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Pompy ciepła SHP-F 220-300 X 
Premium

Na uwagę w tym miejscu zasługuje pompa ciepła 
SHP-F 220-300 X Premium. Do wyboru są dwie po-
jemności: 220 i 300 litrów. Urządzenie ma stalowy 
zbiornik pokryty wewnątrz specjalną emalią. 
Dla lepszej ochrony jest też zabezpieczony całkowi-
cie bezobsługową, tytanową anodą ochronną. Pom-
pa ciepła ma również wyświetlacz LCD, co ułatwia jej 
sterowanie. Informacje mogą być wywoływane bez-
pośrednio, np. aktualnie dostępna ilość podmiesza-
nej wody przy 40°C. 
Pompy ciepła serii SHP-F 220-300 X Premium wypo-
sażono w króćce przyłączeniowe umożliwiające pod-
łączenie kanałów powietrznych z boku lub/i z góry 
urządzenia (patrz rys. 1). 
By podgrzać wodę, urządzenie wykorzystuje energię, 
jaka obecna jest w powietrzu wewnętrznym. W za-
leżności od miejsca ustawienia pompy, może to być 
suszarnia, piwnica lub pomieszczenie gospodarcze. 

Dzięki kanałom wentylacyjnym urządzenie może po-
bierać również powietrze zewnętrzne. 

Innowacyjne, ekologiczne, wydajne. Tak w wielkim skrócie opisać można pompy ciepła 
SHP marki Stiebel Eltron przeznaczone do ogrzewania wody użytkowej. Do pracy 
wykorzystują one powietrze z otoczenia, w jakim się znajdują, np. piwnicy czy garażu. 
Mogą też pozyskiwać energię z systemów fotowoltaicznych. Są to urządzenia przyjazne 
dla środowiska i portfeli, a przy tym pracujące bez naszej ingerencji i bardzo cicho. 

Pompy SHP – 
ekologia i wydajność 
w domowym wydaniu

Główne cechy:

•	bezstopniowa	regulacja	temperatury	 
w zakresie od 20 do 65°C,
•	efektywne	ogrzewanie	wody	do	65°C	

dzięki pompie ciepła,
•	pobór	ciepła	z	otoczenia,	powietrza	

wentylacyjnego lub zewnętrznego o temp. 
od -5°C do +35°C,
•	elektroniczny	układ	sterowania,
•	nowoczesny	panel	sterowania	 

z wyświetlaczem LCD,
•	króćce	przyłączeniowe	do	kanałów	

powietrznych,
•	niska	emisja	hałasu,	łatwy	transport,
•	model	SHP-F	300	X	Premium	electronic	 

z wężownicą.
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Temperatura ciepłej wody użytkowej jest regulowa-
na bezstopniowo w zakresie od 20 do 65°C. Urządze-
nie jest stanie zaopatrywać w wodę kilka punktów 
poboru. Model SHP-F 300 x Premium ma gładkoru-
rowy wymiennik ciepła umożliwiający podłączenie 
dodatkowego źródła ciepła np. kotła grzewczego, 
kolektorów słonecznych.

Pompy ciepła SHP-A 220-300 X Plus

Pompy ciepła serii SHP-A 220-300 X Plus różnią 
się od poprzedników tym, że pobierają powietrze 
tylko z otoczenia dzięki kratkom wentylacyjnym 
znajdującym się w górnej części obudowy. Mo-
del SHP-A 300 X Plus jest dodatkowo wyposażony  
w gładkorurowy wymiennik ciepła, który umożliwia 
podłączenie dodatkowego źródła ciepła, np. ko-
tła grzewczego czy kolektorów słonecznych. Pom-
py ciepła z tej serii mogą również współpracować 
z instalacją fotowoltaiczną oraz umożliwiają pod-
grzewanie wody użytkowej w tańszej taryfie ener-
getycznej. Są więc idealne dla osób, które chcą, by 

ich dom był energooszczędny i przyjazny środo-
wisku. Ich nowoczesna obudowa oraz atrakcyjny 
wygląd doskonale wpisują się w modny dziś mini-
malizm. Miesięczny koszt użytkowania tego urzą-
dzenia dla czteroosobowej rodziny to ok. 25 złotych. 
Wszystkie pompy ciepła do c.w.u. spełniają rygory-
styczne wymagania ujęte w normie EN16147 doty-
czące wydajności i efektywności urządzenia przy 
określonym profilu zużycia ciepłej wody użytkowej 
– profil XL (przy pojemności 300 litrów). Poprzez od-
biór ciepła z powietrza wentylacyjnego urządzenia 
oprócz przygotowania ciepłej wody przyczyniają 
się jednocześnie do osuszania wilgotnych pomiesz-
czeń, np. piwnic. 
Zakup przedstawionych pomp ciepła jest inwesty-
cją niezwykle opłacalną. Wybrany model, dopaso-
wany do naszych potrzeb i możliwości, służy przez 
lata bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony użytkow-
ników. Jest przy tym oszczędny, wydajny i przyjazny 
środowisku, innymi słowy – w pełni przystosowany 
do nowoczesnego domu. 
Więcej na: www.stiebel-eltron.pl
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Dane z raportu „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 
2018” przygotowanego na zlecenie Koalicji Bez-
pieczni w Pracy pokazują, że aż 56% pracowników 
z Ukrainy nie odbyło szkolenia bhp. Tak niski odse-
tek przeszkolonych pracowników znajduje odzwier-
ciedlenie w statystykach wypadków: 18% respon-
dentów zadeklarowało, że w ciągu ostatnich dwóch 
lat uległo takiemu wypadkowi. 

Według szacunków Departamentu Statystyki NBP w 2017 
r. w Polsce przebywało średnio około 900 tys. obywa-
teli Ukrainy. Eksperci szacują, że liczba ta może sięgać 
nawet 2 mln. Niezmiennie rośnie dynamika wydawa-
nych przez państwo polskie zezwoleń na pobyt. Dane 
GUS pokazują, że w 2017 r. wydano ich 235,6 tys. Było 
to o 108,2 tys. więcej niż w 2016 r. oraz 196,5 tys. wię-
cej niż w 2012 r. Zezwolenia dotyczyły najczęściej oby-
wateli Ukrainy. – Sytuacja na rynku pracy jest niezwykle 
dynamiczna. Polscy pracodawcy chyba po raz pierwszy 
od przemian transformacyjnych z ’89 muszą mierzyć się 
z wyzwaniem braku rąk do pracy. Naturalną drogą jest 
otwarcie na imigrantów ekonomicznych, których napływ, 

w szczególności z krajów byłego ZSRR, zintensyfikował się 
w ostatnich trzech latach. Zmiana struktury narodowo-
ściowej i kulturowej pracowników ma z kolei wpływ na 
bezpieczeństwo pracy w polskich firmach. Stąd decyzja, 
aby w tym roku przygotować badanie w oparciu o naj-
liczniejszą na polskim rynku mniejszość narodowościo-
wą – obywateli Ukrainy – mówi Andrzej Smółko, prezes 
CWS-boco, przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy. 

Większość Ukraińców ma umowę o pracę
Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2018 r. 
przez agencję ARC Rynek i Opinia na próbie 300 oby-
wateli Ukrainy pracujących w Polsce, z sektorów: HO-
RECA (23%), handel (17%), przemysł (12%), budowlany 
(12%), transport i logistyka (6%), pomoc w gospodar-
stwie domowym (8%), opieka nad starszymi (6%), rol-
nictwo (2%) i motoryzacja (1%). Zdecydowana większość 
respondentów (66%) jako formę zatrudnienia wskaza-
ła umowę o pracę (na czas określony lub nieokreślony).  
14% obywateli Ukrainy pracuje bez żadnej umowy.
Cały raport znajduje się na stronie Koalicji Bezpieczni 
w Pracy: www.bezpieczniwpracy.pl. 

Połowa Ukraińców zatrudnionych w Polsce  
nie przechodzi szkolenia bhp

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Jedynie 27 proc. pracowników z obywatelstwem ukraiƒskim zadeklarowa∏o, ˝e potrafi udzieliç

pierwszej pomocy. Tak niski odsetek mo˝e budziç zdziwienie, tym bardziej ˝e temat ten by∏,

zgodnie z deklaracjami respondentów, w 76 proc. realizowany na szkoleniu bhp, które 

w zdecydowanej wi´kszoÊci zosta∏o okreÊlone jako „zrozumia∏e” i „interesujàce”. JednoczeÊnie

wcià˝ jest jeszcze w tym obszarze wiele do zrobienia. Zbyt ma∏a liczba pracowników, w tym jak

pokazuje badanie, równie˝ obcokrajowców, odbywa wymagane i skuteczne szkolenia bhp. 

W przypadku polskich pracowników badanych przy okazji poprzednich edycji raportu, odsetek

respondentów deklarujàcych, ˝e potrafià udzieliç pierwszej pomocy wynosi∏ ponad 70 proc.

Jednak tym, co w raporcie Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce 2018 martwi najbardziej jest fakt,

˝e sytuacja w sektorach o du˝ym ryzyku wypadków jest jeszcze bardziej alarmujàca. Ponad 

81 proc. ukraiƒskich pracowników zatrudnionych w przemyÊle nie umie udzieliç pierwszej 

pomocy. Tymczasem sektor przemys∏owy jest bran˝à naprawd´ wysokiego ryzyka, gdzie w razie

wypadku przy pracy konsekwencje mogà byç niezwykle powa˝ne. Umiej´tnoÊç udzielania

pierwszej pomocy poszkodowanym jest w przypadku tej bran˝y kluczowa. Wskazuje to bardzo

mocno na potrzeb´ organizowania wi´kszej liczby szkoleƒ z tego zakresu w∏aÊnie dla tej grupy

pracowników.

Marek Maszewski
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