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Powierzchnia
APERTURY do
BRUTTO
[m2] (udział
APERTURY w
BRUTTO, %)
1,95/2,06
(93,2%)

Sprawność
optyczna,
współczynnik
a1 [W/m2K] i a2
[W/m2K2], wzgl.
APERTURY
0,808
3,399/0,013

Sprawność
optyczna,
współczynnik
a1 [W/m2K] i a2
[W/m2K2], wzgl.
BRUTTO
0,753
3,168/0,012

Różnica w
sprawności
optycznej

1,82/2,10
(86,8%)

0,802
3,800/0,0067

0,696
3,298/0,0058

-13,2%

A+++
(37,3%)

1,014/1,823
(55,6%)

0,780
1,27/0,0012

0,434
0,706/0,0007

-44,3%

A++
(34,2%)

2,15/2,77
(77,6%)

0,768
1,36/0,0053

0,596
1,056/0,0041

-22,4%

A+++
(44,1%)

1,021/1,945
(52,5%)

0,690
1,386/0,0040

0,362
0,728/0,0021

-47,5%

A(21,8%)

-6,8%

Klasa
efektywności
SOLERGY
(efektywność
dla 50oC,
Würzburg)
A+++
(40,5%)

Tabela 1 Porównanie parametrów przykładowych rodzajów kolektorów płaskich i próżniowych.
Parametry sprawności odniesione zostały do powierzchni apertury i brutto
czynnej” powierzchni. Głównie wiąże się to ze zmianą
obudowy kolektora tak, aby uzyskać mniejszą powierzchnię obramowania (rys. 1). Efekty takiej zmiany widać na przykładzie kolektorów nr 1 i nr 2 (tab. 1).
To kolektory płaskie, gdzie w wersji wcześniejszej (❷)
obudowa miała budowę tzw. wanny – wykonanej
z arkusza blachy i wymagającej szerszego obramowania dla osadzenia szyby. W wersji nowszej (❶) zastosowano profile aluminiowe i dzięki temu węższe
obramowanie szyby. Udział powierzchni obramowania w powierzchni brutto kolektorów zmniejszył się
z 13,2% do 6,8%. Można tu więc mówić o lepszym
wykorzystaniu powierzchni kolektora.
Wpływ nowszej normy EN ISO 9806 na sprawność

2 Podstawową informacją aneksu z badań (dostępne na solarkeymark.org) stanowiącego
załącznik certyfikatu Solar Keymark jest odniesienie do zastosowanej w badaniach normy

kolektora słonecznego widać wyraźnie w samej jej
wartości. Dla kolektora „starszego” (❷) sprawność
optyczna odniesiona do powierzchni brutto wynosi
0,696 (63,6%), podczas gdy dla „nowszego” (❶) już
0,753 (75,3%). Dla tych samych kolektorów sprawność
odnoszona do powierzchni apertury była by na poziomie odpowiednio 0,802 i 0,808. Różnica jest tutaj
więc minimalna, co pokazuje, jak ważne jest dobre
wykorzystanie powierzchni kolektora dla uzyskania
wysokiej sprawności wg aktualnych wymagań. Widać także, jaki błąd można popełnić, nie zwracając
uwagi na adnotację w certyfikacie Solar Keymark, do
jakiej powierzchni (i zarazem wg jakiej normy) odnoszona jest sprawność kolektora.
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3 Porównanie wykresów sprawności kolektorów z tabeli 1, w odniesieniu do powierzchni
apertury i brutto

Jeden z dylematów wyboru typu kolektora, o którym napisano już szereg opracowań, zyskuje obecnie
nowy wymiar. Kolektory próżniowe uogólniając, moż-

4 Dla aktualnej metody określania sprawności względem
powierzchni brutto zdecydowanie mniej ważna staje
się wydajność pojedynczych (nawet wysokiej klasy)
rur próżniowych. Wysokiego znaczenia nabiera udział
„nieczynnej” powierzchni – przede wszystkim odstępów
pomiędzy rurami próżniowymi, która z kolei może być ważna
ze względów praktycznych (niższe ryzyko zacieniania
w nietypowych warunkach zabudowy, np. na elewacji budynku)

rekl ama

Kolektor płaski, czy próżniowy –
porównanie w nowej odsłonie…

na było podzielić na 2 kategorie – wysokosprawne
(w zasadzie te zbudowane z rur 1-ściennych) i o przeciętnej sprawności, która bardzo często była niższa
niż dla kolektorów płaskich w podstawowym zakresie pracy instalacji solarnej. Do tej pory porównywano sprawności odnoszone do powierzchni apertury.
Różnice w parametrach odnoszonych do powierzchni apertury nie były jednak tak wyraźne, jak obecnie
przy odniesieniu ich do powierzchni brutto. Widać
to także na wykresach (rys. 3).
Widoczna jest np. duża różnica pomiędzy wysokosprawnymi kolektorami próżniowymi (❸ ❹). Sprawności odnoszone do powierzchni apertury są porównywalne, ale już w odniesieniu do powierzchni
brutto znacznie różnią się od siebie. Powodem jest
udział „nieczynnej” powierzchni (rys. 4). Powierzchnia apertury kolektora ❸ stanowi jedynie 55,6%
powierzchni brutto, podczas gdy w kolektorze ❹
znacznie więcej, bo 77,6%. Z jednej strony wykorzystanie powierzchni w kolektorze ❹ jest zdecydowanie korzystniejsze, ale z kolei większe odstępy
pomiędzy rurami próżniowymi w kolektorze ❸ pozwalają na szersze możliwości zabudowy (mniejsze
ryzyko zacieniania się absorberów obróconych rur).
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Praktyczny sens zmian certyfikatów
dla klienta indywidualnego
Klient indywidualny jest najczęściej zdany na informacje producentów i dystrybutorów, ewentualnie
przy większej aktywności dodatkowo może się zetknąć z materiałami prasowymi, forami dyskusyjnymi, itd. Dopóki na rynku będą funkcjonować obydwa
rodzaje certyfikatów Solar Keymark („stare” powinny
wygasnąć do końca 2020 roku), będzie to stanowić
utrudnienie podczas porównywania i wyboru produktów, które będą mieć sprawności określane wg
dwóch rodzajów powierzchni. Może to skutkować
wyborem „bardziej sprawnego” kolektora ze „starym certyfikatem” niż pozornie „mniej sprawnego”
z nowym certyfikatem. Pozostaje więc tutaj duża
rola rzetelnej informacji i doradztwa.
Porównanie sprawności kolektorów płaskich i próżniowych według obecnego standardu powinno być
korzystniejsze dla klienta indywidualnego. W jeszcze
większym stopniu uwypukli ono niskie sprawności
„niskobudżetowych” kolektorów próżniowych. Zweryfikuje także słyszany czasem slogan o wyższości
wyboru kolektora próżniowego przy ograniczonym
miejscu zabudowy na dachu. Ważne stają się bowiem
efekty zastosowania kolektorów słonecznych zajmujących określoną powierzchnię dachu.

5

klasa

EN 303-5:2012

ECO
design
standard

LIDER WŚRÓD
KOTŁÓW NA PELLET

Literatura:
[1] „Europe: 10 Years of Solar Keymark – 1,600 Collector and 220 System Certificates”, solarthermalworld.org, 2014
[2] „Problemy eksploatacyjne kolektorów próżniowych heat pipe w sezonie zimowym”, Ireneusz Jeleń, InstalReporter 12/2012
[3] „Etykiety energetyczne SOLERGY dla kolektorów
słonecznych”, Ireneusz Jeleń, InstalReporter 01/2016
[4] solar-heating-initiative.com/solergy/
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Genesis Plus to ekologiczny, automatyczny kocioł c.o. na pellet, wyróżniony Złotym
Medalem MTP Instalacje 2018*. Gwarantuje najwyższy komfort obsługi i wyznacza
nowe standardy jakości, łącząc najwyższą wydajność z troską o środowisko naturalne.
Posiada pełny certyfikat 5 klasy i kwalifikuje się do dofinansowań w programach
dotacyjnych w całym kraju (m.in. w programie Czyste Powietrze NFOŚiGW).
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Warto jeszcze wspomnieć
o etykietach efektywności
energetycznej dla kolektorów słonecznych. Etykiety
w branży grzewczej stały
się już powszechnie rozpoznawalnymi oznaczeniami,
odkąd weszły w życie we
wrześniu 2015 roku. Dotyczą
one branży solarnej jedynie
w ograniczonym zakresie,
ponieważ etykiety są nadawane na zestawy złożone z
instalacji solarnej i innego
źródła ciepła (kocioł, pompa ciepła). Część środowi5 Wzór etykiety SOLERGY
ska branży solarnej uważa,
dla zastosowania
kolektora słonecznego do
że jest to niewystarczające
standardowych warunków
dla podkreślenia faktu popracy (50oC) i z podwyższoną
siadania najwyższej efektemperaturą roboczą
tywności przez kolektory
(75oC) [4]
słoneczne (zerowe zużycie
energii pierwotnej). Doprowadziło to do opracowania i wdrożenia mechanizmu nadawania etykiet SOLERGY, o czym szerzej
pisano w materiale [3].
Od 2016 roku można uzyskać taką etykietę na zasadzie dobrowolności, z czego jak na razie korzysta mała
liczba producentów (ok. 30). Zmiana zasad określania
sprawności kolektora wg powierzchni brutto nie ma
wpływu na uzyskiwane klasy efektywności, ponieważ odnosiły się one od początku do uzysków ciepła kolektora (kWh/rok wg aneksu certyfikatu Solar
Keymark) i powierzchni brutto. Jak wskazuje tabela
1, kolektory płaskie, jak i próżniowe dobrej klasy powinny uzyskiwać bez problemu klasę A+++, a nawet
czasem wyższą (wyższe to AA i AAA). Z kolei „niskobu-

dżetowe” kolektory próżniowe z trudem mogą osiągać klasę A (tutaj klasa kolektora ❺ to jedynie A-).

rekl ama

Nowe wymagania a
klasy efektywności
energetycznej?
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Praktyczna mufa przesuwna Megapress
Łatwa naprawa domowych instalacji grzewczych
W starszych budynkach mieszkalnych, często spotykamy instalacje z grubościennych rur stalowych.
Podczas naprawy lub późniejszego montażu np. trójników w przyłączu grzejnika doskonale sprawdzi się
mufa przesuwna Megapress. Wystarczy wyciąć fragment rury, wsunąć
w to miejsce mufę i bezpiecznie zaprasować.

Remont instalacji grzewczej wykonanej z gru-

Naprawa instalacji z wykorzystaniem mufy przesuwnej jest niezwykle prosta: wystarczy wyciąć
fragment rury, wsunąć w to miejsce mufę i bezpiecznie zaprasować

bościennych rur stalowych często przysparza instalatorom wielu problemów. Do tej pory wykonanie
nowego przyłącza obiegów grzewczych do istniejącej instalacji stalowej było możliwe jedynie za pomocą skomplikowanej złączki przejściowej lub czasochłonnego spawania. Spływająca woda
dodatkowo spowalnia prace montażowe. Ponadto
pojawia się zwiększone ryzyko pożarowe, ze względu na łatwopalne materiały powszechne w starym
budownictwie. Dzięki technice zaprasowywania na
zimno, system Viega Megapress gwarantuje bezpieczny i szybki montaż oraz niskie koszty remontu
lub rozbudowy takiej instalacji.
Zakres prac przy naprawie lub późniejszym montażu elementów, takich jak trójniki w przyłączu grzejnika, jest bardzo podobny. W tego typu sytuacjach
warto sięgnąć po praktyczną mufę przesuwną z ofer-

Mufa wyposażona jest w element uszczelniający z EPDM, pierścień metalowy i pierścień dystansowy. Jak wszystkie złączki firmy Viega
posiada opatentowany profil bezpieczeństwa SC-Contur, gwarantujący wymuszoną
nieszczelność w stanie niezaprasowanym.
Dostępne średnice mufy to: ⅜, ½, ¾ i 1″.

ty systemu Megapress. Jak to działa? Instalator po
prostu wycina potrzebny fragment rury, wsuwa w to
miejsce mufę, a następnie zaprasowuje połączenie
przy pomocy zaciskarki Viega Pressgun, co trwa dosłownie kilka sekund. Takie rozwiązanie zdecydowanie skraca czas montażu, a jednocześnie gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pracy i szczelność
wykonanych połączeń.
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Czerwone stelaże TECE
Synonim najwyższej jakości, bezpieczeństwa i przemyślanych rozwiązań
Co sprawia, że systemy do instalacji
przedściennych firmy TECE od wielu lat
cieszą się rosnącą popularnością wśród
wykonawców na całym świecie?
Odpowiedź leży w samym sercu firmy,
dla której znajomość potrzeb, specyfiki pracy
i wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się
instalatorzy, to klucz do tworzenia
przemyślanych, trwałych i solidnych
produktów sanitarnych.

Komfortowa i bezstresowa instalacja

Wybór profesjonalistów
To, co przemawia za wyborem stelaży podtynkowych firmy TECE, to nie tylko ogromne doświadczenie
w produkcji, 10-letnia gwarancja na wszystkie elementy systemu, dostępność części zamiennych nawet do starszych modeli stelaży czy serwis i wsparcie
ekspertów TECE w każdej sytuacji. To także jakość,
która dla wykonawców oznacza prostą i bezstresową pracę. Systemy do instalacji przedściennych

TECEprofil to rozwiązania przemyślane w każdym
szczególe – zarówno w zakresie możliwości montażowych, konstrukcji, pojemności spłuczki, jak i kompatybilności wszystkich elementów, w tym przycisków
spłukujących i ceramiki sanitarnej. Uniwersalność, łatwość montażu i związana z tym oszczędność czasu – to dla instalatorów cechy kluczowe. Dlatego też
stelaże podtynkowe TECE zostały zaprojektowane
w taki sposób, aby spełniały najwyższe wymogi
i oczekiwania wykonawców instalacji.

Stelaże podtynkowe TECEprofil znajdują zastosowanie w różnych sytuacjach aranżacyjnych. Mogą być
montowane m.in. prostopadle do ściany, pod kątem
45°, a także w ścianach lekkich g-k lub do posadzki
jako wolnostojąca wyspa. Łatwość instalacji gwarantuje także ograniczenie elementów montażowych do
trzech podstawowych komponentów systemu – złącza kątowego, kształtowników i klamer mocujących
(ściana/posadzka). Co istotne, elementy te zapewniają stabilną konstrukcję modułu bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi. Do ich zamocowania wystarczy tylko klucz imbusowy.
Dzięki temu, że wszystkie komponenty stelaży są
wstępnie zmontowane i dopasowane do siebie, in-

Dzięki regulacji ilości zużywanej wody spłuczka TECE
jest przyjazna środowisku
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Instalacja godna polecenia

Hamulec nożny umożliwia sprawny i łatwy montaż
stalacja przebiega sprawnie i zgodnie z zaplanowanym budżetem. Elementy systemu, takie jak przyłącza, węże czy zawory napełniające, są zmontowane
fabrycznie i poddawane wstępnym testom. Dzięki
temu podczas prac montażowych nie ma konieczności otwierania spłuczki. Takie rozwiązanie ma co
najmniej dwie zalety – pozwala oszczędzić czas oraz

Płytka do aplikacji kostek czyszczących to gwarancja
higieny i świeżości w łazience

zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń.
Łatwość instalacji zapewnia także opracowany przez
firmę TECE specjalny hamulec, który umożliwia ustawienie wysokości stelaża, a tym samym bezproblemowy montaż przez jedną osobę. Takie rozwiązanie
pozwala skrócić czas pracy instalatora. Na uwagę zasługują także wsporniki dolne stelaża i stopki zwiększające zakres regulacji od 20 do 50 cm (opcja).

TECElux mini

To, co odróżnia systemy instalacji przedściennych firmy TECE od innych rozwiązań dostępnych na rynku,
to m.in. dwa istotne fakty. Po pierwsze – wszystkie
przyciski są kompatybilne ze wszystkimi modelami
stelaży podtynkowych TECEprofil*, po drugie – do
modułów pasują także wszystkie modele ceramiki
sanitarnej, włączając toalety myjące czy miski typu
„rimless”. To ogromna wartość dla klienta ostatecznego, który w każdej chwili z szerokiej oferty producenta może wybrać odpowiedni model przycisku
dopasowanego do stylu i aranżacji wnętrza. Minimalistyczne TECEnow, nowoczesne i wyjątkowo
płaskie TECEsquare II czy uruchamiane bezdotykowo i wykorzystujące technologię LED TECElux mini
– to tylko przykłady modeli przycisków cieszących
się uznaniem wśród użytkowników rozwiązań sanitarnych TECE. Ofertę uzupełnia specjalna płytka do
aplikacji kostek czyszczących, która pozwala dbać
o higienę w łazience nawet wtedy, gdy nie ma możliwości zastosowania tradycyjnych „koszyczków”.
Gwarancję bezpieczeństwa i bezawaryjnego działa-

TECEloop

TECEnow

rekl ama

TECE sp. z o.o.
ul. Wrocławska 61, 57-100 Strzelin
tel. 71 38 39 100
tece@tece.pl, www.tece.pl

nia systemu zapewnia zmontowana fabrycznie spłuczka podtynkowa o pojemności 10 litrów. Możliwość regulacji spłukiwanej wody pozwala na oszczędne
gospodarowanie i dostosowanie ustawień do indywidualnych potrzeb. Dla przykładu – regulacja w zakresie 6/4 litry pozwala na efektywne jej użytkowanie,
bez konieczności ponownego uruchamiania spłuczki, czy oczekiwania na jej napełnienie.

Rozwiązania dedykowane instalacjom sanitarnym muszą charakteryzować się wyjątkową
trwałością, łatwością w montażu i bezawaryjnością. Gwarancja bezpieczeństwa jest kluczem
w ich doborze. Dlatego od wielu lat rośnie liczba
użytkowników oraz wykonawców instalacji pracujących na systemach TECE, którzy stawiają na
stałą niezawodność, dobrze przemyślane rozwiązania i pewne wsparcie w każdej sytuacji.
* Jedynym wyjątkiem jest spłuczka podtynkowa
o grubości 8 cm, w przypadku której nie mają
zastosowania: elektroniczny przycisk TECElux mini
i płytka maskująca do aplikacji kostek czyszczących.

TECEsquare II
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Jak i gdzie można
zamontować pompę
ciepła na c.w.u.?

SZWEDZKA

DOTACJA
SZWEDZKA

Studium przypadku, czyli różne obiekty o różnym
przeznaczeniu, a zasadność zastosowania PC

do powietrznych systemów NIBE

DOTACJA
DO 6000 ZŁ

do powietrznych systemów NIBE

Szymon Piwowarczyk

Niniejszy artykuł pokazuje pompy
ciepła w zupełnie innym ujęciu: od
strony rodzaju obiektu, sposobu jego
użytkowania i zapotrzebowania na
c.w.u. Oczywiście specyfika obiektu
bardzo determinuje zasadność lub brak
zasadności zastosowania w nim pomp
ciepła na c.w.u. Przyjrzyjmy się zatem
różnym budynkom…

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

Dom jednorodzinny – montaż na poziomie domu

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

Najczęstszy sposób montażu pompy ciepła w nowych
budynkach. Podczas montażu należy pamiętać o wyprowadzeniu powietrza zasilającego i wyrzutowego na zewnątrz budynku z odpowiednimi odległościami (tak, aby
uniknąć recyrkulacji powietrza). Rozwiązanie tego typu
stosowane jest najczęściej w sezonie poza grzewczym.
Poniżej ustalonej temperatury pracy powietrza zasilającego podgrzewanie wody użytkowej jest przekazywane
drugiemu urządzeniu grzewczemu (ogrzewanie za pomocą dodatkowej wężownicy lub grzałką elektryczną).

z centralą wewnętrzną HK 200M wynosi 3 000 zł

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

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

rekl ama

Uwaga! Szwedzką Dotację można łączyć ze wsparciem rządowym w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Uwaga! Szwedzką Dotację można łączyć ze wsparciem rządowym w ramach programu „Czyste Powietrze”.
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względu na obciążenie sprężarki poprzez zbyt wysokie ciśnienie odparowania czynnika) oraz zbyt mała
kubatura poddasza. Dodatkowo w okresach zimowych woda zawarta w skraplaczu, jeśli temperatura
powietrza spadnie poniżej 0°C, może ulec zamrożeniu. W drugim przypadku, tj. montażu pompy ciepła
piętro lub niżej istnieje ryzyko zbyt dużych oporów
przetłaczania powietrza, tj. zbyt małej średnicy kanału lub jego długości. Częstym pomysłem jest wykorzystanie kanałów wentylacyjnych (rezerwowych).
Niestety kanały tego typu najczęściej nie mają odpowiedniego przekroju, przez co nie jesteśmy w stanie osiągnąć prawidłowego wydatku do poprawnej
pracy urządzenia.
Dom jednorodzinny – montaż w piwnicy
W tym przypadku największym zagrożeniem jest
montaż urządzenia w pobliżu składu węgla i nie odizolowanie urządzenia. Pompa ciepła zasysając powietrze okresowo z pomieszczenia zanieczyszcza parekl ama

Dom jednorodzinny – montaż na poddaszu
Wielu właścicieli domów zwraca uwagę, że na nieocieplonym poddaszu temperatura latem jest zdecydowanie wyższa niż temperatura powietrza na
zewnątrz budynku. Istnieją dwa rozwiązania dla takiego zastosowania – zamontowanie samej pompy ciepła na poddaszu i przekazywanie ciepła za
pomocą rurociągu wodnego do kotłowni ze zbiornikiem wody użytkowej lub przesyłanie ciepłego
powietrza z poddasza poprzez kanały powietrzne. Każdy z tych systemów ma swoje zalety, ale
i zagrożenia. Montując pompę ciepła na poddaszu
wymagany przepływ powietrza osiągamy bez żadnego problemu. Straty ciepła na przedłużonym rurociągu wodnym będą zdecydowanie mniejsze niż
w przypadku przesyłu powietrza (w przypadku dobrze zaizolowanych rur wody). Zagrożeniem takiej
instalacji jest jednak zbyt wysoka temperatura powietrza (większość producentów dopuszcza pracę
urządzeń do około 40°C temperatury zasilania ze
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Fot. www.pompy-ciepla.info.pl / HAD Imperium Robert Jędrzejczyk

Do każdego kotła i pakietu z kotłem Vaillant
VC ecoTEC pro 146/5 i 186/5 oraz VCW ecoTEC pro 236/5
magnetyczny separator zanieczyszczeń za 1 zł netto

Pompa ciepła na c.w.u. współpracująca z kotłem gazowym

Pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła
Jedno z częstszych zapytań zwolenników efektywności energetycznej – odradzane jednak przez producentów. Pompa ciepła do wody użytkowej w celu
poprawnej pracy potrzebuje w zależności od mocy
grzewczej około 300-500 m3/h przepływu powietrza
(a przy trochę większych modelach nawet 800 m3/h).

Wentylator w urządzeniu jest zaprojektowany dla
założonego projektowo wydatku na stosunkowo
małe opory przepływu powietrza (zwykle kilka metrów rury o średnicy 150-200 mm z dodatkowym filtrem). Przetłoczenie powietrza zasilającego urządzenie przez gruntowy wymiennik ciepła wiąże się
z dużym dodatkowym nakładem mocy wentylatora na uzyskanie potrzebnego wydatku przy zdecydowanie zwiększonych oporach. Z ekonomicznego
punktu widzenia jest więc to zadanie nieopłacalne
ekonomicznie (podsumowanie kosztów inwestycji
w GWP, dodatkowy wentylator, zwiększenie zużycia
energii potrzebnej do zasilania dodatkowego wentylatora). Inaczej sytuacja wygląda, gdy urządzenie
małej mocy korzysta w okresie zimowym z dużych
objętościowo przestrzeni zakopanych pod ziemią

1 zł
ZA

NETTO

vaillant.ik.pl
rekl ama

rownik, zdecydowanie pogarszając wymianę ciepła
i parametry swojej pracy. Dodatkowym problemem
jest wilgoć panująca w piwnicach – jest to zwłaszcza
widoczne, gdy piwnica jest zbyt niska i pod pompę
ciepła zostaje miejscowo pogłębiona. Takie rozwiązanie nie powinno być dopuszczone ze względu na
korozję – w tym przypadku proponowany jest układ
rozłączny – zasobnika wody i pompy modułowej.

Akcja obowiązuje od 15.10.2018 do wyczerpania zapasów separatorów
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(garaże, piwnice, magazyny, jaskinie). Jednak nie są
to typowe zastosowania w małych domach (rozwiązania tego typu można zauważyć przy jednostkach
chłodniczych na podziemnych parkingach w galeriach handlowych i biurowcach).

przypadkach (np. stanowiska mięsne) wymagają dużego rozbioru wody użytkowej w ciągu dnia. Pompa
ciepła zamontowana w pobliżu miejsca wykorzystania wody spełni jednocześnie drugą funkcję schłodzenia powietrza.

Przedszkola i szkoły
Szkoły charakteryzują się nierównym w ciągu roku
poborem energii służącej do przygotowania wody
użytkowej. Wolne weekendy oraz okres wakacyjny
zmuszają projektantów do zastanowienia się nad
optymalnym sposobem podgrzewu wody użytkowej. Rozległość budynku oraz zróżnicowany pobór
ciepłej wody użytkowej (ubikacje, prysznice przy salach gimnastycznych oraz kuchnie na stołówkach)
skłaniają do zaprojektowania zdecentralizowanego
systemu ogrzewania wody użytkowej – w przypadku łazienek wyłącznie z umywalkami i ubikacjami
stosowane są zbiorniki małej pojemności z nadbudowaną pompą ciepła – osobna instalacja podgrzewania wody użytkowej przy każdym zgrupowaniu
sanitariatów. W ten sposób możemy uniknąć budowy długich rurociągów wody użytkowej z cyrkulacją,
która w takich budynkach może odpowiadać nawet
do 70-80% energii potrzebnej do wyprodukowania
ciepłej wody.

Piekarnie, restauracje
W budynkach o podanej funkcjonalności osoba wykonująca instalację pompy ciepła musi zwrócić szczególną uwagę na zanieczyszczenie powietrza oraz
jego temperaturę. W przypadku kuchni zasilające
powietrze ma bardzo dobre parametry – jest zarówno ciepłe (o idealnym parametrze dochodzącym do 30-35oC) oraz wilgotne. Minusem jest duża
ilość tłuszczów i pyłów w powietrzu. Dlatego zawsze
w przypadku instalacji tego typu należy stosować odpowiedniej klasy filtry (przeciwtłuszczowe, np. typu
węglowego oraz przeciwpyłowe). Należy jednocześnie pamiętać, że filtry powinny być często zmieniane lub czyszczone, ponieważ zabrudzenie filtra powoduje zwiększenie oporów przepływu powietrza,
co jednocześnie wpływa na wydatek przepływającego powietrza w parowniku pompy ciepła i jednoczesne obniżenie punktu parowania – a więc spadek
współczynnika efektywności energetycznej urządzenia i wzrost kosztów ogrzewania wody.
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Serwerownie, spiżarnie, magazyny żywności
Miejsca tego typu potrzebują obniżonej temperatury
i odpowiedniej wilgotności (powietrze nie powinno
być zbyt wilgotne). Pompa ciepła w tym przypadku
oprócz uzyskania ciepłej wody na cele sanitarne dla
pracowników może wspomóc instalację klimatyzacyjno-wentylacyjną. Należy zwrócić uwagę, że jeśli
schłodzenie pomieszczenia kosztuje nas jednostkę
energii elektrycznej, jednocześnie musimy dla tego
samego budynku przygotować wodę użytkową, na
którą zużywamy kolejną jednostkę energii, to w przypadku powyższego zastosowania pompy ciepła możemy jedną jednostką energii wykonać obydwie prace przez jedno urządzenie.
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Sklepy wielkopowierzchniowe
Duże sklepy, zwłaszcza te z asortymentem spożywczym częściej mają większe zapotrzebowanie na
chłodzenie niż ogrzewanie. Jednocześnie w wielu
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Fitness, siłownie, sale gimnastyczne
oraz sale weselne
Są to miejsca o zwiększonym zapotrzebowaniu na
ciepłą wodę użytkową, a jednocześnie o dużych potrzebach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Pompa
ciepła do wody użytkowej w znaczący sposób może
ułatwić osiągnięcie założonych efektów komfortu zapewniając więcej niż jedną korzyść wykorzystaniem
jednego urządzenia.
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Budynki biurowe
Budynki biurowe charakteryzują się stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniem na wodę użytkową liczoną w stosunku do przebywającej w nich liczby osób.
Zdecydowanie więc wystarczające może być dla niewielkiej mocy grzewczej pompy ciepła korzystanie
z powietrza wywiewanego (które w zależności od kubatury budynku będzie na poziomie kilkuset do kilku tysięcy m3/h). W okresie letnim po przełączeniu
przepustnic, schłodzone powietrze może być wrzucane poprzez wentylację do pomieszczeń.
Budynki pasywne – wykorzystanie wentylacji
mechanicznej
Bardzo podobny sposób wykorzystania powietrza
odpadowego z wentylacji jak w przypadku budynków biurowych. Różnicą jest wydatek powietrza wywiewanego z budynku. W tym przypadku wielkość
powietrza jest ograniczona ze względu na wilgotność w pomieszczeniach w okresie zimowym i wynosi najczęściej 200-300m3/h. W przypadku pompy
ciepła może być to zbyt mała wydajność (jeśli urządzenie ma mieć co najmniej w okolicach 2 kW mocy
grzewczej). W przypadku takiej mocy wymagany będzie minimalny przepływ powietrza przez urządzenie
o wielkości 350-500 m3/h. Rozwiązaniem jest wykorzystanie całości powietrza zza centrali wentylacyjnej i domieszanie powietrza zewnętrznego.

Hodowla ryb, akwaria wodne
Pompy ciepła do zastosowań tego typu muszą posiadać wymiennik wodny przystosowany do danego
typu wody (np. do wody słonej urządzenia powinny
mieć zabudowany wymiennik z tytanu lub bardzo wysokiej jakości stali nierdzewnej). Co ciekawe sprzedaż
pomp ciepła w tych sytuacjach nie służy wyłącznie do
ogrzewania. W akwarystyce oświetlenie bardzo mocno nagrzewa zbiorniki wodne, narybek (np. pstrąga)
w hodowlach wymaga bardzo stabilnej temperatury,
stąd pompa ciepła w zależności od potrzeb ogrzewa
lub chłodzi akwaria lub zbiorniki wodne.
Montaż pompy ciepła w budownictwie
wielorodzinnym (łazienka, szafa)
Bardzo małe jednostki mogą mieć zastosowanie
również w typowym budownictwie mieszkaniowym
małometrażowym. Montaż takiego urządzenia ma
jednak sens wyłącznie, gdy w budynku nie ma sieci
ciepłowniczej lub przyłącza gazowego.
Montaż pompy ciepła w domu letniskowym
W domach letniskowych (wykorzystywanych głównie w sezonie letnim) najczęściej stosowane są
urządzenia z możliwością zdalnego sterowania instalacją. Użytkownik nie musi w tym momencie
utrzymywać przez cały czas zadanej temperatury
wody w zbiorniku – urządzenie jest uruchamiane
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przed przyjazdem użytkownika w celu natychmiastowego zapewnienia komfortu.
Wykorzystanie ciepła odpadowego w przemyśle
Podgrzewanie wody technologicznej jest obecne
w wielu dziedzinach przemysłu. Jednym z częstszych
zastosowań są duże straty ciepłego i wilgotnego powietrza w pralniach (magle i prasowalnie). Jednocześnie istnieje duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę
do pralni. Innym przykładem może być fabryka kopert, gdzie prasa wytwarza duże odpadowe ilości
pary – co po zmieszaniu ze świeżym powietrzem
stanowi idealne zasilanie powietrznej pompy ciepła
ogrzewającej zasobniki z wodą użytkową. Projektując taki układ, należy mieć świadomość, że instalacja
tego typu może wymagać dodatkowych filtrów lub
specjalnych zastosowań. Z doświadczeń – w jednej
z pralni, gdzie została zamontowana pompa ciepła
do odzysku ciepła w powietrzu, „latało” bardzo dużo
nitek i lekkich frakcji tkanin. Zabijały one parownik,
doprowadzając w temperaturach otoczenia sięgających 30°C pompę ciepła do odszraniania (przepływ
był tak zdławiony, że czynnik chłodniczy schładzał
powietrze do temperatury poniżej 0°C). Innym przykładem zagrożenia mogą być maszynownie przy basenach. Powietrze ma bardzo dobre parametry do odzysku ciepła, jednak dodawanie chloru do instalacji
może spowodować jego unoszenie się w powietrzu,

Wykorzystanie pompy ciepła w pralni przemysłowej
a następnie zassanie przez pracującą pompę ciepła
i degradację aluminiowo-miedzianego parownika.
Uszkodzenia związane z chlorem przyjmują wygląd
wielu mikronieszczelności – przez co wymagana jest
wymiana całych elementów (np. całego parownika
i otaczającego rurociągu).
Rys. i fot. Hewalex

Pompy ciepła do wody użytkowej mają bardzo wiele niestandardowych zastosowań. W kolejnych latach wraz ze świadomością najlepszego wykorzystania energetycznego ciepła odpadowego powinniśmy
obserwować jeszcze więcej nietypowych instalacji.
Okres zimowy

Okres letni

Schematy pracy pompy ciepła korzystającej z powietrza wentylacyjnego w biurowcach
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W roku pomp ciepła Viessmann
prezentuje nowości:
Vitocal 060-A, Vitocal 262-A, Vitocal 222-A

Vitocal 060-A o pojemności

zasobnika 180 litrów

Nowa pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody
użytkowej Vitocal 060-A typ T0E o pojemności 180 litrów wyposażono we wszystkie komponenty służące
do efektywnego podgrzewania ciepłej wody: moduł
pompy ciepła, zasobnik c.w.u. 180 l i regulator. Jest
to uzupełnienie oferty pomp ciepła do przygotowania c.w.u. Vitocal 060-A. W wersji T0E 180 L urządzenie ma zabudowaną na sucho grzałkę elektryczną
o mocy 1,5 kW, co zapewnia możliwość jej okreso-

Pompa ciepła Vitocal 060-A w skrócie:
- do zastosowań w budownictwie nowym i modernizowanym;
- praca nawet do temp. powietrza -5°C;
- wysoka wartość współczynnika efektywności (COP) wg EN 16147 przy
A14/W10-53: 3,20;
- zbiornik o pojemności 180 litrów;
- profil rozbioru M lub L (do ustawienia
przez instalatora);
- zabudowana „na sucho” grzałka
o mocy 1,5 kW;
- prosta i intuicyjna obsługa;
- cicha praca, porównywalna z lodówką;
- przygotowana do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych
(SmartGrid);
- współpraca z instalacją fotowoltaiczną.

wej kontroli bez konieczności opróżniania zasobnika.
Za pomocą przystawki powietrza zewnętrznego pompę ciepła Vitocal 060-A można łatwo przestawić na tryb
pracy wykorzystujący powietrze zewnętrzne. Pracuje
ona wówczas do temperatury zewnętrznej -5°C. Dzięki nowej konstrukcji układu chłodniczego zoptymalizowany został układ zasysania powietrza urządzenie pracuje ciszej i zapewnia mniejsze zużycie energii
elektrycznej. Specjalny kąt lameli na kratkach zasysu i wyrzutu powietrza poprawia wydajność pracy.
Pompa ciepła Vitocal 060-A jest od razu gotowa do pracy dzięki fabrycznie zaprogramowanemu regulatorowi. Ustawienia te mogą być jednak indywidualnie zmieniane. Można na przykład ustawiać różne programy
robocze – Eco, Auto, Boost, Night lub Urlop albo zmieniać program czasowy sterujący podgrzewem c.w.u.
Zastosowana w regulatorze funkcja Smart powoduje,
że regulator „uczy się” preferencji zużycia wody przez
użytkownika, przygotowując wodę w czasie, kiedy jest
najbardziej potrzebna. Pompa ciepła przygotowana
jest do technologii Smart Grid, co pozwala między innymi na współpracę z instalacją PV w celu zwiększenia zużycia „darmowej energii” na potrzeby własne.

Vitocal 060-A

Vitocal 262-A
Pompa ciepła Vitocal 262-A jest samodzielnym, wysokoefektywnym urządzeniem do przygotowania
c.w.u., pobierając ciepło bezpośrednio z powietrza

Vitocal 262-A
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otaczającego lub z zewnątrz. Można ją stosować zarówno w domu jednorodzinnym, jak i małym zakładzie przemysłowym. Idealnymi zastosowaniami są
miejsca, dla których wymaga się równoczesnego
przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia
pomieszczeń (np. składy win lub chłodnie produktów spożywczych).

Przegląd zalet Vitocal 262-A:
- COP = 3,8 wg EN 16147 przy parametrach (A15/
W10-55);
- proste uruchomienie, dzięki kompletnemu okablowaniu i wstępnie ustawionemu regulatorowi;
- zasobnik 300 litrów;
- podgrzew c.w.u. pompą ciepła do 65°C;
- funkcja szybkiego podgrzewania z wykorzystaniem grzałki elektrycznej (wyposażenie dodatkowe);
- przygotowana do optymalnego wykorzystywania prądu z własnej instalacji fotowoltaicznej;
- przystosowana do sterowania z inteligentnej
sieci energetycznej (Smart-Grid);
- atrakcyjna cena.

Vitocal 222-A

Pompa ciepła dostarczana jest alternatywnie z zasobnikiem bez wężownicy z zabudowaną „na sucho”
grzałką elektryczną o mocy 1,5 kW (do pracy monoenergetycznej) lub z wężownicą (do stosowania
w instalacjach biwalentnych). W drugiej wersji grzałka elektryczna jest rozwiązaniem opcjonalnym.
W wersji z otwartym obiegiem powietrza, tak jak i 060-A,
wykorzystuje powietrze z pomieszczenia, w którym jest
zainstalowana. W wariancie pracy na powietrze dolotowe, ciepłe powietrze pobierane jest z zewnątrz (do -7°C),
dzięki wyposażeniu w adapter do podłączenia kanałów.
Hybrydowy regulator dba o najniższe koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej w inteligentny sposób, załączając pompę ciepła lub współpracujący
kocioł grzewczy.

Vitocal 222-A
Kompaktowa pompa ciepła typu monoblok Vitocal
222-A ma zintegrowany podgrzewacz c.w.u. o pojemności 220 l oraz najcichszą na rynku jednostkę
zewnętrzną.

Sprawdź ofertę pomp ciepła
Viessmann

Nowe jednostki zewnętrzne charakteryzują się ponadczasowym wzornictwem. Wyjątkowo cichą pracę
osiągnięto dzięki zastosowaniu technologii Advanced
Acoustic Design (AAD). Dzięki temu Vitocal 222-A nadaje się również do stosowania w gęsto zabudowanych obszarach, takich jak osiedla domów szeregowych. Pompy ciepła pracują szczególnie efektywnie
w obszarze obciążeń częściowych. Ponieważ technika inwerterowa pozwala za pomocą zmiany obrotów sprężarki dokładnie dopasować jej wydajność
do chwilowego zapotrzebowania ciepła, osiąga się
wysoką efektywność w każdym punkcie pracy COP
nawet 5,0 przy A7/W35. Do wzrostu efektywności
przyczyniły się wszystkie główne zespoły: sprężarka
Copeland Scroll z regulacją obrotów, asymetryczny
płytowy wymiennik ciepła, a także specjalnie zaprojektowane wentylatory.
Ponadczasowe wzornictwo i kompaktowa budowa pozwalają ustawić jednostkę wewnętrzną w pomieszczeniach mieszkalnych lub gospodarczych.
Centrala grzewcza jest zmontowana fabrycznie
i gotowa do podłączenia. Zajmuje powierzchnię do
ustawienia zaledwie 60x68 cm. Zabudowane zostały
w niej, oprócz zbiornika ciepłej wody, elementy układu hydraulicznego: wymiennik ciepła, pompa obiegowa, zawór przełączający, grupa bezpieczeństwa,
elektryczny podgrzewacz przepływowy i regulator
Vitotronic 200 WO1C.
Przewody łączące obie jednostki są napełniane wodą,
do ich zainstalowania instalator nie potrzebuje spe-
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Charakterystyka Vitocal 222-A:
- maksymalna moc grzewcza od 5,7 do 14,7 kW
(A7/W35);
- wysoki komfort korzystania z c.w.u. ze zintegrowanego pojemnościowego podgrzewacza
o pojemności 220 l;
- COP wg EN 14511: do 5,0 (A7W35);
- wersji odwracalna umożliwiająca ogrzewanie
i chłodzenie;
- cicha praca, dzięki zastosowaniu technologii
Advanced Acoustic Design (AAD);
- maksymalna temperatura na zasilaniu: do 60°C;
- łatwy w obsłudze regulator Vitotronic;
- możliwość sterowania centralami wentylacyjnymi firmy Viessmann;
- zintegrowana funkcja wykorzystania energii
elektrycznej wytworzonej z instalacji fotowoltaicznej na potrzeby pracy pompy ciepła;
- możliwość sterownia instalacją grzewczą
przez Internet za pośrednictwem darmowej
aplikacji ViCare App i modułu Vitoconnect dostarczanego w standardzie do każdej pompy
ciepła Vitocal 222-A.
cjalistycznych uprawnień z zakresu chłodnictwa.
Dostępny w standardzie moduł WLAN Vitoconnect
100 pozwała obsługiwać pompę ciepła Vitocal 222-A
przez Internet.
Dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej ViCare można
sterować komfortowo ze smartfona wieloma funkcjami, tak jakbyśmy stali przed urządzeniem. W przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy instalacji, informację o tym otrzyma zarówno użytkownik
instalacji, jak również firma serwisowa.

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

10/2018

10/2018

a r t y k u ł

HOME

t e c h n i c z n y

s tr. 30

dalej

Pompy ciepła Viteco
chłodzenia oraz przygotowania c.w.u.
Pompy ciepła serii Viteco HP to nowa odsłona
urządzeń Viteco przeznaczonych do ogrzewania/
chłodzenia budynków oraz przygotowania ciepłej
wody użytkowej. Pompy te występują w 7 wariantach modelowych: HP 7, HP 10, HP 15, HP 20, HP 35,
HP 45 i HP 70. Odzysk energii w 80% z powietrza atmosferycznego powoduje, że można obniżyć koszt
przygotowania c.w.u. do
80%, a koszt ogrzewania
budynku do 50% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Seria
pomp ciepła Viteco HP
została zaprojektowana
w taki sposób, aby z jed-

nej strony zapewnić łatwość montażu instalacyjnego, a z drugiej strony zagwarantować użytkownikowi prostą obsługę – struktura monoblok łączy
w sobie te cechy.
Urządzenia te przeznaczone są do montażu zewnętrznego - trwała obudowa wykonana ze szlifowanej stali
nierdzewnej na długie lata zapewni zarówno wysoką
estetykę, jak i niezawodną pracę pompy ciepła. Innowacyjne rozwiązania techniczne zawarte w pompach
ciepła Viteco HP sprawiają, że urządzenia te charakteryzują się wysokim wskaźnikiem COP w szerokim
zakresie temperatury zewnętrznej dla powietrza zasysanego: od -25°C do 43°C. Urządzenie wyposażone jest w przewód grzejny tacy skroplin oraz drugi
przewód grzejny kanału odpływu skroplin – wszystko po to, by skutecznie zabezpieczyć całe urządzenie przed niepożądanym zamarznięciem skroplin.
Pompa ciepła Viteco HP dzięki swojej kompaktowej

Najwyższa jakość w standardzie
pomp ciepła Viteco HP

Przepływowa grzałka elektryczna

• kompresor Scroll z technologią EVI,
• innowacyjna automatyka sterująca, z przejrzystym dotykowym
wyświetlaczem,
• możliwość podłączenia do każdej istniejącej instalacji,
• cichobieżny wentylator,
• skraplacz pompy ciepła w postaci wymiennika Schell in Tube,
• parownik pompy ciepła pokryty powłoką hydrofilową,
• elektroniczny zawór rozprężny EEV,
• wbudowana mata grzejna tacy skroplin – skuteczne odprowadzanie
każdej ilości skroplin we wszystkich warunkach atmosferycznych,
• gwarancja – do 5 lat.

Viteco HP 15 / Viteco HP 20
Pompa ciepła Viteco HP nie ma wbudowanych grzałek elektrycznych – źródło szczytowe, które musi być
zawsze zainstalowane, zostało pozostawione do wybobudowie idealnie nadaje się do modernizacji istnieją- ru przez użytkownika. Może to być zarówno kominek
cego układu grzewczego lub do tworzenia nowych sys- z płaszczem wodnym, kocioł gazowy lub kocioł na patemów i układów ogrzewania. MontażInnowacyjne
pompy ciepła liwarozwiązania
stałe, jak również zewnętrzna
grzałka elektryczna.
w zasięgu
ręki
odbywa się bez ingerencji w grunt; zbędne są jakiekolwiek odwierty czy też prace ziemne odkrywkowe.

Viteco HP 7 / Viteco HP 10

Viteco HP zamiast klimatyzacji
Pompy ciepła serii Viteco HP są urządzeniami rewersyjnymi, co oznacza, że potrafią one zarówno ogrzewww.viteco.pl
wać, jak i chłodzić pomieszczenia.
Viteco HP wykorzystuje technologię EVI, dzięki któWyłączny dystrybutor marki VITECO
rej możliwa jest praca w temperaturach nawet
Maszdokocioł na paliwo stałe?
-25oC! Kompresor scroll w połączeniu z elektronicznym zaworem rozprężnym i precyzyjnym
wy- zmęczony rozpalaniem go latem,
Jesteś
konaniem całego układu chłodniczego spowodoby mieć ciepłą wodę w domu?
wały, że urządzenie osiągnęło klasę energetyczną
www.ik.pl
A+. Ochrona hydrofilowa parownika bardzo
długo
Czy
nie sądzisz,
że te czynności
www.hurtownieinstalacyjne.pl
utrzymuje go w dużej czystości, a ewentualne zadużo Cię kosztują?
brudzenia usuwane są bez większych problemów.

Zastanawiałeś się czy może być
lepiej, taniej i wygodniej?

rekl ama

Viteco HP do ogrzewania/

10/2018

a r t y k u ł

HOME

Seria X9 pomp ciepła Viteco do c.w.u.

Viteco HPWT X9
Viteco BPC X9-200

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u.
Całkowita pojemność zbiornika
Średnia moc cieplna kW
Pobór mocy elektrycznej
Współczynnik COP
Zakres temperatury zewnętrznej
Minimalna temperatura zewnętrzna
Liczba sprężarek
Czynnik roboczy/masa
Maks. temperatura wody użytkowej (tylko pompa ciepła)
Maks. temperatura wody użytkowej (pompa ciepła + grzałka)
Przepływ powietrza przez pompę ciepła
Natężenie dźwięku
Przyłącze woda zimna i wypływ wody ciepłej
Dodatkowa grzałka elektryczna
Dodatkowa wężownica górna/dolna
Masa urządzenia
Wymiary: wysokość/średnica

BPC X9-200
200 dm3
2,8 kW
700 W
~ 3,5
-7÷43°C
-10°C
1
R134/1,1 kg
60°C
70°C
450 m3/h
46 dB(A)
3/4″
2 kW
0/1,0 m2
90 kg
1500/650 mm

Viteco BPC X9-300

BPC X9-300*
300 dm3
2,8 kW
700 W
~ 3,5
-7÷43°C
-10°C
1
R134/1,1 kg
60°C
70°C
450 m3/h
46 dB(A)
3/4″
2 kW
1,0/1,5 m2*
112 kg
1900/650 mm

Warunki testowania: temp. powietrza 15oC, wilgotność 60%, temperatura wlotowa zimnej wody 15oC,
temperatura docelowa 55oC
* pompa dostępna w wersji z 1 lub 2 wężownicami

HPWT X9
brak
3,6 kW
800 W
~ 3,5
-7÷43°C
-10°C
1
R410A/0,65 kg
60°C
70°C
450 m3/h
46 dB(A)
3/4″
brak
brak
49 kg
534/650 mm

Seria pomp ciepła do ciepłej wody Viteco X9 to kompletna linia urządzeń zarówno zbiornikowych, jak i bez
zbiornika wody. Do wyboru jest pompa z zasobnikiem
200 l z wbudowaną wężownicą, pompa z zasobnikiem
300 l z jedną bądź dwiema wężownicami oraz pompa
bez wbudowanego zasobnika do montażu z zasobnikami zewnętrznymi. Całą serię charakteryzuje ujednolicony design, konstrukcja wewnętrzna oraz system
sterowania. Panel obsługowy ma postać ekranu dotykowego z dużym, kolorowym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowym atutem jest możliwość sterowania
całym urządzeniem za pomocą dowolnego zewnętrznego urządzenia (smartfon, tablet, itp.) z oprogramowaniem Android. Można wówczas kontrolować pompę
ciepła z dowolnego miejsca w danym obiekcie.
Wszystkie króćce przyłączeniowe zasobnikowych
pomp ciepła zostały przeniesione do tyłu urządzenia – dzięki temu stały się one uniwersalne przy różnorodnych montażach hydraulicznych (podejścia hydrauliczne z prawej bądź lewej strony).
Elementem wyróżniającym model HPWT X9 jest dodatkowo podniesiona moc grzewcza do 3,6 kW. Dzięki temu z powodzeniem można podłączyć to urządzenie do zasobników aż do pojemności 500 litrów.
Wszystkie pompy serii X9 zostały sklasyfikowane
w klasie energetycznej A+.
Elementy charakterystyczne serii X9
- sprężarka Panasonic
- zbiorniki i wężownice pomp BPC X9 wykonane ze
stali nierdzewnej
- atest higieniczny PZH pompy HPWT X9
- ujednolicone sterowanie dla wszystkich modeli –
komfort dla instalatora
- dotykowy panel sterowniczy
- sterowanie ze smartfona poprzez aplikację
- możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat
- nowoczesny design
- klasa energetyczna A+
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Nowa strona www
METAL-FACH
METAL-FACH Technika Grzewcza jest polską, dynamicznie rozwijającą się firmą, produkującą kotły centralnego
ogrzewania na paliwa stałe od ponad 29 lat. Siedziba
firmy znajduje się w północno-wschodniej części kraju
w województwie podlaskim w miejscowości Sokółka.
Głównymi wyrobami są w pełni zautomatyzowane kotły spalające paliwa takie, jak pellet, ekogroszek, drewno, węgiel. Firma ma w ofercie kotły, które spełniają
restrykcyjne wymogi środowiskowe, a przede wszystkim uzyskały 5. klasę wg normy PN-EN 303-5 2012,
czy też certyfikat ecodesign. Dzięki temu zaliczają się
do urządzeń, na które przysługują dofinansowania.
Więcej o firmie i ofercie na nowej stronie:
www.metalfachtg.com.pl.
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BECT – ekologiczne wytwarzanie ciepłej wody
Pompy ciepła BECT marki Sofath to nowoczesne urządzenia, które pozwalają
w ekologiczny sposób podgrzać wodę użytkową. Pobierając energię z powietrza
zewnętrznego lub wewnętrznego, sprawdzą się nawet w domach jednorodzinnych
o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę.

Termodynamiczny podgrzewacz ciepłej wody

użytkowej BECT to urządzenie ekonomiczne, a jednocześnie wydajne, trwałe i łatwe w obsłudze. BECT
pracuje zgodnie z zasadą powietrznej pompy ciepła, czyli wykorzystuje darmową energię z powietrza, aby wytwarzać c.w.u.
Urządzenie może pobierać energię z powietrza zewnętrznego lub powietrza wewnętrznego, co jest
wygodnym rozwiązaniem w zwłaszcza obiektach
istniejących. BECT sprawdzi się także w domach
o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę, zapewniając odpowiednią ilość nawet dla 6 osób i jednocześnie przynosząc realne oszczędności. Pompa
ciepła o mocy 1,7 kW i wspierająca grzałka elek-

Pojemność
Moc (PC)*
Pobór mocy elektrycznej
COP*
Moc grzałki elektrycznej
Czas podgrzania 15°C-51°C
Klasa energetyczna
Przepływ powietrza
Ciśnienie dyspozycyjne
Dopuszczalna długość kanałów
powietrznych (Ø160)
Dodatkowa wężownica

l
W
W
W
h
m3/h
Pa
m

tryczna zapewnią szybkie podgrzewanie wody,
a praca w zakresie temperatury od -5oC do +35oC
pozwala na użycie przez cały rok powietrza zewnętrznego lub powietrza w pomieszczeniu nieogrzewanym.

Wydajność i wygoda
Termodynamiczny podgrzewacz wody BECT
występuje w trzech wariantach: z zasobnikiem
o pojemności 215 l, 270 l lub 260 l z dodatkową
wężownicą. Woda podgrzewana jest do temperatury
65oC przez pompę ciepła, a dzięki wyposażeniu
zasobnika we wspierającą grzałkę elektryczną
BECT 200E
215
1700
500
3,34
2400
5
A+
385
50

BECT 300E
270
1700
500
3,50
2400
7
A+
385
50

BECT 300EH
260
1700
500
3,27
2400
7
A+
385
50

26

26

26

nie

nie

tak

* zgodnie z PN-EN 16147 dla parametrów: temperatura powietrza 15°C, temperatura wody
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o mocy 2,4 kW zostanie zapewniona odpowiednia
moc w przypadku ponadnormatywnego zużycia
c.w.u. i ochrona przeciw bakteriom Legionella.
Dzięki takiemu rozwiązaniu BECT stanowi świetną
propozycję dla domów jednorodzinnych, pozwalającą
na dopasowanie do indywidualnych potrzeb
uczestników.

Siła argumentów
Do największych zalet pomp ciepła do c.w.u. typoszeregu BECT z pewnością należą niskie koszty eksploatacji i efektywna praca przez cały rok. Niewielkie wymiary i cicha praca gwarantują dyskrecję,
a długa żywotność urządzenia w połączeniu z ochroną zasobnika przez anodę tytanową zapewniają
trwałość systemu. W modelu 300EH wyposażonym
w dodatkową wężownicę możliwe jest połączenie
pompy z kolektorami słonecznymi lub kotłem, który podejmie pracę podczas szczytowego zużycia
ciepłej wody. Nowoczesny system sterowania
w czasie rzeczywistym informuje o stanie ciepłej
wody i ilości dostępnych kąpieli. Ergonomiczny sterownik pozwalający na pełne korzystanie z wszystkich funkcji może być zamontowany w dowolnym
pomieszczeniu np. łazience. Dodatkowym atutem
jest możliwość wykorzystania powietrza, z którego
pompa odebrała ciepło, do schłodzenia spiżarni
lub piwniczki z winami.

rekl ama

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
Dział SOFATH
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
tel. (71) 712 74 60
biuro.sofath@dedietrich.pl
www.sofath.pl
www.facebook.com/SofathPL
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Pompa ciepła
Panasonic Aquarea
w restauracji
Carluccio’s
Czterokrotnie niższe zużycie energii
Sieć Carluccio’s wybrała do produkcji ciepłej wody użytkowej w jednej ze swoich
nowych restauracji pompę ciepła Aquarea T-CAP. Analiza wykazała, że opłaty
za prąd w lokalu są dzięki niej czterokrotnie niższe niż w podobnej wielkości
restauracji tej samej sieci. To oznacza, że inwestycja powinna zwrócić się
firmie w ciągu zaledwie dwóch lat.
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Urządzenia serii T-CAP to...
- stała wydajność nominalna nawet przy temperaturze
-15°C, bez konieczności wspomagania dodatkową
grzałką elektryczną,
- pompa obiegowa wody klasy A,
- wiele nowych funkcji: m.in. tryb automatyczny,
tryb wakacyjny, wskaźnik zużycia energii.
- praca przy temperaturach sięgających nawet -20°C
- zakres wydajności od 9 do 16 kW, zasilanie
jednofazowe i trójfazowe
- maksymalna temperatura wylotowa modułu
hydraulicznego: 55°C
- zakres temperatury chłodzenia 5°C÷20°C

Carluccio’s to sieć włoskich restauracji założona

blisko 20 lat temu w Londynie. Firma od lat stawia sobie za cel ograniczenie wpływu swoich działań na środowisko. W 2010 r. była jednym z założycieli organizacji działającej na rzecz zrównoważonego rozwoju

w branży restauracyjnej – Sustainable Restaurant
Association (SRA).
Dlatego też, gdy Carluccio’s otwierała swoją nową
restaurację w angielskim mieście Sheffield, szukała
rozwiązania, które charakteryzowałoby się wysoką
efektywnością energetyczną.
Instalatorów z firmy FWP Air Conditioning oraz dystrybutora rozwiązań klimatyzacyjnych Oceanair poproszono o wybór takiego systemu, który zapewniłby restauracji wymaganą ilość c.w.u., a jednocześnie
pozwoliłby obniżyć zużycie energii i emisję CO2.
Po konsultacjach zdecydowano, że restauracja
w Sheffield będzie idealnym miejscem do instalacji
pompy ciepła powietrze-woda, czyli urządzenia, które jako źródło energii wykorzystuje energię zawartą
w powietrzu zewnętrznym. Firma zdecydowała się
na model Aquarea T-CAP typu monoblok o mocy
12 kW. Głównym wyróżnikiem tych pomp jest utrzymywanie stałej wydajności nominalnej nawet przy
temperaturze rzędu -15°C, bez konieczności stosowania dodatkowej grzałki elektrycznej. Rozwiązanie
było też idealne dla restauracji Carluccio’s ze względu na jej niewielką powierzchnię. System typu monoblok obejmuje wyłącznie jednostkę montowaną
na zewnątrz, do której wystarczy przyłączyć instalację grzewczą i wodną. Jest to model prosty zarówno w montażu, jak i w obsłudze.
Zadaniem pompy w nowej restauracji jest podgrzewanie wody użytkowej. Aquarea przekształca energię cieplną z powietrza w energię służącą do produkcji c.w.u. Proces konwersji (przeniesienia ciepła
z jednego miejsca w drugie) jest możliwy dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii inwerterowej, podobnej do tej, której używa się w nowoczesnych lodówkach domowych. Dodatkowo wysoki
wskaźnik efektywności energetycznej COP jednostki
powoduje, że pompa z każdego 1 kW wykorzystanej
energii elektrycznej produkuje 4 kW energii cieplnej.
W swoich pozostałych restauracjach sieć Carluccio’s
wykorzystuje konwencjonalny system z zasobnikiem
c.w.u. Po okresie testów pompy ciepła w Sheffield,

Porównanie dot.
produkcji tej samej
ilości c.w.u. rocznie
Sheffield
Leeds
oszczędności

Koszt energii
na dzień
2,49 £
10,60 £

Koszt energii
na produkcję c.w.u.
w ciągu roku
910,07 £
3869,61 £
2959,54 £

firma postanowiła porównać koszty zużycia energii, jakie generuje jednostka Panasonic z kosztami
energii w innej restauracji o podobnej wielkości, przy
produkcji tej samej ilości c.w.u. Okazało się, że dzięki pompie Aquarea koszty są czterokrotnie niższe.
– Dążymy do zrównoważonego rozwoju we wszystkich
obszarach, w których jest to możliwe, dlatego chętnie
wypróbowaliśmy pompę ciepła powietrze-woda

t e c h n i c z n y

Prognozowane
zużycie energii
w ciągu roku
9100,70 £
38 696, 08 £

s tr. 34
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Całkowity koszt
(uwzgl. podatek
klimatyczny)
1386,95 £
5897,28 £
4510,34 £

w restauracji w Sheffield. Wyniki testów udowodniły, że możemy osiągnąć znaczne oszczędności
w kosztach za energię, jak również ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Mam nadzieję, że będziemy
instalować jednostki Aquarea we wszystkich nowych lokalach i być może wdrożymy je również
w istniejących 50 restauracjach – mówi Alison Stanton,
dyrektor rozwoju w Carluccio’s.

Panasonic Marketing Europe GmbH
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa
AirCon_Warsaw@eu.panasonic.com
www.aircon.panasonic.pl
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NIBE – rewolucja w ogrzewaniu
domów z podwójną dotacją
Małgorzata Smuczyńska
ki z technologią EVI (wtrysk pary) i elektronicznymi zaworami rozprężnymi, co zapewnia znaczące oszczędności energii oraz wyjątkowo cichą pracę. Technologia
EVI powoduje obniżenie temperatury gorącego gazu,
podczas gdy w tym samym czasie następuje wzrost
wydajności grzewczej. Dzięki temu urządzenie nawet
podczas srogiej zimy jest w stanie przekazać do instalacji grzewczej czynnik o wysokiej temperaturze, przy
jednoczesnym zachowaniu wysokich wartości współczynnika sprawności. Przy wysokim zapotrzebowaniu
na ciepło, istnieje możliwość podłączenia aż 8 jednostek
w układzie kaskadowym, uzyskując wydajność grzewczą do 160 kW. Są to istotne korzyści nie tylko dla użytkowników większych obiektów, ale również dla mieszkańców krajów o chłodnym klimacie, takich jak Polska.

Obejrzyj film prezentujący
nową powietrzną pompę
ciepła NIBE F2120

Rewolucja technologiczna
Najnowsza pompa ciepła NIBE F2120 jest dowodem na
to, że rozwój tego segmentu rynku jest w dalszym ciągu bardzo dynamiczny. Nowy typoszereg NIBE F2120
stanowi przełom w technologii powietrznych pomp
ciepła, osiągając sezonowy współczynnik efektywności SCOP powyżej wartości 5,0! Ponadto charaktery-

zuje się niezwykle szerokim zakresem pracy, osiągając
65°C na zasilaniu systemu grzewczego i aż 63°C, gdy
temperatura na zewnątrz spadnie do -25°C. Co więcej
pompa ciepła jest w stanie osiągnąć to wszystko, pracując niezwykle cicho. Nazywamy to PRAWDZIWĄ
REWOLUCJĄ W OGRZEWANIU domów.
W nowej pompie ciepła NIBE F2120 dokonano po raz
pierwszy połączenia inwerterowo sterowanej sprężar-

Rewolucja cenowa
W ofercie NIBE dostępne są również nieco mniej
wyśrubowane i jednocześnie tańsze powietrzne
pompy ciepła, których cena jest już porównywalna
z konwencjonalnymi kotłami grzewczymi. Aktualnie
najbardziej popularnym rozwiązaniem są inwerterowe pompy ciepła z wbudowaną funkcją chłodzenia

NIBE SPLIT lub monobloki NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 8, 12 i 16 kW, które cieszą inwestorów niską ceną. Nowe zestawy powietrznych pomp ciepła wprowadzonych do oferty firmy
NIBE-BIAWAR można kupić już od 13 000 zł netto!
Jaki jest koszt ogrzewania domu pompą ciepła?
Oprócz tego, że pompa ciepła jest najbardziej ekologicznym, bezpiecznym i komfortowym źródłem ciepła, jest też niezwykle tania w eksploatacji, ponieważ
spośród wszystkich urządzeń grzewczych osiąga najwyższą klasę efektywności A++. Efektem tego jest niskie zużycie energii elektrycznej potrzebnej głównie
do napędu sprężarki pompy ciepła, a koszt ogrzewania przeciętnego domu w Polsce (powierzchnia
130 m2) wynosi około 200 zł/m-c.
W budynkach istniejących powietrzne pompy ciepła
pozwalają na redukcję kosztów energii cieplnej nawet
do 75%, w zależności od lokalizacji, wielkości domu,
rodzaju ogrzewania oraz od ewentualnego korzystania z funkcji chłodzenia. Pompy ciepła NIBE charakteryzują się wysoką wydajnością pracy, co sprawia,
że okres zwrotu inwestycji w urządzenie, jest niezwy-
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Ty pompy Cena kat. netto PC ze
SCOP
Roczne zużycie energii Koszt eksploatacji
ciepła
sterownikiem + dolne źródło wg ErP przez PC + grzałka
(taryfa G12w)
NIBE F1145 26700 zł + 11000 zł
5,0
2156 + 2=2177 kWh
1000 zł
NIBE F2120 29000 zł

4,8

2534 + 154=2688 kWh

1250 zł

NIBE F2040 18000 zł

4,4

3511 + 34=3565 kWh

1650 zł

NIBE SPLIT 15000 zł

4,4

3530 + 35=3565 kWh

1650 zł

kle krótki. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost cen oleju opałowego czy gazu,
mało prawdopodobnym
jest, aby ktokolwiek żałował instalacji powietrznej
pompy ciepła NIBE.
Pompę ciepła NIBE można połączyć z instalacją

fotowoltaiczną NIBE PV, a rewolucyjny moduł NIBE
EME służący do komunikacji między inwerterem
a pompą ciepła NIBE sprawia, że może ona pracować
z większą wydajnością podczas bieżącej produkcji
energii elektrycznej ze słońca. Dzięki takiej współpracy można uzyskać niemal zerowe rachunki za energię. Systemy fotowoltaiczne NIBE PV dostępne są
w zestawach o mocy 3, 6, 9, 12 i 21 kW, zbudowanych
na bazie paneli o mocy 300 Wp i zawierają wszystko,
co potrzebne jest do prostego i szybkiego montażu
na różnych rodzajach powierzchni dachów.

dalej

Pompy ciepła NIBE z podwójnym dofinansowaniem
Misją NIBE jest zapewnienie życia w przyszłości
w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju
w oparciu o odnawialne źródła energii. Dlatego producent oferuje od 15 września do końca listopada
2018 r. 6000 zł wsparcia na inwestycję w powietrzną pompę ciepła NIBE w ramach akcji „Szwedzka dotacja do powietrznych systemów NIBE do
6000 zł”. Dotacja obejmuje 150 sztuk powietrznych
pomp ciepła NIBE F2040 i F2120. 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 z WFOŚiGW w ramach rządowego programu Czyste Powietrze, a wszystkie
pompy ciepła NIBE spełniają wymogi techniczne
programu. Takie podwójne wsparcie powoduje, że instalacja powietrznej pompy ciepła może
być jednym z najtańszych sposobów ogrzewania i chłodzenia domów.
Więcej szczegółów na www.szwedzkadotacja.pl.

Rewolucyjna intuicyjna automatyka
Do powietrznych pomp ciepła NIBE dedykowany jest
duży, kolorowy i niezwykle intuicyjny moduł sterowania SMO, który umożliwia podłączenie dodatkowych
akcesoriów poszerzających funkcjonalność systemu.
Dzięki temu powietrzne pompy ciepła NIBE mają możliwość nie tylko ogrzewania, ale również chłodzenia,
produkcji c.w.u., podłączenia rekuperatora NIBE ERS,
systemu fotowoltaicznego NIBE PV, licznika energii
NIBE EMK, kilku obiegów grzewczych i kotła gazowego NIBE GBM w instalacji hybrydowej. Kolejną zaletą
NIBE jest darmowy zdalny monitoring całego systemu ogrzewania, c.w.u. i wentylacji budynku oraz możliwość sterowania pracą systemu poprzez witrynę
nibeuplink.com. Natomiast dla użytkowników urządzeń mobilnych (telefony, tablety) została stworzona
aplikacja NIBE Uplink app umożliwiająca korzystanie
z systemu z jeszcze większą łatwością.

NIBE-BIAWAR sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09
pompyciepla@biawar.com.pl
www.nibe.pl
rekl ama

Rodzaj pompy
ciepła
gruntowa
powietrzna
monoblok
powietrzna
monoblok
powietrzna
split
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Bosch Compress
4000 DW i 5000 DW
Pompy ciepła do c.w.u. marki Junkers-Bosch
Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Bosch Compress 4000 DW i 5000 DW to proste rozwiązanie,
które może zasilać całe gospodarstwo domowe w ciepłą wodę niezależnie od pory roku. Użytkownicy
mogą korzystać z darmowego ciepła pozyskiwanego z otoczenia i cieszyć się niższymi kosztami
energii. Inwestycja w urządzenie bardzo szybko się zwraca. Z pompą ciepła można zaoszczędzić
nawet do 70% energii w porównaniu do tradycyjnych sposobów przygotowania c.w.u.

pracują z wyjątkowo wysoką wydajnością, a ich
współczynnik efektywności cieplnej (COP) jest wysoki.
Z 1 kW prądu potrafią wygenerować nawet 3 kW ciepła użytkowego. Dodatkowe 2 kW to bezpłatna energia wygenerowana z otoczenia przez pompę ciepła.
2 typoszeregi:
- Bosch Compress 4000 DW – model CS4000 DW
250-1 FI – z zasobnikiem 250 l; modele zaś CS4000 DW
200 CFI i CS4000DW 250-1 CFI z zasobnikiem 200
lub 250 l, wyposażone w dodatkową wężownicę
o powierzchni 1,0 m² – doskonale nadają się też do
współpracy z innymi źródłami ciepła: kotłem gazowym, olejowym, kotłem na paliwo stałe lub instalacją kolektorów słonecznych;
- Bosch Compress 5000 DW – model CW5000 DW
270-3 CFO z zasobnikiem 260 litrów, również wyposażony w dodatkową wężownicę o powierzchni 1,0 m².
Oprócz pojemności zasobników typoszeregi różni

przede wszystkim zakres temperatury pracy.
Pompa ciepła 5000 DW pracuje do temperatury powietrza -10°C, a modele 4000 DW – do 5°C. W zależności od modelu efektywność (współczynnik COP)
działania pompy, mierzona wg obowiązującej normy EN-PN 16147 (dla A7/W10-53), może sięgać nawet
2,95. Każda z pomp ciepła wyposażona jest w zasobnik pokryty termo-glazurą, zabezpieczony anodą.
W czasie podgrzewania wody zasobnik ładowany jest
warstwowo, co pozwala na uzyskanie równej temperatury w całym zasobniku. Maksymalna temperatura, którą można uzyskać podczas podgrzewania
wyłącznie pompą ciepła to aż 60°C.

energii i temperatury pracy. Marka Junkers-Bosch
udziela gwarancji do 5 lat na pompy ciepłą do c.w.u.
Łatwa konserwacja i wymiana
Pompy Bosch Compress 4000/5000 DW nie wymagają
skomplikowanej ani pracochłonnej konserwacji. Wystarczy odkręcić kilka śrub, by uzyskać dostęp do
wszystkich podstawowych komponentów urządzenia.
Podgrzewacz i jednostkę ciepła można zamawiać
oddzielnie. Dzięki temu oba moduły można w razie
potrzeby wymienić niezależnie od siebie. Obsługa
jednostki cieplnej nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu czynników chłodniczych.

Najważniejsze korzyści:
• wysoki komfort cieplny dla małych, średnich i dużych
gospodarstw domowych
• nawet do 70% niższe zużycie energii w porównaniu
do innych instalacji c.w.u.
• możliwość prostego podłączenia instalacji olejowych,
fotowoltaicznych, gazowych, stałopalnych i solarnych
• połączenie pompy z instalacją  fotowoltaiczną 
umożliwia korzystanie z prądu wytwarzanego we
własnym zakresie
• możliwość dodatkowego zastosowania jako osuszacz powietrza w kuchni lub łazience
• łatwa obsługa za pomocą intuicyjnego wyświetlacza

Czytelny panel sterowania i gwarancja do 5 lat
Panel sterowania wyposażony jest w duży, czytelny
wyświetlacz LCD. Wśród wielu funkcji oferowanych
przez regulator możliwe jest ustawienie: programu
tygodniowego pracy, programu wakacyjnego, trybu dezynfekcji termicznej oraz sprawdzenie zużycia

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Urządzenia Bosch Compress 4000 i 5000 DW
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Przegląd pomp ciepła Immergas
Technologia w zgodzie z naturą
Firma Immergas jako lider najnowocześniejszej technologii grzewczej, posiada w swojej ofercie szeroką gamę
produktów wykorzystujących do pozyskiwania ciepła energię odnawialną, w tym również bogatą gamę pomp ciepła.
Pompy ciepła Immergas świetnie sprawdzają się w nowoczesnym budownictwie, zarówno w domach
jednorodzinnych, jak i obiektach komercyjnych, deweloperskich czy użyteczności publicznej. Stanowią idealną
alternatywę lub uzupełnienie do konwencjonalnych źródeł energii. W ofercie tej marki dostępne są pompy
ciepła z serii: Audax, Immerwater, pompa Magis Pro oraz rozwiązanie hybrydowe Magis Combo,
łączące pompę ciepła z gazowym kotłem kondensacyjnym.

Pompa ciepła to rozwiązanie z dużym potencja-

łem. Jest najtańszym w eksploatacji sposobem ogrzewania domu, pozwala znacznie zmniejszyć emisję
CO2, ponadto może spełniać bardzo wiele funkcji,
potrafi zarówno grzać, chłodzić, jak i wytwarzać c.w.u.
Dobrze dobrana i zainstalowana pompa ciepła jest
urządzeniem właściwie bezobsługowym.
Zalety pomp ciepła:
· wysoka efektywność energetyczna
· znaczne oszczędności energii
· kompaktowy, nowoczesny wygląd
· łatwa i szybka instalacja
· prosta obsługa
· brak emisji szkodliwych substancji do środowiska

Gama Audax Top
Ta gama obejmuje pompy ciepła powietrze-woda typu
monoblok. Dzięki wbudowanej pompie obiegowej, która
jest standardowym wyposażeniem fabrycznym, pompa
Audax Top jest łatwa w instalacji i obsłudze. Odpowiednio zaprojektowany system z ogrzewaniem podłogowym, klimakonwektorami, grzejnikami czy zbiornikiem
buforowym, jest w stanie zredukować dotychczasowe
koszty ogrzewania nawet o połowę, a dodatkowo pozwoli na korzystanie z bardzo efektywnego chłodzenia.
Zalety:
· praca w dwóch trybach (ogrzewanie i chłodzenie)
· uniwersalne rozwiązanie
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pompy ciepła. Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pozwalają na pracę pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -20°C.
Zalety:
· inteligentne zarządzanie
· wysoki komfort c.w.u.
· połączenie kotła kondensacyjnego i pompy ciepła
· w pełni autonomiczny system grzewczy
· kompaktowe rozwiązanie
· wysoka efektywność energetyczna

Immerwater

Gama Magis Pro
Magis Pro to pompy ciepła powietrze-woda typu
split, składające się z jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej. W pompach tej gamy hydrauliczna część układu jest oddzielona od układu chłodniczego i umieszczona w jednostce wewnętrznej.
Jednostka wewnętrzna realizuje wymianę ciepła
miedzy jednostką zewnętrzną (układ chłodniczy)
a instalacją grzewczą. W porównaniu do pomp ciepła typu monoblok układ hydrauliczny w całości
znajduje się w pomieszczeniu.

Zalety:
· wysoka efektywność cieplna
· ekonomiczne rozwiązanie
· prosty montaż
· przeznaczona do nowych i już istniejących budynków
· możliwość ogrzewania i chłodzenia

System Magis Combo
– hybrydowa pompa ciepła
System Magis Combo to tzw. hybryda: pompa ciepła
powietrze-woda typu split zintegrowana z gazowym
kotłem kondensacyjnym, co w pełni uniezależnia ją
od innych źródeł ciepła. Ma możliwości ogrzewania,
chłodzenia oraz produkcji ciepłej wody użytkowej.

THE SIGN OF THE FUTURE

Zalety:
· wykorzystanie energii odnawialnej
· wbudowany zasobnik ze stali nierdzewnej
· brak emisji szkodliwych substancji
· łatwa instalacja

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

rekl ama

· instalacja nie wymaga wykonywania odwiertów
· wysoka oszczędność energii do ogrzewania

Hybrydowa pompa ciepła Magis Combo może być
wykorzystywana jako niezależne, samowystarczalne źródło ciepła, jak również tworzyć zintegrowany
system grzewczy.
System Magis Combo został zaprojektowany tak, aby
sprostać najwyższym wymaganiom użytkowników.
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

Immerwater 300 INOX V3 – pompa ciepła do c.w.u.
typu powietrze-woda, przeznaczona do montażu
w pozycji stojącej. Zbiornik ze stali nierdzewnej INOX
o pojemności 300 l zapewni ciepłą wodę użytkową
4–5-osobowej rodzinie. W zbiorniku została zainstalowana dodatkowa wężownica, umożliwiająca
współpracę pompy z dodatkowym źródłem ciepła,
na przykład z instalacją solarną. Dzięki takiemu rozwiązaniu przygotowanie ciepłej wody użytkowej pochłania jeszcze mniej energii elektrycznej. Automatyka ma funkcję wyboru pomiędzy różnymi trybami
pracy, pełną autodiagnostykę, funkcję wakacje, funkcję automatycznego wygrzewu antybakteryjnego
oraz możliwość programowania cyklu czasowego
dla przygotowania ciepłej wody.

10/2018

a r t y k u ł

HOME

t e c h n i c z n y

s tr. 40

dalej

Nowa generacja pomp ciepła Hewalex PCWU
Wyższa wydajność i efektywność
Pompa ciepła wody użytkowej jest wysokoefektywnym urządzeniem, które w ostatnich latach nie tylko wypiera
tradycyjne podgrzewacze elektryczne, ale także uzupełnia układy z kotłami grzewczymi. W porównaniu do
podgrzewaczy elektrycznych, koszty eksploatacji mogą być niższe 3-4 razy. W porównaniu do kotła gazowego,
czy węglowego – różnica na korzyść pompy ciepła powinna wynieść od 30 do 50%. Szczególną przydatność
pompa ciepła wody użytkowej przyniesie w połączeniu z kotłem na droższe paliwo (gaz płynny,
czy olej opałowy), a także z kotłem na paliwo stałe. Będzie on mógł być wyłączony z pracy po
sezonie grzewczym, co ograniczy jego pracę z obniżoną sprawnością w letnim trybie pracy.

Firma Hewalex będąca producentem i dystry-

butorem systemów OZE z blisko 30-letnim doświadczeniem, oferuje od 10 lat pompy ciepła. Typoszereg
PCWU tych urządzeń przeznaczony jest do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Ich cechą jest szczególnie wysoka efektywność pracy. Większość ma
etykietę energetyczną w najwyższej klasie A+, w zestawie z kolektorami słonecznymi nawet A+++.

Nowa generacja pomp ciepła PCWU
z podgrzewaczem
PCWU 2018

PCWU 2013

Moc
grzewcza

2,5 kW
(+8%)

2,3 kW

Zużycie
energii

0,68 kW

0,68 kW

3,67
(+8%)

3,38

COP

Nowa generacja pomp ciepła PCWU zastępuje
poprzednią wprowadzoną w 2013 roku, oferując
sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne przy
zwiększeniu wydajności cieplnej i efektywności
energetycznej (o około 8%)

Pompa ciepła PCWU ze zintegrowanym podgrzewaczem
200 lub 300 litrów stanowi samodzielne urządzenie przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej okresowo
lub całorocznie we współpracy z kotłem grzewczym.
Wbudowana 1 lub 2 wężownice pozwala podłączyć kocioł grzewczy jako całoroczne źródło ciepła. Jego praca
jest zwykle ograniczona do 10-20% rocznego czasu podgrzewania wody. Oprócz tego pompy ciepła są wyposażone fabrycznie w grzałkę elektryczną o mocy 1,5 kW.
Z końcem 2018 roku do oferty została wprowadzona nowa generacja pomp ciepła PCWU z podgrze-

Pompy ciepła Hewalex PCWU oferowane są w zakresie mocy grzewczej od 1,8 do 2,5 kW,
z przeznaczeniem do podgrzewania wody użytkowej samodzielnie, jak i we współpracy
z kotłem grzewczym. Większość urządzeń ma klasę efektywności energetycznej A+
waczem. Główna zmiana polegała na modyfikacji budowy układu chłodniczego. Zwiększono m.in.
o około 60% powierzchnię wymiany ciepła parownika, a także skraplacza owiniętego na zewnętrznej
powierzchni płaszcza podgrzewacza. Takie zmiany
pozwoliły na zwiększenie intensywności wymiany
ciepła w obiegu chłodniczym. Wzrosła tym samym
sprawność pracy pompy ciepła i jej klasa efektywności, która dla wszystkich nowych pomp jest na poziomie A+. Pompy ciepła PCWU nowej generacji nadal
są oferowane do wyboru z podgrzewaczem wykonanym ze stali emaliowanej lub stali nierdzewnej.
Co ważne, mają one zwiększoną moc grzewczą 2,5 kW
(poprzednio 2,3 kW, w punkcie A20-15/W15-55). Tym
samym należą do segmentu najbardziej wydajnych
i efektywnych urządzeń tego typu na rynku.

Sterownik HW100 (z lewej) oferuje maksymalną
prostotę obsługi, a G426 (z prawej) rozszerzony
zakres funkcji. Wybór rodzaju sterownika
wiąże się z potrzebami użytkownika oraz
wymaganiami dla współpracy pompy ciepła
z dodatkowymi urządzeniami: kotłem grzewczym,
zdalnym monitoringiem pracy, czy też instalacją
fotowoltaiczną
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PCWU 2,5kW
PCWU 200eK-1,8kW

Wydajność
cieplna
[kW]*
2,57
1,8

Zużycie
energii
[kW]*
0,67
0,46

3,84
3,71

PCWU 300eK-1,8kW

1,8

0,46

3,71

PCWU 200eK-2,5kW

2,5

0,68

3,67

PCWU 300eK-2,5kW

2,5

0,68

3,67

PCWU 200K-2,5kW

2,5

0,68

3,67

PCWU 300K-2,5kW

2,5

0,68

3,67

PCWU 300SK-2,5kW

2,5

0,68

3,67

Pompa ciepła

COP*

Rodzaj
podgrzewacza
stalowy
emaliowany

stalowy
nierdzewny
(Duplex)

Pojemność
podgrzewacza
[dm3]
200
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Liczba
wężownic

Sterownik

Klasa

1

G426
HW100

A
A+

Maksymalny okres
gwarancji
[lat]
720x600x485 3
ø560x1710

300

1

HW100

A

ø640x1862

200

1

G426

A+

ø560x1767

300

1

G426

A+

ø640x1875

300

1

G426

A+

ø560x1721

300

1

G426

A+

ø640x1853

300

2

G426

A+

ø640x1853

Wymiary
[mm]

5

2

* dane dla pomp ciepła z podgrzewaczem dla punktu pracy A20-15/W15-55 wg normy PN EN 16147, a dla pompy ciepła modułowej PCWU 2,5kW
– dla punktu pracy A7/W35 wg normy PN EN 14511

Tabela Przegląd oferty pomp ciepła PCWU

Pompa ciepła PCWU 300SK-2,5kW wyposażona
jest w 2 wężownice grzejne, dzięki czemu może
współpracować z kotłem oraz instalacją solarną.
Zestaw z kolektorami słonecznymi uzyskuje
najwyższą klasę efektywności energetycznej A+++

Regulator pompy ciepła – prostota obsługi
lub rozbudowany zakres funkcji
Możliwy jest wybór pompy ciepła z uproszczonym
funkcjonalnym sterownikiem HW100, jak również
z rozbudowanym w funkcje obsługowe sterownikiem
G426. Ten drugi pozwoli na współpracę ze sterownikiem kotła i dodatkowo na zdalny nadzór pracy

przez Internet. W ramach funkcji PV Ready można
wprowadzić współpracę pompy ciepła z instalacją
fotowoltaiczną dla wykorzystania własnej energii elektrycznej. Coraz chętniej wykorzystywaną
opcją staje się także zdalny monitoring pracy. Służy temu własne rozwiązanie EKONTROL, które daje
szerokie możliwości obsługi na poziomie użytkownika, jak i serwisanta.

Najdłuższa na rynku 5-letnia
gwarancja
W przypadku takich urządzeń, jak pompa ciepła okresy gwarancyjne mają wysokie znaczenie. Są to najkorzystniejsze na rynku warunki, także z uwagi na minimum wymagań eksploatacyjnych. Takim okresem
gwarancji obejmowane są pompy ciepła PCWU serii
eK z podgrzewaczem emaliowanym. Rozwiązanie to

jest uważane za tradycyjne i mało wymagające pod
względem warunków eksploatacyjnych.

Modułowa pompa ciepła PCWU 2,5kW
Modułowa pompa ciepła PCWU 2,5kW umożliwia
wykorzystanie istniejącego już w domu podgrzewacza wody. Małe gabaryty modułowej pompy ciepła
pozwalają na jej montaż w ograniczonej przestrzeni, np. na uchwycie ściennym. Pompa ciepła PCWU
2,5kW może pobierać powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia lub być podłączona przewodami powietrza ø160 mm do powietrza zewnętrznego. Wówczas pracuje całkowicie niezależnie od
powietrza wewnątrz budynku. W razie potrzeby można wykorzystać powietrze do okresowego chłodzenia pomieszczeń w domu.

Swoją przydatność modułowe pompy ciepła
wykazują często w przypadku modernizacji
systemów grzewczych, pozwalając wykorzystać
istniejący podgrzewacz c.w.u.

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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Zobacz rzeczywistą pracę
pomp ciepła poprzez
system EKONTROL
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Pierwszy dom z SYSTEMEM M
Jak sprawdza się nowa pompa ciepła Dimplex?
21 maja 2018 roku uruchomiono pierwszą pompę ciepła SYSTEM M 12 Comfort Colling marki Dimplex. Prace montażowe
i przygotowawcze trwały dwa dni robocze. Pompa ciepła pracuje na potrzeby budynku o powierzchni 300 m2.

t e c h n i c z n y

s tr. 42

dalej

O modelowym budynku

z pompą ciepła

Dom zbudowany jest z litego drewna, bez udziału
środków chemicznych związanych z przedłużaniem
jego żywotności czy odporności. Do budowy ścian
i stropów nie używano klejów. Ściany mają dużą
zdolność akumulacji ciepła oraz samodzielnie regulują poziom wilgotności w budynku. Zarówno ściany, jak i dach ocieplono wełną drzewną. Powierzchnia użytkowa to 300 m2 (w tym powierzchnia garażu
ok. 60 m2). W budynku znajdują się 3 łazienki, toaleta, dwie sypialnie, trzy pokoje, salon, kuchnia, pralnia, trzy pomieszczenia na garderobę lub spiżarnię
oraz biuro i siłownia.

Współpraca pompy ciepła z instalacją PV
Analizy, które wykonano podczas doboru pompy
ciepła do obiektu, wykazały, że do zasilenia pompy ciepła (na cele c.o., c.w.u. oraz chłodzenia) będzie wymagane około 8000 kWh energii elektrycznej rocznie. Ta energia w całości zostanie pokryta
z instalacji fotowoltaicznej.

Dom jednorodzinny z zamontowanym SYSTEMEM M
Dom jednorodzinny zlokalizowany jest w Chybach pod Poznaniem nad jeziorem Kierskim
i razem z pozostałymi budynkami tworzy Kompleks 10 domów niskoenergetycznych.
Omawiany dom wyposażony jest w SYSTEM M – powietrzną pompę ciepła, która odpowiedzialna jest za ogrzewanie i chłodzenie budynku systemami ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego. Współpracuje ona z instalacją fotowoltaiczną o mocy 13,5 kW, tworząc
inteligentny system energetyczny – Smart Grid. Poza tym, budynki wyposażone są w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, która zapewnia dostarczenie świeżego powietrza
oraz redukcję strat ciepła powietrza wentylacyjnego usuwanego z budynku.
Domy niskoenergetyczne w Chybach pod Poznaniem
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Linia Comfort (szer.xwys.xgł.): 120x140x75 cm (j. wewn.
z c.w.u.), 85x123x60 cm (j. zewn.).
Szerokie możliwości personalizacji: bogactwo kolorów i materiałów (jeden wariant drewniany – modrzew) umożliwiają dopasowanie jednostki zewnętrznej linii Compact i Comfort do elewacji budynku.
Swobodny dobór kolorów i materiałów według indywidualnych preferencji linii SYSTEM M Personal.
Swoboda projektowa: dzięki funkcjonalnej, minimalistycznej konstrukcji.
Dopracowana konstrukcja: dzięki bardzo niskiej
emisji dźwięku (na poziomie 27 dB(A)), SYSTEM M jest
doskonały do montażu na osiedlach domów zlokalizowanych blisko siebie. Gwarantuje komfort mieszkania na takim samym poziomie jak przed montażem
pompy ciepła. Minimalna odległość od sąsiedniego budynku to tylko 4,5 m (linia Comfort 12 – 5 m).
Łatwe projektowanie i konfiguracja: dzięki przemyślanym wariantom, które zapewniają możliwość
łatwego wyboru i rozbudowy – 1 system, 1 numer
katalogowy, 1 cena.

Jednostka wewnętrzna SYSTEMU M umieszczona w garażu

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Jednostka zewnętrzna SYSTEMU M zlokalizowana
jest na zewnątrz budynku w odległości 30 cm od ściany zewnętrznej. Posadowiona jest ona na uprzednio
przygotowanym fundamencie z drenażem do odprowadzenia skroplin kondensatu powstałego podczas
pracy urządzenia. W omawianym przypadku został
wybrany wariant drewniany (modrzew) odpowiadający charakterowi budynku. Jednostka zewnętrzna
oprócz obudowy, głównie składa się z niewidocznego gołym okiem wentylatora oraz wymiennika ciepła
(parownika pozyskującego ciepła z powietrza atmosferycznego), natomiast pozostałe elementy układu
chłodniczego zlokalizowane są wewnątrz budynku.
Dzięki temu rozwiązaniu jednostka zewnętrzna jest
prawie niesłyszalna.

Jednostka wewnętrzna SYSTEMU M zlokalizowana
jest wewnątrz budynku przy samej ścianie garażu
budynku z minimalną odległością serwisową z prawej strony urządzenia. Modułowa konstrukcja jednostki wewnętrznej wyposażona jest wg zamówienia w jeden obieg grzewczo-chłodzący, zasobnik
buforowy, zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 240 dm3.

Łatwy montaż: dzięki wstępnie zmontowanym modułom, które minimalizują nakłady pracy. Żadna inna
pompa ciepła nie jest tak łatwa w montażu!

chyleń parametrów technicznych, kontroli online systemu po sezonie grzewczym i automatycznej aktualizacji oprogramowania.

Wyjątkowo intuicyjny: za pomocą dotykowego
ekranu lub aplikacji dostępnej na urządzenia mobilne. Obsługa jest tak łatwa, że do kontroli całego systemu wystarczy tylko aplikacja.

Sprawna dostawa: czas oczekiwania na dostawę
skrócony nawet do kilku dni roboczych.

Zalety SYSTEMU M

Łatwa konserwacja: dzięki monitoringowi online
z komunikatem błędu w przypadku stwierdzenia od-

Dowiedz się więcej o SYSTEMIE M

Małe wymiary: SYSTEM M to jedne z najmniejszych
urządzeń w swojej klasie!
Linia Compact (szer.xwys.xgł.): 60x210x60 cm
(j. wewn.), 60x87x50 cm (j. zewn.).

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o
ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań
tel. 61 842 58 05, faks 61 842 58 06
office@glendimplex.pl
www.dimplex.pl
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Jednostka zewnętrzna SYSTEMU M zlokalizowana na zewnątrz budynku
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Basic 300 może więcej!
Wraz z nowym rokiem swoją premierę miała nowa wersja najpopularniejszej
polskiej powietrznej pompy ciepła Basic o zwiększonej do 300 litrów pojemności
zbiornika c.w.u. Galmet spełnił tym samym oczekiwania wielu klientów,
oczekujących produktu, który zapewni komfort i bezpieczeństwo użytkowania
c.w.u. rodzinom, które mają większe zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
Na objętości wymiennika nie kończą się jednak zalety tej pompy ciepła.

Ulubiona przez klientów
Zgodnie z nazwą Basic jest podstawowym modelem powietrznej pompy ciepła — najczęściej instalowanym i najbardziej lubianym przez klientów w naszym kraju, ze względu na wydajność, niezawodność,
komfort użytkowania i łatwość obsługi. Daje przy
tym znaczne oszczędności i zarabia na siebie już od
momentu montażu. Dla instalatorów natomiast znaczenie ma łatwość i szybkość montażu, nieskomplikowana konfiguracja oraz dostępność i niska cena.
W gamie katalogowej producenta są już cztery wersje

tego modelu – ze zbiornikami o pojemności 200, 270
(z 1 lub 2 wężownicami spiralnymi do podłączenia
dodatkowych źródeł ciepła) i 300 litrów. Oferowane
w klasie energetycznej A+ lub A (Basic 270, 300), czyli gwarantują najmniejsze zużycie energii, a wysoki
współczynnik COP decyduje o najwyższej efektywności pracy jednostek, co w prosty sposób przekłada się na zysk użytkowników tych urządzeń.
Wersje Basic 200 i 270 są już dobrze znane użytkownikom, poniżej prezentujemy największy dostępny
model o pojemności 300 litrów.

Dla większej rodziny
Basic 300 została przygotowana z myślą o większych
rodzinach, liczących 6-8 osób (przy śr. dobowym zużyciu 50 l/os.) lub do budynków o zwiększonym zapotrzebowaniu na c.w.u.
Wyniki przeprowadzonych testów wykazały, że pompa
ciepła Basic 300 przy zbiorniku nagrzanym do temperatury 55°C może zapewnić nawet 392 l wody zmieszanej. Jest to bardzo dobry wynik, który przekłada się na
niskie koszty ogrzewania c.w.u. dla większej liczby osób.
Niskie koszty jej wytworzenia potwierdza współczynnik COP (wydajności cieplnej, określającej skuteczność działania pompy ciepła), który zgodnie z normą
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Zalety pompy ciepła
Basic 300
• Łatwość instalacji i konfiguracji.
• Pojemność 300 l.
• Zakres temp. pracy od -7°C.
• Wysoki komfort obsługi.
• Duża efektywność i oszczędność – klasa A.
• Sterownik z funkcjami Eco,
Antylegionella, Party.
• Dodatkowa wężownica (współpraca
z instalacją solarną lub kotłem c.o.).
• Niski średni pobór energii elektrycznej
– tylko 418 W.
• Współpraca regulatora pompy ciepła
z regulatorem pokojowym.
• Grzałka elektryczna 2 kW do dogrzewania
wody – w standardzie.
• Osuszanie i częściowe klimatyzowanie
pomieszczenia podczas pracy.
• Wydłużona żywotność zbiornika
dzięki Dielectric Protection®.
• Wykorzystanie OZE – kwalifikuje się
do dofinansowania.

EN 16147 wynosi 2,36 (A15/W10-55) i 2,69 (A20/W10-55).
Średni pobór energii elektr. wynosi tylko 418 W.

Uniwersalność zastosowań
i konfiguracji
Pompy ciepła Basic są mało „wymagające”, jeśli chodzi o miejsce instalacji – nie zabierają dużo przestrzeni i nie stwarzają żadnych specjalnych ograniczeń.
Gwarantują za to zachowanie całkowitej czystości
w piwnicy, czy kotłowni – nie emitują żadnych pyłów
i szkodliwych substancji. Pompa Basic wyposażona została w system odszraniania parownika, który
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V edycja nagrody
PASCAL

Efektywność nagrzewu pompy ciepła Basic 300 jest nawet 4,5-krotnie
większa niż ogrzewacza elektrycznego, którego efektywność
przyjmuje się za równą 1

Basic to wygoda i oszczędności
Wykorzystanie energii odnawialnej do ogrzewania wody
przez pompę ciepła Basic przynosi wymierne korzyści
nie tylko środowisku, ale również użytkownikom. Basic
przy swojej niewygórowanej cenie zapewnia również
najkorzystniejszy stosunek jakości do kosztu zakupu.
Biorąc pod uwagę niezawodność i trwałość tego modelu możemy być pewni opłacalności inwestycji.
Porównanie efektywności pompy ciepła Basic do
ogrzewacza elektrycznego nie pozostawia żadnych

rekl ama

realizowany jest przez zawór czterodrogowy, umożliwiający odwrócenie obiegu. Dzięki temu rozwiązaniu zakres pracy pompy poszerzony został aż do
-7°C, co pozwala na korzystanie z urządzenia również
w okresie zimowym.
Najlepsze efekty i największe oszczędności można uzyskać, stosując kompletny hybrydowy system grzewczy
Galmet, a Basic doskonale sprawdza się w takich zestawach. Dzięki wyposażeniu zbiornika pompy ciepła
w dodatkową wężownicę, można go łatwo połączyć
z dodatkowym źródłem ciepła. Najczęściej jest to kocioł c.o. (np. Galaxia, bądź Genesis Plus), ale Basic bez
problemu można również skonfigurować z kolektorami słonecznymi (sterownik pompy ciepła może obsłużyć pompę obiegową dodatkowego źródła).
Podobnie jak wcześniejsze wersje pompa ciepła
Basic 300 wyposażona jest standardowo w grzałkę
o mocy 2 kW, do dogrzewania wody w momentach
zwiększonego zapotrzebowania oraz do realizacji
trybu Antylegionella.

Czas podgrzewu całego zbiornika (300 l) od 10 do 55°C zależy od temperatury
powietrza zasilającego – przy temperaturze 20°C czas podgrzewu wynosi 10,5 h,
a przy temperaturze 35°C – 8 h
wątpliwości co do skuteczności tego rozwiązania.
W pompie ciepła efektywność nagrzewu jest zależna
od temperatury powietrza zasilającego i przy średniej temperaturze na poziomie 15°C wynosi ok. 3,2.
Pompa ciepła Basic w systemie powietrze-woda jest
urządzeniem ekologicznym, które wykorzystuje odnawialne źródła energii i podlega dofinansowaniu
w samorządowych i ogólnokrajowych programach
wsparcia oraz walki z niską emisją. Doskonale radzi
sobie również w postępowaniach przetargowych
w małych i dużych inwestycjach.

„Galmet Sp. z o.o.” Sp. K.
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36
tel. 77 403 45 00, faks 77 403 45 99
galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl

Stowarzyszenie Polska Wentylacja rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do
V edycji Nagrody PASCAL. Zgłoszenia
wstępne można już przesyłać pocztą
tradycyjną lub mailową. Laureatów poznamy w marcu 2019 r.
Nagroda trafi w ręce projektantów – autorów projektów instalacji wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia. Podobnie jak rok
temu zgłoszenia może dokonać projektant, inwestor, architekt lub organizacja
branżowa. Zgłaszający może zgłosić trzy obiekty, przy
czym muszą to być realizacje oddane do użytku w ciągu
ostatnich dwóch lat (2017 i 2018 r.), zlokalizowane na terenie Polski. Projekt może być wykonany dużo wcześniej.
Tak, jak w latach ubiegłych, statuetkę otrzymają trzej
projektanci, których projekty wyróżniają się na tle
konkurencji niestandardowymi i nowatorskimi rozwiązaniami. Premiowane będą te inwestycje, w których zastosowano rozwiązania zapewniające wysoką
efektywność energetyczną, komfort użytkowników
i dobrą jakość powietrza wewnętrznego.
Laureatów wyłoni Kapituła powołana przez zarząd
Stowarzyszenia Polska Wentylacja – organizatora
i pomysłodawcę nagrody PASCAL. Wszystkie nominowane projekty będzie można zobaczyć na wystawie,
która zostanie zaprezentowana podczas Międzynarodowych Targów Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2019. Targi odbędą się w dniach 5-6 marca
w Warszawie. W czasie pierwszego dnia targów zwiedzający będą mogli poznać wszystkie nominowane
obiekty, a dzień później poznać laureatów.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony
www.nagrodapascal.pl
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Serie NeOvo – zestawy kocioł olejowy
+ powietrzna pompa ciepła
Taki układ się opłaca
Urządzenia hybrydowe to rozwiązania
stosunkowo nowe, jednak na tyle
sprawdzone, że nie ma powodów,
aby się ich obawiać. Decydując się na
system składający się z nowoczesnego
kotła olejowego i powietrznej pompy
ciepła, zyskać można naprawdę
wiele, a płynące z tego korzyści będą
odczuwalne niemal od razu.

Rozwiązania hybrydowe zaadaptowane do domu

w postaci dwóch różnych, ale zespolonych źródeł
ciepła sprawiają, że wzrasta komfort eksploatacji
i efektywność pracy stosowanych urządzeń, zwiększa się tzw. efekt ekologiczny, a także pojawiają się
oszczędności w postaci mniejszych rachunków za
ogrzewanie. Istotnym argumentem przemawiającym
za rozwiązaniami hybrydowymi jest również bezpieczeństwo grzewcze – dwa źródła ciepła, które mogą
pracować samodzielnie, zapewniają je w przypadku
awarii jednego z urządzeń.
Konwencjonalnym urządzeniem grzewczym w układach hybrydowych nie musi być oczywiście kocioł
gazowy. Także kotły olejowe, których dużą zaletą
jest możliwość montażu w miejscach, gdzie nie ma
sieci gazowej, mogą być wsparte działaniem drugiego urządzenia grzewczego korzystającego z energii
odnawialnej. Najnowsze kotły olejowe, podobnie jak

gazowe, są ekologiczne i podczas spalania wydzielają śladową ilość szkodliwych substancji.
Działa to, co najbardziej się opłaca
Na układy hybrydowe składają się współpracujące
ze sobą urządzenia wyposażone w systemy regulacji. Sterowanie ich pracą polega na automatycznym

wyborze i przełączeniu układu na to źródło ciepła,
które w danym momencie jest bardziej efektywne.
W parametrach regulacji można również wskazać
inne kryteria wyboru źródła ciepła, np. odpowiadające cenie energii lub współczynnikowi energii pierwotnej. Tak jest w przypadku zestawów NeOvo EcoNox
Hybrid i NeOvo Condens Hybrid firmy De Dietrich,

będących połączeniem stojącego, klasycznego kotła olejowego lub kondensacyjnego kotła olejowego
z hybrydowym zasobnikiem c.w.u. i z inwerterową
pompą ciepła powietrze-woda typu split. Wykorzystanie w tych układach zaawansowanej automatyki sprawia, że są one praktycznie bezobsługowe,
co istotnie przekłada się na wygodę użytkowania.
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Jeśli podstawowym źródłem ciepła
w domu jest powietrzna pompa ciepła,
to przy spadku temperatury zewnętrznej poniżej określonej wartości układ
hybrydowy przełączy się na zasilanie
kotłem olejowym. Będzie to bowiem
rozwiązanie bardziej efektywne ekonomicznie. Uzyskiwane oszczędności
będą rosły wraz ze wzrostem zapotrzebowania energetycznego budynku.

rekl ama

Nowoczesne hybrydy NeOvo
Urządzenia hybrydowe z serii NeOvo dostępne są
w dwóch wariantach. Wersja NeOvo EcoNox składa się
z klasycznego kotła olejowego o mocy 22,4 lub 29,8
kW, natomiast wersja NeOvo Condens – z kondensacyjnego kotła olejowego z zamkniętą komorą spalania o mocy 19,3; 24,3 lub 32 kW. Ten wariant kotła wykonano w sprawdzonej technologii dwóch
wymienników: żeliwnego i ceramicznego, co dało
w efekcie sprawność sięgającą 101,5%. W kontekście
wymagań dyrektywy ErP oznacza to klasę efektywności energetycznej A.
Zawarty w każdym zestawie podgrzewacz c.w.u.
o pojemności 180 l może być umieszczony zarówno
pod kotłem, jak i obok niego. Takie rozwiązanie pozwala na wybór najkorzystniejszego dla użytkownika
rozmieszczenia poszczególnych elementów hybrydy.
Uzupełnieniem każdego zestawu jest też zintegrowana, inwerterowa pompa ciepła typu powietrze-woda,
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Powietrzna pompa
ciepła Logatherm WPT
Do podgrzewania c.w.u.

której moc wynosi 3,94; 5,79 lub 11,39 kW, a współczynnik efektywności w funkcji grzania sięga 4,65.
Układ hybrydowy NeOvo ma klasę energetyczną A++
dla c.o. oraz A dla c.w.u. Rozwiązanie jest szczególnie
polecane do budynków modernizowanych.

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.dedietrich.pl/blog

Powietrzna pompa ciepła
do ciepłej wody to urządzenie,
które w ostatnich latach podbija
rynek, a jego sprzedaż rośnie
z każdym rokiem. Jest bardzo
łatwe w montażu, a jednocześnie
przynosi wysokie oszczędności
podczas podgrzewania c.w.u.
W ofercie Buderus także
znajdują się urządzenia tego typu
Logatherm WPT: 200.1 IS,
250.1 I, 250.1 IS i 270.3 AS.
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Podłączenie kanałów
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Logatherm WPT 270.3 AS

Wszystkie urządzenia to połączenie pompy cie-

pła z zasobnikiem c.w.u. Pompa ciepła pobiera powietrze, które ją otacza lub czerpie je za pomocą kanałów powietrznych podłączonych do urządzenia.
Odbiera z niego energię, a następnie przekazuje ją
do zasobnika ciepłej wody, podgrzewając go nawet
do temperatury 60oC. Korzyść z takiego rozwiązania
jest taka, że podgrzewanie wody jest średnio 3 razy
tańsze niż za pomocą energii elektrycznej. Wodę
można podgrzewać zarówno w dzień jak i w nocy,
bez ograniczeń.

Dwa modele w zależności od
temperatury czerpanego powietrza
W zależności od tego, jaka będzie temperatura powietrza, z którym pompa ciepła będzie współpracować, można wybrać model do 5oC (oznaczenie
w nazwie literą I) lub model do -10oC, oznaczenie
literą A. Wybór modelu do 5°C czy do -10°C, zależy od tego skąd będzie pobierane powietrze. Ważne jest też, czy pompa współpracuje z innym urzą-

*

A

XL

Logatherm WPT 200.1 IS
Logatherm WPT 250.1 I
Logatherm WPT 250.1 IS

dzeniem grzewczym. Jeśli Logatherm WPT czerpie
powietrze z pomieszczeń, gdzie nie spada temperatura poniżej 5°C tj. piwnica czy nieużytkowe
poddasze, to można wykorzystać pompę ciepła
z oznaczeniem I.
Podobnie w przypadku, gdy woda podgrzewana jest
innym źródłem ciepła np. kotłem gazowym, olejowym, stałopalnym. Wtedy przez większość czasu
w roku woda podgrzewana jest z pompy ciepła,
a kiedy uruchomione jest już inne źródło ciepła, to
i tak podgrzewając centralne ogrzewanie, może ono
podgrzewać ciepłą wodę.
Dodatkową zaletą jest to, że automatyka sterująca została przystosowana do współpracy z innymi
źródłami ciepła, przy zastosowaniu odpowiednich
akcesoriów, dotyczy to wszystkich 4 modeli pomp
ciepła. W przypadku pompy ciepła do -10°C, powietrze może być pobierane z dowolnego miejsca,
zarówno z wnętrza budynku, jak i spoza niego, ponieważ rzadko się zdarza, żeby powietrze spadło do
tak niskiej temperatury, pompa ciepła jest urządzeniem całorocznym.

t e c h n i c z n y

s tr. 48

dalej

Rozmiar króćców powietrznych w każdym urządzenia wynosi Ø160 mm i można podłączyć pod nie
kanały powietrzne o tym rozmiarze. Buderus ma
w ofercie specjalne izolowane kanały, na których nie
wykrapla się woda w przypadku przepływu zimnego powietrza. Maksymalna długość kanałów wynosi 30 m w linii prostej w przypadku urządzeń oznaczonych literą I (podłączenie boczne), a przypadku
pompy ciepła z oznaczeniem literą A, może ona wynosić nawet 70 m. Zatem powietrze może być doprowadzone teoretycznie z każdego miejsca.

odpowiednich akcesoriów, pompa ciepła będzie sterowała dodatkowym źródłem ciepła, uruchamiając
je lub zatrzymując, kiedy jest taka potrzeba. Pompa ciepła zasilania jest napięciem 230 V, a samo
urządzenie wyposażone jest w przewód elektryczny
z wtyczką, którą trzeba tylko włączyć do gniazdka.
Dzięki budowie modułowej, moduł pompy ciepła można rozdzielić od zasobnika bez rozszczelnienia układu
chłodniczego, jak to jest w przypadku urządzeń dostępnych na rynku. Może być to szczególnie pomocne
w przypadku transportu pompy ciepła. Poszczególne rozdzielone komponenty ważą mniej i są łatwiejsze do przeniesienia ze względu na mniejsze gabaryty.

Wyposażenie Logatherm WPT

Sterowanie

W nowych modelach pomp ciepła zostały wykorzystane zasobniki ciepłej wody o pojemnościach 200,
250 i 270 litrów, aby bardziej dopasować się do indywidualnego profilu zużycia wody każdego użytkownika. Wszystkie zasobniki są emaliowane i zabezpieczone anodą. Każdy z modeli (oprócz modelu WPT
250.1 I) został wyposażony w dodatkową wężownicę grzewczą, która umożliwia wcześniej opisaną
współpracę z innym źródłem ciepła. To właśnie pod
tę wężownicę połączą się dodatkowe źródło ciepła.
Powierzchnia wymiennika ciepła wynosi 1,0 m2, a zatem przenosi moc grzewczą około 30 kW.
Instalacja urządzenia można porównać do montażu
zasobnika ciepłej wody. Wystarczy podłączyć króćce
zasobnika do rurociągu zimnej wody, ciepłej wody
i cyrkulację oraz ewentualnie podłączyć dodatkowe
źródło ciepła, jeśli takie istnieje. Przy zastosowaniu

Urządzenie wyposażone jest w duży i czytelny wyświetlacz LCD. Oprócz regulacji temperatury, umożliwia on ustawienie programów czasowych, w zakresie
których pompa ciepła ma pracować. Na regulatorze
dostępna jest również funkcja dezynfekcji termicznej
wody – podnoszenie temperatury wody do 70oC, za
pomocą dogrzewacza elektrycznego (każdy zasobnik jest w nią wyposażony).
Jak już wcześniej wspomniano, regulator może współpracować z różnymi źródłami ciepła np. kotły, kolektory słoneczne lub instalacje fotowoltaiczne. Jeżeli
pompa ciepła wykryje, że dostępna jest energia cieplna z kolektorów, to daje im priorytet pracy, a sama
się nie uruchamia. W przypadku paneli fotowoltaicznych, wykrycie produkcji darmowej energii, skutkuje uruchomieniem pompy ciepła i podgrzewanie
wody do maksymalnej dostępnej temperatury.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl
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Calypso Split – nowy termodynamiczny
ogrzewacz wody
Pompa ciepła na c.w.u. firmy Atlantic
Od 1 października 2018 r.
na rynku dostępny jest
ogrzewacz wody,
z pompą ciepła, którym
można sterować
za pomocą aplikacji
mobilnej. Zaspokoi
zapotrzebowanie
7-osobowej rodziny na
ciepłą wodę użytkową,
zapewniając przy tym
do 75% oszczędności
energii przy jej produkcji.

Calypso Split to urządzenie typu split o wy-

sokiej wydajności i niskim poziomie hałasu (ok.
40 dB), które składa się z:
1. modułu wewnętrznego (ogrzewacza wody)
Pojemnościowy ogrzewacz wody w wersji wiszącej
(200 litrów) lub stojącej (270 litrów) ma elektryczny,
ceramiczny element grzewczy o mocy 1800 W, któ-

ry umieszczono w suchej obudowie. Jego izolacja termiczna wykonana jest z pianki poliuretanowej (0% CFC).
Dzięki technologii wymiennika spiralnego, zapewnia
szybki czas nagrzewania. Regulacja temperatury wody
ogrzewacza mieści się w zakresie 50-55°C. Moduł wewnętrzny ma zasilanie 1-fazowe, a maksymalna długość połączenia z jednostką zewnętrzną wynosi < 20 m.
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Ochrona zbiornika przed korozją
Zbiornik posiada hybrydowy system dynamicznej
ochrony przed korozją ACI oraz back-up w postaci
ceramicznej grzałki elektrycznej. System ACI Hybride opiera się na działaniu anody tytanowej i magnezowej. Zapewnia natychmiastową ochronę dynamiczną, odporną nawet na wodę bardzo agresywną.
Dodatkowo wnętrze zbiornika pokryte jest emalią
ceramiczną.
Bezpieczeństwo
To urządzenie z oferty Atlantic Polska zostało wyposażone w:
- funkcję autodiagnostyki własnej, która w wypadku ewentualnej usterki, podaje informację o niej na
wyświetlaczu urządzenia;
- automatyczny system ochrony antybakteryjnej
Antilegionellose, który dzięki ustawieniu fabrycznemu temperatury wewnątrz zbiornika, zmniejsza do
minimum ryzyko rozwijania się bakterii Legionella;
- objęte jest serwisem, który gwarantuje maksymalny czas interwencji na poziomie 48 godzin, od momentu zgłoszenia usterki.

Współczynnik COP
Współczynnik ten określa sprawność urządzenia, jest
stosunkiem pomiędzy energią zużytą przez pompę
ciepła, a energią przez nią wyprodukowaną. W przy-

padku Calypso Split, współczynnik efektywności jest
wysoki, gdyż dla temperatury zewnętrznej 7°C wynosi COP > 3.
Sterowanie aplikacją mobilną
Ten termodynamiczny zasobnik c.w.u. został wyposażony w inteligentny sterownik, który umożliwia zarządzanie pracą urządzenia, nawet na odległość za
pomocą aplikacji mobilnej Cozytouch. Dzięki temu,
korzystając z telefonu lub tableta, możemy kontrolować parametry jego pracy czy koszty eksploatacji.
5 trybów zarządzania
1. Auto – priorytet pracy w trybie pompy ciepła,
z opcją wykorzystania grzałki elektrycznej, w celu
osiągnięcia optymalnego komfortu
2. Manual – ręczny wybór parametrów pracy urządzenia zgodnie z zapotrzebowaniem

3. Eco – praca wyłącznie w trybie pompy ciepła, dla
uzyskania maksymalnych oszczędności
4. Absence – tryb zalecany podczas nieobecności
(wakacje, ferie zimowe)
5. Boost – pompa ciepła oraz grzałka elektryczna
pracują w tym samym czasie.
Zarządzając pracą Calypso Split, z wykorzystaniem
wszystkich funkcji jego sterowania, możemy zapewnić do 75% oszczędności energii, przy produkcji ciepłej wody użytkowej.

W przypadku modelu 200L, cena ogrzewacza wynosi 4920 zł. Natomiast model 270L kosztuje 5535 zł.
Cena jednostki zewnętrznej to 3690 zł.

Więcej informacji nt. produktu

Atlantic Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 99A, 03-044 Warszawa
tel. 22 487 50 76, faks 22 614 57 00
office@atlantic-polska.pl
www.atlantic-polska.pl
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2. modułu zewnętrznego (pompy ciepła)
Montowany na zewnątrz budynku gwarantuje bardzo duży odzysk ciepła (dzięki technologii inwerterowej). Maksymalny zakres temperatury wody 55°C
zapewniony jest przez samą pompę ciepła.
Cały moduł, izolowany akustycznie i termicznie, składa się z wentylatora, sprężarki typu Scroll, parownika
i zaworu rozprężnego. Wypełniony jest czynnikiem
chłodniczym R410A, który odznacza się bardzo wysoką sprawnością i wysokim ciśnieniem pracy (np.
w trybie grzania ok. 35 bar). Poza tym jest przyjazny
ekologicznie, gdyż jest bezfreonowy, niepalny i biodegradowalny.
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Jak zarobić na montażu pomp ciepła Daikin?
Cz. 1, czyli co zyskuje instalator
Daikin mając na uwadze wysoką jakość świadczonych usług, zaprasza do
współpracy rzetelnych instalatorów pomp ciepła, którzy dzięki bardzo dobrej
renomie marki, oraz profesjonalnie przygotowanemu programowi serwisowemu
mogą w łatwy sposób stać się dostawcami energooszczędnych i nowoczesnych
rozwiązań grzewczych, jednocześnie rozwijając swój biznes.

Autoryzowany Serwis – podczas uruchomienia sprawdzana jest poprawność wykonanych połączeń elektrycznych, hydraulicznych itp.;
• mniej obowiązków podczas montażu – w ramach
uruchomienia Autoryzowany Serwis wykonuje podłączenie rur czynnika chłodniczego.

Profesjonalna oferta

Spokój i bezpieczeństwo
Pompy ciepła Daikin Altherma objęte są programem
opieki serwisowej producenta. W cenie urządzenia
Autoryzowany Serwis Daikin Altherma wykonuje uruchomienie urządzenia. Taki system daje instalatorowi następujące korzyści:
• zwolnienie instalatora z obowiązku świadczenia serwisu gwarancyjnego – od momentu uruchomienia
producent przejmuje opiekę serwisową nad urządzeniem, z czasem reakcji serwisowej w ciągu 24h;
• potwierdzenie jakości wykonanego montażu przez

W ramach współpracy Daikin zapewnia dla instalatorów dostęp do specjalnego programu doboru pomp ciepła online Webtools. Jest to narzędzie,
za pomocą którego można przygotować dobór dowolnej pompy ciepła Daikin dla konkretnego budynku, znając jego obliczeniowe zapotrzebowanie na
ogrzewanie oraz podstawowe informacje o instalacji
centralnego ogrzewania. Jako wynik symulacji otrzymuje się szczegółowy raport z doboru pompy zawierający między innymi informacje takie, jak: uproszczony schemat systemu, SCOP (sezonowy współczynnik
COP), symulacja całorocznych kosztów za ogrzewanie, roczna emisja CO2 w trybie ogrzewania, temperatura punktu równowagi itp. Program jest dostępny w języku polskim, a wyniki symulacji mogą służyć
jako dodatkowy argument w rozmowie z inwestorem.

Skorzystaj z programu
doborowego Daikin
Altherma Selection

Rozwój i ciągłe doskonalenie firmy
Współpracujące z Daikin firmy instalacyjne mogą korzystać z szerokiej oferty szkoleń technicznych organizowanych w Akademii Daikin w Poznaniu. Odbywają się tam
między innymi szkolenia montażowe dotyczące pomp

Zapisz się
na szkolenie
w Akademii Daikin

ciepła Daikin Altherma. Akademia Daikin to oprócz sali
wykładowej, także rozbudowana sala z zamontowanymi najnowszymi urządzeniami, między innymi z typoszeregu pomp ciepła Daikin Altherma. Zapisy na szkolenia odbywają się poprzez specjalny portal stworzony
dla instalatorów tylko na te potrzeby.
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Platforma e-Sklep

Platforma e-Parts
Kolejnym ciekawym rozwiązaniem dla instalatorów
proponowanym przez Daikin jest platforma e-parts.
Jest to portal, za pomocą którego klienci Daikin mogą
samodzielnie wybrać i zamówić części zamienne
do urządzeń Daikin zarówno w ramach zamówień
płatnych, jak i zgłoszenia gwarancyjnego. Zaletą
korzystania z tego narzędzia jest dodatkowy rabat
w wysokości 5%, który otrzymuje firma instalacyjna na zamówienia na części zamienne złożone przez
e-parts. Ponadto można sprawdzić aktualne stany
magazynowe części zamiennych, widoczna jest cena
zakupu danej części, co więcej instalator ma szybki
dostęp do swoich zamówień.

Portal biznesowy my.daikin.pl
W ramach współpracy Daikin zapewnia dostęp
do portalu internetowego my.daikin.pl, za pomocą którego można wyszukać wszystkie potrzebne
dokumentacje dla pomp ciepła Daikin Altherma:
instrukcje montażowe, serwisowe oraz obsługi,
ulotki, katalogi itp.

Co oferuje Daikin?
Doświadczenie i technologia. Daikin Europe
N.V. jest wiodącym producentem i dostawcą rozwiązań grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz chłodniczych przeznaczonych
do zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych
i przemysłowych. Dzięki ponad 90-letniemu doświadczeniu w branży HVAC, mamy świadomość,
że jesteśmy w stanie stworzyć doskonały klimat.
Pompy ciepła Daikin Altherma pojawiły się w ofercie Daikin już w 2006 roku. Po ponad dekadzie od
wprowadzenia pompy na rynek, Daikin Altherma
nadal jest najlepiej sprzedającą się pompą ciepła
w Europie – dostarczyliśmy już ponad 350 000
urządzeń do klientów.
Pełna gama produktów grzewczych. Współpracując z Daikin, otrzymują Państwo pełną ofertę nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń grzewczych
Daikin Altherma: pompy ciepła powietrze-woda
typu split i monoblok (zarówno niskotemperaturowe, jak i wysokotemperaturowe), pompy ciepła tylko do celów c.w.u, hybrydowe pompy ciepła oraz
nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne.
Profesjonalna obsługa. Instalatorzy Daikin mogą
liczyć na profesjonalną pomoc i obsługę dzięki

Znajdują się tam również szczegółowe informacje
odnośnie programów marketingowych dla klientów
Daikin, czy wytyczne dotyczące promocji marki; in-

dedykowanym pracownikom Działu Residential,
którzy zajmują się produktami Daikin Altherma
oraz Split. Ponadto klienci korzystają ze wsparcia
Działu Obsługi Klienta, gdzie można telefonicznie
lub poprzez e-mail dowiedzieć się o dostępności urządzeń, sprawdzić status zamówienia lub
wyjaśnić sprawę z fakturą. Natomiast korzystając z Infolinii Technicznej Daikin, można poprosić
o wsparcie w wyjaśnieniu wątpliwości technicznych, montażowych, czy podczas rozwiązywania problemu z urządzeniem Daikin.
Wiele narzędzi wsparcia. Daikin oferuje dla
swoich klientów możliwość korzystania z funkcjonalnych platform, dostępnych online, takich
jak: e-Sklep, e-Parts, my.daikin.pl, Daikin Academy, czy Webtools. Co więcej cały czas rozwijane są nowe narzędzia dostępne jako aplikacje
na telefon komórkowy takie, jak: Daikin Online
Controller – sterowanie pompą ciepła online,
Daikin 3D – aplikacja do sprawdzenia, jak wygląda klimatyzator w pomieszczeniu jeszcze przez
zakupem, Daikin e-Care – aplikacja dla profesjonalistów, do szybkiego sprawdzenia kodów
błędów, itp.

formacje odnośnie wsparcia technicznego – procedury dotyczące części zamiennych, gwarancji i zwrotów; oraz informacje o programach doboru itp.

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
tel. 22 319 90 00
e-mail: office@daikin.pl, www.daikin.pl
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Dla bezpośrednich klientów Daikin stworzył e-sklep,
za pomocą którego z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie można zamówić urządzenia marki, między innymi pompy ciepła Daikin Altherma. Platforma ta pozwala na sprawdzenie dostępności, cen
urządzeń oraz złożenie zamówienia, które jest od
razu realizowane.
Co więcej, wyszukiwarka automatycznie pokazuje
powiązane produkty, dzięki czemu zakup niekompletnych zestawów urządzeń nie ma miejsca. e-sklep
to nie tylko oferta zakupów, ale także możliwość
tworzenia ofert zawierających urządzenia Daikin
oraz własne usługi wprowadzone przez użytkownika portalu.
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Ogrzewanie podłogowe Kisan
w obiektach sakralnych
Jak zaprojektować ogrzewanie kościoła?
Marcin Ciuchnowicz

Obecne wymagania dla kościołów można pozyskać z obowiązującej normy PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze
w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. Opisano w niej przeznaczenie lub sposób
wykorzystania pomieszczeń, w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone do stałego pobytu ludzi, znajdujących się
w okryciach zewnętrznych. Jako przykłady pomieszczeń podano magazyny i składy wymagające stałej obsługi,
hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez szatni i właśnie kościoły.
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O doborze ogrzewania
podłogowego
Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego istotne jest odpowiednie dylatowanie poszczególnych
płyt grzewczych. Dylatacje powinny być zaplanowane pomiędzy płytami grzewczymi w sposób jak
najbardziej naturalny, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na kolumny, które powinny być częścią linii podziału płyt grzewczych. Należy również przestrzegać
podstawowych zaleceń dla płyt grzewczych zawartych w normie dotyczącej ogrzewań podłogowych.
Chodzi tu o maksymalną wielkość płyty grzewczej
40 m2, maksymalny stosunek boków 2:1, maksymalną długość dłuższego boku 8 m.
Stosując rury wielowarstwowe firmy KISAN, należy
pamiętać o maksymalnych długościach rur w pętlach grzewczych: dla rury o średnicy 16x2 mm maksymalną zalecaną długością jest 120 m, natomiast
dla rury 20x2,25 mm – długość ta wynosi 150 m.
Pozostałe elementy systemu Kisan, również produkowane w Polsce, takie jak złączki, rozdzielacze i układy mieszające pozwalają na wykonanie sprawdzonej
i bezpiecznej instalacji ogrzewania podłogowego.

O projektowaniu

Podczas planowania układu i długości pętli grzewczych należy pamiętać, aby pętle grzewcze nie były zbyt długie. Najlepiej stosować się do zaleceń
producenta i projektować długości pętli odpowiednio dobrane i zalecane dla konkretnej średnicy rury

Według tej grupy pomieszczeń/budynków powinno
się przyjmować w kościołach projektową temperaturę wewnętrzną na poziomie θint,i = 12°C. Jednakże
inwestorzy zazwyczaj wolą instalację przygotowaną
„z zapasem”, przyjmując temperaturę przy warunkach obliczeniowych na poziomie θint,i = 15÷16°C. Wcale to nie oznacza, że instalacja będzie kiedykolwiek
pracować przy takim parametrze. Obliczając całkowitą projektową stratę ciepła przestrzeni ogrzewanej, musimy zastosować współczynnik poprawkowy
dla wysokich przestrzeni ogrzewanych fh,i. Wartość
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tego współczynnika zależy od dwóch parametrów:
wysokości przestrzeni ogrzewanej i rodzaju zastosowanego systemu ogrzewania. Współczynnik ten
w skrajnych przypadkach, na przykład przy systemie
ogrzewania konwekcyjnego wymuszonego, osiąga
wartość na poziomie 1,60. Wtedy korygowana wartość całkowitej projektowej straty ciepła jest powiększona aż o 60%. Przekłada się to wprost na wymaganą moc, czyli konieczną wielkość źródła ciepła,
a zatem również zużycie paliwa, dając po prostu
większe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Tylko
w przypadku zastosowania systemu ogrzewania podłogowego ten współczynnik poprawkowy wynosi 1,00,
niezależnie od wysokości pomieszczenia. Czyli tylko
ogrzewanie podłogowe nie wymusza przewartościowania zapotrzebowania na ciepło w budynku.
Oczywiście wynika to z fizyki pracy ogrzewań podłogowych, gdzie mamy do czynienia w głównej mierze z oddawaniem ciepła na drodze promieniowania,
a w mniejszym stopniu konwekcji. Dzięki temu ciepło
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nie ucieka do góry w przestrzenie nieużytkowe, pozostając w przestrzeni użytkowej.

Jak użytkować podłogówkę
w kościele?
Ogrzewania podłogowe daje oszczędności eksploatacyjne, jednakże konieczne jest stosowanie się do zasad
użytkowania wynikających ze specyfiki tego ogrzewania.
Należy unikać całkowitego wyłączania instalacji
i dopuszczenia do zbytniego wychłodzenia budynku.
Ogrzewanie budynku tylko i wyłącznie w dni „aktywne”,
czyli niedziele, wygeneruje bardzo duże koszty wynikające z konieczności ogrzania posadzek do temperatury pozwalającej na skuteczne ogrzewanie budynku. Ze względu na duży zład w instalacji, jak i na
dużą bezwładność ogrzewania podłogowego, oczywistym jest, że proces ponownego nagrzewania jest
długotrwały i kosztowny, ponieważ wymusza na źródle ciepła pracę z pełną mocą przez wiele godzin.

Ważne jest, aby rury przechodzące przez dylatacje płyt grzewczych zabezpieczyć na pewnym odcinku
rurą ochronną typu peszel. Nie należy zapomnieć również o ułożeniu taśmy brzegowej wokół kolumn

Taśma przyścienna oddziela docelową płytę grzejną od pionowych przegród budowlanych

utrzymanie w dobrej kondycji wszelkich zdobień,
malowideł i płaskorzeźb. Gdyż to wilgotność względna, zależna od temperatury, jest parametrem mającym decydujący wpływ na ich stan. Elementy te nie
lubią gwałtownych zmian temperatury i idącym za
tym zmiennym poziomem wilgotności względnej.
W przypadku gwałtownego ogrzewania powietrza
wszelkiego rodzaju grzejnikami konwektorowymi
z wymuszonym przepływem, obniżamy w bardzo
szybki sposób poziom wilgotności względnej, powodując przesuszanie się farb, drewna, tynków.

KISAN sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 21, 37-220 Kańczuga
tel. +48 16 649 20 61
e-mail: office@kisan.pl, www.kisan.pl

rekl ama

Ogrzewanie w sposób ciągły, ale „niepełny” stabilizuje klimat wewnętrzny. W dni robocze tygodnia,
ze względu na niższą frekwencję wiernych, możliwe
jest utrzymywanie temperatury poniżej temperatury
projektowej, zazwyczaj na poziomie 5÷8°C dla osiągnięcia oszczędności. Podniesienie temperatury do
poziomu projektowej, czyli 12°C w dni, w które odbywają się nabożeństwa, przy „ciepłej” instalacji ogrzewania podłogowego jest efektywne i ekonomiczne.
Duża bezwładność ogrzewania podłogowego i idąca za tym stabilność temperaturowa pozwala na
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Grzejniki do pomieszczeń niestandardowych
…do obiektów służby zdrowia, basenów, myjni, rzeźni…
Tomasz Podleś

Urządzenia grzewcze nie tylko służą do dostarczania odpowiedniej ilości ciepła do pomieszczeń standardowych mieszkalnych,
czy biurowych, ale ich obowiązkiem jest także ogrzanie do odpowiedniej wartości temperatury inne rodzaje pomieszczeń.
Do tego celu służą właśnie grzejniki do zastosowań specjalnych. Przyjrzyjmy im się bliżej: jakie wymagania są im stawiane, w jakich
pomieszczeniach są montowane oraz czym różnią się od tych spotykanych na co dzień w naszych mieszkaniach, domach, biurach, itp.

Do budynków oraz lokali, które wymagają urzą-

dzeń grzewczych w wersji specjalnej należą między
innymi: hale basenów, myjnie samochodowe, pralnie, rzeźnie, toalety publiczne, łazienki oraz inne,
gdzie występuje szkodliwe działanie substancji korozyjnych zawartych w powietrzu, a także stałe lub
okresowe zawilgocenie powierzchni grzejnika.
Na uwagę zasługują także obiekty służby zdrowia,
jak szpitale, przychodnie, jednym słowem obiekty,
gdzie wymagania i „stare” przyzwyczajenia idą swoim torem, a przepisy idą swoją, gdzie zderza się codzienna rzeczywistość z regulacjami na papierze,
które powinno się przestrzegać z uwagi na fakt ich
obowiązywania. Ale zacznijmy od początku. Jakie
dokumenty są wymagane i co powinien posiadać
producent takich grzejników?

Fot. Vogel&Noot/Rettig Heating

Zgodnie z prawem

Pobierz rys. 1

W przypadku, gdy dany wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną (dla grzejników płytowych norma
zharmonizowana to EN 442-2: 2014),

obowiązkiem producenta jest sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych przy jego wprowadzaniu do
obrotu (rys. 1 do pobrania obok).
Declaration of performance (tak
brzmi angielska nazwa deklaracji,
w skrócie DoP) powinna zawierać
wszystkie informacje wyszczególnione w Artykule 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Przez sporządzenie takiej deklaracji to producent ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wyrobu
budowlanego z zadeklarowanymi właściwościami
użytkowymi. Podstawowe informacje (właściwości)
na temat produktu znajdują się na tzw. etykiecie, na
której są umieszczone takie dane, jak: nazwa grzejnika, numer katalogowy, długość, wysokość, typ, waga,
maksymalna temperatura pracy i maksymalne ciśnienie, ikony obrazkowe, kod kreskowy (EAN), numer kontrolny, normalna moc cieplna dla ø50 i ø30
oraz równanie normalnej charakterystyki cieplnej
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Prosty design w nowoczesnym stylu

Pobierz rys. 3

danego typu grzejnika, dane adresowe producenta
wraz z danymi stron internetowych, dane dotyczące
dokumentu, jakim jest deklaracja właściwości użytkowych DoP, numer normy, na podstawie której wypisana jest wydajność cieplna, informacje opisowe
dotyczące systemu grzewczego, klasa odporności
na ogień, emisja substancji szkodliwych, klasa odporności na mniejsze uszkodzenia, szczelność i wytrzymałość pod ciśnieniem, odporność na korozję
(rys. 2 – przykładowa etykieta grzejnika).
Co ciekawego można zaobserwować na takiej deklaracji? A mianowicie nie wypisuje się nazw poszczególnych urządzeń grzewczych ani typów w jakich występują. Dokładne dane techniczne można
dopiero odnaleźć w dokumentach towarzyszących
– aneksach M do DoP (rys. 3 – przykładowa strona
aneksu M).

Dokumenty dodatkowe, ale już
nieobowiązkowe
Oprócz dokumentów obowiązkowych producenci
posiadają dodatkowe dokumenty, które nie są już
obligatoryjne, a jedynie służą jako dodatkowy atut
przewagi konkurencyjnej i potwierdzają, że dany
grzejnik dysponuje pewnymi cechami umożliwiającymi zastosowanie go w szczególnych pomieszczeniach (w obiektach służby zdrowia, przychodniach
lekarskich, gabinetach stomatologicznych, obiektach użyteczności publicznej, obiektach usługo-

Pobierz rys. 4a

Połączenie najwyższych wymagań
technicznych i jakościowych oraz
doskonałego wzornictwa.

Pobierz rys. 4b

wych oraz produkcyjnych, itp.). Przykładem takich
dodatkowych „papierów” są np. atesty higieniczne
(rys. 4). Na terenie Polski istnieją dwie, znane mi, instytucje wydające takie dokumenty. Są nimi, dobrze
wszystkim znany Państwowy Zakład Higieny (PZH)
mieszczący się w Warszawie oraz drugi, mniej znany, Gdański Uniwersytet Medyczny, mieszczący się
w Gdańsku. Oba zakłady posiadają odpowiednie
akredytacje i uprawnienia do podpisywania wyżej
wymienionych dokumentów.
Jednakże pomimo lat, które upłynęły od momentu zmian w polskich przepisach na temat wymagań
dotyczących urządzeń grzewczych stosowanych
w obiektach służby zdrowia, życie dalej pokazuje,
że stare przyzwyczajenia „górują” nad regulacjami
prawnymi. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły i dokładną historię zmian, można jedynie stwierdzić, że
aktualnie nie ma szczegółowych wymagań/przepisów określających, jakie dokładnie grzejniki można stosować w szpitalach i podobnych budynkach,
jakie powinny być minimalne odległości od ściany
i ile ma wynosić maksymalna wysokość urządzenia
grzewczego, czy jaka powinna być minimalna odległość pomiędzy płytami grzewczymi.
Jedyny przepis: rozporządzenie ministra zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012 roku poz. 739 w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rozdziale 4 §30,
mówi o tym, że wyposażenie takich pomieszczeń

» perfekcyjne wykonanie

» rewolucyjna technologia spawania laserowego

» szybki montaż

» różnorodność wymiarów

» szeroki wybór mocy grzewczej

» bogata kolorystyka

rekl ama

Pobierz rys. 2

Rettig Heating Sp. z o o. ul. Przemysłowa 11 44-203 Rybnik
Oddział w Wałczu ul. Budowlanych 10 78-600 Wałcz
www.vogelundnoot.com.pl
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Fot. Brugman

powinno umożliwiać ich mycie i dezynfekcję.
Producenci w swojej gamie produktowej posiadali
i dalej posiadają w nazwach modeli grzejników słowo HIGIENICZNE. Różnią się one od zwykłych grzejników tym, że składają się jedynie z samych płyt grzewczych (rys. 5 – przykładowy grzejnik higieniczny) i nie
mają żadnych elementów konwekcyjnych pomiędzy
płytami ani żadnych osłon, zarówno bocznych, jak
i górnej. Praktycznie rzecz biorąc u wszystkich producentów oznaczane są one w sposób następujący: typ 10 (jedna płyta grzewcza), typ 20 (dwie płyty
grzewcze), typ 30 (trzy).
Jeśli przyjrzymy się dokładnie atestowi higienicznemu (rys.4), to stwierdzimy, że dopuszczenia mają także grzejniki zwykłe, z konwektorem pomiędzy płytami grzewczymi. Nie ma żadnych ograniczeń, ani
narzuconych minimalnych, ani maksymalnych wartości wspomnianych powyżej. Nie ma też wyznaczonej prawnie minimalnej odległości od ściany, która
przed latami wynosiła 10 cm, co wymagało zastosowania specjalnych uchwytów montażowych. Wniosek, jaki się nasuwa na myśl to, że jeśli coś jest nie
zabronione i nie zapisane w urzędowych dokumentach, to jest możliwe do stosowania w pełnym wymiarze produktowym danego producenta.
Jednak codzienność pokazuje, że „stare” przyzwyczajenia są silniejsze niż dawno już zmienione prawo,
które daje możliwość stosowania innych rozwiązań.

A przecież minęło już naprawdę parę lat od zmiany
w przepisach. Ciągle w małych, ale też i w dużych
obiektach dzieje się tak zapewne dlatego, że żaden
z uczestników procesu budowlanego, z powodu natłoku innych obowiązków i zadań w pędzącym świecie, nie za bardzo ma czas na zgłębianie zmieniającego się prawa, ale także nie ma czasu na udowadnianie
„drugiej strony” prawidłowości swojego wyboru. Każdy z uczestników chce mieć święty spokój i szybko
załatwić temat. Wykonawcy instalacji montują grzejniki według starych zasad sprzed kilku lat, aby nie
mieć kłopotów w momencie odbioru instalacji przez
inspektora budowy lub innych osób z urzędów państwowych. Inspektorzy wymagają wykonywania instalacji także wg starych wymogów, ponieważ nie ma
do chwili obecnej jasno napisanych regulacji prawnych, w których zawarte byłyby takie przepisy. Producenci także stają przed dylematem, który dokument trzeba, a który ciągle warto posiadać, by móc
swobodnie handlować swoimi produktami.

Dokumenty własne producenta
Z dokumentów wystawianych przez każdego producenta na uwagę zasługują zapisy w jego gwarancji
na grzejniki oraz w warunkach stosowania produktów, w której potwierdza jakość swoich wyrobów,
zawiera wszelkie informacje o przeznaczeniu grzejników oraz umieszcza wytyczne: w jakich pomieszczeniach można je stosować oraz jakie parametry
czynnika grzewczego muszą być zachowane. Między
innymi można w nich spotkać zapis, że do pomieszczeń wymienionych na wstępie artykułu potrzebne
jest urządzenie grzewcze w specjalnym wykonaniu.
A mianowicie jest to grzejnik ocynkowany.

INSTALACJA W KOTŁOWNIACH DO 900W W KASKADZIE

Grzejniki ocynkowane

• Możliwość instalacji w kaskadzie do 6 kotłów
zarządzanych logiką Master-Slave

Aby wyprodukować grzejnik w wersji specjalnej, czyli
ocynkowanej stosuje się dwie najbardziej rozpowszechnione metody cynkowania: galwaniczne oraz ogniowe.

• 6 klasa emicji Nox

ITACA CH KR

NOWE KOTŁY DUŻEJ MOCY O
WYSOKIEJ SPRAWNOŚCI

• Dostępne moce 45 - 60 - 85 - 120 - 150 kW

5
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ale jednocześnie o wiele droższa. Jest to metoda zanurzeniowa co oznacza, że zarówno przygotowanie
powierzchni, jak też powlekanie cynkiem odbywa
się poprzez zanurzenie grzejników w wannach, które
zawierają kąpiele o odpowiednim składzie chemicznym. Taka technologia zapewnia możliwość dotarcia
warstwy ochronnej cynku do każdej szczeliny i dokładne zabezpieczenie powierzchni przed korozją.
Temperatura robocza kąpieli cynkowej wynosi ok.
450°C. W tej metodzie najważniejsze jest, aby podczas zanurzenia grzejnika do jego środka nie przedostał się płynny cynk, który uniemożliwiłby przepływ czynnika grzewczego. Z uwagi na dodatkowy
fakt, że masa właściwa cynku jest ok. 7 razy większa od wody, sam proces jest dość niebezpieczny.
Jak odróżnić grzejnik ocynkowany ogniowo od zwykłego? Cechą charakterystyczną grzejnika ocynkowanego metodą ogniową jest odmienna struktura
na powierzchni urządzenia grzewczego, przypominająca skórkę pomarańczy. Na rys. 6 pokazany jest
widok grzejnika w wersji ocynkowanej, a na rys. 7
w wersji standardowej. Gorsza sytuacja jest w przypadku grzejnika ocynkowanego metodą galwaniczną,
którego wygląd jest praktycznie identyczny z grzejnikiem standardowym. Aby go odróżnić producenci oznakowywali takie urządzenie we własnym zakresie poprzez proste symbole.

6

Klasy korozyjności
7
Metoda galwaniczna opiera się na przygotowaniu
w odpowiedni sposób metalu, który następnie
poddaje się kąpieli w elektrolicie (kwaśnym lub
zasadowym) zawierającym związki cynku. Dzięki
przepływowi prądu cząsteczki pierwiastka osiadają na elemencie, który następnie jest pasywowany, płukany i przygotowywany do użytku.
Druga metoda (ogniowa) jest bardziej dokładna,

Dla wyrobów ze stali można określić klasę korozyjności, która mówi o tym, w jakich środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych można stosować dany
produkt. Określa się to na podstawie ubytków korozyjnych w określonym czasie, a podział wg klas jest
opisany w normie PN EN ISO 12944-2:2001. Trzeba
w tym momencie wspomnieć, że ta norma dotyczy
tylko i wyłącznie stali i nie istnieje odpowiednik tej
normy dla blachy aluminiowej. Wyniki badań stali
w neutralnej komorze solnej i aluminium w kwaśnej
są ze sobą nieporównywalne i dlatego niemożliwe

jest przyporządkowanie wyrobów z aluminium do
klas korozyjności ze stali. Poniżej tabela pokazująca
poszczególne klasy i przykłady środowisk wewnętrznych i zewnętrznych dla stali.

Inne grzejniki do zadań specjalnych
Oprócz grzejników płytowych coraz powszechniejszym staje się zastosowanie grzejników kanałowych
w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach wilgotnościowych. Szczególnie widoczne jest to
w halach basenów, gdzie takie produkty mogą być
wręcz zalewane i są poddane ciągłemu zawilgoceniu.
Przewagę, jaką mają nad zwykłymi i standardowymi
rozwiązaniami, to fakt, że praktycznie nie zabierają
miejsca na ścianie oraz w przypadku urządzeń wyposażonych w wentylatory osiowe spełniają wymogi kurtyny powietrznej, gdy są zamontowane wzdłuż
przeszklonych ścian zewnętrznych.
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Czy one także są wykonywane w wersji specjalnej?
Oczywiście, że tak i to w dwóch wersjach wykończeniowych. Jego budowa opiera się na wannie,
w której zamontowany jest wymiennik np. aluminiowo-miedziany oraz/lub wentylator osiowy umożliwiający zwiększenie wydajności cieplnej poprzez odpowiednią prędkość wirnika. W przypadku gdy grzejnik
nie jest stale lub okresowo zalewany wystarczy zamówić samą wannę w wersji specjalnej, czyli ze stali nierdzewnej. Jednakże szczególnie w obrębie basenów, gdzie oddziaływanie wody jest ciągłe, należy
zwrócić uwagę na to, aby urządzenie grzewcze było
w wersji basenowej, czyli wanna wykonana ze stali nierdzewnej, a wyposażenie w jego wnętrzu też
było zrobione z materiałów odpornych na wilgoć.
Taki grzejnik automatycznie powinien także zawierać odpowiednio przystosowany odpływ umieszczony pod jego spodem w celu odprowadzenia z niego
jak najszybciej wody (rys. 8).
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Gotowa podłoga
Kryjąca płyta wiórowa

8
zaniu do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności,
np. łazienek, jakim są grzejniki łazienkowe lub kolumnowe, nomen omen bardzo dobrze nam znane z codziennego użytkowania. Ale czy jesteśmy świadomi,
jak wygląda sprawa z tym rodzajem grzejników? Czy
one także wymagają jakiś specjalnych wykończeni powierzchni i czy muszą być zamawiane w specjalnym wykonaniu? Prawda jest taka, że z powodu
swojej budowy opartej na układzie, w przeważającej mierze, okrągłych kolektorów pionowych i poziomych, które nie mają krawędzi (tak jak to w przypadku grzejników płytowych), wilgoć nie ma miejsca na
jakiekolwiek gromadzenie się, a tym samym nie ma
opcji na możliwość pojawienia się ognisk korozji. Dlatego też nie wymaga się przy zamawianiu takiego rodzaju grzejnika specjalnego wykonania.
Reasumując, na dzień dzisiejszy na naszym rynku,
można znaleźć jak najlepszy grzejnik spełniający nasze wymagania i odpowiedni do naszego pomieszczenia. Jednak z uwagi na ogromny, dostępny wybór
wymaga to od instalatora, inwestora i klienta ostatecznego poświęcenia czasu na znalezienie właściwego produktu, co nie jest łatwe. W szczególności, gdy
regulacje prawne są niejasne, a bazą jest wiedza fachowców oraz organów odbierających inwestycję,
którzy kierują się czasami jedynie własnymi, starymi
przyzwyczajeniami.
rekl ama
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Ważną, a może najważniejszą kwestią jest sterowanie
grzejnika kanałowego. W szczególności dotyczy to grzejników z wentylatorem. W takiego rodzaju pomieszczeniach nie może być kategorycznie napięcia 230 V. Wynika to przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo
użytkowników. W obrębie samej hali jest dopuszczone tzw. bezpieczne napięcie 12 V, a wszelkie elementy, które potrzebują podłączenia do napięcia sieciowego 230 V, są wyniesione poza obrys pomieszczenia.
Nie sposób nie wspomnieć o jakże typowym rozwią-
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Cool – unikalny na rynku
aluminiowy grzejnik
łazienkowy
Fondital proponuje rozwiązania łazienkowe charakteryzujące się wyjątkową
wszechstronnością dzięki bogatej ofercie wykończeń i wymiarów: 20 modeli,
rozstawy od 400 do 600 mm, różne wysokości (od 858 do 1740 mm) oraz 2 typy
przyłącza hydraulicznego. COOL to elegancka linia produktów z innowacyjnymi,
opatentowanymi rozwiązaniami technicznymi.

Grzejniki wykonane ze stopu aluminium np. COOL to
grzejniki aluminiowo-krzemowo-miedziane (nazewnictwo proporcjonalne do zawartości procentowej
głównych pierwiastków). Stąd wytrzymałość na ciśnienie od 16 bar do nawet 30 bar, zwiększona odporność na korozję, a przez to dłuższa trwałość eksploatacyjna i użytkowa.

Procesy zewnętrzne
Procesy wewnętrzne
Woda w instalacji

Zabezpieczenie grzejnika od wewnątrz
Fondital stosuje opatentowaną technologią Alethernum (związki żywic epoksydowych). Technologia ta
pozwala na wydłużenie gwarancji na grzejnik odlewany ciśnieniowo do 20 lat oraz zwiększa zakres działania w środowisku bardziej agresywnym PH, między 5-10 (standardowo gwarancja udzielana jest na
produkty u wszystkich producentów, jeżeli PH me-

Aluminiowe grzejniki łazienkowe Fondital
brak korozji zewnętrznej
wewnętrzna ochrona antykorozyjna
Aleternum – brak korozji grzejnik
zawsze czysty
zawsze czysta

podwójna proces malowania: anaforeza
(przeciwutleniacz) farby proszkowe
(wykończenie zewnętrzne)
Czynnik wagi
łatwość transportu i montażu
Lata gwarancji
12 lat
* tylko dla przeanalizowanych marek

Rodzaj malowania

Tabela Różnice aluminium/stal

Inne stalowe grzejniki łazienkowe
możliwość tworzenia się rdzy na zewnątrz
tworzenie się rdzy i nieczystości
– możliwość zatkania instalacji

dium nie przekracza wartości 7-8). Wykorzystano ją
w produkcji grzejników aluminiowych łazienkowych
Cool, dla których gwarancja została wydłużona do
niespotykanych na rynku 12 lat.
Dane techniczne modelu COOL:
- dostępny z rozstawem osi 400, 450, 500, 550, 600 mm;
- wysokość 858, 1152, 1488, 1740 mm;
- dwa rodzajów podłączeń: tradycyjne lub centralnie od dołu (AC);
- wszystkie grzejniki są seryjnie pokryte powłoką antykorozyjną Aleternum;
- niezmienny w czasie dzięki podwójnemu procesowi malowania: anaforeza + malowanie proszkowe;

- maks. ciśnienie robocze: 16 bar;
- moc cieplna zgodna z normą europejską EN 4421:2014;
- 100% MADE IN ITALY;
- certyfikowany przez Politechnikę w Mediolanie, Lab.
M.R.T. - Notified body n. 1695.

możliwość tworzenia się nieczystości
i osadów
malowanie proszkowe
(wykończenie zewnętrzne)*
ciężki
od 2 do 5 lat*

Fondital Service Polska sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Przemysłowa 7a, 32-050 Skawina
tel. 12 256 27 60, www.fondital.com/pl/pl
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Grzejniki do zadań specjalnych
marki Vogel&Noot
Lidia Bohdanowicz

Grzejniki kolumnowe LASERLINE
LASERLINE to grzejniki kolumnowe, członowe składające się z połączonych ze sobą pojedynczych elementów. Swoim wyglądem nawiązują do tradycyjnych grzejników żeberkowych, są jednak wykonane
w najnowocześniejszej technologii spawania laserowego. Łączenia kolejnych elementów są niezauważalne, a spoina powstająca w wyniku łączenia stali wiązką laserową jest jednorodna z materiałem grzejnika,
eliminując praktycznie miejsca powstawania korozji.
Co wyróżnia grzejniki kolumnowe LASERLINE, to ich

LASERLINE THEKE

budowa. Zewnętrzne profile są wykonane z precyzyjnej rury stalowej o przekroju litery D. Taki kształt
zapewnia wyższą wydajność i większą powierzchnię
wymiany ciepła niż w klasycznych rurach o przekroju kołowym. Dzięki temu szybciej ogrzeją pomieszczenie i dłużej utrzymają w nim ciepło.

pozostające pod ochroną konserwatorską;
- pomieszczenia nowoczesne wymagające wyrafinowanego wykończenia;
- połączenie grzejnika i mebla: LASERLINE THEKE
jako bufet o wysokiej mocy; LASERLINE BANK jako
ławeczka o wysokiej mocy grzewczej.

Zadania specjalne dla LASERLINE:
- zastosowanie w charakterystycznym budownictwie,
gdzie wygląd przypominający klasyczne grzejniki żeberkowe ma decydujące znaczenie np. kościoły, pałace, wszelkie budynki i zabytkowe pomieszczenia

Grzejniki konwektorowe
VONARIS i KONTEC

LASERLINE BANK

Grzejniki konwektorowe VONARIS i KONTEC produkowane są ze zgrzewanych, przewodzących wodę

KONTEC poziomy
elementów grzewczych wykonanych z przewodów
stalowych o przekroju prostokątnym. Mogą być wyposażone w ekran ochronny (wersja WVO), przyspawany do tylnej ściany grzejnika. Dzięki nieprzewodzącemu wody ekranowi oraz poprzez konwekcję między
grzejnikiem a ekranem, znaczna część potencjalnie
traconego ciepła wraca z powrotem do pomiesz-

KONTEC pionowy
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wania grzejników kanałowych także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w tym w halach
basenów: dotyczy to zarówno wersji bez wentylatora, jak i z konwekcją wspomaganą mechanicznie.

VONARIS

czenia. Ich unikalne wzornictwo i perfekcyjne wykonanie, ułatwiają dopasowanie do różnych wnętrz.
Grzejniki konwektorowe dostępne są w wersjach pionowych i poziomych.

rekl ama

Zadania specjalne dla VONARIS i KONTEC:
- wysokość zaledwie 7 cm umożliwia montaż grzejnika pod ścianami z dużymi przeszkleniami, przy tym
niewielkie wymiary nie oznaczają ustępstw na rzecz
wydajności;
- kiedy do zabudowy grzejnika dysponujemy jedynie
niewielkim fragmentem ściany, warto sięgnąć po pionowe modele KONTEC/VONARIS, których szerokość
zaczyna się od 142 mm lub 214 mm, jednocześnie zapewniając skuteczne ogrzewanie pomieszczenia;
- mogą pracować w instalacjach o maksymalnym ciśnieniu roboczym 5 bar. Jeśli wystąpi konieczność

zastosowania wyższych parametrów, mogą zostać
wykonane w wersji wysokociśnieniowej przystosowanej do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 8 bar.

Grzejniki kanałowe INTRATHERM

Zadania specjalne dla INTRATHERM:
- alternatywa dla ogrzewania podłogowego;
- rozwiązanie dla pomieszczeń z dużymi przeszkleniami;
- w wykonaniu specjalnym istnieje możliwość stoso-

Seria grzejników kanałowych Intratherm obejmuje
pięć różnych typoszeregów, które odpowiadają na
różne wymagania klientów.
Elementem grzejnym grzejników kanałowych Intratherm jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła w wersji standardowej lub wzmocnionej. Jest
on malowany na kolor czarny i umieszczony w stalowej wannie, obustronnie ocynkowanej, pomalowanej od wewnątrz również na czarno. Wentylatory grzejników Intratherm zwiększają zwiększają ich
wydajność cieplną.

     

Vogel&Noot
Rettig Heating Oddział w Wałczu
ul. Budowlanych 10, 78-600 Wałcz
www.vogelundnoot.com/pl/

INTRATHERM

INTRATHERM
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Grzejniki higieniczne w ofercie marki PURMO
W poniższym artykule przedstawimy krótką prezentację grzejników higienicznych
marki Purmo. Grzejniki płytowe Hygiene marki Purmo ze względu na brak osłon
bocznych i osłony górnej typu „grill”, przeznaczone są do stosowania w obiektach
służby zdrowia i innych obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych.
Grzejniki te mają atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Grzejniki ciepła oferowane na rynku instalacyj-

nym, podobnie jak inne produkty wykorzystywane
w budownictwie, muszą spełniać określone wymagania i mieć odpowiednie certyfikaty. Ze względu na
ich funkcję oraz miejsce przeznaczenia istotne jest
to, by były wykonane z materiałów wysokiej jakości
oraz by pracowały bezawaryjnie.
Oprócz podstawowych wymogów, tj. wyglądu, wysokości, grubości, długości i koloru, bardzo ważnym

Dane techniczne grzejników
• Materiał: wysokiej jakości głęboko tłoczna
blacha ze stali niskowęglowej walcowanej
na zimno DC 01 wg PN-EN 10130
• Rozstaw pionowych kanałów wodnych:
33,3 mm
• Przyłącza: 4x G ½" boczne
• Ciśnienie robocze: 10 bar
• Temperatura maksymalna: 110ºC
• Ciśnienie próbne: 13 bar
• Kolor: biały RAL 9016, inne kolory
z palety RAL na zamówienie
• Akcesoria: korek, odpowietrznik
w komplecie z grzejnikiem

elementem jest ich trwałość. Każdy grzejnik musi
mieć tzw. „etykietę produktu”, gdzie poza podstawowymi informacjami o rodzaju materiału, z którego grzejniki są wykonane, wymiarach, przeznaczeniu urządzenia oraz warunkach montażu, znajdują
się dane świadczące o spełnieniu przez produkt specyficznych wymagań.

Grzejniki higieniczne
Grzejniki płytowe PURMO Hygiene oraz Ventil Hygiene z profilowanymi płytami grzejnymi nie mają elementów konwekcyjnych. Modele PURMO Plan Hygiene oraz Plan Ventil Hygiene charakteryzują się
całkowicie gładką płytą przednią. Jest ona przyklejona do profilowanej bazowej płyty grzejnej w taki
sposób, że patrząc od przodu nie widać żadnych wystających krawędzi.
W grzejnikach Hygiene oraz Plan Hygiene cztery otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G ½"
umożliwiają podłączenie boczne zarówno z prawej,
jak i z lewej strony. Z kolei w modelach Ventil Hygiene i Plan Ventil Hygiene dwa dolne i cztery boczne
otwory przyłączeniowe z gwintem wewnętrznym G ½"
umożliwiają podłączenie go od dołu, a w razie potrzeby także z boku. Grzejniki wyposażone są we
wbudowaną wkładkę zaworową z regulacją wstępną firmy Oventrop.
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Grzejniki w wersji
specjalnej
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Do pomieszczeń, w których
nie zaleca się stosowania
standardowych grzejników płytowych ze względu
na utratę gwarancji, zaleca się stosowanie grzejników w wersji specjalnej.
Są to grzejniki typu C, CV
i CVM oraz H i HV w wersji
z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym
nakładanym na grzejnik
przed malowaniem końcowym, a przeznaczone
przede wszystkim do pomieszczeń o podwyższonej
zawartości wilgoci takich,
jak: myjnie samochodowe, pralnie, łazienki, toalety
publiczne i inne, w których
może występować szkodliwe oddziaływanie wilgoci zawartej w powietrzu,
a także innych substancji
korozyjnych.
Grzejniki Purmo typ C, CV i CVM oraz H i HV w wykonaniu z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym dostępne są na zamówienie w takim samym typoszeregu wysokości tj. od 300 do 900 mm
i długościach od 400 do 3000 mm. Zawieszenia do
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Warto zaufać Gebo

grzejników w wersji specjalnej są także wykonane
z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Na grzejniki w wersji specjalnej montowane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności udzielana jest 6-letnia gwarancja.

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl

Miedź ma szerokie zastosowanie
w instalacjach ciepłej i zimnej wody
użytkowej, c.o., a także gazowych
i chłodniczych. Wiele zalet, które
mają rury miedziane (m.in. wysoka
plastyczność i duża trwałość oraz
bakteriostatyczne oddziaływanie
miedzi w stosunku do wody) zapewnia
ich wszechstronne zastosowanie nie
tylko w budownictwie mieszkalnym,
ale i w innych dziedzinach życia.
Aby instalacje miedziane były trwałe,
niezawodne i służyły przez lata,
stosuje się rury miedziane spełniające
normę PN-EN 1057.
Sposobów łączenia takich rur,
jest kilka, m.in.: lutowanie,
zaprasowywanie czy zaciskanie.
Jednym z najwygodniejszych
i najbardziej uniwersalnych sposobów
połączeń instalacji miedzianych jest
technika połączeń zaciskowych,
która zjednuje coraz większą liczbę
zwolenników, przede wszystkim
ze względu na łatwość i szybkość
wykonania instalacji.
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System Gebo Brass
Z tą myślą, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, firma Gebo wprowadziła do oferty system Gebo
Brass – mosiężne złączki zaciskowe (MO – z pier-

ścieniem zaciskowym z obu stron oraz MAS – z gwintem zewnętrznym), a także dwudzielne obejmy (naprawcze MD i remontowo-naprawcze MB). Gebo to
marka, która od wielu już lat kojarzona jest przez
instalatorów głównie jako producent niezawodnego systemu żeliwnych złączek zaciskowych i obejm
remontowo-naprawczych. Teraz na tej samej zasadzie można połączyć lub uszczelnić rurę miedzianą za pomocą systemu Gebo Brass. Zastosowanie
pierścieni zaciskowych wraz z pierścieniem uszczelniającym z gumy EPDM umożliwia łączenie i naprawę instalacji miedzianej w prosty, szybki i tani
sposób. Dzięki temu otrzymujemy pewne i szczelne połączenie, zyskujemy czas i wygodę montażu
nawet w trudno dostępnych miejscach. Przy naprawach z wykorzystaniem tego systemu eliminujemy
konieczność lutowania i używania kosztownego, specjalistycznego sprzętu do zaprasowywania. I to ich
największa zaleta!

Sposób łączenia za pomocą
systemu Gebo Brass
Jak połączyć rury miedziane za pomocą złączek
zaciskowych? To proste. Metoda z wykorzystaniem
zaciskowych złączek mosiężnych MAS i MO nie wymaga od instalatora dużego nakładu pracy oraz
doświadczenia. Wystarczy wykonać trzy krótkie
czynności – dociąć rurę miedzianą, nałożyć złączkę
Gebo Brass, skontrolować głębokość jej osadzenia –
i w ten sposób montuje się kształtkę na rurze. Mosiężne dwudzielne obejmy naprawcze Gebo Brass
MD gwarantują naprawę uszkodzonego odcinka bez
konieczności jego wycięcia. Służą do uszczelniania
dziur, pęknięć, miejsc korozji oraz nieszczelności
w instalacji miedzianej. Obejmy Gebo Brass MB montażowo-naprawcze zbudowane są z tych samych materiałów, co MD, ale mają odejście boczne z gwintem
wewnętrznym, co pozwala na szybki i łatwy montaż
dodatkowych odgałęzień. Za ich pomocą można
zbudować odprowadzenie w instalacjach wodnych
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Dane techniczne
• Dostępne rozmiary: Gebo Brass MAS
i MO: 15-54 mm; MB i MD: 15-54 (dla MD:
rozmiary 64 i 70 mm na zamówienie).
• Wykorzystanie: instalacje wodne
i grzewcze.
• Ciśnienie robocze: sprężone powietrze
10 bar, woda 10 bar.
• Temperatura: woda grzewcza do 80°C
(łączniki MAS i MO) lub do 90°C (obejmy
MB i MD), woda pitna do 25°C.

i rurach grzewczych. W obu produktach uszczelnienie stanowi guma EPDM, dopuszczona do stosowania w wodzie pitnej, co potwierdza Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Obejmy
mogą być stosowane również do rur z innych materiałów, pod warunkiem, że średnica zewnętrzna rur
odpowiada wymiarom rur miedzianych. Cały system
Gebo Brass charakteryzuje się trwałością materiału
oraz wytrzymałością mechaniczną. Firma Gebo zapewnia w ten sposób najkorzystniejszą technikę łą-

czenia, która zagwarantuje trwałość, niezawodność
i sprawność instalacji miedzianej przez lata!
System Gebo Brass sprawdza się idealnie podczas:
- łączenia rur i elementów instalacyjnych wykonanych z miedzi,
- awarii/przecieku kiedy chcesz uszczelnić pęknięcie
na rurze miedzianej,
- wykonywania dodatkowych odprowadzeń w trudno dostępnych miejscach na rurach miedzianych.

Gebo Technika International Sp. z o.o.
ul. Okólna 45, 05-270 Marki
tel. 22 511 20 95/96, 607 627 000
sales@gebo.com.pl, www.gebo.com.pl
rekl ama
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Ogrzewanie oraz wentylacja
dużych obiektów
W tym obiektów kubaturowych
Duże obiekty komercyjne lub przemysłowe
charakteryzują się nie tylko specyficznym
zapotrzebowaniem na ciepło, ale również
ich konstrukcja wymaga specjalnego
projektowania i wykonania systemów
grzewczych i wentylacyjnych. Jest
to swego rodzaju wyzwanie. Jednak
efekty pracy takich systemów mogą
w przyszłości przynieść użytkownikom
i inwestorowi wymierne korzyści.

Logano plus KB372

Galerie handlowe
Jako pierwszy przykład przeanalizujmy galerie handlowe: wymagają zazwyczaj doprowadzenia powietrza niezależnie do wielu lokali – niezależnie zarówno
pod kątem ilościowym, jak i jakościowym. Zrealizowanie takiej funkcji możliwe jest dzięki wstępnemu
przygotowaniu powietrza świeżego w centrali wentylacyjnej, która dostarcza niezbędne dla lokali ilości

powietrza, a następnie lokalne dostosowanie temperatury za pomocą klimakonwektorów. Ponieważ obciążenie cieplne poszczególnych lokali użytkowych
jest zmienne w czasie i niezależne od innych (np. różne liczby klientów, różne godziny otwarcia itp.) zastosowanie lokalnie sterowanych klimakonwektorów
podnosi komfort i ekonomiczność takiego rozwiązania, nie zakłócając przy tym parametrów powietrza dostarczanych centralnie do pozostałych części obiektu. Dodatkowym atutem klimakonwektorów
w porównaniu z ogrzewaniem podłogowym czy grzejnikowym jest szybsza reakcja na zmieniające się warunki – zmiana, która musi zajść poprzez konwekcję
w przypadku tradycyjnych grzejników, w przypadku
klimakonwektorów wymuszana jest pracą wentylatora – komfort cieplny jest szybciej osiągany i dodatkowo może być kontrolowany przez użytkownika.
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Hale produkcyjne
Drugim przykładem mogą być hale produkcyjne,
gdzie ze względu na gabaryty sprzętu potrzebnego
w procesie wytwarzania, pomieszczenia zazwyczaj
mają bardzo duże wymiary – w szczególności wysokość. W tego typu budynkach rozwiązania oparte
o konwekcję również mają wadę – ciepłe powietrze
unosi się do góry i ogrzewa zazwyczaj część kubatury, w której nie przebywają ludzie, nie są prowadzone
procesy technologiczne wymagające regulacji temperatury, a w związku z tym cała energia w pierwszej
kolejności trafia tam, gdzie zupełnie nie jest potrzebna. Przy wykorzystaniu systemu grzewczo-wentyla-

Sprawdź ofertę Buderus
dla obiektów komercyjnych

cyjnego opartego o centrale wentylacyjne z nawiewnikami kierunkowymi (szczelinowe, dysze dalekiego
zasięgu) można ukierunkować przepływ przygotowanego w centrali powietrza, aby trafiało dokładnie
w te miejsca, w których trzeba utrzymać temperaturę na określonym poziomie.

wydajnym alternatywom. Systemy grzewczo-wentylacyjne są doskonałą alternatywą pod warunkiem,
że są traktowane właśnie jako system – jako zespół
urządzeń współpracujących ze sobą i wzajemnie
wpływających na warunki pracy pozostałych elementów całego systemu. Ciekawą propozycją w przypadku rozwiązań grzewczych dla dużych budynków są
nowe kotły Logano plus KB372 marki Buderus, które
charakteryzują się możliwością pracy z pełną mocą
nawet z różnicą temperatury zasilenia i powrotu do
50 K i niskimi oporami przepływu przez wymiennik.
Te dwie cechy umożliwiają instalację kotła w wielu
przypadkach bez separacji hydraulicznej, co obniża
nakłady inwestycyjne oraz upraszcza instalację. Kotły te mogą obsłużyć zarówno obiegi wysokotemperaturowe, jak i niskotemperaturowe wykorzystując
jednocześnie zjawisko kondensacji, czyli wykorzystując maksymalną sprawność kotła.
Współpracujące ze sobą systemy grzewcze i wentylacyjne w dużych obiektach dają wiele ciekawych
możliwości w dostosowaniu do potrzeb poszczególnych użytkowników i zapewnieniu komfortu w pomieszczeniach na najwyższym poziomie.
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dalej

Co więcej, zapewniając elastyczność w użytkowaniu, umożliwiają również oszczędność poprzez pracę na minimalnych parametrach w czasie, gdy pomieszczenia nie są użytkowane. Jednak warunkiem
sukcesu jest współpraca wszystkich niezbędnych
elementów – a ta musi być przewidziana jeszcze na
etapie projektowania.

Nowy modułowy Buderus
Logamatic 5000
Systemy grzewcze często integrują w sobie kilka źródeł ciepła, m.in. olej, gaz, energię słoneczną czy paliwa stałe. Zapewnienie skutecznego współdziałania
tych elementów to duże wyzwanie, konieczne jest
bowiem sterowanie nimi z jednego punktu centralnego. Modułowy system sterowania Logamatic 5000
na nowo definiuje sterowanie instalacją grzewczą
w domach wielorodzinnych i obiektach komercyjnych.
Priorytetem dla jego konstruktorów była przyjazna
obsługa, dlatego urządzenie wyposażono w dotykowy wyświetlacz. Z jego pomocą każdemu obiegowi
grzewczemu można nadać inną nazwę, co ułatwia

Kotły Logano plus KB372 dla obiektów
komercyjnych
Jak widać na powyższych przykładach w niektórych
przypadkach dobrze znane ogrzewanie konwekcyjne (które doskonale sprawdza się w budownictwie
mieszkaniowym) może ustępować miejsca bardziej

Obejrzyj prezentację kotła
Buderus Logano plus KB372

s tr. 67

Innowacyjny system regulacji przekonał ekspertów: jeszcze przed wprowadzeniem na rynek,
na targach ISH Logamatic 5000 w 2015 roku otrzymał nagrodę Design Plus Award
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Systemy grzewcze
przyszłości.

Możliwość zdalnej obsługi systemu grzewczego
Instalację można obsługiwać także zdalnie, korzystając z bezpiecznego połączenia z aplikacją dostępną online. Ekran dotykowy modułowego systemu sterowania jest wówczas odwzorowany 1:1
w przeglądarce internetowej na komputerze lub tablecie, a partnerzy serwisowi mogą skontrolować
wszystkie powiązane systemy grzewcze wraz z ich
wszystkimi komponentami. Odpowiedni standard
ochrony danych zapewnia koncepcja bezpieczeń-

Zobacz Buderus Logamatic 5000 –
nowy wymiar sterowania

stwa opracowana przez markę Buderus. Cała komunikacja jest szyfrowana, a indywidualny dostęp
wymaga loginu i hasła.
W obrębie systemu grzewczego komunikacja odbywa się za pośrednictwem standardowego kabla
sieciowego oraz magistrali Buderus. Blok grzewczo-energetyczny Buderus można np. połączyć kablem sieciowym z modułowym systemem sterowania
Logamatic 5000. Zoptymalizowana została także
sama konstrukcja sterownika zarówno jeśli chodzi
o okablowanie, jak i dostęp do kabli. Dla wysokiej
jakości modułów dodatkowych przewidziano specjalne prowadnice. Sterowniki można zamontować
na górze czy z boku kotła lub na ścianie.

Nowy wymiar
Modułowy system sterowania
urządzeniami grzewczymi

Logamatic 5000 to: szybka instalacja i montaż,
intuicyjny interfejs użytkownika, ekran dotykowy 7'',
wszechstronna modułowa konstrukcja, pasek stanu LED,
zdalny dostęp oraz zintegrowany interfejs USB i Modbus.

Bezpieczeństwo inwestycji dzięki
technice modułowej
Dwie wersje nowego modułowego systemu sterowania pokrywają szeroki zakres zastosowań: Logamatic 5313 jest przewidziany do kotłów grzewczych
Buderus w wersji Unit, a Logamatic 5311 będzie przewidziany dla kotłów grzewczych z palnikiem nadmuchowym lub palnikiem obcym. Także w przypadku
podstacji sterownik Logamatic 5313 będzie odpowiednim wyborem. W podstawowej wersji wyposażenia system Logamatic 5000 ma identyczny zakres
funkcji i jest przeznaczony do sterowania podgrzewaniem c.w.u., obiegiem kotła lub alternatywnie obiegiem grzewczym z mieszaczem. Do tego dochodzą
funkcje poprawiające efektywność, np. modulowane sterowanie pompami w obiegu kotła lub funkcja
mieszania dla obiegów, a także funkcje serwisowe,
np. rejestracja danych przez port USB.
System sterowania Logamatic 5000 oferuje ponadto cztery wolne miejsca dla modułów funkcyjnych,
co umożliwia dalsze rozszerzenie funkcji. System
można uzupełniać, jeżeli instalacja grzewcza ulegnie
rozszerzeniu lub zostanie podłączone odnawialne
źródło ciepła. Funkcje, które aktualnie nie są dostępne można będzie wgrać, aktualizując oprogramowanie z karty SD.

Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl
rekl ama

kontrolowanie poszczególnych części systemu. Instalatorzy i serwisanci docenią wygodną i szybką
instalację oraz liczne moduły rozszerzające funkcjonalność. Projektanci – możliwość elastycznej integracji w systemie grzewczym różnych źródeł ciepła, takich jak jednostka kogeneracyjna czy pompa
ciepła oraz seryjne wyposażenie systemu sterowania w interfejs Modbus. Umożliwia on zintegrowanie systemu grzewczego z nadrzędnym systemem
zarządzania budynkiem.
Duży, 7-calowy ekran dotykowy ułatwia podgląd całego systemu. W menu można sprawdzić wszystkie
jego elementy: parametry kotła, obiegu grzewczego, c.w.u. oraz podstacji. Na ekranie można np. wyświetlić schemat hydrauliczny konkretnego obiegu
grzewczego. Wysoka rozdzielczość ułatwia obsługę
i monitorowanie systemu, a dotykowy panel przypomina obsługę smartfona lub tabletu. Kolejna nowość to pasek stanu LED: dzięki kolorowym diodom
użytkownik na pierwszy rzut oka widzi, czy system
działa prawidłowo, czy też konieczna jest konserwacja lub doszło do awarii. W ten sposób pracownicy
administracji budynku mogą szybko sprawdzić status instalacji.
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Nowość FERRO: zawory kulowe do gazu
Uzupełnienie oferty armatury gazowej
Istotny asortyment w portfolio produktowym FERRO stanowią zawory kulowe, pełniące
funkcję armatury zaporowej do zamykania i otwierania przepływów w instalacjach
wodociągowych, sprężonego powietrza, grzewczych i solarnych, w tym kurki kulowe
do gazu, teraz w nowej odsłonie.

Instalacje gazowe są jednymi z najważniejszych

w obiektach, nie tylko ze względu na fakt, że muszą być
niezwykle starannie wykonane, ale to od nich też zale-

ży pewność przygotowania ciepłej wody i działania
ogrzewania w budynku. Wśród armatury do instalacji
gazowej marki Ferro znajdują się między innymi filtry

i węże do gazu. Niedawno zaś oferta FERRO została
wzbogacona o nowe typy zaworów KGN, KGS i KGMS,
które także spełniają wymagania norm europejskich.
Wykonano je z mosiądzu CW617N. Kula uszczelniona
jest teflonem PTFE, a trzpień uszczelnieniem – NBR 70.
Zawory wyposażone są w dźwignię ze stali ocynkowanej pokrytą żółtym tworzywem lub w motylek.
Kurki do gazu odpowiadają klasie ciśnieniowej MOP 5
(5 bar) i klasie temperaturowej T2 (-20÷60ºC).
Dostępne są ze znormalizowanymi gwintami stożkowymi typu Rp w rozmiarach od ½″ do 2″.

Każdy zawór gazowy Ferro ma odpowiednie atesty stanowiące gwarancję jego wysokiej jakości
i niezawodności działania. Kurki kulowe do gazu
zostały przebadane oraz został przeprowadzony audyt w zakładzie produkcyjnym przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. Na podstawie tych badań
oraz audytu został wydany Certyfikat Stałości
Właściwości Użytkowych.

Cechy charakterystyczne
• kurki spełniają wymagania norm europejskich
• wysoka jakość materiałów
• mają Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

KGN – zawór kulowy do gazu, typ G61

KGS – zawór kulowy do gazu, typ G18

KGMS – zawór kulowy do gazu, typ G18

Budowa
• korpus: wysokiej jakości mosiądz CW617N
• wykończenie kuli mosiężnej: chromowana,
polerowana
• uszczelnienie kuli: PTFE
• uszczelnienie trzpienia: podwójny o-ring z NBR70
(KGN); PTFE i o-ring z NBR70 (KGS, KGMS)
• dźwignia ze stali ocynkowanej, pokryta żółtym
tworzywem lub motylek (KGMS)
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Wymagania efektywności energetycznej
dla pojemnościowych podgrzewaczy wody
Porada pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant
www.eko-blog.pl

1 Zmiana etykiet efektywności energetycznej – etykieta obowiązująca od 26.09.2015 r. i od 26.09.2017
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2 Klasyfikacja efektywności podgrzewaczy wody – dopuszczalne straty ciepła w zależności od pojemności

Od 26.09.2015 r. urządzenia grzewcze muszą odpowiadać minimalnym wymaganiom pod względem
efektywności energetycznej zgodnie z dyrektywą
UE nr 2009/125/WE (ekoprojekt, ecodesign). Muszą
być także znakowane etykietami energetycznymi
zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE nr 2010/30/
UE (ecolabelling). Dotyczy to m.in. źródeł ciepła, ale
również podgrzewaczy i zasobników ciepłej wody
użytkowej czy wody grzewczej oraz zestawów (np.
kocioł grzewczy z instalacją solarną).
Początkowo wprowadzono zakres klas efektywności dla podgrzewaczy od G do A i dopuszczono do
sprzedaży podgrzewacze w szerokim zakresie klasy od F do A. Większość podgrzewaczy miało klasę
efektywności C lub D. Od 26.09.2017 wymagania dla
takich urządzeń uległy jednak zaostrzeniu, a zakres
klas uległ przesunięciu „w górę” – od klasy F do nowej klasy A+ (rys. 1).
Jednocześnie od 26.09.2017 do sprzedaży dopuszczane zostają podgrzewacze w wąskim zakresie klas –
od C do A+. Oznacza to, że podgrzewacz pojemności
300 litrów zgodnie z metodą obliczeniową rozporządzenia 812/2013 może cechować się stratą postojową
nie większą niż 98,2 W. Przeliczając to na stratę dobową, jest to nie więcej niż 2,36 kWh/24h (rys. 2). Jeżeli
straty te będą odpowiednio niższe niż 70,1 W (1,68 kWh
/24h), to podgrzewacz 300 litrów uzyska klasę B.
Wysoki wpływ na straty ciepła podgrzewacza mają
wszelkie nieosłonięte izolacją cieplną miejsca, takie

Zestawienie wymagań
dla podgrzewaczy
i zasobników wody
– Od 26.09.2017 r. wymagania dyrektywy
UE nr 2009/125/WE (ekoprojekt,
ecodesign) muszą spełniać:
• podgrzewacze wody
o mocy 0÷400 kW,
• zasobniki wody
o pojemności
do 2000 dm3.
Wymagania określają
maksymalny poziom
emisji zanieczyszczeń
(np. dla gazowych
podgrzewaczy wody) oraz
maksymalny poziom strat ciepła.
Produkty spełniające takie wymagania są
znakowane symbolem CE.
– Od 26.09.2017 r. wymagania dyrektywy
UE nr 2010/30/UE (ecolabelling)
muszą spełniać:
• podgrzewacze wody
o mocy 0÷70 kW,
• zasobniki wody
o pojemności
do 500 dm3.
Wymagania określają
zasady przyznawania
etykiet efektywności
energetycznej oraz ich prezentowania.
Od 26.09.2017 r. została usunięta najniższa
klasa G i wprowadzona najwyższa A+.
Do sprzedaży dopuszczone są
podgrzewacze wody o klasie efektywności
nie niższej niż klasa C.
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0,6 W/K
= 18 W

0,6 W/K
= 18 W

50 oC
0,4 W/K
= 12 W

20 oC
0,4 W/K
= 12 W

40 oC

0,3 W/K
=6W
0,2 W/K
=4W

s tr. 71

30 oC

Bilans strat ciepła:

1,5 W/K
= 38 W

0,2 W/K
=4W

D

króćce: 74 W (66%), płaszcz: 38 W (34%)

3 Poglądowy bilans strat ciepła podgrzewacza wody –
miejscowych (króćce) i przez płaszcz

4 W podgrzewaczach wysokiej klasy energetycznej
przykłada się dużą uwagę do eliminacji miejscowych
strat cieplnych. Przykład rozwiązania izolacji cieplnej
kołnierza i grzałki elektrycznej podgrzewaczy
Vaillant uniSTOR/auroSTOR

jak króćce wody, kołnierz dla grzałki elektryczne j itp.
(rys. 3). Dotyczy to szczególnie podgrzewaczy o większej liczbie króćców, jak np. podgrzewaczy 2-wężownicowych (biwalentnych) służących do współpracy
z instalacją solarną. Stąd w nowych urządzeniach na
kwestię ograniczenia miejscowych strat ciepła zwraca się zwiększoną uwagę (rys. 4).
Efektywność energetyczna podgrzewacza zależy
w wysokim stopniu od rodzaju izolacji cieplnej płaszcza. Podstawowy rodzaj izolacji wykonanej ze spienionego polistyrenu cechuje się współczynnikiem
przewodzenia ciepła 0,032 W/mK, a z pianki poliuretanowej 0,020 W/mK. Najniższe straty ciepła zapewni izolacja wykonana z polistyrenu i płyt próżniowych – ok. 0,007 W/mK. Dzięki zastosowaniu takiej
izolacji podgrzewacz o pojemności 300 litrów może
uzyskać klasę efektywności A, a nawet A+.
Straty cieplne z podgrzewacza wody mogą stanowić znaczący udział w bilansie układu podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Przykładowo
w domu o dziennych potrzebach wody 300 litrów
(45°C), potrzeby ciepła powinny wynosić około
12 kWh. Wówczas straty ciepła podgrzewacza klasy D, mogą stanowić około 20% całkowitych potrzeb ciepła. Straty ciepła dla podgrzewacza klasy B mogą być niższe nawet 2-krotnie, a ich udział
w bilansie cieplnym obniży się do około 12%,
a klasy A do ok. 9%.
Obniżenie strat ciepła podgrzewacza przekłada się
na zmniejszenie kosztów podgrzewania ciepłej wody
użytkowej. Skala oszczędności zależy od szeregu
czynników – w szczególności od sprawności źródła
ciepła, zadanych wartości temperatury wody, pracy cyrkulacji wody, temperatury w pomieszczeniu
zabudowy podgrzewacza itd. Szacunkowo można
określić koszty gazu ziemnego dla pokrycia rocznych strat ciepła 300-litrowego podgrzewacza wody
o klasie D na około 190 zł/rok. Przy klasie C będzie
to około 153 zł/rok, a przy klasie B około 109 zł/rok.
Zastosowanie podgrzewacza o wysokiej klasie
efektywności pozwala zwiększyć całkowitą efek-

A

B

C

D

dalej

122,2 W

98,2 W

70,1 W

50,1 W

2,93
kWh/24h

2,36
kWh/24h

1,68
kWh/24h

1,20
kWh/24h

0,52
zł/24h

-20%

190
zł/rok

0,42
zł/24h

0,30
zł/24h

-30%

153
zł/rok

-30%

109
zł/rok

0,21
zł/24h
78
zł/rok

5 Zastosowanie
Porównaniepodgrzewacza
podgrzewaczy
pojemności
litrów według
klas
efektywności
(wartości
o wysokiej
klasie300
efektywności
pozwala
zwiększyć
całkowitą
efektywność
dopuszczalne).
Cena 1 (np.
kWhgazowy
ciepła kocioł
= 0,178kondensacyjny
zł/kWh, przy+aktualnych
cenach+gazu
ziemnego
energetyczną zestawu
2 kolektory płaskie
podgrzewacz
2wielu przypadkach
zwiększyć sięomoże
także klasa
efektywności
zestawu dla
w wężownicowy).
taryfie W-3, dlaWpracy
kotła kondensacyjnego
sprawności
pracy
98% w trybie
podgrzewania ciepłej
ciepłej wody
np.(np.
z A+
do A++ (Rys.7.).
podgrzewania
wodyużytkowej,
użytkowej
typoszereg
Vaillant ecoTEC)

96%

A

144%

A+

96%

A

176%

A++

Skład zestawu:

Skład zestawu:

Kocioł gazowy kondensacyjny
ecoTEC VC 206/5-5

Kocioł gazowy kondensacyjny
ecoTEC VC 206/5-5

2 kolektory płaskie auroTHERM
VFK 145 V (4,7 m2 absorbera)

2 kolektory płaskie auroTHERM
VFK 145 V (4,7 m2 absorbera)

Regulator calorMATIC 470f

Regulator calorMATIC 470f

Podgrzewacz ciepłej wody
użytkowej 300 litrów

Podgrzewacz ciepłej wody
użytkowej 300 litrów

 Klasa efektywności C

 Klasa efektywności A

6 Wpływ klasy efektywności podgrzewacza na efektywność całego zestawu grzewczego (co/c.w.u.)

tywność energetyczną zestawu (np. gazowy kocioł kondensacyjny + 2 kolektory płaskie + podgrzewacz 2-wężownicowy). W wielu przypadkach

zwiększyć się może także klasa efektywności zestawu dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, np.
z A+ do A++ (rys. 6).
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będzie zbadanie ewentualnych nieprawidłowości w zachowaniu podmiotów gospodarczych. Pomimo
tego istnieje szereg przesłanek aby postawić tezę, że przyczyny wzrostu cen energii mają realne
podstawy (wzrost cen węgla i szybki wzrost cen uprawnień do emisji CO2) i, przede wszystkim, mają
charakter fundamentalny, związany z polityką energetyczną. Wskazuje na to fakt, że ceny energii
elektrycznej wciąż rosną. Średnioważony wolumenem kurs rozliczeniowy kontraktów BASE-Y_19
wyniósł we wrześniu 2018 r. 286,29 PLN/MWh, co oznaczało ponowny wzrost o ponad 18% miesiąc do
miesiąca.

Elektrownia węglowa w Ostrołęce
vs. fotowoltaika
350
330

Instytut Energetyki Odnawialnej przeprowadził symulację wpływu wzrostu cen
i taryf energii elektrycznej na opłacalność inwestycji w OZE

Obecna sytuacja
Obecny miks paliwowy oparty na węglu spowodował, że przez szybko rosnące ceny uprawnień do
emisji CO2 rosną koszty wytwarzania, przekładające
się bezpośrednio na koszty zaopatrzenia w energię
elektryczną.
Rynek uprawnień do emisji regulowany jest zgodnie
ze wspólnotową doktryną klimatyczno-energetyczną,
poprzez którą wyrażane jest dążenie całej UE do
głębokiej dekarbonizacji systemów energetycznych
państw członkowskich, m.in. poprzez wzrost kosztów
emisji dwutlenku węgla.
W 2017 roku na szczeblu rady UE ustalono ramy polityki klimatycznej UE do 2016 roku, a w roku 2016 został opublikowany scenariusz Komisji Europejskiej
(KE), który uwzględniał założenia dotyczące przyszłych cen uprawnień do emisji. Wiadomym było
więc w jakim kierunku będzie prowadzony system
ETS i jakiego poziomu cen uprawnień do emisji CO2
i takich należało się spodziewać się w przyszłości
po przyjęciu w maju 2018 roku nowych dyrektywy
składających się na tzw. klimatyczno-energetyczny
„Pakiet zimowy”.
Warto postawić pytanie, czy w tej sytuacji dalsze prowadzenie inwestycji w moce wytwórcze oparte na
spalaniu węgla jest uzasadnione?

310

Wycena kontraktów terminowych na energię elektryczną z dostawą
(pasmo) w 2019 (RTT_BASE_Y-19) w poszczególnych miesiącach
ostatniego roku
286,29

290
270

Decyzje polityczne już wkrótce
przesądzą o kosztach energii
W najbliższym czasie zostanie podjętych wiele istotnych decyzji politycznych (m.in. dotyczących funkcjonowania tzw. rynku mocy, przyszłości gospodarki węglowej oraz wpływu emisji CO2 na gospodarkę).
Decyzje strategiczne będą przekładały się na kształt
miksu paliwowego w Krajowym Systemie Energetycznym (KSE) oraz na przyszłe inwestycje, które odbiją
się na cenach energii elektrycznej. Brakuje jednak
przejrzystej debaty na ten temat oraz szczegółowej,
kompleksowej analizy dotyczącej możliwego wpływu opracowanych polityk energetycznych na koszty u odbiorców końcowych energii i ich skutków dla
poszczególnych sektorów gospodarki. Koncepcje
energetyczne państwa są formułowane bez oceny wpływu na koszty i ceny energii oraz bez analizy
wrażliwości kluczowych decyzji dotyczących politycznych prób kształtowania przyszłego miksu energetycznego.
Ponadto, brakuje narzędzi do prognozowania, które
umożliwiałyby analizę i testowanie założeń polityki
państwa w zakresie kształtowania miksu energetycznego oraz pozwalały na ocenę zasadności podejmowanych decyzji inwestycyjnych i analizę ich wpływu
na dynamikę cen energii elektrycznej.

242,02

250
230

+ 69 % r/r

210
190
170

169,68

182,45 179,37
177,81
176,47 178,79

190,57

199,38

210,86 206,92

218,43

150
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ceny hurtowe energii
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elektrycznej
w 2018 roku
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energii elektrycznej wciąż rosną. Średnioważony wolumenem kurs rozliczeniowy kontraktów BASE-Y_19
wyniósł we wrześniu 2018 r. 286,29 PLN/MWh, co
oznaczało ponowny wzrost o ponad 18% miesiąc
do miesiąca.
Wzrosty cen energii elektrycznej odbiją się negatywnie na kosztach prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele przedsiębiorstw ze względu na diametralne zmiany na rynku energii utraci konkurencyjność
oferowanych towarów i usług, stając jednocześnie
w bardzo trudnej sytuacji (mowa tu o małych
przedsiębiorstwach odznaczających się dużym
udziałem kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej np. przedsiębiorstwa chłodnicze).
Wzrost cen energii elektrycznej, oprócz pogorszenia
sytuacji przedsiębiorstw, przyniesie za sobą nowe
możliwości. Wytwórcy energii elektrycznej z OZE
po raz pierwszy stają w obliczu możliwości urynkowienia swojej działalności i wyjścia poza ramy
systemów wsparcia.

Analiza IEO
IEO przeprowadził analizę, w której na podstawie
modelu kosztowego sektora elektroenergetycznego oszacowano przyszły poziom ceny energii elektrycznej wynikający ze scenariusza rozwoju mixu
elektroenergetycznego uwzględniającego budowę
bloku węglowego w Ostrołęce o mocy 1000 MW.
W ramach analizy wrażliwości przeanalizowano hipotetyczny wariant, w którym zamiast planowanego bloku w Ostrołęce do systemu wprowadzono
farmy fotowoltaiczne o mocy pozwalającej na pokrycie generacji z planowanego bloku węglowego.
Zasymulowano budowę 5 GW farm o mocach 1 MW
włączanych do sieci w okresie 2019-2024 roku,
z dalszą kompensatą spadku ich wydajności oraz
dodatkowymi inwestycjami aż do 2050 roku.
Przyjęto też niezwykle korzystne założenie, że blok
węglowy w Ostrołęce utrzyma pełną konkurencyjność na rynku energii z możliwością pracy

w tzw. podstawie w całym analizowanym okresie.
W analizowanym scenariuszu hipotetycznym
zastąpiono planowany blok węglowy rozłożonymi
w czasie inwestycjami w farmy PV. Rosnące koszty finansowania elektrowni węglowych (kolejne banki wycofują się z finansowania inwestycji węglowych), rosnące nakłady inwestycyjne
związane z koniecznością dostosowania nowych
źródeł do rosnących wymagań środowiskowych,
a przede wszystkim rosnące koszty zmienne
związane z emisjami oraz pozyskaniem surowca
energetycznego powodują, że tańsze eksploatacyjnie źródła OZE, takie jak fotowoltaika (której koszty inwestycyjne ciągle spadają) stanowią rozsądną
alternatywę dla do niedawna uchodzącego za
najtańszej elektroenergetyki węglowej węgla,
dzięki której możliwym byłoby obniżenie przyszłych kosztów energii elektrycznej. Zdaniem prezesa IEO Grzegorza Wiśniewskiego został przekroczony punkt zwrotny w energetyce i nastąpiła zmiana
dotychczasowego paradygmatu pojęciowego: dalsza „karbonizacja” energetyki podnosi koszty energii dla odbiorców końcowych, a dekarbonizacja realizowana dzięki OZE je obniża.

OZE panaceum na wzrost kosztów
energii elektrycznej
Preferowany przez rząd scenariusz rozwoju energetyki nazwany przez IEO „scenariuszem węglowo-atomowym” nie jest rozwiązaniem problemu wzrostu kosztów. Szczegółowa analiza tego scenariusza
i kryjącego się za nim planu inwestycyjnego (rewitalizacja bloków węglowych, kogeneracja węglowa
i budowa elektrowni jądrowej) prowadzi do wniosku,
że co prawda Polska teoretycznie może zejść z emisjami do 550 kg/MWh w 2030 roku, ale energia elektryczna (w stosunku do jej – już podniesionych – cen
z września 2018 roku) będzie kosztowała w 2030 roku
(bez inflacji) o ponad 30% więcej niż obecnie, a w perspektywie 2050 roku skala wzrostów przekroczy 60%

z planowanego bloku węglowego. Zasymulowano budowę 5 GW farm o mocach 1 MW włączanych
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480

Porównanie wpływu inwestycji w scenariuszu
Nuclear '2031 [PLN'17/MWh]
460 Ostrołęka vs. PV
440

Ostrołęka blok C
1GW w 2024

420

~6 mld PLN
Rosnące koszty emisji
wg PRIMES
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Farmy PV
5-6 GW w 2021-2035

380

~20 mld PLN
Koszty elektrowni PV dla mocy >1 MW
Brak kosztów związanych z emisjami

360

1,5-2% potencjał obniżenia cen kosztów energii
elektrycznej w perspektywie długoterminowej

340
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W analizowanym scenariuszu hipotetycznym zastąpiono planowany blok węglowy rozłożonymi w czasie
w stosunku do 2018 roku. Przeprowadzone analizy ograniczające zużycie energii w przedsiębiorstwach
inwestycjami w farmy PV. Rosnące koszty finansowania elektrowni węglowych (kolejne banki wycofują
wskazują na to, że hipotetyczny wariant PV mógłby staje się coraz bardziej rynkowo opłacalne.
się z finansowania inwestycji węglowych), rosnące nakłady inwestycyjne związane z koniecznością
ograniczyć koszty generacji o 1,5-2% w perspektydostosowania nowych źródeł do rosnących wymagań środowiskowych, a przede wszystkim rosnące
wie długoterminowej. Potencjał obniżania cen ener- Dodatkowe informacje
koszty zmienne związane z emisjami oraz pozyskaniem surowca energetycznego powodują, że tańsze
gii elektrycznej poprzez stosowanie źródeł OZE jest
eksploatacyjnie źródła OZE takie jak fotowoltaika (której koszty inwestycyjne ciągle spadają) stanowią
tym wyższe, im wyższe są poziomy cen uprawnień • Powyższy scenariusz był po raz pierwszy zaprezenalternatywę dla do niedawna uchodzącego
najtańszej
elektroenergetyki
węglowej
dorozsądną
emisji i paliw.
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elektrycznej.
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energetyczbaty kosztów
„Scenariusz
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elektrycznej
do 2030
Grzegorza
Wiśniewskiego
przekroczony
punkt
zwrotny
energetyce
i nastąpiła
nym
opartym na
źródłach wysocezostał
emisyjnych,
a co roku
– wpływ
wzrostuwcen
i taryf energii
elektrycz- zmiana
paradygmatu
pojęciowego:
energetyki
podnosi
koszty energii
za dotychczasowego
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elektrycznej
skłaniają dalsza
nej na„karbonizacja”
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Warszawa,
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końcowych,
a dekarbonizacja
dzięki2018
OZEroku
je obniża.
dodla
szukania
alternatyw
i poszukiwania
tańszych realizowana
11 października
https://www.ieo.pl/pl/rarozwiązań opartych na OZE, a zwłaszcza w inwesty- porty/92--31
cje w najtańsze OZE (PV i farmy wiatrowe). Inwesty- • Pełna wersja analizy „Ostrołęka vs. PV” jest dostępna
cje w OZE są podstawowym środkiem zaradczym odpłatnie, zainteresowanych prosimy o kontakt: biu3
na rosnące koszty w przedsiębiorstwach. Obecna ro@ieo.pl
sytuacja rynkowa sprawia, że inwestowanie w OZE Źródło: Instytut Energii Odnawialnej
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Pierwszy klucz udarowy
z podwójnym uchwytem na bity

Nowe odpływy liniowe Ferro
Firma FERRO wprowadziła do sprzedaży odpływy liniowe o zróżnicowanej budowie, designie i przeznaczeniu: odpływ liniowy Easy new, odpływ
liniowy Super slim pro oraz odpływ ścienny Wall slim.
Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, szlifowanej ręcznie i polerowanej mają kołnierze hydroizolacyjne uszczelniające konstrukcję
odpływu wpuszczoną w podłogę lub w ścianę, a tym samym zabezpieczające łazienkę przed zalaniem. Easy new występuje w wersji odwracalnej (na lewą i na prawą stronę), jest zaopatrzony w praktyczny korek
rewizyjny ułatwiający czyszczenie syfonu i ma syfon w zestawie. W odpływach Super slim pro oraz Wall slim dużym udogodnieniem są stalowe syfony zintegrowane z otworami rewizyjnymi oraz korki rewizyjne,
które umożliwiają łatwy dostęp do syfonu. Ich zabudowa w niewielkim
wymiarze sprawia, że odpływy mogą być montowane również w budownictwie wielorodzinnym.

W ofercie FERRO, oprócz 7 nowych modeli (3 rozmiary Easy new,
3 rozmiary Super slim pro i 1 Wall
slim), znajduje się także 6 standardowych odpływów z rusztem oraz
odpływ liniowy pod płytkę, odpływ ścienny Wall i odpływ liniowy
wąski Perfect Drain.
Szeroka gama produktów marki
Ferro pozwala na swobodny dobór
kształtu kabiny oraz wykończenia podłogi. Dzięki nim można np.
zrezygnować z progu przy wejściu
do kabiny, dowolnie umiejscowić
drzwi, albo zamiast nich, zdecydować się na rozwiązanie z kabiną
typu walk-in, które optycznie powiększy małą łazienkę.
Wszystkie odpływy mają 5-letnią
gwarancję.

FERRO

Nowy model GDX 180-LI Professional to wytrzymały, akumulatorowy klucz
udarowy, z którym można znacznie szybciej wykonać prace związane z przykręcaniem, wkręcaniem i wierceniem. W narzędziu zastosowano podwójny
uchwyt: na bity sześciokątne i nasadki ½″. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku, które umożliwia szybszą i bardziej komfortową pracę bez konieczności używania adapterów. Pracę ułatwiają także wysoki moment obrotowy (180 Nm) i prędkość do 2800 obrotów na minutę oraz mocny udar
narzędzia. Dzięki nowemu, ergonomicznemu uchwytowi klucz wygodnie leży
w ręce, a dodatkowe elementy takie, jak światło LED i uchwyt na pas sprawiają, że praca nowym kuczem Bosch jest jeszcze bardziej wygodna. Wytrzymały design z solidną przekładnią, silnik z otwartą ramą i zabezpieczenie ogniwa akumulatora gwarantują natomiast długą żywotność Bosch GDX 180-LI
Professional. Narzędzie jest częścią programu Flexible Power System, który pozwala na wykorzystanie tego samego akumulatora do wszystkich narzędzi w danej klasie napięcia. GDX 180-LI Professional jest więc kompatybilny ze
wszystkimi akumulatorami Li-Ion 18 V Bosch Professional.

BOSCH
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Kompaktowe przyłącze wodne SCHELL COMFORT
Firma SCHELL wprowadziła na rynek kompaktowy regulacyjny zawór przyłączeniowy, który pozwala zmniejszyć ilość miejsca, jakie jest
potrzebne na podłączenie urządzeń do instalacji wodnej. Kompaktowy charakter zaworu SCHELL COMFORT wynika z nowatorskiej budowy korpusu. W tradycyjnych rozwiązaniach element służący do sterowania przepływem wody
i wyjście do podłączenia węża pralki są umieszczone na poziomym korpusie. Urządzenie należy więc
ustawić z odpowiednim dystansem od ściany. W SCHELL COMFORT zastosowano natomiast korpus
pionowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu odległość od ściany do pokrętła wynosi zaledwie 45 mm i dokładnie tyle samo miejsca zajmuje przyłącze wodne. Na szczycie korpusu umieszczono poręczne ryflowane pokrętło do regulacji COMFORT, w jego zaś dolnej części – gwint G ¾″ do podłączenia węża
pralki. Pomimo swoich minimalnych rozmiarów nowy zawór przyłączeniowy ma wszystkie cechy wysokiej jakości armatury regulacyjnej. Mechanizm umieszczony w komorze smarnej nie ulega zatarciu,
dzięki czemu obsługa pokrętła nie wymaga żadnego wysiłku nawet po upływie wielu lat. Armatura
w klasie szumów I optymalnie redukuje hałasy pochodzące z instalacji wodnej.
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TriBloc – zwarta grupa bezpieczeństwa

Syfony Laveo (typu Space Saving) oszczędzające przestrzeń zostały stworzone specjalnie z myślą o małych pomieszczeniach,
w których każdy centymetr przestrzeni do przechowywania jest
na wagę złota. Unikalny, wyprofilowany kształt sprawia, że produkty przylegają do ścianek
szafki, dzięki czemu użytkownik zyskuje dodatkowe miejsce do zagospodarowania na
kosze lub praktyczną szufladkę na środki czystości.
W komplecie z opisywanymi
produktami znajdują się korki
automatyczne umożliwiające
łatwe zamykanie i otwieranie spustu
wody (za pomocą pokrętła umieszczanego
na ociekaczu zlewozmywaka). Cena: od 86,10 zł

Kompaktowa kotłowa grupa bezpieczeństwa
TriBloc firmy Taconova jest przeznaczona do
instalacji grzewczych o mocy do 50 kW (DIN
4751). Urządzenie pełni jednocześnie cztery funkcje, odpowiadając za odpowietrzanie,
pomiar, napowietrzanie i spuszczanie nadciśnienia. Innowacyjny system przyłączy gwarantuje szybki i łatwy montaż bez żadnych
dodatkowych złączek.
Grupa TriBloc może być z powodzeniem stosowana zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach publicznych czy
przemysłowych. Urządzenie składa się z mosiężnej belki podtrzymującej z zaworem bezpieczeństwa (ciśnienie zadziałania 2,5 lub
3 bar), szybkiego odpowietrznika TacoVent HyVent i manometru z samouszczelniającym gwintem przyłączeniowym. Dodatkowo TriBloc dysponuje dwoma dodatkowymi przyłączami gwintowymi do naczynia wzbiorczego (R 3/4″) i króćca do napełniania
i opróżniania (Rp ½″). W odpowietrzniku TacoVent HyVent, pływak leży na zwierciadle
wody i za pomocą iglicy zaworu szczelnie zamyka otwór odpowietrzający. Jeżeli powietrze zbiera się w kotle, pływak obniża się poprzez spadający poziom wody i uwalnia w sposób ciągły nagromadzone powietrze. Rura łącząca kieruje wodę i powietrze
bez przeszkód do komory powietrza. Atestowany zawór bezpieczeństwa, w który wyposażona jest grupa kotłowa, zapobiega przyrostowi ciśnienia ponad znamionowe ciśnienie pracy, dzięki spuszczaniu wody grzewczej przez dedykowaną membranę.
Najważniejszą cechą wyróżniającą grupę TriBloc jest wielofunkcyjny system przyłączeniowy, który umożliwia wiele wariantów podłączenia i eliminuje konieczność stosowania dodatkowych złączek. Przekłada się to na dużą oszczędność czasu przy
montażu urządzenia. Kluczowe zalety z punktu widzenia instalatora to:
- zawór bezpieczeństwa, który można obrócić w pożądanym kierunku poprzez obracane przyłącze śrubowe,
- odpowietrznik, który można podłączyć do korpusu grupy bezpieczeństwa w różnych wariantach, tak by w każdej pozycji montażowej był położony pionowo, bez dodatkowych kątowników,
- manometr z gwintem samouszczelniającym montowany z boku lub od strony czołowej armatury.

LAVEO

Taconova

SCHELL

Syfony Laveo oszczędzające przestrzeń
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SAS ECO-PELL – dwupaliwowy kocioł
do dużych obiektów
Kocioł jest dwupaliwowy: paliwem
jest biomasa w postaci sprasowanego
granulatu drzewnego typu pelety lub
węgiel kamienny sortymentu groszek
(eko-groszek).
Kocioł klasy 5. wg normy PN-EN 3035:2012 – dla obu paliw, co potwierdzają badania przeprowadzone przez
akredytowane Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych
w Łodzi.
Bogaty typoszereg mocy (100, 150,
200, 250, 300 kW) pozwala optymalnie
dobrać kocioł dla potrzeb grzewczych
dużego obiektu. Charakteryzuję się
wysoką sprawnością 90-91,2%.
Budowa:
- palenie automatyczne: podajnik tłokowy, palenisko automatyczne z rusztem otworowym (powietrze pierwotne), dodatkowy nadmuch w ścianach
bocznych kotła (powietrze wtórne);
- wymiennik ze stali kotłowej 16Mo3 o grubości 8 mm, zewnętrzny korpus ze stali konstrukcyjnej S235JR o gr.
5 mm, palenisko automatyczne ze stali nierdzewnej gr. 8 mm;
- wymiennik ciepła z poziomym układem kaset i czopuchem skierowanym do góry (proste czyszczenie i duże
możliwości ustawienia kotła względem komina);
- elementy ceramiczne i turbulatory spalin – ograniczają emisję pyłów oraz zwiększają sprawność kotła;
- ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB;
- wbudowany sterownik z obsługą czterech pomp, dwóch zaworów mieszających, regulacją pracy wentylatorów
powietrza pierwotnego/wtórnego, wbudowanym modułem Ethernet;
- dodatkowo w standardzie kocioł wyposażony jest w zasilacz awaryjny UPS – układ zabezpieczający przed cofnięciem żaru do zasobnika paliwa (ustawienie tłoka podajnika paliwa w pozycji zamkniętej w przypadku braku
zasilania).

SAS

Spis reklamodawców

Buderus str. 68, De Dietrich str. 18 i 26, Ferro str. 2-10, Fondital str. 57, Galmet str. 19,
Immergas str. 24, Instal-Konsorcjum str. 25, Klimatyzacja.pl str. 12, Nibe-Biawar str. 23,
Purmo/Rettig Heating str. 1, Rug RIELLO str. 15, Taconova str. 11, Tece str. 59,
Viega str. 13, Vogel&Noot/Rettig Heating str. 56.
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