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EkoDotacja STIEBEL ELTRON na pompy ciepła
tylko do końca stycznia 2019

To już ostatni dzwonek, by móc skorzystać z akcji ekoDotacja. Pod koniec stycznia skończą się dopłaty do zakupu i montażu pomp ciepła. Dlaczego warto rozważyć
decyzję o wymianie ogrzewania na nowe?
Mieszkańcy Polski oddychają coraz to gorszym powietrzem. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka, jednak
za najważniejsze uznaje się spalanie odpadów i słabej jakości opału oraz używanie przestarzałych instalacji piecowych. Marka STIEBEL ELTRON nie pozostaje
bierna wobec takiej sytuacji i od 40 lat rozwija technologię przyjaznych środowisku pomp ciepła. W Skandynawii są one używane na potęgę. W Polsce w ostatnim

czasie również nie brakuje chętnych, którzy decydują
się na tego rodzaju system ogrzewania.
W ramach programu ekoDotacja można otrzymać do
5000 zł brutto dofinansowania (dodatkowo regulacja
zestawu urządzeń zostanie przeprowadzone na koszt
STIEBEL ELTRON). Na czas trwania akcji ceny na wybrane pakiety pomp ciepła wraz z kompletnym osprzętem
zostały dodatkowo obniżone.
Jeszcze do 31 stycznia 2019 r. można kupić z dofinansowaniem pompę ciepła solanka-woda WPF 10 E oraz
zasobnik centralnej wody użytkowej SBB 301 WP, za
uruchomienie i regulację których nie zapłaci się ani złotówki. Urządzenia są idealne do nowo wybudowanych
domów o powierzchni do 200 m3, w którym mieszka
maksymalnie 5-6 osób. Pompa ciepła przystosowana
jest do pracy w systemach ogrzewania podłogowego,
grzejnikowego oraz ciepłej wody użytkowej. Montuje się
ją wewnątrz budynku.
Warto wspomnieć, że programy producentów nie stanowią wyłącznego źródła dofinansowania zmiany systemu
ogrzewania. Niezależnie od niej Ministerstwo Środowiska w ramach rządowego programu Czyste Powietrze
od niedawana przyjmuje wnioski o finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła. Jego
celem jest poprawa jakości powietrza. Program realizowany będzie w latach 2018-2029. Wysokość przyznanej
dotacji będzie uzależniona od dochodu przypadającego
na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Uzyskać
można pokrycie kosztów inwestycji w wysokości ok.
30 do 90 proc. Jej minimalna wartość 7 tys. zł.
Pożyczki bezzwrotne udzielane przez marki takie, jak
STIEBEL ELTRON czy uzyskane z budżetu państwa,
to szansa dla wielu osób na zmianę pieca starej generacji na nowoczesny sprzęt, który jest przyjazny środowisku. Warto z niej skorzystać.
Więcej na: www.stiebel-eltron.pl
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Rada Legislacyjna o nowej ustawie o uprawnieniach
architektów i inżynierów budownictwa
Projekt nowej ustawy o architektach przewiduje ograniczenie dostępu do tego zawodu, co jest sprzeczne
z Konstytucją. A projekt ustawy o inżynierach budownictwa wprowadza niejasne regulacje dotyczące uprawnień
i przynależności do samorządu - ocenia Rada Legislacyjna.

Rada Legislacyjna oceniła opracowany przez ministra inwestycji i rozwoju projekt ustawy o architektach i ustawy inżynierach budownictwa. Zamiast jednej będą obowiązywać dwie odrębne ustawy.
Przeczytaj cały artykuł

Poznaj pakiety i zestawy fabryczne
z pompami ciepła Dimplex
Efektywne wykorzystanie energii jest jednym z najbardziej
aktualnych tematów w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia. Wśród energooszczędnych systemów instalowanych
w nowoczesnym budownictwie, bez wątpienia największą
przyszłość mają urządzenia oparte na odnawialnych źródłach energii. Najbardziej wydajne z nich to pompy ciepła.
Jednak naprawdę wydajny system, oprócz samej pompy ciepła, potrzebuje odpowiednio dobranych, pozostałych elementów instalacji, dlatego w ofercie Dimplex znajdują się zestawy fabryczne i atrakcyjne cenowo pakiety
z pompami ciepła. Oferta pakietowa firmy Glen Dimplex
jest niezwykle bogata i gotowa sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom dotyczącym energooszczędnej
instalacji. Wybierając systemy Dimplex klient wykorzystuje, nie tylko najwyższej jakości pompy ciepła, ale również
doskonały osprzęt, dobrany przez najlepszych fachowców w branży! Firma Glen Dimplex zachęca do zapoznania się z zestawieniem pakietów i fabrycznych zestawów
z pompami ciepła Dimplex opracowanymi w specjalnej
broszurze informacyjnej dostępnej do pobrania na stronie www.dimplex.pl, a także bezpośrednio z linka poniżej.
Do pobrania: Zestawienie pakietów i zestawów fabrycznych z pompami ciepła Dimplex – broszura (PDF)

Poznaj pakiety
i zestawy fabryczne
z pompami ciepła

Zestawienie pakietów i fabrycznych zestawów z pompami ciepła Dimplex
Efektywne wykorzystanie energii jest jednym z najbardziej aktualnych tematów w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia.
Wśród energooszczędnych systemów instalowanych w nowoczesnym budownictwie, bez wątpienia największą przyszłość
mają urządzenia oparte na odnawialnych źródłach energii. Najbardziej wydajne z nich to pompy ciepła. Jednak naprawdę
wydajny system, oprócz samej pompy ciepła, potrzebuje odpowiednio dobranych, pozostałych elementów instalacji,
dlatego w ofercie Dimplex znajdują się zestawy fabryczne i atrakcyjne cenowo pakiety z pompami ciepła. Nasza oferta
pakietowa jest niezwykle bogata i gotowa sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom dotyczącym energooszczędnej
instalacji. Wybierając systemy Dimplex wykorzystujesz, nie tylko najwyższej jakości pompy ciepła, ale również doskonały
osprzęt, dobrany przez najlepszych fachowców w branży!
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Ponad 100 pierwszych wystawców
Forum Wentylacja 2019
Forum 2019 odbędzie się w nowej lokalizacji – Centrum
Targowo-Kongresowym Global EXPO. W tym nowoczesnym obiekcie, na jednym poziomie, znajduje się część
wystawiennicza, a piętro wyżej przestronne i komfortowe sale konferencyjne. Nowo powstała hala oraz
sąsiadujący z nią parking naziemny na 1500 miejsc,
stwarzają dogodne warunki zarówno dla wystawców,
jak i dla odwiedzających.

5
6
MARCA

Centrum Targowo-Kongresowe Global EXPO
ul. Modlińska 6D, 03-216 Warszawa
W 17. edycji targów Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2019 swój udział potwierdziło już 108 wystawców z Polski i z zagranicy. Zgłoszonych jest ponad 150.
Sprawdź aktualną listę wystawców
Sprawdź, jak dojechać

WARSZAWA

Szkolenia autoryzacyjne Komfovent Domekt
- prawidłowo zamontować centralę wentylacyjną
- wykorzystać zaawansowane funkcje automatyki
- nie dać się nabrać na nieuczciwe praktyki rynkowe
- uniknąć błędów montażowych
- jak błędy montażowe wpływają na pracę urządzenia
Terminy: Warszawa 30.01, Poznań 7.02, Leszno 8.02, Szczecin 21.02, Konin 22.02, Kalisz 1.03, Katowice 19.03, Wrocław
20.03, Rzeszów 4.04, Kielce 3.04, Łódź 18.04, Kraków 17.04.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia
przerwy kawowe i obiad. Grupy – maks. 15 uczestników.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona –
maksymalnie 2 osoby/firmę. Udział jest potwierdzony telefonicznie i mailowo. Szkolenie kończy się certyfikatem.
Formularz zgłoszeniowy

NOWA

ORGANIZATOR

LOKALIZACJA
NAJWIĘKSZE
WYDARZENIE

BRANŻOWE
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Ventia zaprasza na szkolenia z central wentylacyjnych
Komfovent Domekt dedykowanych dla domów jednorodzinnych i mieszkań. W trakcie szkolenia dowiesz się, jak:
- doradzić klientowi wybór odpowiedniego urządzenia
- zaprogramować centralę wentylacyjną
- montować centralę zgodnie z Dyrektywą ErP 2018

17. EDYCJA

BOGATY
PROGRAM

FORUMWENTYLACJA.PL
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VII Kongres PORT PC pod hasłem „Dom bez rachunków”
VII Kongres PORT PC „Dom bez rachunków” odbędzie się 28 lutego 2019 r. w Kielcach. Impreza towarzyszyć będzie targom ENEX/ENEX Nowa Energia.
Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia wraz
z informacją o rejestracji na wydarzenie znajdują się
na stronie internetowej: www.portpc.pl/kongres.
Koszt uczestnictwa w konferencji to 300 zł (przewidziane są zniżki m.in. dla studentów).
Kongres PORT PC to najważniejsze wydarzenie branży
pomp ciepła w ciągu roku, gromadzące co roku około
300 osób z branży. Spotkanie ma na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami. Głównym tematem VII Kongresu
PORT PC będzie „budynek bez rachunków” z pompami ciepła i fotowoltaiką. Oprócz tego ważnymi temata-

mi będą zastosowanie i znaczenie pomp ciepła w przemyśle oraz efektywna elektryfikacja ogrzewania jako
najskuteczniejszy kierunek dekarbonizacji w Unii Europejskiej. W trakcie kongresu przedstawione zostaną
także aktualne informacje o programie Czyste Powietrze
i perspektywy zmian programu.
Jedną z najszybciej rozwijających się technologii w świecie energetyki są systemy fotowoltaiczne. Zastosowany
w Polsce system rozliczeń energii elektrycznej opierający się o tak zwany system upustów promuje stosowanie
pomp ciepła w budynkach jako urządzeń zwiększających zużycie energii a zarazem pozwalających na realizację budynków bez rachunków za zużytą energię elektryczną, ogrzewanie, ciepłą wodę i chłodzenie. W trakcie
kongresu przedstawione zostaną praktyczne narzędzia
pomagające zaprojektować i dobrać takie instalacje.

VII Kongres PORT PC rozpocznie też kampanię informacyjną „Dom bez rachunków”. W trakcie sesji poświęconej temu tematowi wystąpią również czołowi eksperci
z branży efektywnych budynków.
Jednym z mówców kongresu będzie dr Marcin Popkiewicz, czołowy polski analityk megatrendów, ekspert
i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach
gospodarka-energia-zasoby-środowisko, autor bestsellerów „Świat na rozdrożu” i „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”.
Większość krajów Unii Europejskiej wkroczyła już na
drogę zmian w sektorze ogrzewania i chłodzenia, również w Polsce w najbliższych miesiącach musi powstać
zintegrowany krajowy plan pozwalający na realizację
ambitnych celów klimatycznych w 2030. Kolejny gość:
dr Christian Schnell – wiceprezes Instytutu Jagiellońskiego przedstawi sytuację w zakresie realizacji celu OZE
2020 i 2030 oraz wpływ na rozwój branży pomp ciepła
na najbliższych latach.
Gość specjalny, Pál Kiss – prezes węgierskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (MAHŐSZ) przedstawi m.in. znaczenie pomp ciepła dużej mocy w przemyśle i ciepłownictwie oraz perspektywy rozwoju branży. W trakcie
kongresu zostanie rozstrzygnięty konkurs na najlepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle.
Podczas kongresu Bogdan Szymański – prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV przedstawi
praktyczne wskazówki dotyczące projektowania, doboru i montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach
jednorodzinnych. Wystąpienie to będzie częścią sesji
pt. „Dom bez rachunków”.
Do udziału w kongresie organizatorzy zapraszają przedstawicieli organizacji branżowych, instytucji związanych
z rozwojem rynku pomp ciepła w Polsce, przedstawicieli samorządu, przedstawicieli branży grzewczej oraz
wszystkie osoby zainteresowane tematyką efektywnych
budynków przyszłości.
Źródło: PORT PC
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Harmonogram
szkoleń NIBE
Firma NIBE-BIAWAR opublikowała harmonogram szkoleń produktowych z pomp ciepła NIBE na rok 2019. Kompleksowe szkolenia techniczne kierowane są do wszystkich zainteresowanych inwestycją w rozwój własnej
firmy chcących poszerzyć swoją działalność i wiedzę
w zakresie doboru i instalacji pomp ciepła NIBE. Szkolenia przeznaczone są dla instalatorów, monterów, projektantów, serwisantów, generalnie fachowców zainteresowanych doborem, montażem i/lub projektowaniem
instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła NIBE.
Harmonogram szkoleń NIBE obejmuje 12 terminów
szkoleń produktowych oraz 2 terminy szkoleń dla projektantów.
Terminy szkoleń produktowych z pomp ciepła NIBE:
- 18-19.02, Mszczonów
- 20-21.05, Olsztyn
- 28-29.03, Szczecin
- 3-4.06, Srebrna Góra
- 11-12.04, Szczyrk
- 13-14.06, Gdańsk
- 15-16.04, Białystok
- 19-20.09, Rzeszów
- 24-25.04, Kraków
- 24-25.10, Toruń
- 16-17.05, Poznań
- 10-11.10, Kielce
Terminy szkoleń dla projektantów:
- 26.04, Białystok
- 24.05, Białystok
Zakres szkoleń obejmuje budowę i zasadę działania
pomp ciepła, rodzaje dolnych źródeł, zasady i wytyczne ich doboru oraz wymiarowania, system sterowania
pomp ciepła NIBE, ofertę i budowę systemowych rozwiązań komfortu cieplnego NIBE (np. systemy fotowoltaiczne, rekuperatory), zasady doboru pomp ciepła NIBE
za pomocą programu komputerowego NIBE DIM oraz
wiele innych informacji o wymiarze nie tylko teoretycznym, ale też praktycznym.
Więcej informacji na temat szkoleń na www.nibe.pl
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Zapisz się na bezpłatne szkolenie Wilo
Przypominamy, że instalatorzy i projektanci mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń w ramach Wilo Tour 2019. Szkolenia odbywać się będą w całej Polsce w wyznaczonych
terminach w styczniu, lutym i marcu. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja. Wypełnij formularz i czekaj na potwierdzenie mailowe. Liczba miejsc ograniczona!
Tematyka szkoleń
DLA INSTALATORÓW
• Jak zapewnić bezpieczną i komfortową eksploatację
pomp w instalacjach c.o. oraz c.w.u.?
• Równoważenie instalacji z aplikacją Doradca Wilo.
• Jak zachęcić Klienta do inwestycji w długoterminowe
korzyści?

DLA PROJEKTANTÓW
• Poznaj najnowsze trendy w branży HVAC z Wilo-Stratos
MAXO – pierwszą na świecie intuicyjną pompą w technologii smart.
Kategoria pomp smart rozumiana jako nowy typ urządzeń, które pod względem technologicznym znacząco
wykraczają poza dotychczas oferowane pompy o najwyższej sprawności.
• Jak poprawa jakości wody wpływa na bezpieczeństwo
pracy systemu?
• Pompowanie + stabilizacja ciśnienia + separacja zanieczyszczeń + pakiet opieki serwisowej.
• Długofalowa opieka serwisowa gwarancją oszczędności czasu i redukcji kosztów utrzymania ruchu.

s tr. 5

dalej

Elektra Gazelą Biznesu
Po raz kolejny Elektra została wyróżniona tytułem Gazeli Biznesu.
Gazele Biznesu – to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej
lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.
Aby otrzymać tytuł firma musi przez trzy lata z rzędu
zwiększać obroty i osiągać zysk. W bieżącej edycji weryfikowane były wyniki osiągnięte w okresie 2015, 2016
i 2017.
O tytuł Gazeli Biznesu może ubiegać się firma, która
spełnia wszystkie poniższe kryteria:
• rozpoczęła działalność przed rokiem 2015 i prowadzi
ją nieprzerwanie do dziś,

• w roku bazowym 2015 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych,
• w latach 2015-2017 z roku na rok odnotowywała wzrost
przychodów ze sprzedaży,
• w latach 2015-2017 ani razu nie odnotowała straty,
• umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej z trzech badanych lat.
Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza
Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

ISH - oferta autokarowa lub samolotowa

Sopot

7.02.2019

Koszalin

21.03.2019

Szczecin

19.03.2019

Białystok
15.01.2019

Toruń

5.02.2019

Warszawa

Poznań

19.02.2019

14.02.2019

Lesznowola
12.02.2019
28.02.2019

Zielona Góra
12.02.2019

Łódź

26.02.2019

Lublin

17.01.2019

Wrocław
7.03.2019

Kielce

31.01.2019

Opole

5.03.2019

Katowice
10.01.2019

Kraków

8.01.2019

Rzeszów

29.01.2019

Targi ISH zmieniają się w roku 2019 pod względem
strukturalnym i wizualnym. Podczas najbliższej edycji
(11-15.03) zostanie wykorzystana nowo powstała hala
numer 12, co spowoduje przeorganizowanie przestrzeni wystawienniczej. Ponadto, po raz pierwszy wydarzenie rozpocznie się w poniedziałek, a zakończy w piątek.
W ten sposób organizatorzy wychodzą naprzeciw życzeniom wystawców oraz umożliwiają odwiedzającym
zwiedzanie o jeden dzień roboczy dłużej.
Wszystkich zainteresowanych odwiedzeniem targów
ISH, Przedstawicielstwo Targów Frankfurt zaprasza na
wspólny wyjazd w dwóch wariantach:
- oferta autokarowa z pełnym serwisem, w terminie:
09 -14.03.2019 r., obejmuje 3 noclegi i 3 dni pobytu na
targach, w cenie 1690 zł + VAT od osoby (dopłata do pok.

1-os. - 510 zł + VAT). Wyjazd autokaru z Warszawy. Możliwość dołączenia do grupy w łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Częstochowie, Katowicach lub we Wrocławiu.
- oferta samolotowa z pełnym serwisem, w terminie:
11-13.03.2019 r., obejmuje 2 noclegi i 3 dni pobytu na
targach, w cenie 2590 zł +VAT od osoby (dopłata do pok.
1-os. 340 zł + VAT). Wylot z Warszawy.
Targi Frankfurt, Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Bohdanowicza 21 lok. 21
02-127 Warszawa
Tel. 22 49 43 200
e-mail: info@poland.
messefrankfurt.com
www.targifrankfurt.pl
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PORT PC: program Czyste Powietrze powinien mocniej wspierać
odnawialne źródła energii
Program Czyste Powietrze wzbudza wątpliwości Komisji Europejskiej. KE chciałaby się włączyć w jego finansowanie, ale nie chce finansowania źródeł opartych na
paliwach kopalnych.
Program Czyste Powietrze przy silnym wsparciu KE ma
szansę stać się̨ przełomem w walce o czyste powietrze
w Polsce i efektywność energetyczną w budynkach.
Problem w tym, że obecne założenia priorytetowego
programu obecnego rządu nie są zgodne ze znowelizowaną dyrektywą europejską EPBD, promującą budynki zrównoważone, oszczędne i komfortowe dla jego
mieszkańców.
Minister Piotr Woźny – pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze w wywiadzie dla Gazety Wyborczej potwierdza, że z rozmów z Komisją Europejską
jasno wynikało, że w przyszłej perspektywie finansowej UE nie ma w planach finansowania i dotowania wymian domowych kotłów na takie, które korzystać będą
z paliw kopalnych.
PORT PC wyjaśnia, że chodzi tutaj nie tylko o kotły węglowe, ale również gazowe i olejowe. Zastosowanie
w budynkach kotłów spełniających wymogi ekoprojektu i spalających biomasę, a w tym szczególnie na pelet,
ze względu na to, że nie powodują zwiększonej emisji
dwutlenku węgla, są zgodne z założeniami polityki klimatycznej 2050.
– Sądzę, że rezygnacja z kotłów gazowych na tym etapie
programu Czyste Powietrze, jest niemożliwa do realizacji w polskich realiach. Z tego powodu KE najprawdopodobniej na dotowanie kotłów gazowych się zgodzi, ale
jestem przekonany, że w kwestii braku dotacji kotłów węglowych pozostanie przy swoim stanowisku – komentuje Paweł Lachman prezes PORT PC.
Powodem jest wzrost emisji CO2 w stosunku do standardowych kotłów, które najczęściej spalają oprócz węgla również biomasę. Nowy kocioł węglowy, mimo tego

że jest urządzeniem o znacznie wyższej sprawności będzie emitował o 30% więcej gazów cieplarnianych niż
wymieniane urządzenie. W tym przypadku zastosowanie pomp ciepła pozwoli na znaczne obniżenie emisji
dwutlenku węgla w przyszłości. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej i organizacji IRENA zawartymi
w opracowaniu REMAP w 2030 roku, kiedy emisja gazów
cieplarnianych związana z produkcją energii elektrycznej w Polsce będzie dwa razy mniejsza, również blisko
dwukrotnie zmniejszy się emisja CO2 z ciepła przekazywanego przez pompy ciepła.
PORT PC zwraca też uwagę na przyszłą perspektywę
realizacji programu Czyste Powietrze. Z jednej strony
trudno byłoby zrezygnować obecnie z dotowania ko-
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Krzyżówka z firmą Immergas
hasło: MAGIS COMBO POMPA CIEPŁA
I KOCIOŁ W JEDNYM
Nagrody otrzymują:
Remigiusz Michalik –
zestaw 2 filiżanek Immergas,
Maja Krucińska – torba nerka 4F,
Ewelina Telaczyńska – powerbank.
Krzyżówka z firmą TERMET
hasło: Z URZĄDZENIAMI TERMET
JEST ZAWSZE CIEPŁO
Zestawy otrzymują:
Franciszek Ciecierski, Wojciech Tomasiak,
Bartosz Ruta.
Krzyżówka z firmą HERZ
hasło: HERZ INSTALACJE PROSTO Z SERCA
Komplety otrzymują:
Robert Suchań, Sławomir Mirek,
Beata Żelichowska.

Emisja CO2/kWh związana z przekazywaniem ciepła w budynku

Kocioł węglowy (80% sprawności)

dalej

Rozwiązanie krzyżówek z numeru
12/2018 InstalReportera

tłów gazowych, ale z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę na to, że należy przedefiniować politykę energetyczną Polski pod kątem promowania odnawialnych źródeł
energii w budownictwie. Projekt Polityki Energetycznej
Polski do 2040 zupełnie pomija te kwestie.
Prezes Lachman: – Polski rząd robi zdecydowanie za mało,
aby promować urządzenia korzystające z odnawialnych
źródeł energii do ogrzewania budynków. Jako przykład
można przytoczyć sytuację w nowo budowanych domach
jednorodzinnych, w których powinny być stosowane częściej rozwiązania oparte głównie na odnawialnych źródłach energii, czyli kotłach na pelet, pompach ciepła, kolektorach słonecznych i fotowoltaice. Rozwiązania te nie
powodują niskiej emisji zanieczyszczeń.

Kocioł na biomasę i węgiel (50%, 50%)
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Emisja CO2 na 1 kWh związana z przekazywaniem ciepła w budynku (źródło: PORT PC, dane REMAP 2030)

Krzyżówka z firmą Uniwersal
hasło: NOWOŚĆ UNIWERSAL
WENTYLATOR VERO DO OKAPÓW
Kalendarze otrzymują:
Sylwia Smoleń, Marlena Tatarek-Domagała,
Kazimierz Krzanowski, Józef Orzech,
Artur Nowicki, Barbara Bisikiewicz,
Radogost Martynowski, Janusz Janik,
Anna Duda, Ewelina Telaczyńska,
Agnieszka Kozakiewicz, Jan Podwórny,
Jan Pyć, Karol Szcześniak, Michał Pindel,
Piotr Bednarczyk, Wojciech Mrozik-Gliszczyński, Andrzej Bodziak,
Małgorzata Gwizda, Sławomir Pawłowski.
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Fot. Targi Kielce

Enex/Enex Nowa Energia już pod koniec lutego

Wystawa trwać będzie od 27 do 28 lutego 2019 roku na
terenie Targów Kielce, ul. Zakładowa 1.
To już 22. edycja jednego z największych wydarzeń
branży energetycznej w Polsce. Targi Enex/Enex Nowa
Energia co rok przyciągają setki zwiedzających zainteresowanych tematem energii. Tradycyjna energia i jej
pozyskiwanie stanowi niezwykle ważną część polskiego przemysłu, a przedsiębiorstwa trudniące się jej pozyskiwaniem są siłą napędową rodzimej gospodarki.
Targi Enex/Enex Nowa Energia od lat stanowią miejsce
spotkań branży energetycznej, ułatwiają kontakt między przedsiębiorcami skupiającymi wokół energii pozyskiwanej w tradycyjny, ale także nowatorski sposób.
Targi Enex/Enex Nowa Energia przeznaczone są dla branżowych zwiedzających, którzy pragną nawiązać współpracę z partnerami z gałęzi energetyki zawodowej oraz
OZE. Gośćmi wydarzenia są przedstawiciele firm, takich
jak zakłady energetyczne, producenci osprzętu i urządzeń dystrybuujących energię, specjaliści i naukowcy z
uczelni technicznych. Wśród zwiedzających nie brakuje również przedstawicieli urzędów miast i gmin, którzy
decydują o wydatkach energetycznych branży.

Firmy z branży instalacyjno-grzewczej wystawiają
się głównie w Pasażu Energetycznym (kompleks stoisk eksperckich z gotową
zabudową targową) przygotowywanym przez redakcję GLOBEnergia. Ideą
pasażu jest szeroki dostęp
do profesjonalnego zaplecza merytorycznego i produktowego dla klientów
zainteresowanych kompletnymi systemami energooszczędnymi. Co istotne, wystawcy uczestniczą
w Pasażu Energetycznym pod własną marką, ale w specjalnie wydzielonej strefie przestrzeni targowej.
Pasaż Energetyczny to również spora dawka wiedzy!
Dwa dni = dwie merytoryczne konferencje: XII Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Techniki Grzewczej (27 lutego 2019 r.) oraz X Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki
i Magazynowania Energii SOLAR+ (28.02.2019 r.). W strefie
„Areny” Pasażu Energetycznego firmy instalacyjne zmierzą się o tytuł „Instalatora Roku”.
Wśród wystawiających się w Pasażu Energetycznym
nie zabraknie firm, takich jak Viessmann, Glen Dimplex,
Hydro-Tech Konin, Galmet, Nibe Biawar, Vaillant Saunier
Duval, Stiebel Eltron i wiele innych. Po raz pierwszy zawita na te targi Immergas.
Targom Enex/Enex Nowa Energia towarzyszyć będzie
także VII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) pod hasłem „Dom bez rachunków” (28 lutego 2019 r.).
Więcej o targach i imprezach towarzyszących na portalu
www.targikielce.pl i na podstronie: kliknij
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Immergas Polska – deklaracja współpracy z OSFIS
Od stycznia 2019 roku Immergas Polska będzie czynnie
wspierać Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych (OSFIS). Lider na rynku grzewczym
będzie uczestniczył w inicjatywach, które poprawią funkcjonowanie branży oraz przyczynią się do profesjonalizacji instalatorów świadczących usługi w tej dziedzinie.
Strony od samego początku deklarują chęć współpracy długoterminowej.
Deklaracja kooperacji nie kończy się na przysłowiowym uścisku dłoni. Obie strony już zapowiedziały pracę nad tzw. „Dokumentacją Instalatora”, na którą będą
się składać m.in. umowy z klientami, druki zleceń i protokołów odbioru, procedura reklamacyjna oraz zbiór
zasad udzielania gwarancji i rękojmi. Przyczyni się ona
do usystematyzowania działań i uproszczenia usług dla
klienta końcowego.
To jedna z wielu inicjatyw Immergas na rzecz harmonijnej
i korzystnej współpracy z instalatorami. Doświadczeni

eksperci firmy od lat prowadzą dedykowane szkolenia
produktowe dla tej grupy odbiorców, dzieląc się swoją wiedzą i kompetencjami w zakresie nowoczesnych
urządzeń grzewczych. Instalatorzy otrzymują zakres
odpowiednich narzędzi i materiałów wspomagających
ich codzienną pracę oraz bieżące wsparcie techniczne.
Dbałość o partnerskie relacje z profesjonalistami jest
podstawą działań biznesowych Immergas w łańcuchu
pomiędzy firmą, partnerami handlowymi, serwisantami i instalatorami.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych
i Serwisowych tworzy elitarny krąg firm, którym zależy na rozwoju rynku instalacyjnego oraz podniesieniu
standardu świadczonych usług. W tym celu podejmują
współpracę z wybranymi producentami, sieciami handlowymi oraz firmami ubezpieczeniowymi, dzięki którym uda się wypracować regulacje, metody i zwyczaje, które będą uwzględniały interesy firm usługowych.
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Opinia Instytutu Energetyki Odnawialnej nt. „Polityki energetycznej do 2040 roku”
Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował opinię nt.
projektu „Polityki energetycznej do 2040 roku”. Zespół
IEO uważa, że PEP 2040 powinien być spójny z projektem „Zintegrowany krajowy plan w dziedzinie energii
i klimatu” (do 2030, a następnie do 2050 roku), który jest
też dokumentem konkretnie zdefiniowanym w opublikowanym w grudniu ub. roku Rozporządzeniu Parlamentu i Rady o zarządzaniu Unią Energetyczną (link)

Nowy katalog Atlantic
Jest już dostępny nowy katalog produktów Atlantic
na 2019 rok .Producent zaprasza się do zapoznania się
z aktualną ofertą: kliknij

i ma wskazać na konkretne kierunki działania rządu RP,
w szczególności w zakres OZE i efektywności energetycznej do 2030 roku oraz powinien być przedstawiony do konsultacji publicznej (art. 10: przedkładając dokument Komisji, każde państwo członkowskie dołącza
podsumowanie opinii lub opinii wstępnych przedstawionych w czasie konsultacji publicznych). Taki dokument
został przez rząd RP dostarczony do Komisji Europej-

Promocja Daikin
Wraz z nowym rokiem wystartowała Promocja Noworoczna Daikin pod hasłem: „Zacznij Nowy Rok 2019
z Daikin”. Inwestor wybiera pompę ciepła i dokonuje zakupu z nawet 5000 zł rabatu
Oferta obowiązuje od 2.01.2019 do 29.03.2019 u dystrybutorów Daikin z tą ulotką.
Daikin zapewnia bezpłatne uruchomienie pomp ciepła
objętych promocją przez Autoryzowany Serwis Daikin.
Promocja nie dotyczy zakupów inwestycyjnych, a liczba
urządzeń objętych promocją jest ograniczona.
Warianty urządzeń w promocji:
• cena katalogowa obniżona o 4000 zł
- Daikin Altherma LT 8 kW z j. naścienną ERLQ008CV3
- Daikin Altherma LT 8 kW z j. zintegrowaną ERLQ008CV3
- Daikin Altherma LT 8 kW z j. z higienicznym podgrzewem c.w.u. ERLQ008CV3
• cena katalogowa obniżona o 5000 zł:
- Daikin Altherma LT 11 kW z j. naścienną ERLQ011CW1
- Daikin Altherma LT 8 kW z j. zintegrowaną ERLQ011CW1
- Daikin Altherma LT 11 kW z j. z higienicznym podgrzewem c.w.u. ERLQ011CW1
Lista dystrybutorów dostępna na www.daikin.pl.

skiej (link), ale bez konsultacji. Oba dokumenty powinny być całkowicie spójne lub wręcz powinny stanowić
jeden dokument.
Zdaniem IEO, niekompletność, niezgodność z wymogami formalnymi oraz ww. niespójności uniemożliwiają
rzeczowe odniesienie się do projektu w sposób proponowany przez Ministerstwo Energii w postaci „Formularza zgłaszania uwag do projektu PEP 2040”. W szczegól-

ności odniesienie się w sposób wyizolowany do części
(tzw. „kierunku”) 6 „Rozwój odnawialnych źródeł energii” uniemożliwia (oczywiście poza ew. próbą wąskiego
lobbingu) przestawienie konstruktywnych i spójnych
propozycji, gdyż problemy z rozwojem OZE nie są „wewnętrzne” i wynikają ze sposobu ujęcia innych kierunków interwencji w projekcie PEP 2040.
Pobierz pełną wersję opinii IEO

Wystartowała nowa strona firmy Wolf
Z nowym rokiem wystartowała nowa strona firmy Wolf-Technika Grzewcza.
Metamorfoza strony to nie tylko nowa wizualizacja graficzna, ale zmieniono przede wszystkim domenę strony
na https://polska.wolf.eu, analogicznie, jak w wypadku
innych oddziałów w koncernie.

Nie tylko nazwa domeny, ale i struktura graficzna jest
rozwiązaniem korporacyjnym. Nowa strona to przede
wszystkim ulepszona struktura, dzięki której dostęp do
informacji jest szybszy i pełniejszy. A zmiana designu to
doskonała okazja do lepszego zaprezentowania zarówno produktów, jak też całej organizacji.
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Report IRENA: energia elektryczna ze źródeł
odnawialnych coraz tańsza
Renewable Power: Climate-safe energy competes
on cost alone
Raport ten zostało przygotowany przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) na COP24, 24.
Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian
Klimatu (UNFCCC).
Raport podkreśla gwałtownie spadające koszty energii elektrycznej wytwarzanej z energii słonecznej, wiatrowej i innych źródeł odnawialnych oraz rosnącą opłacalność jej magazynowania. Opracowanie opiera się na
wnioskach zawartych w kompleksowym raporcie IRENA pt. „Koszty energii odnawialnej w 2017 r.”.
Koszt energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych stale
spadał, w niektórych przypadkach dramatycznie, szcze-

gólnie od 2008 roku kiedy to wykorzystanie energii słonecznej i wiatrowej po raz pierwszy stało się opłacalne
także w opcji komercyjnej. Korzystanie ze źródeł odnawialnych jest coraz bardziej konkurencyjne, w wielu sytuacjach mniej kosztowne niż w przypadku energii opartej na paliwach kopalnych lub jądrowych.
International Renewable Energy Agency (IRENA), czyli Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej to organizacja wspierająca kraje w przechodzeniu na gospodarkę zrównoważoną energetyczną, będąca platformą
współpracy międzynarodowej, zasobów i wiedzy finansowej w zakresie energii odnawialnej.
Przejdź i pobierz raport

BUDMA 2019 i nagroda dla Uniwersal
W dniach 12-15 lutego 2019 r. odbędą się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu.
Godziny otwarcia: 12-14 lutego (wt-czw) 9.00 - 17.00,
15 lutego (pt) 9.00 - 16.00.
Laureaci Złotego Medalu 2019
Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku, która jest przyznawana po wnikliwej ocenie ekspertów innowacyjnym produktom najwyższej jakości, odpowiadającym szeregu
kryterium, wytworzonym w oparciu o najwyższej klasy technologie. Spośród wielu nadesłanych zgłoszeń,
Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. dr hab.
inż. Józefa Jasiczaka, dyrektora Instytutu Konstrukcji
Budowlanych, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Śro-

dowiska Politechniki Poznańskiej, uhonorował 37 produktów zgłoszonych do konkursu. Wszystkie przyznane
Złote Medale MTP są nagrodami równoważnymi.
Wśród nagrodzonych jest firma UNIWERSAL Sp. z o.o.
(wystawiająca się w pawilonie 6, stoisko 56). Nagrodę
otrzymała za wentylator dachowy Vero-150. Wentylator ten wykonany jest z laminatu poliestrowo-szklanego
z przeznaczeniem do wentylacji kuchni może być barwiony w dowolny kolor wg. tabeli RAL. Wysoka wydajność przy niskim ciśnieniu akustycznym pozwala stosować wentylator na okapy kuchenne, które posiadają
wyprowadzenie kanału wentylacyjnego na dach budynku co w istotny sposób przyczynia się do prawidłowej
wentylacji pomieszczenia.
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Akademia Lindab –
wiosenna edycja szkoleń
Oferta szkoleń Akademii Lindab skierowana jest do osób,
które zainteresowane są zdobyciem fachowej wiedzy
i praktycznych umiejętności z zakresu wentylacji i klimatyzacji: instalatorów, pracowników firm wykonawczych oraz osób chcących zdobyć nowe umiejętności.
Doświadczeni eksperci Lindab, doskonale wyposażona
sala szkoleniowa, w której zbudowane są układy wentylacyjne i układy pomiarowe oraz możliwość zapoznania
się z najnowszymi produktami w ofercie firmy, to gwarancja pozyskania merytorycznej i praktycznej wiedzy
branżowej. Szkolenia trwają jeden dzień, a na ich zakończenie uczestnicy otrzymują imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Terminy wiosennej edycji szkoleń:
- 14.02 Seminarium szkoleniowe w Koszalinie
- 20.02 Akademia Wentylacji Lindab
- 20.03 Praktyczny montaż systemów wentylacyjnych
Lindab i central SALDA
- 27.03 Praktyczny montaż i serwis klimatyzatorów
Szczegółowe informacje, programy, a także formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.szkolenia-lindab.pl
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Jaki zawór do ogrzewania
podłogowego – mieszający:
termostatyczny czy obrotowy?

1 Moduł mieszający do ogrzewania
podłogowego z zaworem ATM

2 Moduł mieszający BRU do ogrzewania
podłogowego z zaworem ARV ProClick

Ogrzewanie podłogowe jest niewątpliwie bardzo popularnym rozwiązaniem stosowanym w nowo budowanych domach, ponieważ charakteryzuje się
niską temperaturą zasilania. Przekłada się to na wysoką sprawność kotłów gazowych kondensacyjnych,
które są polecanym rozwiązaniem do tego typu instalacji. Dodatkowo ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się korzystniejszym, niż ogrzewanie grzejnikowe
rozkładem temperatury w pomieszczeniu. Wszystkie
elementy układu są niewidoczne dla użytkowników,
przez co zyskuje się dodatkowe miejsce oraz łatwiej
można zaaranżować pomieszczenia. Ten system polecany jest również dla alergików, ponieważ przekazywanie ciepła przez czynnik grzewczy odbywa się poprzez promieniowanie, a nie konwekcję, która wymusza

Producenci armatury grzewczej, aby ułatwić proces nastawy właściwej temperatury zasilającej, proponują gotowe rozwiązanie, jakim są moduły pompowe.
Są odpowiedzialne za przygotowanie
czynnika o właściwej temperaturze zasilającej górną belkę rozdzielacza podłogówki. Takie prefabrykowane moduły zawierają zawór 3-drogowy, pompę
obiegową oraz termometry do kontroli temperatury zasilającej oraz powracającej z belki rozdzielacza. Zastosowanie
gotowych modułów niewątpliwie przyspiesza i ułatwia prace instalacyjne.
Należy się jednak zastanowić, czy wybrać rozwiązanie z zamontowanym zaworem mieszającym termostatycznym
czy zaworem obrotowym mieszającym.

Odpowiedzi udzielił: Tomasz Zając
Inżynier Zespołu Badań i Rozwoju, Afriso Sp. z o.o.

obieg powietrza wraz z wszystkimi cząstkami np. kurzu.
W tabeli poniżej przedstawiono główne różnice pomiędzy termostatycznym zaworem mieszającym ATM
użytym w module mieszającym BTU oraz obrotowym
zaworem mieszającym ARV ProClick z modułu mieszającego BRU. Rozwiązanie oparte na zaworze termostatycznym jest rozwiązaniem niewątpliwie tańszym,
z uwagi na brak konieczności montażu siłownika oraz
podłączenia go pod regulator. Jednak taka metoda
jest na pewno bardziej narażona na nieprawidłowe
działanie na wskutek niskiej jakości medium grzewczego. Obrotowy zawór mieszający nie jest aż w tak

dużym stopniu wrażliwy na niską jakość wody kotłowej. Jednakże wymaga montażu siłownika na zaworze oraz podpięcia go pod regulator, co z pewnością jest rozwiązaniem droższym, ale daje możliwość
zautomatyzowania procesu nastawy temperatury zasilającej w zależności od temperatury zewnętrznej.
Jeżeli inwestor ma do wyboru obydwa rozwiązania,
chętniej wybiera moduł pompowy oparty o zawór
mieszający. Różnica w cenie pomiędzy tymi rozwiązaniami nie jest aż tak duża, patrząc na koszt całej
inwestycji, a na pewno daje większą gwarancję niezawodnej pracy przez wiele lat.

Termostatyczny zawór mieszający ATM 20-43°C
Kvs 2,5 m3/h
Zawór może być wykorzystany do maksymalnie
700 m.b. rur instalacji podłogowej

Obrotowy zawór mieszający ARV ProClick
Kvs 6,3 m3/h
Zawór może być wykorzystany do maksymalnie
1800 m.b. rur instalacji podłogowej

Na pokrętle zaworu nastawia się precyzyjną
temperaturę zasilającą
Aby zmienić temperaturę za zaworem,
trzeba manewrować pokrętłem zaworu

Aby ustawić precyzyjnie temperaturę zasilającą, należy
połączyć zawór z siłownikiem i podpiąć go do regulatora
Temperatura może zostać ustawiona automatycznie
oraz zmieniać się w zależności od temperatury
zewnętrznej lub wewnętrznej
Obrotowe zawory mieszające dzięki swojej budowie nie
są tak bardzo narażone na niską jakość wody kotłowej,
co przekłada się na ich dłuższą żywotność
Po podłączeniu siłownika i regulatora można ustawić
dowolną temperaturę z zakresu od 0 do 90°C.
Należy pamiętać, aby nie wypuszczać na instalację
podłogową więcej niż 50°C, ponieważ może to
doprowadzić do zniszczenia posadzki

Zawory termostatyczne są bardzo wrażliwe na niską
jakość wody grzewczej (twardość wody kotłowej,
zanieczyszczenia itp.)
Na zaworze można ustawić temperaturę w zakresie
od 20 do 43°C

Tabela Różnice pomiędzy termostatycznym zaworem mieszającym ATM użytym w module
mieszającym BTU oraz obrotowym zaworem mieszającym ARV ProClick z modułu mieszającego BRU
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Kotły gazowe „modernizacyjne”,
czyli dedykowane do wymian
O specyfice instalacji modernizowanych i specjalnych kotłach
Stefan Żuchowski

W każdej instalacji grzewczej przychodzi kiedyś czas na modernizację kotłowni. W przypadku wymiany kotła gazowego
na nowy model, teoretycznie, nie jest to skomplikowane zadanie. Biorąc jednak pod uwagę zmiany technologiczne
i prawne, jakie miały miejsce w ostatnich latach, z pewnością nie obędzie się bez modyfikacji systemu, ponieważ
z reguły nowe urządzenie będzie znacząco się różniło od istniejącego. Przystępując do modernizacji kotłowni,
powinniśmy zawczasu zaplanować poszczególne czynności i uwzględnić specyfikę nowego kotła.

Modernizacja komina
Nowy system: przewody powietrzno-spalinowe
Zastępując dotychczasowy, z reguły atmosferyczny,
kocioł gazowy urządzeniem kondensacyjnym musimy zadbać o doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin. Najczęściej stosowanym
rozwiązaniem jest umieszczenie nowego systemu
w istniejącym przewodzie spalinowym (rys. 1, 2, 3).
Powinniśmy więc zacząć od sprawdzenia stanu
przewodu i ewentualnego czyszczenia kanału oraz
likwidacji nieszczelności, np. w postaci króćca odpływu skroplin z komina. Następnie umieszczamy
wewnątrz kanału nowy przewód spalinowy o mniejszej średnicy, z reguły 60 lub 80 mm przystosowany do pracy w nadciśnieniu. Przestrzeń pomiędzy
istniejącym a nowym przewodem zostanie wykorzystana do doprowadzenia powietrza do spalania.
Na kominie montowana jest tzw. nasada szachtu
rozdzielająca strumień usuwanych spalin od pobieranego powietrza. U dołu zaś montujemy kola-

1
no podporowe i poziomy przewód dwupłaszczowy,
np. 60/100 lub 80/125 mm w celu połączenia kotła
z przewodem w szachcie. Jeśli dotychczas w budynku zamontowany był kocioł stojący, a obecnie
dokonujemy montażu urządzenia wiszącego wówczas niezbędne może okazać się wykonanie otworu

2

w kominie na innej wysokości, bliżej stropu u góry
pomieszczenia. Jest to niezbędne dla umieszczenia kotła na wysokości, która pozwoli na swobodną
obsługę urządzenia. W przypadku kotła stojącego
często będzie możliwość wykorzystania istniejącego otworu kominowego.

3
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Konieczne odprowadzenie skroplin (rys. 4, 5)
Dotychczasowy kocioł z otartą komorą spalania nie
miał odprowadzenia skroplin do kanalizacji. Montując
kocioł kondensacyjny, powinniśmy wykonać podłączenie do kanalizacji, a w przypadku braku możliwości
grawitacyjnego odprowadzenia kondensatu niezbędne jest zastosowanie pompy, która odprowadzi kondensat do najbliższego odgałęzienia instalacji kanalizacyjnej. Tam ulega on neutralizacji po zetknięciu się
ze strumieniem ścieków bytowych. W budynku, w którym strumień ścieków bytowych jest bardzo mały niezbędne będzie zastosowanie neutralizatora skroplin.

4 Dobrze i źle wykonane odprowadzenie skroplin z kotła

Zanieczyszczenia z instalacji
W prawie każdej instalacji poddawanej modernizacji problemem są zanieczyszczenia, jakie odkładały
się w grzejnikach, instalacji podłogowej i pozostałej
części systemu.

5 Komora spalania kotła kondensacyjnego po zalaniu przez skropliny na skutek nieprawidłowego
podłączenia odpływu skroplin do kanalizacji

Przystępując do montażu nowego kotła, szczególnie o kompaktowej budowie i małej przestrzeni przepływu
wody, należy zadbać o to, by zanieczyszczenia, które znajdują się wewnątrz instalacji nie trafiły do wymiennika ciepła czy pompy w kotle.
W tym celu należy najpierw wypłukać
instalację, używając profesjonalnych
środków chemicznych oraz dodatkowej pompy, która zapewni intensywny przepływ. Następnie należy opróżnić system i przepłukać wodą.
Kolejnym krokiem jest montaż nowego kotła i zestawu filtracyjnego. Prócz typowego filtra siatkowego
warto zastosować filtr odśrodkowy z wkładem magnetycznym. Jest to skuteczne zabezpieczenie chroniące przede wszystkim pompę obiegową.
Po zakończeniu montażu kotła napełniamy instalację
czystą wodą i dodajemy do niej środki uszlachetniające i zabezpieczające. Ich zadaniem jest przeciwdziałanie wytrącaniu się zanieczyszczeń oraz rozwojowi
bakterii i glonów. Absorbują one również tlen rozpuszczony w wodzie.
Rezygnacja z kompleksowej ochrony instalacji to pozorna oszczędność skutkująca obniżoną efektywnością i skróconą żywotnością kotła. Osadzające się
w wymienniku zanieczyszczenia zmniejszają intensywność przekazywania ciepła. Mogą również skutkować
nierównomiernym obciążeniem powierzchni wymiennika, a przez to miejscowym przegrzaniem, osłabieniem materiału i uszkodzeniem wymiennika ciepła.
Podłączenie nowego kotła do instalacji składającej się z kilku obiegów grzewczych
Dokonując wymiany źródła ciepła, należy zadbać
o zapewnienie właściwego przepływu w każdym
obiegu grzewczym. Zdarzają się przypadki łączenia
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dwóch obiegów o różnej wymaganej temperaturze
zasilania, np. instalacji podłogowej z grzejnikami i zasilania obu części instalacji za pomocą jednej pompy
obiegowej. Regulacja wydajności systemu podłogowego odbywa się wówczas wyłącznie poprzez okresową redukcję przepływu przez poszczególne pętle
z wykorzystaniem termostatów współpracujących
z elektrozaworami strefowymi. Nie pozwala to jednak
na komfortowe zarządzanie pracą poszczególnych
obiegów grzewczych. Korzystniejszym rozwiązaniem
jest zastosowanie osobnych pomp oraz zaworu mieszającego dla obiegu podłogowego. Dzięki temu możemy niezależnie kontrolować wydajność każdego
z obiegów, korzystać z możliwości niezależnego ustawienia programów czasowych, itd.

Podłączając kocioł wiszący z wbudowaną pompą do instalacji, która składa się z kilku obiegów grzewczych,
należy zastosować sprzęgło hydrauliczne. Zapewnia ono elastyczne połączenie źródła ciepła z odbiornikami bez ryzyka wzajemnego zakłócania
pracy. Instalacja jest bardziej rozbudowana, ale za to pozwala uzyskać stabilny przepływ w każdym z obiegów.
Schemat z kotłem wiszącym
i sprzęgłem hydraulicznym

Wykorzystanie kotłów o zwiększonej
pojemności? Zastosowania sprzęgła hydraulicznego możemy uniknąć, montując kocioł specjalnie zaprojektowany
do instalacji modernizowanej i wieloobiegowej. W porównaniu do typowych
kotłów wiszących cechuje się on znacznie większą pojemnością wodną.
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Zamiast kilku litrów jest to 80 do 100 l.
Stanowi więc swego rodzaju sprzęgło lub niewielki zbiornik buforowy.
Nie ma wbudowanej pompy, więc poszczególne obiegi mogą być podłączone bezpośrednio do kotła, bez potrzeby zabudowy dodatkowego sprzęgła
hydraulicznego.
Schemat z kotłem stojącym,
zaprojektowanym do instalacji modernizowanej lub składającej się z kilku obiegów

Szczegółowo o kotłach
„modernizacyjnych”
Odporność na zanieczyszczenia
Znacznie większa niż w przypadku kompaktowych
kotłów wiszących przestrzeń przepływu wody w kotłach „modernizacyjnych” sprawia, że są one lepiej
przystosowane do trudnych warunków, w tym napływu zanieczyszczeń z instalacji. Woda wracająca
z instalacji c.o. trafia do dolnej części zbiornika kotła i płynąc ku górze, omywa wężownicę, wewnątrz
której płyną spaliny. Wężownica w naturalny sposób
podlega cyklicznemu rozszerzaniu się i kurczeniu, co
w dużym stopniu chroni przed osadzaniem zanieczyszczeń na jej powierzchni. Nie oznacza to oczywiście, że stosując tego typu kocioł nie powinniśmy
dbać o jakość wody i czystość instalacji. Zwiększona odporność kotła daje nam pewien margines bezpieczeństwa na wypadek przedostania się do wnętrza kotła zanieczyszczeń.
Stabilna praca również z odbiornikami o niskiej
bezwładności lub po ociepleniu budynku
Zwiększona pojemność wodna pozwala uzyskać stabilne warunki również w trakcie współpracy z od-
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biornikami ciepła cechującymi się znaczną zmiennością zapotrzebowania na ciepła. Może to być na
przykład nagrzewnica powietrza w centrali wentylacyjnej czy nagrzewnica powietrza w systemie powietrznego ogrzewania podłogowego lub aparaty
grzewczo-wentylacyjne. Zasilanie tego typu odbiorników z wiszącego kotła gazowego o niewielkiej pojemności wymaga zbiornika buforowego. W przeciwnym razie, szczególnie na początku i na końcu
sezonu grzewczego cykle pracy kotła są bardzo krótkie podobnie jak przerwy między nimi, ponieważ po
wyłączeniu palnika niewielka ilość wody w wymienniku oraz instalacji zostaje schłodzona w ciągu zaledwie kilku minut.
Łatwiejsze podłączenie do komina
Stosując kocioł „modernizacyjny” (fot. 7), możemy łatwiej wykorzystać dostępny trójnik istniejącego przewodu spalinowego. Jest to możliwe dzięki króćcowi
powietrzno-spalinowemu dostępnemu na wysokości nieco ponad 120 cm od poziomu podłogi. Z reguły otwór w kominie jest umieszczony nieco wyżej.
Wystarczy więc zastosować krótki, pionowy przewód
powietrzno-spalinowy i następnie za pomocą kolana i rury przedłużającej podłączyć kocioł do nowego przewodu umieszczonego w istniejącym kominie.
Kocioł „modernizacyjny” również zamiast kotła
stałopalnego
Szacuje się, że w Polsce jest obecnie zainstalowanych
około 3 milionów kotłów stałopalnych. Co roku część
osób rezygnuje z ich eksploatacji i planuje zastąpić
np. kotłem gazowym. Biorąc pod uwagę specyficzną
budowę, łatwość podłączenia i odporność na trudne warunki pracy warto w tym przypadku zastanowić się nad zastosowaniem kotła dedykowanego
do systemu modernizowanego. Duża część instalacji zasilanych przez lata za pomocą kotła stałopalnego znajduje się w niezbyt dobrej kondycji, ale inwestorzy chcą, z reguły, rozłożyć koszty gruntownej
modernizacji na etapy. Z pewnością wymagają one

6 Budowa kotła „modernizacyjnego”
7 Podłączenie kotła do przewodów powietrzno-spalinowych
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Chłodzenie

Energia odnawialna

Zadbaj o domowe ciepło
wybierz kocioł Vaillant

dokładnej oceny, w razie potrzeby płukania i ochrony.
Jednocześnie można rozważyć zastosowanie kotła
przeznaczonego do modernizacji, co pozwoli uniknąć awarii również w przypadku napływu niewielkiej ilości zanieczyszczeń do wnętrza kotła.
Poza tym zwiększoną pojemność kotła „modernizacyjnego” można wykorzystać jako niewielki magazynu energii w przypadku, gdy w kilka lat po wymianie
kotła budynek zostanie poddany termomodernizacji
i straty ciepła będą znacznie niższe.
W takiej sytuacji nie będzie konieczności dokonywania ponownej wymiany kotła, by dostosować jego
moc do rzeczywistych potrzeb budynku. Zamiast
tego nadwyżki energii będą magazynowane w zbiorniku kotła i przekazywane do instalacji po wyłączeniu palnika, wydłużając w ten sposób przerwy między poszczególnymi cyklami pracy palnika i długość
poszczególnych cykli.

Czy kocioł „modernizacyjny”
można zastosować
w każdej, również
nowoczesnej instalacji?

Kotły kondensacyjne Vaillant
Koszty ogrzewania mniejsze nawet o 30%
Jakość i niezawodność

5
rekl ama

8 Przykład modernizacji kotłowni, podczas
której kocioł węglowy został zastąpiony kotłem
gazowym modernizacyjnym

Ogólnie rzecz biorąc tak, w szczególności
będzie to dobre rozwiązanie w instalacji z
kilkoma obiegami grzewczymi. Unikniemy
w ten sposób kosztów zakupu sprzęgła hydraulicznego, pompy kotłowej oraz kosztów
energii elektrycznej zużywanej przez pompę kotłową. Poza tym temperatura powrotu może być okresowo niższa niż w przypadku zastosowania sprzęgła hydraulicznego.
Obszar zastosowania tego typu urządzeń
to budynki wielorodzinne, szkoły, budynki biurowe czy hale magazynowe. Za to
w budynkach, w których poza sezonem grzewczym przygotowanie ciepłej wody odbywa się
sporadycznie, np. raz na dobę, korzystniejszym rozwiązaniem będzie kocioł małej pojemności wodnej. Takie rozwiązanie pozwoli
zminimalizować straty postojowe ze zbiornika buforowego w kotle.

Gwarancja nawet do 5 lat

Więcej informacji na www.vaillant.pl

Komfort w moim domu
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MultiSkin – system rur i złączek
Nowe rozwiązania COMAP dla rur wielowarstwowych
Artur Grabowski

Lider rozwiązań wielowarstwowych COMAP wyprodukował i wprowadził na rynek ponad 100
milionów złączek i 200 milionów metrów rur. Aktualnie oferta produktów wielowarstwowych
MultiSkin została rozszerzona. Wprowadzono w niej pomysłowe rozwiązania, które ułatwią
codzienną pracę instalatorom i zapewnią całkowitą niezawodność sieci. Linia COMAP MultiSkin
to rozwiązania o wysokiej wydajności pozwalające oszczędzać czas i ograniczać koszty.

System MultiSkin łączy wszystkie zalety rozwią-

zań z tworzyw sztucznych i metalu: w ofercie są lekkie
i elastyczne rury o małej rozszerzalności (rdzeń z aluminium) oraz wysokiej jakości złączki mosiężne i syntetyczne, zapewniające szybki montaż oraz bezpieczeństwo dzięki nowemu pierścieniowi Visu-Control.
Zastosowania
Woda pitna
Gorąca woda
/woda lodowa
Sprężone
powietrze*

Temperatura
pracy
od 5 do 95°C

Ciśnienie
pracy
10 bar

od -10 do 95°C

10 bar

od -10 do 70°C

10 bar

* sprężone powietrze o zawartości oleju do 25 mg/m3

Dwa typy rur wielowarstwowych
COMAP w ofercie MultiSkin ma rury zgrzewane doczołowo. Dzięki tej technologi wytwarzania rury są
perfekcyjnie okrągłe, mają jednolitą grubość i jednolitą wytrzymałość mechaniczną.
Rury wielowarstwowa MultiSkin 4 – charakterystyka: gruby rdzeń z aluminium (0,4 mm dla DN 16),
zewnętrzna i wewnętrzna warstwa z polietylenu
PEX. Dostępne są w średnicach od DN 14 do DN 75,
w zwojach, sztangach, peszlu i izolowane.

Złączki są kompatybilne z zaciskarkami wiodących producentów na rynku
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MultiSkin w skrócie

Syntetyczne złączki zaprasowywane –
podwyższona wytrzymałość dzięki wzmocnieniom

Mosiężne złączki zaprasowywane –
gwarancja najwyższej jakości

Rura wielowarstwowa MultiSkin 2 – charakterystyka: standardowa warstwa aluminium o grubości
0,2 mm dla DN 16, zewnętrzna i wewnętrzna warstwa
z polietylenu PERT. Dostępne w średnicach od DN 14
to 32 mm, w zwojach, peszlu i izolowane.

o:

Szeroki wybór złączek
- mosiężne złączki zaprasowywane DN 14-75 mm
- syntetyczne złączki zaprasowywane DN 16-32 mm
- złączki syntetyczne na wcisk DN 16-26 mm

klej
wewnętrzna
warstwa PERT
lub PEX

zgrzew na
zakładkę

zgrzewanie
doczołowe
zgrzew
doczołowy
metalowy
rdzeń

Dwa sposoby na zgrzewanie warstwy z aluminium

Wszystkie złączki są wyposażone w korki zabezpieczające, które chronią je przed zanieczyszczeniem
podczas przechowywania i transportu.

Visu Control® – technologia
niezaciśnięte, nieuszczelnione
System Visu-Control zastosowany w złączkach
COMAP informuje użytkownika, czy złączka jest prawidłowo zainstalowana. Pierścień usuwa się po zaprasowaniu. Technologia umożliwia wypływ wody
podczas prób ciśnienia, jeśli rura nie jest właściwie
połączona.

zewnętrzna warstwa PERT lub PEX

zgrzewanie na
zakładkę

Złączki na wcisk – szybkość montażu
bez narzędzi

PERT lub PEX

Jakość zgrzewu każdej 1 / 10m rury jest badana z
wykorzystaniem prądów wirowych

Złączki COMAP powstają z komponentów
wysokiej jakości:
- pierścień ze stali nierdzewnej 304 – wysoka odporność na korozję,
- mosiężny korpus CW617N – mosiądz z niską zawartością ołowiu,
- korpus z PPSU (polisulfon fenylenu) – polimer wykorzystywany głównie w narzędziach hydraulicznych
(twardość 147),
- pierścień łączący z PPSU: polimer o dużej wytrzymałości mechanicznej (twardość 320).
Aby podnieść wytrzymałość, niektóre kierunkowe

Produkty MultiSkin COMAP są lekkie, trzy razy lżejsze
od miedzi, elastyczne i dają się kształtować ręcznie.
Gwarantują niezrównany komfort pracy.
Złączki COMAP można zamontować w siedem sekund (na wcisk lub zaprasowywane).
Rury COMAP MultiSkin 4 dzięki rdzeniowi z aluminium o grubości 0,4 mm są odporne na duże zmiany temperatury i ciśnienia. Pozwalają tworzyć instalacje wysokiej jakości o dużej trwałości.
System Visu-Control® służy do kontroli poprawności zaciśnięcia złączki. Wystarczy rzut oka, by ocenić prawidłowość połączeń.
Złączki adaptacyjne COMAP pozwalają na zastosowanie w wielu sytuacjach właściwego materiału we
właściwy sposób.
Dzięki unikalnej budowie złączki syntetyczne COMAP
należą do najbardziej wytrzymałych na rynku.

kolanka i złączki T zostały skrócone lub mają zmienione krawędzie.
Złączki na wcisk COMAP – to gotowe połączenie
w 7 sekund – wystarczy jedynie narzędzie do kalibracji COMAP, aby je wykonać.
rekl ama

Comap Polska
Sp. z o.o.
ul. Annopol 4A,
03-236 Warszawa
tel. 22 679 00 25,
22 679 28 84
faks 22 679 18 48
comap@comap.pl,
www.comap.pl
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Ogniwa fotowoltaiczne
i ich rodzaje
O budowie, działaniu i sprawności
Krzysztof Gnyra

1 Budowa atomu – jądro atomowe
składające się z protonów: „+” i neutronów: „0”;
elektrony krążące po różnych orbitach: „-”.
Atom w stanie równowagi: 2 protony („+”)
i 2 elektrony („-”)

Rynek fotowoltaiki rozwija się bardzo
dynamicznie. Stale poszukuje się
nowych rozwiązań przetwarzania energii
słonecznej na elektryczną. Przede
wszystkim tanich w produkcji i o jak
najwyższej sprawności. Niezależnie od
tego, ogniwa PV możemy podzielić na
trzy podstawowe generacje, w których
stosuje się ogniwa PV wykonane
z różnych materiałów i o różnej budowie.

Najpierw: zasada działania

ogniwa PV (fot. 1 i 2)

2 Ucieczka elektronu z orbity, na której
powstaje „dziura”, która ma ładunek dodatni
(„+”). Po ucieczce elektronu, ładunek elektryczny
atomu zmienia się na dodatni – więcej „+” niż
„-”. „Dziura” może zostać zapełniona przez inny
elektron poruszający się w przewodniku

Żeby zobaczyć, jak działa ogniwo fotowoltaiczne,
musimy zajrzeć do jego budowy na poziomie atomu.
Każda rzecz i każdy materiał składa się z ogromnej
liczby atomów.
Pojedynczy atom składa się z jądra, zbudowanego z protonów, które mają ładunek dodatni („+”)
i neutronów o ładunku obojętnym („0”).
Wokół jądra, po różnych orbitach, krążą elektrony posiadające ładunek ujemny („-”), tzw. chmura elektronów.
Ładunek elektryczny atomu znajdującego się w stanie

3 Budowa atomu krzemu (Si)
naturalnym wynosi: 0. Bo w każdym atomie jest tyle
samo elektronów („-”), co protonów („+”). Jest to tzw.
stan równowagi – tyle samo „plusów” co „minusów”.
Na ostatniej powłoce, tzw. walencyjnej, znajdują się
elektrony najsłabiej związane z jądrem atomu. Tym
samym „łatwo” mogą uciec z tej orbity.
Uwolniony elektron może przemieszczać się w przewodniku. A ruch elektronów to nic innego, jak przepływ prądu elektrycznego.
W miejscu sTąd uciekł elektron pozostaje tzw. dziura, która ma ładunek dodatni: „+”. W tym stanie atom
zmienia swój ładunek elektryczny na dodatni, bo jest
więcej protonów niż elektronów.
Dziura może zostać zapełniona przez inny elektron
poruszający się w przewodniku.
Elektrony potrafią się przemieszczać w przewodach elektrycznych (i innych elementach przewodzących prąd),
przenosząc tym samym energię – energię elektryczną.
Nośnikami prądu są więc: elektrony i dziury.

4 Budowa kryształu krzemu
Atom krzemu ma cztery elektrony walencyjne. Łączą się one w pary z elektronami sąsiednich atomów.

5a Struktura atomowa krzemu z dodanymi atomami fosforu (P)

Krzemowe ogniwa fotowoltaiczne (fot. 3 i 4)
Krzemowe ogniwo fotowoltaiczne składa się z atomów krzemu. Pięć atomów tworzy komórkę elementarną kryształu krzemu. Mają one wspólne elektrony walencyjne (na ostatniej orbicie).

5b Struktura atomowa krzemu z dodanymi atomami boru (B)

01/2019

a r t y k u ł

HOME

6 Negatywne elektrony („-”) i pozytywne dziury („+”)
dążą do wyrównania potencjałów – zgodnie z zasadą,
że przeciwieństwa przyciągają się do siebie

W efekcie tego, każdy atom krzemu otacza 8 elektronów walencyjnych: 4 własne i 4 z sąsiednich atomów.
Czysty krzem nie zawiera zbyt wiele elektronów walencyjnych, co sprawia, że charakteryzuje się małą
przewodnością. Dlatego stosuje się tzw. domieszkowanie, czyli do kryształu krzemu wprowadza atomy
innych pierwiastków.
Uzyskuje się w ten sposób tzw. półprzewodniki
domieszkowane, np. krzem typu „n” i typu „p” (fot. 7).

Aby wystąpił efekt fotowoltaiczny (fot. 5a i 5b), do
kryształu krzemu wprowadza się atomy fosforu (P)
i boru (B).Fosforem domieszkuje się tzw. krzem typu n
(Si+P) – atom fosforu (P) zajmuje miejsce jednego atomu krzemu (Si). A że ma 5 elektronów walencyjnych,
czyli o jeden więcej niż atom krzemu, pojawia się dodatkowy elektron pozbawiony pary („-”). Krzem typu p
uzyskuje się przez domieszkowanie borem (Si+B).
Tutaj również atom boru zastępuje jeden atom krzemu. Ma on 3 elektrony walencyjne, czyli o 1 mniej niż
atom krzemu. Tym samym, w krysztale pojawia się
„dziura” (o ładunku „+”).
W wyniku różnic liczby elektronów, negatywne elektrony („-”) i pozytywne dziury („+”), dążą do wyrównania potencjałów – zgodnie z zasadą, że przeciwieństwa przyciągają się do siebie. Inaczej mówiąc,
elektrony chcą zapełnić dziury (fot. 6).

sywniejszy, kiedy na ogniwo PV padają promienie
słoneczne. Fotony padające na ogniwo docierają do
warstwy przejściowej i rozbijają wiązania elektron-dziura, powodując tym samym oderwanie się elektronów, które mogą się przemieszczać (fot. 8).
Elektrony przemieszczają się do obszaru krzemu
typu „n”, a dziury do obszaru typu „p”. W efekcie tego,
po obu stronach płytki ogniwa PV powstają odwrotnie naładowane pola elektryczne, których potencjał
nieustannie wzrasta – przybywa elektronów w obszarze „n” i dziur w obszarze „p”.
Po nałożeniu na ogniwo słoneczne metalowych kontaktów (elektrod), elektrony wybierają drogę najmniejszego oporu, powodując przepływ energii elektrycznej przez odbiornik, np. żarówkę (fot. 9).
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9 Przepływ elektronów z obszaru „n” (Si+P), przez
odbiornik, do obszaru „p” (Si+B)

Podsumowując, zasada działania ogniwa PV
opiera się na absorbowaniu promieniowania
świetlnego (słonecznego, sztucznego),
docierającego do odpowiednio ukształtowanej
struktury z krzemu, która stanowi diodę
półprzewodnikową, czyli złącze p-n.

Złącze typu „p-n”
W ogniwie fotowoltaicznym możemy więc wyróżnić 2 warstwy o zróżnicowanej budowie atomowej.
W dolnej krzem z borem (Si+B), a w górnej – krzem
z fosforem (Si+P).
W sąsiedztwie tych warstw powstaje tzw. warstwa
przejściowa, w której elektrony zapełniły dziury.
Proces poruszania się elektronów jest tym inten-

Rodzaje ogniw PV
Rynek fotowoltaiki rozwija się bardzo dynamicznie.
Stale poszukuje się nowych rozwiązań przetwarzania
energii słonecznej na elektryczną. Przede wszystkim
tanich w produkcji i o jak najwyższej sprawności. Niezależnie od tego, ogniwa PV możemy podzielić na trzy
podstawowe generacje, w których stosuje się ogniwa
PV wykonane z różnych materiałów i o różnej budowie.
Istnieje wiele kryteriów podziału ogniw PV i produkowanych z nich modułów fotowoltaicznych.

7 Krzem typu „n” (po lewej), z jednym elektronem pozbawionym pary. Po prawej, krzemy typu „p”
z jednym elektronem będącym w parze z dziurą

8 Promienie słoneczne (fotony) rozbijają
wiązania i uwalniają elektrony, które mogą się
przemieszczać

Ogniwa I generacji
Są to ogniwa z krzemu z pojedynczymi złączami typu
p-n. Produkowane są niemal w 100% z krzemu i mają
tradycyjne złącze p-n. Moduły wykonane z ogniw I generacji dominują na rynku ze względu na korzystny sto-
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11 Marmurkowa struktura ogniw
polikrystalicznych

10 Moduł monokrystaliczny

Fot. Viessmann

sunek ceny do sprawności, która wynosi ok. 15-23%.
W tej grupie spotkamy moduły PV: monokrystaliczne i polikrystaliczne.

Moduły monokrystaliczne (fot. 10) – składają się
z ogniw monokrystalicznych, które mają charakterystyczne ścięte rogi. Sprawność modułu wynosi zwykle: 20-23%, a moc modułu: ok. 300 Wp.
Moduły polikrystaliczne (fot. 11, 12, 13) – wykonane z ogniw polikrystalicznych. Sprawność modułu
wynosi zwykle między: 16-18%, moc ok. 250-280 Wp.
Ogniwa składają się z kwadratowych płytek, bez ścięcia. Nie mają jednolitego koloru – w niektórych miejscach ogniwo ma jaśniejszy, a w innych ciemniejszy kolor. Do ogniwa może zostać dodany barwnik,
przez co uzyskuje się bardziej jednolity kolor. Stosowane są również specjalne przyciemniane szyby
(barwione), które „zasłaniają” kolor ogniwa krzemo-

Ogniwa II generacji (fot. 14)
Ogniwa te określane są jako cienkowarstwowe. Są to
ogniwa zbudowane często z innych pierwiastków niż
krzem, np. tellurku kadmu (CdTe), mieszaniny miedzi,
galu, indu, selenu (CIGS) lub z krzemu amorficznego, który znacznie łatwiej uzyskać niż krzem monokrystaliczny.
Proces produkcji takich ogniw jest mniej energochłonny i łatwiejszy, w porównaniu z ogniwami krzemowymi. Są przez to znacznie tańsze w produkcji,
jak również tańsze dla klienta końcowego.
Główną wadą ich jest niska sprawność, sięgająca
ok. 7-16%. Dlatego są rzadziej stosowane, bo mniejsza sprawność oznacza konieczność zastosowania
większej liczby modułów (moduły zajmują większą
powierzchnię np. dachu).
Perowskity
Nowa technologia ogniw cienkowarstwowych opracowana przez Polkę, Olgę Malinkiewicz. Charakteryzuje się szybką i łatwą produkcją. Polega na naniesieniu sprayem cienkiej warstwy perowskitów na
dowolny materiał, np. na folię. Sprawność dochodzi
do 20%, w przyszłości może osiągnąć nawet 30%.
Cena perowskitu, w przeliczeniu na moc, jest nawet
10-krotnie niższa od krzemu. Ale perowskity mają
znacznie krótszą żywotność od krzemu. Technologia ta jest obecnie badana i udoskonalana.
Ogniwa III generacji
Ciągle trwa poszukiwanie rozwiązań jako alternatywy dla złączy p-n, np. technologie bazujące na podpatrywaniu roślin (fotosynteza), wykorzystaniu różnej rozszerzalności materiałów itp.
Najpopularniejsze w tej grupie są ogniwa DSSC oraz ogniwa polimerowe. Ich sprawność nie przekracza zwykle

12 Budowa modułu polikrystalicznego

dalej
Fot. Viessmann

wego, przez co uzyskuje się lepszy efekt wizualny.
Jeszcze do niedawna moduły monokrystaliczne były
znacznie droższe od polikrystalicznych – droższe
o ok. 50%. Obecnie, ta różnica nie jest tak duża i można powiedzieć, że stopniowo zanika.

Fot. Viessmann

Fot. Viessmann
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13 Polikrystaliczne moduły PV

14 Przykłady modułów II generacji
ok. 5%, ale zaletą jest bardzo niski koszt produkcji.
W chwili obecnej mają minimalny udział w rynku, ale
w ciągu kilku lat może się to zmienić.
Każdego roku zauważyć można wiele nowości wprowadzanych na rynek fotowoltaiki. Zmiany w konstrukcji modułów lub ich ogniw, coraz wyższa sprawność modułów, poszukiwanie całkiem nowych
rozwiązań itd. Warto być na bieżąco i śledzić branżę, żeby wiedzieć „co w trawie piszczy”.

Ciekawostka: Fotoogniwo III generacji
– bateria słoneczna z jeżyn
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Kompletne zestawy fotowoltaiczne

Fotowoltaika Hewalex
Efektywnie i inteligentnie z OPTI-ENER
Firma Hewalex będąca wiodącym producentem i dystrybutorem w branży
OZE od 30 lat, oferuje 3 segmenty urządzeń wykorzystujących energię
odnawialną. Należą do nich instalacje solarne, fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.
Uzupełnienie oferty stanowią systemy automatyki, zdalnego nadzoru pracy
EKONTROL oraz zarządzania bilansem energii elektrycznej OPTI-ENER.
Pierwsze panele fotowoltaiczne P180-M pojawiły się w ofercie firmy już w 2010
roku. Konsekwentny rozwój systemu obsługi inwestycji zaowocował uzyskaniem
liczącej się pozycji na rynku. Według ostatniego raportu IEO za 2017 rok,
jest to 3. miejsce pod względem mocy sprzedanych modułów fotowoltaicznych.

Polecanym rozwiązaniem ze względu na wygodę
doboru oraz niższe koszty zakupu jest skorzystanie
z oferty kompletnych zestawów PV. W podstawowej
ofercie na stronie www.hewalex.pl znajdują się zestawy
o mocy od 0,7 do 10 kWp. Instalacje o większych mocach są dobierane odrębnie, głównie z uwagi na konieczność dostosowania do warunków zabudowy na
dużej powierzchni terenu lub dachu budynku. Zestawy są dostarczane na miejsce montażu na palecie,
skompletowane indywidualnie zgodnie z zamówieniem. Zawierają one wszystkie niezbędne komponenty do budowy instalacji.

Systemy mocujące wykorzystują profile
aluminiowe oraz elementy złączne wykonane
ze stali nierdzewnej
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Dobór instalacji fotowoltaicznej wymaga znajomości
zużycia energii elektrycznej w budynku istniejącym lub
jej dobrego oszacowania w przypadku budynku nowego. Na tej podstawie możliwy jest dobór optymalnego
rozwiązania, które nie narazi inwestora na przewymiarowanie instalacji skutkujące obniżeniem efektu ekonomicznego inwestycji. Poza indywidualnym wsparciem
udzielanym przez dział fotowoltaiki, można skorzystać
z ogólnodostępnych narzędzi online. Szczególnie przydatny zarówno dla fachowca, jak i klienta indywidualnego będzie tutaj rozbudowany, ale zarazem przyjazny
w użyciu Kalkulator PV Hewalex. Zestawy fotowoltaiczne
można także poddać indywidualnej konfiguracji i wycenie, zmieniając np. typ i liczbę paneli PV.
Panele fotowoltaiczne – bez kompromisu dla jakości
W ofercie znajdują się panele monokrystaliczne JA
SOLAR o mocy 310 oraz 315 Wp. Mają szereg certyfikatów wymaganych dla wysokiej klasy paneli
przeznaczonych do pracy także w trudnych warunkach. Jest to np. odporność na działanie amoniaku
i mgły solnej, co pozwala na ich zabudowę w pobliżu oczyszczalni ścieków, biogazowni czy gospo-

Cechą szczególną systemu OPTI-ENER jest zgodność z ustawą o OZE automatycznie aktualizowana w razie
jej nowelizacji. Użytkownik instalacji PV otrzymuje informację m.in. o bilansie energii pobieranej oddawanej
w czasie i co najważniejsze o energii zmagazynowanej i będącej do odebrania z sieci w ramach opustu.
Dodatkową ważną informacją jest także kontrola działania tzw. bilansowania międzyfazowego
Klient zainteresowany zakupem instalacji fotowoltaicznej zyskuje od początku pełną informację
o całkowitym koszcie inwestycji, a także poszczególnych krokach jej realizacji, aż do zgłoszenia i włączenia
instalacji do sieci elektroenergetycznej. Na każdym kroku udzielane jest wsparcie włącznie z obsługą
wniosku o przyznanie kredytu na raty 50x0% lub 60x0% (RRSO 0%, pełna informacja na www.hewalex.pl)

01/2019

a r t y k u ł

HOME

Inwertery Solis cechują się budową dostosowaną do
zabudowy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku

Systemy mocowania – mocna strona instalacji
Systemy mocowania paneli PV opracowano z myślą
o wytrzymałości mechanicznej, trwałości i funkcjonalności montażu. Możliwy jest dobór rozwiązania do
wszystkich popularnych rodzajów pokrycia dachu,
czy też warunków zabudowy na powierzchni płaskiej. W realizacji indywidualnego projektu czy w razie potrzeby budowy specjalnych konstrukcji wsparciem będzie służyć dział konstrukcyjno-rozwojowy.
Inwertery – z maksymalną sprawnością
od minimalnej mocy
Oferowane beztransformatorowe inwertery sieciowe
Solis cechują się m.in. bardzo niskim napięciem startowym (np. 60 V dla mocy do 2 kW i 120 V do mocy
4,6 kW), szerokim zakresem napięcia MPPT, wysoką sprawnością, niskim zużyciem energii (< 1 W), niskim poziomem hałasu dzięki chłodzeniu konwekcyjnemu (<30 dB(A)) i szeregiem zabezpieczeń, dzięki
czemu gwarancja dla użytkownika wynosi aż 10 lat.
Co istotne inwertery Solis mają stopień ochrony IP65,
pozwalającą na ich zabudowę także na zewnątrz, np.
bezpośrednio przy polu paneli PV.

Instalacje fotowoltaiczne realizowane przez współpracujących instalatorów, znajdują zastosowanie w każdego
rodzaju obiektach – mieszkalnych, jak i usługowych, przemysłowych i innych
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Zużycie energii w domu
bez optymalizacji
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Za każdą 1 kWh energii i magazynowanej w sieci, można odebrać 0,8 kWh (dla instalacji < 10 kWp).
Im większe będzie bieżące zużycie energii wytwarzanej przez instalację PV, tym mniej energii
będzie podlegać bilansowaniu i mniej energii pobierze operator sieci jako „opłatę”
OPTI-ENER, czyli opiekun Twojego komfortu
Nowym i innowacyjnym rozwiązaniem jest opracowany przez firmę i wdrożony w tym roku system
OPTI-ENER. Ma on szerokie możliwości zastosowania w każdym rodzaju obiektu korzystającego z energii elektrycznej. Pełne korzyści wykaże jednak w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną.
Co ważne, może to być instalacja dowolnego producenta. Obsługa systemu jest prowadzona za pomocą witryny ekontrol.pl lub aplikacji na smartfon.
Jedną z głównych funkcjonalności OPTI-ENER w obiekcie z instalacją fotowoltaiczną jest automatyzacja pracy urządzeń elektrycznych w celu maksymalnego wykorzystania darmowej energii. Na podstawie analizy
pracy instalacji fotowoltaicznej, podejmowana jest decyzja o włączeniu sprzętu AGD, instalacji hydroforowej,
chłodniczej, podgrzewania wody grzałką elektryczną,
itd. Można tutaj ustawić priorytety pracy, a także progi
minimalne mocy instalacji PV i czasy pracy urządzeń.

Sprawdź możliwości i demo
systemu OPTI-ENER

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

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl
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Dużą pomocą dla inwestora, sprzedawcy, czy wykonawcy
jest możliwość skonfigurowania zestawu fotowoltaicznego,
a także doboru wielkości instalacji z wykonaniem analizy
ekonomicznej w Kalkulatorze PV

go ułatwia wodzie deszczowej zmywanie zanieczyszczeń, zwiększając przepuszczalność promieniowania
słonecznego. Z kolei technologia 5BB polega na zastosowaniu w ogniwach 5 ścieżek przewodzących prąd
(bus bar, 5BB) zamiast tradycyjnych 3 lub 4. Większa
liczba przekłada się na większą odporność na mikropęknięcia powodujące zmniejszanie mocy panelu. Panele cechują się także zwiększonym dopuszczalnym
obciążeniem prądem rewersyjnym (zacienienie!) do
20 A, co zdecydowanie ogranicza ryzyko powstawania tzw. hot spotów i uszkodzeń z nich wynikających.

Energia (kW)

darstw rolnych, a także w strefie nadmorskiej. Panele
mają gwarancję na liniowe zmniejszenie sprawności
w okresie 25 lat i gwarancję mechaniczną na 10 lub
12 lat. Panele mają takie nowe rozwiązania, jak powierzchnia samoczyszcząca, czy technologia 5BB.
Gładka powierzchnia szyby ze szkła antyrefleksyjne-
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Gazowe podgrzewacze wody
i kotły standardowe z serii ECO
W ofercie Termet
A
Rynek urządzeń przeszedł w ostatnim
czasie dużo zmian, a wynikało to
z wejścia w życie zaostrzonych
wymogów dyrektywy ErP. Nowe
wytyczne obowiązują od 26.09.2018,
a w ofercie firmy Termet S.A. dostępne
są gazowe podgrzewacze wody z serii
Eco: TermaQ Electronic Eco, TermaQ
Aqua-Power Eco, TermaQ Primo Eco.

Termaq Electronic Eco

TermaQ Electronic Eco jest zmodernizowaną

TermaQ Electronic Eco, TermaQ Aqua-Power Eco i TermaQ Primo Eco to nowoczesne podgrzewacze wody z otwartą komorą spalania, które spełniają
rygorystyczne wymogi dyrektywy ErP
odnośnie m.in. poziomu emisji tlenków
azotu. Dzięki zastosowaniu w podgrzewaczach wysokowydajnego palnika poziom NOx nie przekracza w nich wartości 56 mg/kWh, przez co są niezwykle
przyjazne dla środowiska naturalnego.

wersją do niedawna produkowanego i znanego na
rynku podgrzewacza TermaQ Electronic, natomiast
TermaQ Aqua-Power Eco to unowocześniona wersja podgrzewacza TermaQ Aqua-Power. W wersji Eco
zastosowany został udoskonalony wymiennik ciepła, który umożliwia efektywniejsze ogrzewanie wody.
W palniku chłodzonym wodą zwiększono powierzchnię wypływu mieszanki gazowo-powietrznej, co zapewnia niskoemisyjne spalanie, a jednocześnie daje
zwiększoną efektywność urządzenia.

A

TermaQ Primo Eco
W przypadku podgrzewacza TermaQ Primo Eco, który
ma elektroniczny sterownik, układ automatyki dostosowuje moc grzewczą do natężenia przepływającej wody.

Termaq Primo Eco
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PORT PC i PZITS współpracują
z kołami naukowymi

Cały proces odbywa się automatycznie, a więc woda
w punkcie poboru ma stałą temperaturę. Wartość
temperatury można w łatwy sposób zmieniać na
panelu sterownika podgrzewacza za pomocą przycisków MIN i MAX.
W podgrzewaczu zastosowano palnik nadmuchowy,
który zapewnia niskoemisyjny proces spalania. Zaletą urządzenia jest szeroki zakres modulacji. Dodatkową zaletą gazowych podgrzewaczy wody z serii Eco
jest nowoczesny design, który sprawia, że urządzenia
idealnie komponują się z wystrojem każdego wnętrza.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
PZITS (www.pzits.pl) oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC (www.portpc.pl)
współpracują z kołami naukowymi specjalizującymi się
w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji oraz Kołami Młodych PZITS działąjącymi na Politechnikach: Białostockiej, Gdańskiej, Lubelskiej, Poznańskiej, Śląskiej
w Gliwicach oraz Warszawskiej.
Studenci z tych zespołów są zapraszani na szkolenia,
konferencje i warsztaty organizowane przez PZITS oraz
PORTPC, jak również otrzymali komplety „Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami
ciepła” wydane przez PORT PC.
Obie organizacje, działając na rzecz ograniczenia emisji
zanieczyszczenia powietrza, harmonijnego rozwoju bran-

A

Super Gazela Biznesu dla CentroClimy

B

Gazowe kotły standardowe
Minimax Eco
Zmiany w przepisach, które obowiązują od 26.09.2018
roku, dotyczą nie tylko gazowych podgrzewaczy
wody, ale również kotłów standardowych z otwartą
komorą spalania, dlatego oferta firmy Termet została wzbogacona o ekologiczne, gazowe kotły standardowe Minimax Eco.

ży budynków zrównoważonych w Polsce, wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystywania energii
ze źródeł odnawialnych, jako swoją misję traktują edukację przyszłego grona inżynierów i specjalistów. PZITS
i PORTPC wspólnie z pięcioma innymi stowarzyszeniami podpisały w zeszłym roku porozumienie o współpracy w zakresie efektywności budynków.
Zapraszamy Koła Naukowe oraz bezpośrednio studentów do współpracy z obiema organizacjami.
Źródło: PORT PC

Minimax Eco

Zobacz pełną ofertę
firmy Termet

Krakowska firma projektowo-wykonawcza CentroClima znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw według
najnowszego rankingu Pulsu Biznesu. 11 marca 2019 r.
w Warszawie, podczas uroczystej gali, przedstawiciele
firmy po raz pierwszy odbiorą prestiżowe wyróżnienie –
Super Gazelę Biznesu.
– Tytuł Gazeli Biznesu to dla nas bardzo ważne wyróżnienie. Obecność w tak prestiżowym rankingu buduje wiarygodność naszej marki w oczach partnerów biznesowych oraz wpływa na nawiązanie kolejnych relacji
i kontaktów handlowych. Jest to również swego rodzaju
rekomendacja dla naszych przyszłych klientów, ale także gratyfikacja pracowników, którzy na co dzień wpływają na ciągły rozwój firmy. To świadectwo doskonałej kon-

dycji przedsiębiorstwa i dobra wróżba na cały 2019 rok
– dodaje Dawid Kozyra, prezes zarządu CentroClima.
Na liście Gazel 2018 CentroClima zajęła 272 miejsce
w kraju, odnotowując w latach 2015-2017 wzrost przychodów o 206,88%. W rankingu województwa (małopolskie) firma uplasowała się na 25 miejscu. CentroClima od ponad 10 lat działa w sektorze branży HVAC.
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Program partnerski AFRISOExpert został stworzony dla wszystkich, którzy chcą
pogłębiać swoją wiedzę z zakresu produktów i dobrych praktyk AFRISO, a dzięki
temu mają dostęp do różnego rodzaju przywilejów. Serwis umożliwia czynny udział
w programie poprzez logowanie na stronie, dostęp do wiedzy i wykonywanie zadań
niezbędnych do zdobycia kolejnych stopni autoryzacji.
Jak mogę dołączyć do programu?
1. Wejdź na www.afrisoexpert.pl.
2. Zarejestruj się.
3. Czekaj na weryfikację.
4. Pogłebiaj wiedzę i sięgaj po przywileje!

Masz już konto w programie?

Twoim celem jest zdobywanie wiedzy w celu posiadania najwyższych kompetencji w zakresie nowoczesnych systemów grzewczych oraz dysponowanie
wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do montażu i obsługi urządzeń do pomiaru, nadzoru oraz regulacji instalacji, w tym produktów marki AFRISO.
Tym samym pozwoli to na zwiększenie satysfakcji
klienta z jakości wykonywanej usługi, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost zainteresowania
profesjonalnym wykonawcą. Dlatego po założeniu
konta przejdź do zakładki e-szkolenia, poprzez którą
zostaniesz przekierowany do platformy szkoleniowej.
Co to jest platforma szkoleniowa i dlaczego mam
z niej korzystać?
Platforma szkoleniowa pozwala na zdobycie wiedzy

i informacji o rozwiązaniach opartych o urządzenia znajdujące się w ofercie AFRISO. Wszystkie szkolenia znajdujące się na platformie przygotowane zostały przez
zespół techniczny AFRISO. Dzięki temu masz pewność,
że czas poświęcony na edukację w ramach portalu
przyczyni się do rozwoju zawodowego. Z platformy
możesz skorzystać o dowolnej porze dnia, ponieważ
dostępna jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
W jaki sposób zdobywam stopnie autoryzacji?
W programie AFRISOExpert istnieją 3 stopnie autoryzacji. Po osiągnieciu każdego z nich dostajesz imienny certyfikat autoryzacji danego stopnia oraz dostęp
do różnych przywilejów. Aby to osiągnąć, należy m.in.
ukończyć szkolenia i testy na platformie szkoleniowej, odbyć warsztaty z przedstawicielem AFRISO,
czy przesłać zdjęcia wykonanej przez siebie instalacji
z użyciem produktów AFRISO. Za wszystkie aktywności w programie otrzymujesz punkty.
Jakie przywileje mi przysługują?
Przywileje są uzależnione od stopnia autoryzacji.
Są to m.in. wydruk wizytówek, ubrania robocze, bezpłatne produkty do samodzielnego montażu, produkty do

dalej

Dołącz do
Pogłębiaj wiedzę
biorąc udział w e-szkoleniach i warsztatach z przedstawicielem AFRISO
Dziel się doświadczeniem
przez czynną dyskusję i wymianę wiedzy z innymi uczestnikami programu
Zdobądź certyfikat autoryzacji
potwierdzający wiedzę dotyczącą stosowania produktów AFRISO
Sięgaj po przywileje
które będą wspierać Twoją codzienną pracę
wypożyczenia z serii BlueLine (analizatory spalin, detektory gazu, manometry elektroniczne), zgłaszanie reklamacji bezpośrednio do AFRISO oraz możliwość otrzymania wynagrodzenia w ramach zlecenia serwisowego
(nowość!), dodanie do mapy polecanych instalatorów
oraz najważniejsze –udział w wyjazdach AFRISOExpert!
Czym charakteryzują się wyjazdy AFRISOExpert?
Uczestnicy wyjazdów to instalatorzy z programu
AFRISOExpert, którzy poprzez aktywny udział w programie zgromadzili na swoim koncie odpowiednią
liczbę punktów i mogli je wymienić na daną „wyprawę”. W historii programu AFRISOExperci uczestniczyli już w następujących wydarzeniach: Rajd Barbórka
w Warszawie, Szlakiem Drakuli czyli Zamki Rumunii,
wyprawa do Galindów na Mazurach, czy Chaczapuri,
czyli Gruzja okiem Experta. Już wkrótce nowe wyjazdy
z AFRISOExpert!

Ty również możesz skorzystać z tych
wszystkich przywilejów. Wystarczy być zarejestrowanym AFRISOExpertem i czynnie
brać udział w programie za co zostaniesz
nagrodzony punktami, które będziesz mógł
wymienić na przywileje i wyjazdy z AFRISO!

Zaloguj się

Zarejestruj się

AFRISO SP. Z O.O.
42-677 Czekanów
Szałsza, ul. Kościelna 7
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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Witamy w My Ariston 2019!
Wystartowała kolejna edycja programu dla instalatorów – My Ariston. Ariston co roku udoskonala i uaktualnia swój program
dla instalatorów. Platforma www.myariston.pl to wyjątkowe miejsce, gdzie łączy się dostęp do rozwoju, wiedzy oraz ofert
i promocji specjalnych z super nagrodami. Program funkcjonuje od siedmiu lat i przyciąga fachowców coraz ciekawszymi
propozycjami. Oprócz akcji specjalnych, firma jest organizatorem Ariston Comfort Challenge, czyli misji na Grenlandię.

Celem projektu było wzniesienie niewielkiego domu, w którym badacze będą mogli pracować przez cały rok

Strefa Komfortu Ariston Challenge

Na Grenlandii panuje niska temperatura (od -20 do
-50°C), duże opady śniegu i silne wiatry. Na wyspie
Disko od lat prowadzą prace badawcze klimatolodzy
z Uniwersytetu Kopenhaskiego. Do tej pory pracowali w namiotach, co podczas zimy uniemożliwiało
dłuższy pobyt. Firma Ariston, producent kotłów gazowych, pomp ciepła i podgrzewaczy wody, postanowiła zbudować bazę dla naukowców w tak ekstremalnym pod względem klimatu miejscu. Celem
było nie tylko stworzenie Strefy Komfortu Ariston
Challenge dla naukowców, ale także bazy do testowania jej produktów i technologii w najbardziej niesprzyjających warunkach.

Montaż kotła Alteas One podczas Ariston Comfort Challange

Strefa Komfortu Ariston to budynek szkieletowy, który zapewnia ciepło, wygodę i ochronę, nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. W domu są
salon, sypialnia, łazienka i dwa pomieszczenia techniczne. Jednocześnie może w nim przebywać maksymalnie 6 osób. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom budowa bazy zajęła tylko 20 dni.
Biorąc pod uwagę specyficzny klimat lokalizacji, projektanci zdecydowali się na zastosowanie konstrukcji w systemie modułowym. To rozwiązanie ma wiele
zalet: zmniejsza koszty, minimalizuje wpływ na środowisko i eliminuje typowe błędy na placu budowy.
Wszystkie stalowe elementy konstrukcji wykonano
z użyciem specyficznego stopu odpornego na znaczne
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spadki temperatury. Przegrody zewnętrzne zaprojektowano z myślą o wysokiej efektywności energetycznej
- redukcji zużycia energii. Dodatkowo konstrukcja została wzmocniona, żeby zachować niezbędną sztywność i chronić przed uderzaniami wiatru o dużej sile.
Ogrzewanie: kocioł gazowy Alteas ONE
Do zapewnienia ciepła i ciepłej wody użytkowej
w domu na Grenlandii wybrano wysokiej klasy kocioł
kondensacyjny dwufunkcyjny, o doskonałych osiągach i innowacyjnym wzornictwie. W kotle zastosowano nowoczesny układ zapłonowy i elektroniczny
system kontroli spalania. Można go obsługiwać za
pośrednictwem panelu dotykowego na obudowie.
Przednia obudowa jest pokryta szkłem hartowanym
UltraSafe odpornym na zarysowanie. Kocioł jest wyposażony w modem Wi-Fi, co pozwala na łączność
z Ariston NET i zdalną obsługę urządzenia.
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Parametry techniczne kotła
Kocioł osiąga klasę energetyczna A+ po podłączeniu
termostatu pokojowego CUBE i sondy zewnętrznej,
które są w standardowym wyposażeniu. W urządzeniu wykorzystano nowy wymiennik ciepła ze stali
nierdzewnej XtraTechTM, w którym sekcje przepływowe zostały powiększone o 142% w porównaniu

Promocyjne 100 punktów za aktywne Ariston Net!
Od 15 stycznia do 31 marca 2019 roku Ariston
przyznaje 100 pkt za Ariston NET z kotłów Ariston
aktywowane w 2019 roku. Ariston NET to darmowa aplikacja internetowa przeznaczona dla użytkownika umożliwiająca dostęp do urządzenia
Ariston z poziomu smartfona. Dzięki innowacyjnemu systemowi monitorowania, aplikacja
ARISTON NET poinformuje użytkownika o ewentualnych problemach pracy kotła. Aktywując
usługę zdalnej diagnostyki, serwisant będzie
w stanie rozwiązać wiele problemów na odległość.

z poprzednią wersją. Palnik modulowany (modulacja
mocy 1:10) pozwala płynnie regulować moc grzewczą w zależności od warunków panujących na zewnątrz. Takie rozwiązania przynoszą zwiększenie
efektywności i oszczędność paliwa.
Kocioł ma fabrycznie zaprogramowane kilka trybów
działania. Funkcja AUTO gwarantuje ciepło i oszczędność energii w oparciu o automatyczną analizę warunków środowiskowych, podłączonych urządzeń
zewnętrznych i wymaganych poziomów wydajności. Funkcja COMFORT zapewnia szybsze dostarczanie ciepłej wody w 2 trybach: Comfort Plus (gorąca
woda dostępna zawsze po 5 sekundach) i Comfort
(gorąca woda dostępna zawsze przez 30 minut po
ostatnim użyciu). Nową jest funkcja CARE, czyli automatyczne przypomnienie o konieczności wykonania konserwacji.
Program lojalnościowy My Ariston
Program My Ariston to maksimum możliwości dla
instalatorów, którzy montują urządzenia Ariston.

+100 pkt.

za aktywne
Connectivity
KLIKNIJ TUTAJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pobierz darmową
aplikację Ariston NET

Zainstaluj akcesoria
do termoregulacji

Załóż konto, skonfiguruj
wi-fi i zarejestruj produkt

W programie nagradzana jest lojalność. Aby dołączyć
do elitarnego grona instalatorów Ariston i korzystać
z przywilejów, należy kupować urządzenia grzewcze
firmy Ariston, a następnie zapisać się do programu.
Punkty za sprzedaż
Każdy uczestnik ma swoje konto, na którym rejestruje swoje zakupy, które są premiowane punktami.
Zaletą programu jest łatwa rejestracja zainstalowanych urządzeń. Punkty można wymieniać na atrakcyjne nagrody z katalogu nagród.
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Komfortowo z ONE!
W promocji Komfortowo z ONE biorą udział
kotły zakupione oraz zarejestrowane na stronie
myariston.pl w czasie jej trwania, czyli od 15 stycznia do 31 marca 2019 r. Jako nagrodę możesz wybrać torbę STANLEY FATMAX lub standardowe
punkty w Programie. Torbę otrzymuje się za 1 kocioł ONE lub 1 kocioł stojący lub 2 kotły Cares zakupione i zarejestrowane w czasie trwania promocji.

Akcje specjalne w 2019
Jesteś już instalatorem marki Ariston? Dla najlepszych uczestników Ariston przygotował superoferty, podczas których będzie premiować rejestrację
wybranych modeli urządzeń Ariston specjalnymi nagrodami. Już w styczniu wystartowały dwie akcje,
a to dopiero początek!
Aplikacja mobilna My Ariston
Dzięki aplikacji mobilnej My Ariston, program jest zawsze dostępny na smartphonie instalatora.
Korzyści z zainstalowania aplikacji:
- łatwe i szybkie rejestrowanie kodów,
- zamawianie nagród i sprawdzanie salda pozostałych punktów,
- dostęp do historii zamówień w promocji 10+1
i przelewów,
- uczestnik jest na bieżąco z aktualnościami programu My Ariston,
- podgląd produktów premiowanych w programie
i kontakt na infolinię.
Aplikacja mobilna My Ariston dostępna jest na systemy Android i iOS.

Wybierz punkty lub torbę narzędziową Stanley

+100 pkt.

za aktywne
Connectivity
KLIKNIJ TUTAJ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com
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Geberit PRO – Twoja wiedza, Twój zysk.
Program partnerski dla instalatorów
Profesjonalne szkolenia, doradztwo techniczne, pomoc prawna oraz cenna wymiana doświadczeń.
W 2018 roku odbyło się 6 kilkudniowych warsztatów, a popularność programu stale rośnie.

Instalatorzy cenią sobie wymianę doświadczeń,
a także fakt, że pomocą w rozwiązywaniu technicznych dylematów służą im wykładowcy klasy europejskiej. Szkolenia prowadzą Product Managerowie
Geberit, doskonale zorientowani w każdym aspekcie technicznym i rynkowym. Doradztwo prawne,
oferowane w ramach programu, sprzyja prawidłowej ocenie kontraktów z developerami i pomaga
w zrozumieniu przepisów budowlanych.
Uczestnicy będą mogli korzystać z bezpłatnego
projektowania instalacji ogrzewania podłogowego. Dzięki wyjątkowej „pomocy naukowej”, jaką
jest wieża hydrauliczna, uczestnicy szkoleń mogą
na żywo zobaczyć, czym różni się projekt dobry
od złego, zaś praca z produktem pozwala dokładnie poznać systemy wodociągowe, kanalizacyjne
i instalacyjne Geberit.

Najwyższej jakości sprzęt
Szkoła wyższa dla instalatorów – tak można opisać rozwiązanie, zaproponowane przez Geberit.
Wśród benefitów, z których mogą korzystać uczestnicy programu, są m.in. profesjonalne szkolenia,
najwyższej klasy specjaliści czy warsztaty praktyczne w siedzibie firmy. Program partnerski Geberit
PRO buduje wiarygodność instalatora, który po jego ukończeniu i pozytywnym przejściu egzaminów
końcowych zyskuje status certyfikowanego partnera. Instalator otrzymuje dedykowane wizytówki,
identyfikatory, ubrania robocze i oznakowanie samochodu, które z pewnością docenią ich klienci.

Osoby, biorące udział w programie partnerskim
Geberit PRO, mają później możliwość wypożyczania narzędzi, potrzebnych w pracy instalatora.
Firma służy też ekspresowym wsparciem technicznym

oraz projektowym. W sytuacjach awaryjnych, uczestnik programu może liczyć nawet na natychmiastową dostawę produktów. Dzięki temu instalatorzy
bez obaw mogą stawiać czoła rozmaitym zawodowym wyzwaniom – także w najbardziej wymagających warunkach. Szkolenia to dla nich także świetna okazja do zapoznania się z produktami premium,
takimi jak np. toalety myjące Geberit AquaClean –
ich konstrukcją i działaniem.
Ważnym aspektem udziału w Programie jest możliwość korzystania ze specjalnych zniżek oraz promocji na produkty sanitarne.
Program partnerski dla instalatorów Geberit PRO jest
dokładnie przemyślany i przekonuje nakierowaniem
na potrzeby uczestników. W trakcie jego trwania, instalatorzy mogą zgłaszać własne pomysły i ulepszenia dotyczące kursu. Dodatkowo, raz w roku organizowane jest szkolenie, a osoby, które je ukończą
– zdobywają certyfikat.
W grudniu 2018 roku certyfikat taki otrzymały 26 osoby z różnych rejonów Polski. Osoby zainteresowane
udziałem w Programie Geberit PRO prosimy o bezpośredni kontakt z Doradcami Technicznymi Geberit.
Roczna pula miejsc jest ograniczona.

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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Wiedza i doradztwo ekspertów
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Instalator OZE
Nowy program współpracy instalatorów z firmą Hewalex
Firma Hewalex jest aktywna w branży OZE od 30 lat. Wszystkie produkty
wprowadzane w tych latach do oferty były i są związane z wykorzystaniem energii
odnawialnej oraz poprawą efektywności energetycznej. Nowy program Instalator
OZE zastępuje poprzedni Instalator Plus po 8 latach funkcjonowania. Jego rolą jest
między innymi jeszcze większe podkreślenie zaangażowania zarówno firmy,
jak i jej partnerów w poprawę jakości powietrza, efektywności energetycznej
i szeroko pojętego poszanowania środowiska naturalnego.

Premiowanie efektu ekologicznego
Cechą szczególną nowego programu Instalator OZE jest premiowanie montażu
systemów OZE w zależności od uzyskiwanego przez nie efektu ekologicznego.

Zastosowanie instalacji solarnej, fotowoltaicznej bądź
też pompy ciepła przynosi korzyść w postaci efektu ekologicznego. Składa się na to ograniczenie emisji szeregu szkodliwych substancji chemicznych, pyłów i gazów.
Efekt ten ma różny wymiar zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. O ile zastosowanie kolektorów
słonecznych, czy pompy ciepła bezpośrednio ogranicza lokalną emisję zanieczyszczeń, to już instalacja fotowoltaiczna wytwarzająca energię elektryczną takiej
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strukcyjno-badawczemu, możliwa jest chociażby realizacja niestandardowych zleceń zależnie od wymagań inwestycyjnych.

redukcji emisji nie przyniesie. W jej przypadku można
mówić o globalnym znaczeniu i wpływie na produkcję energii elektrycznej w wielkoskalowej energetyce.
Inny będzie także efekt ekologiczny przy wymianie
kotła na paliwo stałe, a inny przy wymianie np. kotła
gazowego. Do celów przeliczeń w programie, przyjęto najbardziej uniwersalny parametr kojarzący się
z ogólnie ochroną środowiska naturalnego – redukcję dwutlenku węgla (kg CO2/rok).

Najłatwiejszy... pierwszy krok
Na instalatorów przystępujących do współpracy
z firmą Hewalex, czeka szereg form wsparcia. Są one
związane w pierwszej kolejności z kontaktem personalnym z regionalnym doradcą handlowym, a także
kadrą pracowników działów technicznych, sprzedażowych, marketingowych i innych. Pozwala to zapoznać się na samym początku nie tylko z technicznymi aspektami oferowanych rozwiązań, ale również
z możliwościami, jakie daje taka współpraca.
Dzięki posiadanemu zapleczu produkcyjnemu i kon-

Strefa Instalatora
Strefa Instalatora stanowi obszar strony firmowej hewalex.pl, przeznaczony dla instalatorów. Zarejestrowanie się w niej jest możliwe jeszcze zanim dojdzie do
rozpoczęcia współpracy z firmą Hewalex. Co istotne
strefa nie służy jedynie do zarządzania swoim kontem, czyli rejestracji instalowanych urządzeń, podglądu liczby zgromadzonych punktów i korzystania
ze sklepu z nagrodami. Jeżeli rejestracji urządzenia
dokona także jego użytkownik, to może skorzystać
z wydłużenia okresu gwarancji, które np. dla elementów zestawu solarnego wynosi + 1 rok.
Z kolei instalator uzyska możliwość obsługi użytkownika tego urządzenia z pomocą własnej listy instalacji.
Szczególnie pomocne będą tutaj automatyczne przypomnienia np. o przeglądach okresowych, czy wymianie anody w podgrzewaczu wody użytkowej. Informa-

cje są przesyłane do użytkownika wraz z poleceniem
instalatora, który może wykonać tego rodzaju usługę.
Takie rozwiązanie daje możliwość zarządzania i planowania wizyt u użytkowników i uzyskiwania dodatkowych przychodów.
Certyfikaty i zaświadczenia
Wszystkie szkolenia kończą się wręczeniem zaświadczenia dla ich uczestników. Odrębnie dla poszczególnych segmentów produktów wydawane są certyfikaty poświadczające umiejętności w zakresie ich
montażu i uruchamiania. Mogą mieć one charakter
uniwersalny, bądź dostosowany do wymagań wynikających np. z udziału instalatora w przetargach czy
lokalnych programach dofinansowania inwestycji,
popularnych ostatnio ze względu na wymóg ograniczania emisji zanieczyszczeń. Pracownicy firmy służą tutaj również pomocą w kompletacji dokumentacji urządzeń niezbędnej do złożenia w lokalnej
administracji.

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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W podziale urządzeń OZE według poziomu uzyskiwanego efektu na doskonały, bardzo dobry i dobry,
uwzględniona jest jednocześnie ich efektywność
energetyczna. Wobec śladowego zużycia energii pierwotnej Ep przez kolektory słoneczne (współczynnik
nakładu energii Ep = 0,0) ich zastosowanie jest premiowane w najwyższym stopniu. Jest o tyle uzasadnione, że wiąże się z tym brak emisji zanieczyszczeń
zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.
Efekt ekologiczny jest określany w oparciu o ogólnodostępne oficjalne wskaźniki emisji (KOBIZE) oraz etykiety
lub karty efektywności urządzeń. Nowy program Instalator OZE uwzględniając różne urządzenia OZE, sumuje
uzyskiwany z nich efekt ekologiczny, co jest podstawą do
wydawania wyróżnień dla najbardziej aktywnych wykonawców, a także przyznawania dodatkowych profitów.

Szkolenia – okazja do spotkań fachowców
Bardzo dobrą okazją do bliższego wzajemnego zapoznania się jest skorzystanie z oferty szkoleń technicznych prowadzonych w siedzibie firmy w Czechowicach-Dziedzicach.
Zawierają one rozbudowaną część praktyczną prowadzoną w oparciu o instalacje szkoleniowe – solarne, fotowoltaiczne i z pompami ciepła. Dodatkową
formą zajęć są prace na symulatorach sterowników
oraz prezentacja systemów zdalnego nadzoru EKONTROL, a także nowego systemu zarządzania bilansem energii w budynku OPTI-ENER. Szkolenia stanowią doskonałą formę wymiany wiedzy i doświadczeń
także pomiędzy ich uczestnikami.
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Co roku Immergas wprowadza kolejne udogod-

Instalatorze,
zyskaj z Immergas,
czyli CAIUS
Program

nienia i nowe rozwiązania, które sprawiają, że korzystanie z programu jest proste i przyjazne.

Zarabiaj, kupując i instalując kotły
Immergas
Dzięki współpracy z Immergas codzienna aktywność zawodowa instalatorów może przynosić jeszcze więcej korzyści. Za zakup i montaż wybranych
urządzeń marki Immergas można uzyskać dodatkowe profity w postaci premii pieniężnej lub profesjonalnej odzieży roboczej.
W przypadku kotłów, premie zależne są od modelu i wahają się w granicach od 150 do nawet 400 zł za kocioł.
Od maja 2018 premią w programie zostały objęte
również wybrane pompy ciepła – takie, jak Audax
Top, Magis Pro i Magis Combo. Kupując i instalując pompy ciepła można odebrać nagrodę nawet do 1000 zł!
Program CAIUS dla produktów zakupionych wyłącznie w Akredytowanych Punktach Immergas

Immergas przywiązuje szczególną wagę do współpracy z instalatorami.
Doceniając ich pracę i zaangażowanie w popularyzację i promocję marki,
przygotowuje profesjonalne szkolenia i dedykowane oferty promocyjne.
Jednym z głównych działań w tym zakresie jest długofalowy program
motywacyjny CAIUS PROGRAM pozwalający instalatorom zyskiwać
dodatkowe korzyści z instalacji kotłów marki Immergas.

Zarejestruj urządzenie
objęte programem
i zyskaj z Immergas
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Aby uzyskać premię wystarczy:
Kupić urządzenie objęte programem w punkcie z ważną
Akredytacją Immergas

Zainstalować urządzenie
premiowane w programie
Zarejestrować na stronie
www.caius.pl najpóźniej 30
dni od daty montażu

Odebrać premię na kartę
Visa Immergas

W 2018 w trosce o zadowolenie użytkowników produktów i usług Immergas, firma koncentruje się na „Gdzie Kupić”. Takie punkty łatwo rozpoznać dzięki chaUrządzenia objęte premią w programie Caius dostępne są wyłącznie w punktach sprzedaży
współpracy ze sprawdzonymi i godnymi
zaufania rakterystycznym oznaczeniom, w postaci Znaku Akrez ważną Akredytacją Immergas. Lista punktów z ważną Akredytacją Immergas dostępna na
partnerami biznesowymi. W wyniku tych
zmian
po- dytacji Immergas wyróżniającego punkty uprawnione
stronie
www.caius.pl
wstał System Akredytacji Immergas – czyli system do sprzedaży produktów objętych Programem Caius.
Czy Twój punkt posiada
uprawnień nadawany przez firmę wybranym pod2018
Akredytację?
miotom na rynku. Klient, zaopatrując się w akredy- Wiele korzyści i proste Sprawdź
zasady
na stronie lub
towanej sieci sprzedaży Immergas, otrzymuje profeszukaj charakterystycznych oznaczeń.
sjonalną obsługę i pakiet dodatkowych korzyści (np. Aby uzyskać premię, wystarczy kupić urządzenie obwydłużoną gwarancję 2+3).
jęte programem w punkcie z ważną Akredytacją Immergas, zainstalować je u klienta oraz zarejestroProgramem CAIUS objęte są tylko te urządzenia, wać je na stronie www.caius.pl najpóźniej 30 dni od
które instalator zakupi w punktach sprzedaży ob- daty montażu, a następnie odebrać premię na karjętych Akredytacją Immergas.
tę VISA Immergas.
Szczegółowe zasady, czas trwania promocji, ReguWykaz wszystkich punktów z ważną akredytacją do- lamin oraz aktualna lista produktów objętych prostępny jest na stronie www.immergas.pl w zakładce gramem są dostępne na stronie www.caius.pl.
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Od połowy 2018 premią w Programie Caius są objęte również wybrane pompy ciepła
Od 07.05.2018 premią w Programie Caius zostają objęte również wybrane pompy ciepła
Immergas. Wśród nich znajdują się takie modele, jak: Audax Top, Magis Pro i Magis Combo.
Immergas. Wśród nich znajdują się takie modele jak: Audax Top, Magis Pro i Magis Combo.
Poniżej przedstawiamy stawki, jakie obowiązują dla nowych urządzeń.
Poniżej przedstawiamy stawki, jakie będą obowiązywały dla nowych urządzeń. Kup pompę
Kup pompę ciepła Immergas i odbierz nawet 1000 PLN!
ciepła Immergas i odbierz nawet 1000 PLN!

Audax Top 12-21

500,-

300,-

Magis Combo

Magis Pro

1000,-

1000,-

E-mail:

caius@caius.pl

Tel. Kom: 603 884 808
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Program obowiązuje dla kotłów zakupionych w Akredytowanych Punktach Immergas.
Zasady oraz czas trwania promocji określa Regulamin
Programu
dostępny
na
IMMERGAS
POLSKA
Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
www.caius.pl
tel. 42 649 36 00, faks 42 649 36 01
www.immergas.pl
biuro@immergas.pl
SIGN
OF THE
W razieTHE
pytań
skontaktuj
sięFUTURE
z Opiekunem Programu:
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Ile wniosły i wniosą aukcje OZE do polskiego
rynku fotowoltaicznego?

Nowe
urządzenia
w Programie
Nowe
urządzenia
dołączają
do Programu Caius
Caius!

Audax Top 6-8
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Na podstawie bazy danych firm fotowoltaicznych „Zwycięzcy Aukcji PV 2016-2017-2018”.
Zgodnie z ubiegłorocznym raportem „Rynek Fotowoltaiki
w Polsce 2018” na koniec 2020 r. wg IEO łączna moc zainstalowana w fotowoltaice wg obecnych trendów mogłaby wynieść ok. 1,2 GW, uwzględniając zarówno system aukcyjny,
jak i inne modele budowy instalacji PV. Ale z uwagi na potencjał, krótkie cykle inwestycyjne i projekty w toku, możliwe byłoby uzyskanie nawet 3,2 GW mocy w źródłach PV.
Dotychczas odbyły się trzy aukcje OZE (dla instalacji fotowoltaicznych), w ramach których wygrały łącznie 990
projekty PV należące do 549 podmiotów, a ich łączna
moc wynosi prawie 0,9 GW.
· Aukcja (AZ/3/2016) – 30 grudnia 2016 r.
· II Aukcja (AZ/1/2017) – 29 czerwca 2017 r.
· III Aukcja (AZ/9/2018) – 15 listopada 2018 r.
Zdaniem IEO, III Aukcja z listopada 2018 r. wniesie zdecydowanie najwięcej realnych projektów z dotychczas
przeprowadzonych (szacuje się, że łączna moc wygranych projektów przekroczy 500 MW). Kim więc są zwycięzcy tej aukcji? Bazując na wynikach aukcji
Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował aktualizację bazy danych firm „Zwycięzcy Aukcji PV 2016-2017-2018”. W nowej bazie
znalazły się informacje o tym, kto zwyciężył
w Aukcji z 15 listopada 2018 roku, jakie firmy
są właścicielami lub współwłaścicielami zwycięskich spółek, wraz z informacjami na temat zarządu tych spółek. W bazie znajdują się
także zwycięzcy z I i II Aukcji oraz porównanie wyników wszystkich aukcji i firm zwycięskich. Biorąc pod uwagę obecnie zmieniający się rynek projektów fotowoltaicznych,
gdzie coraz więcej inwestorów decyduje się
na zakup projektów już po wygranej aukcji,
baza danych „Zwycięzcy Aukcji PV 2016-2017-

2018” może być przydatna właśnie dla inwestorów, którzy
chcą powiększyć portfolia swoich inwestycji o „bezpieczne” projekty z zagwarantowanym wsparciem aukcyjnym.
Łączna ilość energii elektrycznej zakontraktowana
w listopadowej aukcji ze źródeł fotowoltaicznych
i wiatrowych o mocy poniżej 1 MW wyniosła ok.
8,2 TWh, a jej wartość blisko 2,9 mln zł. Aukcję w
koszyku dla „małych” projektów farm słonecznych
i wiatrowych wygrały 554 oferty złożone przez 251
wytwórców, wśród których znalazło się kilka firm
zajmujących się energetyką wiatrową.
Liczba zwycięskich podmiotów aukcji z 2018 roku jest
zbliżona do liczby z II Aukcji, jednak liczba wygranych
projektów w III Aukcji jest znacznie większa niż w II Aukcji
(oznacza to, że coraz więcej podmiotów składa po kilka
ofert). Średnia cena, po jakiej wytwórcy zdecydowali się
sprzedawać energię elektryczną z elektrowni fotowoltaicznych, wynosi 352 zł/MWh.
Źródło: Instytut Energii Odnawialnej (IEO)
Pełna treść informacji: kliknij

Zarejestruj urządzenie
objęte programem
i zyskaj z Immergas
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Partner Instal-Konsorcjum
Program dla instalatorów

Program Partner Instal-Konsorcjum
(PIK) funkcjonuje nieprzerwanie
w hurtowniach Grupy InstalKonsorcjum od 2001 roku.
W tym czasie przeprowadziliśmy
z naszymi dostawcami wiele akcji
promocyjnych, w ramach których
wydaliśmy tysiące atrakcyjnych
nagród, stale udoskonalając
i modyfikując program PIK.
Z uwagi na duże zainteresowanie
programem PIK i nagrodami wśród
instalatorów, Instal-Konsorcjum
wciąż intensywnie go rozwija.
Do programu dedykowana jest
specjalna platforma internetowa
z szeroką ofertą nagród oraz licznymi
mechanizmami promocji.

Bestsellery wśród nagród – zobacz więcej w Katalogu Nagród na stronie www.partner.ik.pl
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Login

Hasło
REJESTRACJA

Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 19-23, 50-424 Wrocław
www.partner.ik.pl, info@partner.ik.pl
infolinia 22 205 07 69

OK
PRZYPOMNIJ HASŁO

O programie

Zapraszamy do udziału
w programie i akcjach PIK
Partner Instal-Konsorcjum to miejsce stworzone z myślą o Tobie i Twoich

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

najbliższych. Program umożliwia w ramach stałej współpracy z hurtowniami
Instal-Konsorcjum zdobywanie satysfakcjonujących i atrakcyjnych nagród
z szerokiej oferty! Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i dołącz do nas.
Już dziś wybierz z bogatej oferty coś dla siebie lub swoich najbliższych i odbierz
nagrodę!

Nasze Nagrody

SAMSUNG UE43NU7122
UHD

Chicco 073470 Chicco
Chicco - Jeździdło All
Around 073470

Parowar ZELMER 37Z011

Klauzula informacyjna

Jak przystąpić do programu?

Jeżeli nie jesteś jeszcze Partnerem IK, wejdź na stronę www.partner.ik.pl i zarejestruj się.
Wystarczy jedno kliknięcie! W przypadku braku dostępu do komputera, możesz również przystąpić do

Program PIK skierowany jest do kluczowych instalatorów hurtowni Instal-Konsorcjum, zwanych Partnerami IK. Dokonując zakupu towarów biorących udział w akcjach PIK, Partnerzy
otrzymują punkty PIK, które mogą wymieniać
na atrakcyjne nagrody. Ponadto, Partnerom oferowane są również świadczenia dodatkowe, obniżające koszty działalności oraz zwiększające
konkurencyjność i bezpieczeństwo prowadzonej
działalności. Zachęcamy do udziału i rejestracji
na stronie www.partner.ik.pl.

Microsoft Xbox One S
1TB + FIFA 19 + Dodatkowy
kontroler

Prawa i obowiązki Partnera IK

tą o systemem powiadomień e-mail i sms,
• wie o aktualnych promocjach i świadczeniach dodatkowych oferowanych przez Instal-Konsorcjum.
A po pracy może wybierać spośród tysięcy nagród
w ponad 24 kategoriach. System do zamawiania nagród jest wyjątkowo prosty w obsłudze m.in. dzięki
intuicyjnej wyszukiwarce, automatycznej weryfikacji salda punktowego czy możliwości śledzenia historii swoich zamówień.

Co zyskuje Partner IK?

MPM MOP-23M

Regulamin programu Partner IK

Użytkownik platformy PIK:
• może korzystać ze strony na urządzeniach mobilnych (tabletach i smartfonach);
• ma dostęp do artykułów technicznych i informacji
o nowościach produktowych,
• otrzymuje wsparcie dedykowanej infolinii, która
udzieli pomocy w kwestiach technicznych i merytorycznych,
• widzi przejrzystą historię transakcji na koncie, opar-

rekl ama

Poznaj możliwości jakie Ci dajemy i już dziś dołącz do Nas

Kontakt

Programu PIK poprzez złożenie podpisu na deklaracji
uczestnictwa. Wystarczy, że zgłosisz chęć udziału swojemu opiekunowi w hurtowni, a login i hasło do panelu otrzymasz e-mailem lub przez wiadomość SMS.
Po weryfikacji ze strony hurtowni, którą wybrałeś, zyskasz pełny dostęp do programu, treści i ofert, które dostępne są po zalogowaniu się na platformie.
Jeżeli jesteś już Partnerem IK, możesz sprawdzić
także aktualne saldo punktów PIK oraz poznać dokładną liczbę naliczonych punktów PIK w poszczególnych akcjach w zakładce MOJE PUNKTY.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie
www.partner.ik.pl lub mailem: info@partner.ik.pl.
Specjalnie dla Partnerów jesteśmy również dostępni
pod numerem infolinii 22 205 07 69 od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Uczestnictwo w nowym programie PIK daje nie tylko możliwość zbierania punktów, które można wymienić na nagrody.
Telefonia komórkowa: Tylko Partnerzy IK mogą skorzystać z wyjątkowej oferty, jaką przygotował T-Mobile.
Dzięki niej zyskują oni dostęp do najlepszych stawek
na rynku, a wszystkie rozmowy ze swoją hurtownią
(i nie tylko) mają zupełnie darmowe.

Ubezpieczenie instalatora: Najbardziej doświadczeni
brokerzy przygotowali dla Partnerów wyjątkową ofertę ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej (OC).
Oferta flotowa: W ramach zawartej przez Instal-Konsorcjum umowy korporacyjnej, Partnerzy uzyskują dostęp do wysokich rabatów na zakup samochodów dostawczych i osobowych.
Ubezpieczenie
OC
Instalatora

Telefony
dla
Instalatora
Telefony komórkowe dla Partnerów Instal-Konsorcjum!

partner.ik.pl

Jeden program,
wiele korzyści!

Ubezpieczenia OC dla Partnerów Instal-Konsorcjum!

partner.ik.pl

Jeden program,
wiele korzyści!

Samochód
dla
Instalatora
Samochody dla Partnerów Instal-Konsorcjum!

partner.ik.pl

Jeden program,
wiele korzyści!

EDYCJA 2019
Instal-Konsorcjum wspólnie z T-Mobile
przygotowało dla Partnerów Instal-Konsorcjum
specjalną ofertę na telefony komórkowe T-Mobile!
O szczegóły pytaj w hurtowni.

Instal-Konsorcjum wspólnie z brokerem ubezpieczeniowym
– Polską Kancelarią Brokerską przygotowało dla Partnerów
Instal-Konsorcjum specjalny program ubezpieczeniowy!
O szczegóły pytaj w hurtowni.

Instal-Konsorcjum wspólnie z firmą BCH Chwaliński
przygotowało dla Partnerów Instal-Konsorcjum
specjalną ofertę na samochody marki Ford!
O szczegóły pytaj w hurtowni.
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Program Partnerski
Junkers-Bosch
Junkers-Bosch już od trzech lat prowadzi Program Partnerski dla
wszystkich instalatorów i serwisantów montujących urządzenia
marki Junkers i Bosch. Wystarczy założyć konto na platformie
www.junkers-program.pl i rejestrować na nim zainstalowane
urządzenia. Zebrane w ten sposób punkty można wymieniać na
atrakcyjne nagrody. Co ważne, Program nie ma daty zakończenia,
a punkty otrzymane za każde zgłoszone urządzenie są ważne przez dwa lata.

tów swoich urządzeń w działaniach sprzedażowych
i marketingowych. Teraz eksperci instalujący produkty marki mają też możliwość dołączenia do Programu Partnerskiego i zdobywania atrakcyjnych nagród. Do udziału w tej inicjatywie Junkers-Bosch
zaprasza wszystkie osoby i firmy instalujące urzą-

Nie zwlekaj i już dziś odkryj
Program Partnerski
Junkers-Bosch
Proste zasady:
• Zainstaluj urządzenie
• Zbieraj punkty
• Wymieniaj punkty na nagrody
Potrzebujesz więcej argumentów?
• Łatwa rejestracja do Programu i łatwa
rejestracja urządzeń
• Szeroki wybór nagród
• Program długofalowy – data zakończenia
nie jest określona
Zarejestruj się

dzenia marki. Na każdym etapie uczestnikom towarzyszy instalator Emil, wirtualna postać pełniąca rolę
przewodnika po Programie.
Proste zasady, atrakcyjne nagrody
Aby przystąpić do Programu, wystarczy założyć konto na platformie www.junkers-program.pl a następnie
rejestrować instalowane urządzenia. Rejestracja urządzeń wymaga jedynie podania ich numeru identyfikacyjnego. Dostępna jest także mobilna aplikacja JunkersPartner do skanowania numerów, która znacznie
ułatwia proces zgłaszania urządzeń do Programu. Za
każde zarejestrowane urządzenie uczestnik otrzymuje
określoną w regulaminie liczbę punktów. Zgromadzone

Wyższy status uczestnika = więcej punktów
Każdemu uczestnikowi nadawany jest status, uzależniony od spełnienia przez niego określonych warunków. Status można dynamicznie zmieniać w trakcie
trwania Programu – indywidualne konta uczestników są weryfikowane raz w miesiącu. Po weryfikacji każda osoba biorąca udział w programie może
otrzymać nowy status. Wyższy status pozwala na
uzyskanie więcej punktów za każde zarejestrowane
urządzenie.
Założeniem jest, aby Program był szeroko pojętą
platformą komunikacyjną oraz aby promował także
indywidualne biznesy jego uczestników. Szczegóły
dotyczące zasad Programu, w tym zasad nadawania i zmiany statusów, naliczania punktów, a także
wykaz urządzeń biorących udział w Programie oraz
katalog nagród dostępne są po zarejestrowaniu na
stronie www.junkers-program.pl.

Pobierz aplikację
JunkersPartner na iOS

Pobierz aplikację
JunkersPartner na Android

Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com

rekl ama

Junkers-Bosch wspiera instalatorów i serwisan-

punkty można w dowolnym momencie wymienić na
atrakcyjne nagrody z katalogu dostępnego na stronie Programu. Do wyboru jest wiele atrakcyjnych nagród z kilku kategorii: Czas wolny, Dom, Praca i Extra.
W katalogu jest m.in. szeroki wybór ubrań roboczych
i casualowych, elektronarzędzi marki Bosch oraz elektroniki. Nagrody mają różne progi punktowe tak, aby
każdy uczestnik znalazł coś dla siebie. Oprócz katalogu głównego wydawane są katalogi specjalne z ofertą sezonową związaną ze świętami lub porami roku.
Punkty za każde zarejestrowane urządzenie można
wykorzystać aż przez dwa lata. Warto śledzić na bieżąco platformę Programu, ponieważ pojawia się na
niej wiele akcji czasowych np. Zaproś Znajomego, która polegała na przyznawaniu dodatkowych punktów
uczestnikom, którzy polecili Program swojemu znajomemu. Uczestnictwo w Programie to także jedna
z możliwości przedłużenia autoryzacji Junkers-Bosch.

b l o k

HOME

Odbieraj cenne nagrody!
Ciekawe szkolenia z najlepszymi ekspertami z branży, wyjazdy integracyjne,
atrakcyjne zniżki na narzędzia Purmo, darmowa promocja Twojej firmy na
stronie internetowej to tylko kilka korzyści, które możesz zyskać, podejmując
współpracę z marką Purmo – liderem rynku producentów emiterów ciepła.

Przede wszystkim umiejętność budowania długotrwałych relacji z klientami. Purmo podejmuje wiele działań, które gwarantują wysoką jakość współpracy
z przedstawicielami rynku grzewczo-instalacyjnego.
Utrzymanie relacji z klientami to między innymi wynik premiowania ich poprzez udział w atrakcyjnym
programie lojalnościowym.
Klub Polecanego Instalatora to program lojalnościowy przeznaczony dla osób instalujących i polecających użytkownikom grzejniki, systemy ogrzewania podłogowego oraz systemy rurowe marki Purmo.
W programie mogą brać udział zarówno instalatorzy
posiadający działalność gospodarczą, jak i pracownicy firm instalacyjnych.
Celem programu jest zapewnienie fachowego do-

radztwa w zakresie usług montażu grzejników, ogrzewania podłogowego oraz systemu rurowego Purmo,
jak również dostarczanie klientom końcowym fachowej wiedzy dotyczącej ich użytkowania. Ważnym
celem jest także zwiększanie sprzedaży produktów
Purmo i budowanie pozytywnego wizerunku firmy
na rynku. Oprócz aktywizacji sprzedaży, program
stał się dla marki wartościową platformą komunikacji i wymiany doświadczeń z klientami. Jest również
źródłem informacji o ich preferencjach, co pozwala
na optymalny dobór narzędzi współpracy.
Uczestnikom Klubu Polecanego Instalatora Purmo
przysługują atrakcyjne rabaty przy zakupie profesjonalnego sprzętu i narzędzi niezbędnych do codziennej
pracy. Dodatkowo otrzymują certyfikat potwierdzający przystąpienie do Klubu Polecanego Instalatora, wpis danych firmy na stronę internetową Purmo,

dalej

Warunkiem przystąpienia do Klubu Polecanego Instalatora jest udokumentowanie zakupu instalacji ogrzewania podłogowego i systemów rurowych
PURMO za min. 20 000 zł w 2019 roku, na podstawie
faktur lub zestawień sprzedaży potwierdzonych
przez Regionalnych Szefów Sprzedaży. Aby przedłużyć członkostwo w Klubie w 2020 roku, należy
udokumentować zakupy instalacji ogrzewania podłogowego i systemów rurowych za min. 50 000 zł
w 2019 roku. Zapraszamy do uczestnictwa w programie zarówno wieloletnich partnerów biznesowych,
jak również nowych instalatorów, którzy nawiązali
lub planują rozpocząć współpracę z marką Purmo.

Dołącz do
Klubu Polecanego
Instalatora Purmo

Co wyróżnia firmę spośród innych z tej branży?
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ulicami Bolonii. Inne nagrody, o które walczyli instalatorzy, to telewizor, laptop, tablet, dalmierz laserowy, czy wiertarka udarowa. Uczestnicy otrzymywali
1 punkt za zakup produktów PURMO objętych konkursem o wartości 2000 zł netto. Nagroda główna została przyznana trzem instalatorom z największą liczbą punktów zebranych w czasie trwania konkursu.
atrakcyjne eventy i szkolenia, a także prezent powitalny. Szczegółowy regulamin programu przesyłany jest na wniosek instalatora. W tym celu prosimy
o kontakt z przedstawicielami marki Purmo.
Dla instalatorów organizowane są także konkursy,
w których nagrody to wyjazdy zagraniczne, sprzęt
RTV, narzędzia czy ubrania robocze. „Sztuka wyboru”
to ostatnio organizowany konkurs, w którym nagrodą główną był wyjazd o wartości 6000 zł do legendarnego muzeum Ferrari oraz przejazd jednym z modeli

Dlaczego warto zostać polecanym instalatorem
Purmo? Purmo jest marką należącą do koncernu
Rettig ICC, największego producenta systemów
grzewczych na świecie. Firma oferuje pełny zakres
emiterów ciepła, tj. grzejniki płytowe, łazienkowe,
dekoracyjne, ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
oraz systemy rurowe. Marka ma wieloletnie doświadczenie w branży i wszystkie jej produkty są objęte
10-letnią gwarancją. Jest znaczącym graczem na
rynku instalacyjnym i godnym zaufania partnerem
biznesowym.

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

rekl ama
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Piąta edycja Programu Instalator
firmy Viessmann – czas start!
W styczniu 2019 roku rozpoczęła się kolejna edycja Programu Instalator. Z okazji 5-lecia programu uczestnicy
mogą liczyć na jeszcze więcej konkursów, nagród i wielu innych dodatkowych atrakcji!

Przypomnijmy zasady zdobywania

· Nagrody gwarantowane (narzędzia, vouchery lub
inne praktyczne gadżety) otrzymuje uczestnik, który zarejestruje w programie określoną liczbę urządzeń (szczegóły w regulaminie).
· Dodatkowo uczestnik ma możliwość korzystania
z instrukcji i prezentacji szkoleniowych.

Uczestnicy mają zagwarantowaną możliwość:
• zamawiania produktów na preferencyjnych warunkach i są informowani na bieżąco o wszelkich akcjach promocyjnych;
• skorzystania z fachowego doradztwa podczas wyboru konkretnych urządzeń;

Prospekt
aktywacyjny

· Premia finansowa wypłacana jest na kartę prepaid, za każde prawidłowo zgłoszone urządzenie do 20.
kolejnego miesiąca.

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

premii i bonusów
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Pobierz aplikację Program Instalator
i rejestruj urządzenia przez telefon:

i aktywności przerósł wszelkie oczekiwania. Firma
Viessmann składa podziękowania wszystkim uczestnikom programu.
Najważniejsze wydarzenia edycji 2018:
· tłumy na stoisku firmy Viessmann podczas Targów
Instalacje 2018 w Poznaniu,
· rekordowa frekwencja podczas Pikniku Instalatora, który odbył się w 5 miastach Polski,
· wyjazd na Chorwację, wraz z przedstawicielami
marki Viessmann,
· wspólne kibicowanie podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle.

• uczestnictwa w szkoleniach poszerzających i ugruntowujących ich wiedzę. Są to cykle comiesięcznych
prezentacji w postaci Tematów Miesiąca czy też
Webinaria,
• skorzystania z nauki w Akademii Viessmann na preferencyjnych warunkach.

Nowa wersja aplikacji mobilnej
Aby ułatwić i zaoszczędzić czas podczas rejestracji
urządzeń, udostępniliśmy najnowszą wersję aplikacji mobilnej Programu Instalator. Wystarczy zeskanować kod kreskowy z numerem fabrycznym
urządzenia oraz załączyć zdjęcie dokumentu potwierdzającego montaż.

Za nami edycja Programu Instalator
2018 i wiele niezapomnianych
wydarzeń!
Miniona edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników programu. Poziom zaangażowania

Przed nami edycja, w której wydarzy się
jeszcze więcej!
Rok 2019 to jubileusz Programu Instalator, dlatego będzie to również czas
wielu niespodzianek.
Wszystkie informacje dotyczące tego,
co dzieje się w programie oraz najnowsze informacje o konkursach
i akcjach promocyjnych dostępne są
na stronie www.programinstalator.pl
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Kolejna edycja
Integris+ 2019
Rusza program lojalnościowy Grupy SBS
W dobie budowania rynkowych relacji partnerskich, kiedy każda znacząca marka
producencka i każdy działający w branży dystrybutor posiadają swój program
lojalnościowy, nie jest łatwo się wyróżnić. Dlatego też podjęliśmy wyzwanie
stworzenia elastycznego programu, który będzie dopasowany do potrzeb instalatora.

9. edycja Integris+

– nadal stawiamy na elastyczność
Tegoroczna edycja jest już 9. W każdej z minionych
8 edycji staraliśmy się zaproponować nowe nagrody,
które przydają się w pracy klientom Hurtowni Grupy SBS. Dlatego też w ofercie znaleźć można pełną
gamę narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, strojów roboczych, samochód osobowy, bony na zakup sprzętu RTV i AGD, minikoparkę JCB, vouchery na przeżycia z Katalogu Marzeń czy bony SODEXO. Warto też
nadmienić, że każda ze stron – zarówno przedstawiciel hurtowni, jak i jej klient – może zgłosić zapotrzebowanie na inny produkt, którego dotychczas
nie było w katalogu nagród i otrzymać go przy najbliższej okazji.

Marketing z ludzką twarzą
Oprócz premiowania klientów każda z naszych Hurtowni Partnerskich uczestniczących w programie organizuje spotkania integrisowe. Ideą takiego wydarzenia jest zaaranżowanie sytuacji, w której spotkać się

mogą zarówno handlowcy hurtowni, przedstawiciele firm producenckich, jak i instalatorzy.
Spotkania to bardzo ważny element programu, umożliwiający budowanie relacji, wymianę informacji branżowych, podtrzymanie kontaktu i – co wzbudza
najwięcej emocji – przekazanie nagród. Tego typu
lokalne działania cieszą się w naszej grupie wielkim
zainteresowaniem i wzbudzają sympatię uczestników. Warto też podkreślić, że część imprez tworzonych w ramach programu przez naszych Partnerów
wpisała się na stałe w branżowy kalendarz wydarzeń.

JESZCZE WIĘCEJ NAGRÓD DO ZDOBYCIA!

KROK 1

KROK 2

KROK 3

Kupujesz w Hurtowniach
Grupy SBS produkty
Partnerów Programu.

Bierzesz udział
w evencie organizowanym
przez Hurtownię.

Odbierasz wcześniej
wybraną nagrodę
z nowego katalogu.

Siła producenta
W całym programie niebagatelne znacznie mają producenci, którzy są Partnerami Programu. Są to marki znane i cenione przez instalatorów, stanowiące
duży udział w sprzedaży w Grupie SBS. Ich uczestnictwo w Programie Integris+ powoduje, że instalatorzy chętniej wybierają ich produkty – nie tylko ze
względu na gwarantowaną jakość, ale również ze
względu na punkty, które otrzymuje się, wybierając
właśnie ich produkty.

ELEKTRONARZĘDZIA

NARZĘDZIA RĘCZNE

AKCESORIA

SPRZĘT RTV I AGD

POJAZDY

PRZEŻYCIA

Więcej informacji na www.integrisplus.pl i www.grupa-sbs.pl
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eSCHELL – armatura sterowana
także przez Bluetooth
metering solutions

naakcji?
www.integrisplus.pl i www.grupa-sbs.pl
W jakiWięcej
sposóbinformacji
dołączyć do

rekl ama

Aby wziąć udział w Programie, wystarczy kupować
produkty Partnerów Programu. W zamian za wykonany obrót otrzymuje się punkty, które można wymienić na nagrody. Więcej informacji, jak i regulamin Programu, znajdują się na www.integrisplus.pl
oraz w Hurtowniach Grupy SBS biorących udział
w Programie.

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
faks 42 663 54 02
biuro@grupa-sbs.pl, www.grupa-sbs.pl

System eSCHELL tworzy
sieć połączeń między
elementami armatury
elektronicznej w budynku. Za pośrednictwem
serwera można centralnie programować wybrane funkcje systemu,
jak na przykład dezynfekcję termiczną, płukanie antystagnacyjne lub
kontrolować temperaturę wody użytkowej. Rozwiązanie nie tylko zarządza pracą armatury
sterowanej na podczerwień i z elektroniką CVD
Touch, ale też przeprowadza analizę całego
systemu i wysyła powiadomienia o jego statusie. Do tej pory zdalna komunikacja w ramach systemu odbywała się między komputerem stacjonarnym a poszczególnymi przyborami za pośrednictwem systemu kablowego
lub radiowego. Teraz funkcje armatury można programować również bezpośrednio za pomocą urządzenia mobilnego i modułu SSC Bluetooth®.
Nowy moduł SSC Bluetooth® to innowacyjne akcesorium zaopatrzone w przewód zasilający i do transmisji danych. Po podłączeniu do armatury umożliwia on szybką i łatwą wymianę danych z tabletem lub smartfonem.
Bezpłatna aplikacja SCHELL przygotowana specjalnie z myślą o urządzeniach z systemem iOS i Android umożliwia nie tylko programowanie armatury na zaplanowane działania, lecz także ustawienie dodatkowych funkcji.
To duże ułatwienie dla instalatorów zwłaszcza podczas pierwszej instalacji. Zmiana ustawień z fabrycznych na
dostosowane do indywidualnych wymagań stała się teraz bardzo łatwa i intuicyjna.
Rozwiązanie SSC Bluetooth® może być zamontowane przy armaturze na stałe lub posłużyć jako mobilny nośnik
danych. W pierwszym przypadku pełni ono funkcję inteligentnego modułu sterującego pracą zaworu lub baterii
elektronicznej. Dzięki zintegrowanemu kalendarzowi tygodniowemu i zegarowi płukania antystagnacyjne mogą
być planowane na określone dni i godziny. Łącznie można zaprogramować do 14 różnych sekwencji.
Wszystkie procesy są dokumentowane i zapisywane w postaci plików w formacie CSV.

SCHELL
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Wilo kompleksowo dba
o jakość wody w instalacjach
Od pomp, przez naczynia wzbiorcze, separatory, po odpowietrzniki miejscowe
Wilo systemowo podchodzi do zapewnienia odpowiedniej jakości wody w instalacjach.
Bazując na swoim długoletnim doświadczeniu w technice pompowej, wzbogaca ofertę
o nowe rozwiązania, takie jak separatory zanieczyszczeń, systemy od odgazowania oraz
systemy stabilizacji ciśnienia. Tym samym Wilo staje się systemowym dostawcą spokoju
zarówno dla wykonawców, projektantów, jak i użytkownika końcowego. Systemowe
podejście nie dotyczy tylko i wyłącznie wprowadzenia dodatkowych produktów do oferty
Wilo. Użytkownik końcowy bowiem, który zastosuje w swojej instalacji jednocześnie
pompy obiegowe oraz systemy jakości wody Wilo, otrzyma dodatkowy Pakiet
Bezpieczeństwa postaci przedłużenia gwarancji na wszystkie urządzenia do lat 5.

w instalacjach grzewczych i chłodniczych wy-

stępuje sporo niekorzystnych zjawisk związanych
z wodą jako medium i zmianą jej temperatury, jak
korozja, osadzanie się kamienia, czy zanieczyszczenie mikrobakteryjne wody. Są one przyczyną nadmiernego zużycia energii, słabej wydajności systemu oraz jego awar yjności, mogą również
spowodować konieczność wcześniejszej wymiany
instalacji i jej elementów. Dbałość o jakość wody
w zamkniętych instalacjach grzewczych i układach
chłodzenia i jej odpowiednie uzdatnianie to gwarancja sprawnie pracującej instalacji, czyli niezawodnej, cichej, z przepływem zapewniającym dostarczenie wymaganej energii.

Aby jednak tak było, trzeba w instalacji m.in. stabilizować ciśnienie, usuwać powietrze i zanieczyszczenia.

Stabilizacja ciśnienia
Wytyczne projektowania wodnych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach, w których czynnikiem ciepła jest woda, zawarte są w polskiej normie PN-EN 12828. Kryteria projektowania odnoszą
się do wodnych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach z maksymalną temperaturą pracy nieprzekraczającą 105ºC. Norma PN-EN 12828
zwraca uwagę, aby instalacja grzewcza wyposażona była w urządzenia do regulacji i utrzymywa-

nia odpowiedniego ciśnienia, w celu zapewnienia
w niej minimalnego ciśnienia roboczego. Spełnienie tego warunku, przy zachowaniu dobrej praktyki inżynierskiej podczas montażu i pierwszego uruchomienia, w znaczący sposób pozwoli zmniejszyć
negatywne skutki pracy instalacji w warunkach,
w których wartość minimalnego ciśnienia roboczego nie jest zachowana.

Wilo-Sinum – układy pompowe
Układy grzewcze i chłodzenia wykorzystują wodę do
transportu energii, ponieważ jest to najbardziej opłacalne medium. Woda zwiększa swoją objętość, kiedy

zostaje ogrzana i zmniejsza ją, kiedy jest schłodzona.
W przypadku układów zamkniętych o dużej objętości lub wysokości statycznej tradycyjne naczynia
wzbiorcze nie są najbardziej efektywnym rozwiązaniem pod względem ciśnienia pracy lub wykorzystania przestrzeni. Do takich właśnie układów Wilo
proponuje gotowe układy pompowe Wilo-Sinum ze
zbiornikiem wyrównawczym i urządzeniami sterującymi. Propozycja obejmuje szeroką gamę modeli,
o wysokich wydajnościach i różnorodności, która
może być dodatkowo wzmocniona przez dodanie
licznych elementów wyposażenia dodatkowego. Dzięki temu urządzenia wyrównawcze Wilo-Sinum mogą
być wykorzystywane w wielu różnych sytuacjach.
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trójniki, zabezpieczenie przed przepływem wstecznym dla systemów podtrzymywania ciśnienia kontrolowanych pompą do instalacji wody grzewczej
i lodowej (chłodzącej), opcjonalne urządzenia sterujące, a także czujniki pęknięcia membrany, analogowy moduł sygnalizacji (0-10 V) objętości zbiornika (0-100%) i ciśnienia systemu (0-16 barów), czy
moduł karty SD.

Urządzenia do odpowietrzania
i separatory powietrza/zabrudzeń
Systemy, w których woda jest odpowiednio odpowietrzona i wolna od zanieczyszczeń, są bardziej wydajne, generują mniej hałasu i mają dłuższą żywotność. W produktach Wilo zastosowano sprawdzone
i innowacyjne technologie usuwania powietrza i cząstek stałych z wody, wykorzystujące koalescencję
i redukcję prędkości przepływu.
Zarówno w zastosowaniach domowych, jak i komercyjnych z dużymi układami grzewczymi i chłodzenia,
produkty Wilo do automatycznego odpowietrzania
i separatory powietrza/zabrudzeń stanowią najbardziej efektywne rozwiązanie.

Wilo-Sinum to gotowe układy pompowe do podwyższenia ciśnienia, odpowietrzania i uzupełniania wody w zamkniętych układach grzewczych
(zgodnie z normą EN 12828) oraz układów wody
lodowej (chłodzącej).
Naczynie wzbiorcze o wyrównanym ciśnieniu Wilo-Sinum jest dobierane w zależności od całkowitej objętości układu i obciążenia kotła lub agregatu
chłodniczego. Zbiornik Wilo-Sinum zapewnia 80% wydajności niezależnie od wysokości statycznej układu.
Jest to doskonałe rozwiązanie dla dużych lub wysokich systemów, w których zastosowanie urządzeń wyrównawczych z seryjną membraną jest ograniczone.
Wilo zadbało o kompleksowe wyposażenie układu
pompowego, oferuje więc m.in.: giętkie przyłącza,

Miejscowe odpowietrzniki automatyczne
Woda w instalacji zawiera powietrze, które może prowadzić do korozji i zmniejszać przepływ ciepła. Odpowietrzniki pływakowe serii Wilo-Carus są montowane w miejscach, gdzie gromadzi się powietrze.
Powietrze zbiera się w urządzeniu, powodując opadnięcie pływaka i otwarcie zaworu uwalniającego powietrze. Następnie ciśnienie wody wypycha powietrze na zewnątrz, pływak unosi się i zamyka zawór.
Wilo-Carus wykonane są z mosiądzu. Większość typów jest wyposażona w zawór odcinający ułatwiający montaż i demontaż.
Separatory
Usuwają powietrze i zabrudzenia z wody systemowej,
wydłużając tym samym żywotność pomp, kotłów,

urządzeń sterujących i innego wyposażenia dodatkowego systemu. Przeznaczone są do stosowania
w zamkniętych układach grzewczych i chłodzenia.
…powietrza
Wilo oferuje szeroką gamę separatorów powietrza
pod nazwą handlową Wilo-Voda Air, w tym separatory do instalacji poziomych, pionowych, czy specjalne
separatory powietrza wykonane ze stali z technologią
Dual Zone Flow Diversion. Opatentowane rozwiązanie Dual Zone Flow Diversion łączy wszystkie obecne
technologie oddzielania cząsteczek powietrza i zabrudzeń od wody systemowej: koalescencję, obniżenie
prędkości przepływu i spadek ciśnienia. Pod wpływem koalescencji, mikropęcherzyki przyczepiają się
do metalu i innych powierzchni, obniżenie prędkości
przepływu wody systemowej powoduje uniesienie
pęcherzyków powietrza, a spadek ciśnienia uwalnia
gazy rozpuszczone w przetłaczanym medium. Połączenie tych trzech technologii wraz z optymalnym
przepływem w systemie gwarantuje najlepszy wynik.

t e c h n i c z n y

s tr. 41

dalej

…zabrudzeń
Separatory zabrudzeń Wilo-Voda Dirt chronią kotły,
pompy i wyposażenie przed uszkodzeniami spowodowanymi osadzaniem się cząstek zabrudzeń.
….połączone separatory powietrza/zabrudzeń
Separatory powietrza Wilo-Voda Air & Dirt usuwają
nawet najmniejsze mikropęcherzyki i drobne cząsteczki zabrudzeń i z wody systemowej.
Automatyczne systemy odgazowania
i uzupełniania
Do aktywnego odgazowania i automatycznego uzupełniania zamkniętych układów ogrzewania i chłodzenia
służą Wilo-Tagus vac. Te ciśnieniowe odpowietrzniki
stopniowe wykorzystują próżnię do wysokowydajnego odgazowywania systemów zamkniętych. Ponadto
Wilo-Tagus vac zapewnia automatyczne uzupełnianie
systemu po odgazowaniu wody uzupełniającej. Może
być stosowany w połączeniu z urządzeniem wyrównawczym ciśnienia Wilo-Sinum.
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Indywidualna wentylacja
sal lekcyjnych i wykładowych
Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach już istniejących
Paweł Koszorek

Koniec drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku można określić jako znaczny
wzrost świadomości naszego społeczeństwa na temat jakości życia. Zaczęliśmy
zwracać uwagę na to, co jemy, co pijemy, jakich produktów używamy na co dzień,
jakimi samochodami się poruszamy, jakim powietrzem oddychamy. W każdej
z tych dziedzin poszukujemy rozwiązań zachowujących w pełni swoje funkcje,
jednocześnie niemających negatywnego wpływu ani na nasz organizm, ani na
otaczające nas środowisko. Na szczególną uwagę zasługuje jakość powietrza,
którym oddychamy każdego dnia, a przede wszystkim jakość powietrza
w pomieszczeniach, w których przebywamy.

Co wpływa na jakość powietrza

w pomieszczeniach?

1 Centrala wentylacji indywidualnej CGL
marki WOLF [1]

Parametry komfortu cieplnego oraz jakość powietrza to najważniejsze jego cechy. Pod pojęciem jakości należy rozumieć przede wszystkim obciążenie
hałasem oraz stężenie zanieczyszczeń, takich jak [2]:
· gazy i pary, tj. CO2, CO, SO2, NOx, O3 i inne;
· substancje zapachowe np. wyziewy ludzkie i zwierzęce, wyziewy wytwarzane przez bakterie, wyziewy z materiałów budowlanych;
· aerozole – pyły nieorganiczne takie jak włókna i metale ciężkie oraz pyły;
· zarazki, bakterie, grzyby i zarodki grzybów.
Poziom hałasu określa polska norma PN-B-021512:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed

hałasem w budynkach - Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Wskazuje ona, że w pomieszczeniach przebywania ludzi dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu
przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie L Aeq, nie powinien przekraczać,
w zależności od rodzaju pomieszczenia, 50 dB. Warto przy tym zaznaczyć, że jest to górna granica wskazana przez normę. Przykładowo w szkolnych salach
lekcyjnych wartość ta powinna oscylować w granicach 35-40 dB. Zbliżone wartości określa również
norma PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych – Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.
Poziom zawartości zanieczyszczeń w technice wentylacyjnej określa się najczęściej dwoma sposobami:

Wentylacja indywidualna sali centrum szkoleniowego
WOLF GmbH, Niemcy [1]
na podstawie stężenia wszystkich zanieczyszczeń
w powietrzu za pomocą tzw. czujników jakości
powietrza lub, zdecydowanie częściej, na podstawie stężenia dwutlenku węgla (CO2) w powietrzu
za pomocą czujników CO2. Jest to uwarunkowane
czynnikami ekonomicznymi, urządzenia realizujące wspomniane pomiary są zdecydowanie tańsze
od specjalistycznej aparatury badającej skład powietrza. Obie wartości mierzone są w ilości cząsteczek zanieczyszczeń na milion cząsteczek powietrza (ppm – z ang. parts per milion).

01/2019

a r t y k u ł

HOME
Dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla CO2 określa norma PN-EN 13779:2008, wskazuje ona maksymalne dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla
na poziomie 1200 ppm, przy czym wartość zalecana to 1000 ppm. Pomimo zastąpienia normy PN-EN
13779:2008 normą PN-EN 16798-3:2017-09 jest ona
często wykorzystywana do określania maksymalnego stężenia zanieczyszczeń w pomieszczeniach.

Żyjemy we wnętrzach…
Specyfika życia zmusza nas do korzystania z powietrza bardzo złej jakości, z czego nie zdajemy sobie
sprawy, aż do momentu pojawienia się problemów
zdrowotnych z tym związanych.

Dzień
pracujący

Czynności wykonywane
w pomieszczeniach zamkniętych
Praca
Sen
Dojazd do pracy
Dojazdy do sklepów, na zajęcia
dodatkowe itp.
Higiena
Zakupy
Sprzątanie / drobne prace
porządkowe
Rozrywka (telewizja, Internet itp.)
SUMA

Czas
8 godzin
7 godzin
1,5 godziny
0,5 godziny
1 godzina
1 godzina
1 godzina
1 godzina
21 godzin

Tabela 1 Przykładowy rozkład dnia pracy
Dzień wolny
od pracy

Czynności wykonywane
w pomieszczeniach zamkniętych
Sen
Higiena
Zakupy
Sprzątanie / drobne prace
porządkowe
Rozrywka (telewizja, Internet itp.)
SUMA

Czas
7 godzin
1 godzina
1 godzina
1 godzina
3 godziny
13 godzin

Tabela 2 Przykładowy rozkład dnia wolnego od pracy

Szczególnie istotnym problemem jest jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, dlatego że
to w nich przebywamy większość czasu w naszym
życiu. Istotę problemu świetnie obrazuje prosta
kalkulacja. Wystarczy przyjrzeć się, jak wyglądają
nasze dni w ciągu roku. Weźmy pod lupę standardową osobę pracującą na pełen etat lub osobę
uczącą się.
W roku 2018 mieliśmy 250 dni pracujących oraz
115 dni wolnych od pracy [3], korzystając z założeń
przyjętych w tabeli 1 oraz 2 można łatwo obliczyć,
że w pomieszczeniach zamkniętych spędziliśmy co
najmniej 6745 godzin, co stanowi aż 77% wszystkich
godzin w roku!

Problem wentylacji pomieszczeń
zamkniętych
W nowoczesnym budownictwie zarówno mieszkaniowym, jak i użyteczności publicznej, wentylacja mechaniczna stała się standardem, a wachlarz stosowanych rozwiązań jest bardzo szeroki. W grę wchodzą
systemy od prostej wentylacji nawiewno-wywiewnej
po zaawansowane układy z pełną obróbką cieplno-wilgotnościową oraz jakościową powietrza, tj. układy wentylacji, oczyszczania, grzania, chłodzenia, nawilżania i osuszania powietrza.
Problem jakości, a w szczególności czystości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych jest więc zmorą
przede wszystkim obiektów istniejących, w których
nie przewidziano w projekcie zastosowania wentylacji mechanicznej, a w chwili obecnej jest to niemożliwe. Można wyróżnić trzy podstawowe czynniki,
z powodu których rezygnuje się z wykonania dodatkowych układów wentylacyjnych:
a) konstrukcyjne – np. zbyt mała nośność stropu zabytkowego obiektu, brak możliwości wprowadzenia
zmian konstrukcyjnych ze względu na rodzaj lub wiek
konstrukcji,
b) wizerunkowe/estetyczne – brak możliwości dopasowania elementów instalacji do aranżacji wnętrza

np. stalowy kanał wentylacyjny w dużej prestiżowej
kancelarii prawniczej,
c) ekonomiczne np. ograniczony budżet placówek
publicznych.
Obiekty i pomieszczenia, w których najczęściej korzystamy z zanieczyszczonego powietrza to między innymi:
· szkolne sale lekcyjne,
· sale konferencyjne,
· sale sądowe,
· przychodnie lekarskie,
· biura i gabinety usługowe,
· pomieszczenia placówek administracji publicznej.
Warto zauważyć, że problem dotyczy również pomieszczeń i obiektów, które zostały źle zaprojektowane i pomimo istnienia wentylacji mechanicznej,
a często również systemów pełnej obróbki powietrza,
jego jakość jest niezadowalająca dla użytkowników.
Wszystkie opisane wcześniej pomieszczenia mają
podobne cechy oraz występują w nich podobne
problemy, które uniemożliwiają osiągniecie odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniu. Są to
między innymi:
a) brak układu wentylacji lub układ o zbyt małej wydajności,
b) instalowane w ramach termomodernizacji szczelne okna i drzwi uniemożliwiające działanie wentylacji grawitacyjnej,
c) brak przewietrzania pomieszczeń poprzez otwarcie okien np. ze względów ekonomicznych w okresie zimowym,
d) stałe generowanie zanieczyszczeń powietrza, np.
oddychający uczniowie w sali lekcyjnej zwiększają
stężenie CO2,
e) przestarzałe materiały wykończeniowe.
W pomieszczeniach, w których powietrze nie jest
uzdatniane, tj. nie istnieje odpowiednio wydajna wentylacja stężenie zanieczyszczeń może przekraczać dopuszczalne wartości nawet kilkukrotnie. Jak wskazują badania firm wentylacyjnych stężenie dwutlenku
węgla w typowej sali lekcyjnej (25-30 uczniów, brak
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wentylacji) wzrośnie w ciągu 90 minut z 400 ppm do
nawet 2100 ppm [1]. Taki poziom stężenia powoduje przede wszystkim złe samopoczucie osób w pomieszczeniu, obniża efektywność ich pracy czy koncentrację.

Rozwiązanie problemu: wentylacja
indywidualna
Z poprzedniej części artykułu możemy wnioskować, że aby utrzymać standard powietrza w pomieszczeniach należy je wentylować. Wiemy też,
że nie zawsze możemy zastosować wentylację mechaniczną. W polskich realiach, a w szczególności
w placówkach państwowych takich, jak szkoły czy
urzędy najczęściej wybieranym rozwiązaniem, jest
wietrzenie pomieszczeń za pomocą otwierania okien.
Ma ono jednak szereg wad. Jest to rozwiązanie często
wybierane ze względów ekonomicznych. Oszczędności są jedynie pozorne, ochłodzone pomieszczenia w okresie zimowym należy powtórnie ogrzać, co
powoduje podniesienie kosztów ogrzewania obiektu
oraz obniża komfort termiczny użytkowników. Wietrzenie pomieszczeń jest procesem nieregulowanym,
tzn. nie mamy wpływu na to, ile powietrza świeżego wprowadzimy do pomieszczenia. Dodatkowo takie powietrze nie jest w żaden sposób filtrowane,
a do wnętrza przedostają się także zanieczyszczenia
z zewnątrz, jak spaliny samochodowe.
Rozwiązaniem pozwalającym zachować wysoki standard powietrza, bez konieczności ponoszenia dużych kosztów inwestycyjnych i bez ingerencji w budynek jest indywidualna wentylacja pomieszczeń.
Główną ideą takiego rozwiązania jest zastosowanie urządzeń wentylacyjnych do obsługi jednego
lub kilku pomieszczeń zlokalizowanych blisko siebie
lub obok siebie, np. dwóch kolejnych sal lekcyjnych.
Zalety wentylacji indywidualnej to:
· poprawa jakości powietrza w obsługiwanym pomieszczeniu,
· filtracja świeżego powietrza,
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2 Schemat ideowy instalacji wentylacji indywidualnej na podstawie urządzenia CGL marki WOLF [1].
Urządzenie w pomieszczeniu obsługiwanym

CZERPNIA

Urządzenia wentylacji indywidualnej instaluje się
bezpośrednio w pomieszczeniu wentylowanym lub
pomieszczeniu sąsiadującym. Powinny one mieć
możliwość nawiewu i wyciągu powietrza z pomiesz-

WYRZUTNIA
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czenia bez wykorzystania kanałów. Na fot. 2 oraz 3
przedstawiono schematy ideowe instalacji wentylacji
indywidualnej w dwóch, przykładowych wariantach:
· fot. 2 – urządzenie zainstalowane wewnątrz pomieszczenia wentylowanego z nawiewem i wyciągiem bezpośrednim (bez kanałów),
· fot. 3 – urządzenie zainstalowane poza pomieszczeniem kanałowym, z nawiewem kanałowym, podwójnym wyciągiem bez kanałów (z pomieszczenia
obsługiwanego oraz korytarza).
Największą popularność urządzenia wentylacji indywidualnej zdobywają przede wszystkim na terenie Europy, głównie na terenie Francji oraz Niemiec. Najwięcej
tych urządzeń instaluje się w szkołach oraz centrach
szkoleniowych i konferencyjnych. Na zdjęciach 4, 5 i 6
przedstawiono przykładowe instalacje firmy WOLF.

NAWIEW

WYWIEW

4 Wentylacja indywidualna sali lekcyjnej
w szkole, Niemcy [1]

WYWIEW

3 Schemat ideowy instalacji wentylacji indywidualnej
na podstawie urządzenia CGL marki WOLF [1].
Urządzenie poza pomieszczeniem obsługiwanym
· mała odległość urządzenia wentylującego od pomieszczeń wentylowanych,
· brak ingerencji w konstrukcję budynku,
· minimalna ilość elementów instalacji,
· obniżenie kosztów eksploatacyjnych dzięki odzyskowi ciepła w urządzeniu wentylacyjnym,
· koszt inwestycyjny niższy niż w przypadku wentylacji centralnej,
· możliwość kontroli takich parametrów, jak stężenie CO2 czy temperatura,
· duża elastyczność montażu urządzenia wentylującego, a dzięki temu możliwość dopasowania instalacji do aranżacji wnętrza budynku.

5 Wentylacja indywidualna sali centrum szkoleniowego WOLF GmbH, Niemcy [1]
6 Wentylacja indywidualna sali centrum szkoleniowego
WOLF GmbH, Niemcy [1]
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Rozgrzewająca
wizja przyszłości
Ogrzewanie umożliwiło ludziom kolonizację miejsc, które wydawały się
niemożliwe do zamieszkania ze względu na niesprzyjające warunki klimatyczne.
Sama, dość prosta koncepcja ogrzewania była modyfikowana przez stulecia,
aż uzyskała formę i funkcjonalność, jaką znamy dziś. Oczywiście współczesne
ogrzewanie jest zdecydowanie bardziej wydajne niż jeszcze kilkanaście lat temu,
ale niedługo cyfrowa rewolucja technologiczna i tu odciśnie swoje piętno. Mowa
o IoT, AI i ML, które w znaczący sposób zmienią sposób, w jaki ludzie ogrzewają
swój organizm. Inteligentne maty grzewcze przyczepiane do ubrań, mapy
cieplne, czy systemy wykorzystujące moc matki natury to tylko początek zmiany.
7 Stężenie dwutlenku węgla CO2 w czasie w zależności od rodzaju wentylacji [1]
Efekt wentylacji można łatwo zaobserwować na powyższym wykresie. Ilustruje on badania przeprowadzone przez firmę WOLF pokazujące stan powietrza
w sali szkolnej podczas przewietrzania za pomocą
otwierania okna oraz wentylacji za pomocą urządzenia wentylacji indywidualnej CGL.

Podsumowanie
Problem złej jakości powietrza – tj. powietrza zanieczyszczonego daje się rozwiązać w sposób prosty
i względnie tani. Nie należy planować przebudowy
budynku, ani też tworzyć wakatu dla osoby zajmującej się wietrzeniem klas lekcyjnych. Problem rozwiązuje indywidualna wentylacja kluczowych pomieszczeń. Istotne jest jednak poznanie istoty problemu
i uświadomienie sobie, że zignorowanie tej sprawy
ma negatywne konsekwencje. Powietrze brudne

użytkowników naraża na pogorszenie koncentracji,
zmęczenie, pogarsza ich komfort pracy, a w skrajnych
przypadkach może zagrażać ich zdrowiu lub życiu.
Zanieczyszczenia, osadzając się na przegrodach budynków pogarszają również ich ogólną kondycje, co
finalnie może prowadzić nawet do uszkodzenia konstrukcji. Zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza
we wszystkich pomieszczeniach powinno być priorytetem przy określeniu ich przydatności do użytku.
Bibliografia
[1] WOLF Technika Grzewcza Sp. z o.o. – materiały
własne firmy
[2] Ullrich H.J.: Technika klimatyzacyjna – Poradnik.
Wyd. MASTA, Gdańsk, 1998.
[3] Maczalska I.: Wymiar czasu pracy pracowników
zatrudnionych w 2018 roku. Strona internetowa pit.
pl, Dostęp 02.01.2019 Internet: kliknij

Dzisiejsze systemy ogrzewania oparte są na po-

mysłach i projektach, których początki sięgają najstarszych cywilizacji. Sprawdzone sposoby były najlepsze,
jednak potrzeba komfortu cieplnego towarzyszyła ludzkości od zawsze. Dziś to my definiujemy warunki, w jakich chcemy żyć, nie zważając na przeszkody, które stawia przed nami nieprzychylna aura. Jednak nadal
stosujemy rozwiązania, które są w tyle za możliwościami, jakie oferuje współczesna technologia.

„Łatając” ciepło, czyli osobiste
zarządzanie termiczne
Co by się stało, gdyby zamiast podnosić temperaturę za
pomocą termostatu, można było ogrzać się dzięki zaawansowanym technologicznie, elastycznym naszywkom montowanym do ubrań? Jednocześnie nastąpiłaby
redukcja wytwarzanych zanieczyszczeń – przede wszystkim dwutlenku węgla – a to nie wszystko! Moglibyśmy
też płacić mniejsze rachunki za energię, a to kuszące.

Inżynierowie z Rutgers i Oregon State University znaleźli opłacalny sposób wytwarzania cienkich, trwałych
łat grzewczych, które za pomocą intensywnych impulsów świetlnych łączą
się z poliestrem za pomocą drobnych
srebrnych drutów. Ich skuteczność
grzewcza jest prawie o 70% wyższa niż
podobnych rozwiązań z przeszłości,
które zostały opracowane przez inne
ośrodki badawcze, wynika z badań
przeprowadzonych przez Rutgersa.
Są tanie w produkcji, mogą być zasilane bateriami
wielkości monet i bez problemu dostarczą ciepło
wszędzie tam, gdzie ludzkie ciało tego potrzebuje,
ponieważ można je naszyć jako łaty. Jak podaje raport Rutgersa 47% globalnej energii jest wykorzysty-
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wane do ogrzewania wnętrz, a niemal połowa z tego
jest marnowana na ogrzewanie pustej przestrzeni
i obiektów zamiast ludzi.
Osobiste zarządzanie termiczne, które koncentruje się na ogrzewaniu wyłącznie ciała ludzkiego w razie potrzeby jest nowym rozwiązaniem tego problemu. Takie łatki mogą również pewnego dnia pomóc
ogrzać każdego, kto pracuje lub uprawia sport na
wolnym powietrzu. W porównaniu do obecnie wykorzystywanych łat termicznych, wynalazek Rutgers
i Oregon State University generuje więcej ciepła i jest
bardziej odporny na zgięcia, pranie i działanie wilgoci czy wysokiej temperatury przez to lepiej sprawdza
się w codziennym życiu.

Darmowa energia głęboko pod
naszymi stopami
Elektrownie węglowe, wiatrowe czy atomowe mogą
okazać się ślepym zaułkiem w drodze do energetycznej niezależności człowieka.

Pod naszymi stopami leży gigantyczna i nigdy nie eksploatowana ilość
energii, która jest odnawialnym i stabilnym źródłem – a do tego wolnym
od emisji CO2. Gdzie dokładnie się
znajduje? Naukowcy zamierzają dostać się w głąb Ziemi, aby ją wydobyć.
Jeśli im się to uda, będzie to przełom
technologiczny.

– Perspektywa dotarcia do położonych głębiej niż kilka kilometrów warstw ziemi jest z pewnością kwestią
czasu, a wydobycie zgromadzonych tam pokładów
energii cieplnej na pewno odmieni rynek grzewczy
i energetyczny. Warunkiem jest, czy będą to rozwiązania ekonomicznie efektywne. Obecnie dostępne źródła geotermalne nie zawsze spełniają to kryterium –

komentuje Marcin Kotarski z Rettig Heating.
Nie ma wątpliwości, że operacja wiercenia wymaga wysoce zaawansowanego przygotowania technicznego. Z tego powodu „główny przełom” musi
najpierw zostać sprawdzony w specjalnie zaprojektowanym symulatorze. Zostało on już opracowany
przez niezależną organizację badawczą SINTEF, która wcześniej wykorzystywała podobny symulator do
operacji wiertniczych na ropę i gaz.
Zostanie on teraz zainstalowany wraz ze wszystkimi dostępnymi danymi na temat planowanego odwiertu i jego lokalizacji. Umożliwi to naukowcom
wirtualne „loty testowe” całej operacji wbijania się
w głąb Ziemi.
Podczas gdy prace nad modelowaniem i symulacją
zaawansowanej operacji wiercenia trwają, kolejny
zespół badawczy będzie miał do czynienia z zupełnie innymi problemami.
SINTEF ICT posiada również grupę badawczą działającą pod inspirującą nazwą „Harsh Environment
Instrumentation”. Øyvind Stamnes jest członkiem
tej grupy, która pracuje nad opracowaniem specjalistycznej sondy, która zostanie opuszczona do odwiertu w celu zarejestrowania i zmierzenia zachowania się studni.
Operacja wiercenia musi być szczegółowo monitorowana, aby w razie nieprzewidzianych zdarzeń uzyskać
jak największą kontrolę nad studnią. Ale jak można
zbudować system elektroniki i czujników zdolnych do
wytrzymania temperatur do 450oC i nacisków, które
zniszczyłyby większość instrumentów, które znamy
dzisiaj? Niestety na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe. Dlatego pomysł realizowany jest w formie wirtualnej symulacji.

Zielone miasta
Wiele aglomeracji pracuje nad sposobami, które
pozwolą na złagodzenie doskwierającego letniego
upału. Podczas gdy słupki rtęci przekraczają 30°C
klimatyzatory pracują na maksymalnych obrotach,

pochłaniając wielkie ilości energii. Stąd pomysł na
obniżenie temperatury w mieście w alternatywny
sposób – pasywny.
– Tego typu rozwiązania już stosowane są w największych metropoliach na świecie, np. Chicago i Nowym
Jorku czy Toronto. Co więcej, zaabsorbowana energia słoneczna może być wykorzystywana jako dodatkowe źródło ciepła. Jest to o tyle ciekawe, że przecież
większość dachów nie jest w ogóle zagospodarowana – opisuje sytuację rynkową Karolina Kaszkiewicz
z Rettig Heating.

Jak można użyć dachu budynku, by
regulować warunki temperaturowe?
Poprzez instalowanie chłodnych dachów, które są pokryte materiałami
odbijającymi światło. Często też stosuje się pokrewną metodę w postaci zielonych dachów, które są pokryte
roślinnością. Obniżają one temperaturę poprzez chłodzenie wyparne, gdy
wilgoć jest uwalniana do powietrza.

Naukowcy odkryli, że chłodne dachy redukują temperaturę w ciągu dnia, podczas gdy zielone dachy doprowadziły do niewielkiego wzrostu temperatury w ciągu
dnia i nieco większego obniżenia temperatury w nocy,
ze względu na niższą pojemność cieplną gleby w porównaniu z tradycyjnymi materiałami budowlanymi.

Pozostaje jeszcze kwestia określenia
poszczególnych miejsc, które wymagają zastosowania tego typu rozwiązania.
Do tego wykorzystywana jest koncepcja
miejskiej wyspy ciepła (UHI), zjawisko
w którym obszary miejskie są znacznie
cieplejsze niż otaczające obszary wiejskie.
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Metodologia szacowania UHI ciągle się
zmienia, tworząc szeroką gamę różnych punktów danych.
Przełom nastąpił w 2018 roku, gdy doktorant 3. roku
uniwersytetu z Yale opracował algorytm, który jest
dostępny dla wszystkich. Dzięki integracji z serwisem Google Maps globalne szacunki UHI oparte na
spójnej metodologii są dostępne do publicznej konsumpcji – w sposób bardziej szczegółowy i łatwiejszy
do zrozumienia niż kiedykolwiek wcześniej.
Twórca, Pan Chakraborty spędził blisko dwa lata na
opracowaniu algorytmu. Uważa się, że mapa będzie
cennym narzędziem jako publiczna baza danych dla
naukowców, a także planistów i decydentów, którzy szukają sposobów na obniżenie temperatury ich
miast w obliczu globalnego ocieplenia.
Dzięki rozwiązaniom opartym o wielkie zbiory danych
i uczeniu maszynowemu, sposób, w jaki ludzie myślą
o komforcie cieplnym, może się diametralnie zmienić.
Poszukując alternatywnych źródeł energii i sposobów
na zmniejszenie śladu węglowego, ludzkość znalazła
się pomiędzy młotem a kowadłem, ponieważ każde
z obecnie dostępnych rozwiązań niesie za sobą
kosztowne konsekwencje. Dzięki technologii opartej
o koncepcję ogrzewania osobistego i inteligentnych miast
pojawiła się szansa na przedefiniowanie sposobu, w jaki
ludzie zapewniają sobie uczucie komfortu cieplnego.
– Ogrzewanie będzie towarzyszyć ludziom zawsze, jak
prąd czy czysta woda. Dziś jego obecność jest tak oczywista, że niemal zapominamy o jego istnieniu. Dopiero gdy go zabraknie, zdajemy sobie sprawę, jak ważną
rolę pełni w naszym życiu. Czy branża grzewcza gotowa jest na rewolucję? Jak najbardziej, chociaż uważam,
że to będzie powolna ewolucja, która małymi kroczkami poprowadzi nas do dużej zmiany, na którą wszyscy czekają – podsumowuje Emilia Dudek z Rettig
Heating, światowego lidera w branży grzewczej.
Materiał firmy Rettig Heating (marki Purmo)
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Raport z badań przeprowadzonych
przez Climate Central
Hot and Getting Hotter: Heat Islands Cooking U.S. Cities
swoim portalu raport (także w wersji interaktywnej)
pokazujący w bardzo przemawiający do czytelników
sposób, jak bardzo temperatura w miastach latem
różni się od temperatury terenów poza.
Raport zawiera analizę temperatury mierzonej latem
w 60 największych miastach USA. Analiza ta wykazała, że
w ciągu ostatnich 10 lat 57 miast miało mierzalne efekty
miejskiej wyspy ciepła. Jednodniowe temperatury miejskie w niektórych obszarach miejskich były o 27°F (15°C)
wyższe niż na otaczających obszarach wiejskich, a średnio we wszystkich 60 miastach, maksymalna jednodniowa różnica temperatury wynosiła 17,5°F (9,7°C).
Zanieczyszczenie powietrza ma istotny wpływ na
podniesienie temperatury w miastach. Wszystkie

51 miast z odpowiednimi danymi wykazało statystycznie
istotną korelację między wyższą dzienną temperaturą
w lecie a niską jakością powietrza (mierzoną stężeniami ozonu w warstwie przyziemnej). Temperatura jest
wymuszana przez zwiększenie urbanizacji i globalnego
ocieplenia wywołanego przez człowieka, co może podważyć ciężko wywalczoną poprawę jakości powietrza
i zdrowia publicznego w ciągu ostatnich kilku dekad.
W dwóch trzecich analizowanych miast (41 z 60) wydaje
się, że urbanizacja i zmiany klimatyczne łączą się, aby
zwiększyć letnie upały szybciej niż sama zmiana klimatu podnosi temperatury w regionie. W trzech czwartych
(45 z 60) zbadanych miast obszary zurbanizowane ocieplają się szybciej niż sąsiednie obszary wiejskie.

Strona portalu organizacji
www.climatecentral.org

Raport interaktywny

Raport w wersji PDF

Miasta są prawie zawsze gorętsze niż otaczają-

ce je obszary wiejskie, ale globalne ocieplenie potęguje ten upał i jeszcze go pogarsza. W przyszłości takie połączenie urbanizacji i zmiany klimatu może
podnieść temperaturę w miastach do poziomów zagrażających zdrowiu ludzkiemu, obciążyć zasoby
energetyczne i obniżyć wydajność gospodarczą.
Na świecie prowadzonych jest wiele badań „miejskich wysp ciepła”. Przykładowo amerykańska organizacja Climate Central opublikowała w 2014 roku na

Przykładowe 2 miasta z raportu: Chicago i Los Angeles. Zdjęcia pokazują maksymalną i przeciętną różnicę temperatury latem w mieście i poza nim. Różnica temperatury
1°F odpowiada różnicy temperatury 0,556°C, czyli np. dla Los Angeles maks. różnica temperatury 27°F to około 15°C, a przeciętna różnica to 2,4°F, czyli 1,3°C
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Nowe złączki Megapress S
Systemy instalacyjne Megapress i Megapress S pozwalają na znacznie bezpieczniejszy i bardziej ekonomiczny montaż instalacji ze stali grubościennej. W przypadku rur o średnicach od
⅜ do 2″ zaprasowywanie złączek jest nawet 60% szybsze niż tradycyjne spawanie. Ponadto
przy zastosowaniu tej technologii, pozostałości wody w przewodach nie stanowią już problemu. Dodatkowo technika zaprasowywania gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa, ponieważ nie używa się tu otwartego ognia.
Wymienione korzyści są istotne dla instalatorów, zwłaszcza w przypadku dużych instalacji przemysłowych, których montaż był do tej pory zarezerwowany tylko dla specjalnie przeszkolonych spawaczy. Dzięki systemowi Megapress, takie projekty może teraz realizować
praktycznie każdy wykonawca instalacji sanitarnych. Jest to znacząca przewaga konkurencyjna, zwłaszcza przy dzisiejszym niedoborze wykwalifikowanych spawaczy na polskim rynku.
Nowe złączki Megapress S z okrągłą uszczelką z FKM o średnicy od ⅜ do 2″ można stosować
przy temperaturze roboczej do 140°C i ciśnieniu do 16 bar. Typowymi przykładami są tu instalacje przemysłowe o wyższym obciążeniu termicznym oraz przewody pierwotne i wtórne
lokalnych i miejskich sieci ciepłowniczych za wejściem do budynku.
Firma Viega uzyskała świadectwo dopuszczenia złączek Megapress S o wymiarach od ⅜ do
2″, z elementem uszczelniającymi z FKM do stosowania w sieciach ciepłowniczych za wejściem do budynku, wydane zgodnie z przepisami AGFW FW 524 przez Materialprüfanstalt
z Dortmundu. Dodatkowo przeprowadzono badania starzenia materiałów między innymi
w Fernwärme-Forschungsinstitut w Hanowerze oraz w O-Ring Prüflabor Richter. Złączki mają
również certyfikat TÜV i VdS.
Złączki Megapress S są wykonane ze stali 1.0308 i pokryte powłoką cynkowo-niklową.
Można je stosować w połączeniu z rurami stalowymi do gwintowania wg PN EN 10255 oraz
rurami stalowymi kotłowymi wg PN EN 10220/10216-1 i PN EN 10220/10217-1. Kształtki nadają się zarówno do rur bezszwowych, spawanych, czarnych lub ocynkowanych, jak i malowanych przemysłowo lub powlekanych żywicą epoksydową. Do zaprasowania służą sprawdzone szczęki i pierścienie zaciskowe Megapress ze szczękami przegubowymi.
Wszystkie kształtki Megapress S mają charakterystyczny dla firmy
Viega profil SC-Contur. Dzięki temu rozwiązaniu każde niezaprasowane połączenie jest od razu widoczne przy próbie szczelności. Po prawidłowym
zaprasowaniu złączka pozostaje
trwale szczelna i natychmiast gotowa do eksploatacji.

VIEGA

GROHE Euphoria SmartControl
System prysznicowy GROHE Euphoria SmartControl to połączenie technologii i wysokiej jakości. Innowacyjny sposób obsługi systemu SmartControl
zapamiętuje upodobania użytkownika. W praktyce oznacza to wciśnięcie
przycisku, by uruchomić przepływ wody, przekręcenie go, by dostosować ciśnienie i ponowne wciśnięcie, by go zatrzymać, a wszystkie ustawienia zostaną zapamiętane. Możliwe jest również korzystanie z deszczownicy i prysznica
ręcznego jednocześnie. Deszczownica o wielkości 310 mm, dostępna jest
w wersji okrągłej lub kwadratowej, powłoka StarLight ma chromowane wykończenia o wysokim połysku i eleganckie szkło akrylowe MoonWhite.

GROHE

Pionowe grzejniki ATLANTIC
Tradycyjne grzejniki w formie poziomej zajmują więcej miejsca wzdłuż ścian.
Rozwiązaniem są urządzenia w formie pionowej, których wysokość dochodzi
do 1,7 metra, a szerokość jest mniejsza niż 0,5 metra. Na rynku dostępne są
2 grzejniki elektryczne, których wysokość dochodzi do 1,57 m (Calisia) i 1,7 m
(Galapagos), a szerokość ma mniej niż 0,5 m. Są tak wąskie, że można zainstalować je niemal w dowolnym miejscu. Urządzenie takie może być zainstalowane:
- na wąskiej powierzchni ściany np. w pobliżu okien i drzwi lub między
2 oknami na jednej ścianie;
- w narożniku pomieszczenia.
Grzejniki, które mają ponad 1,5 metra wysokości, zalecane są także do wysokich pokojów, w których można w pełni wyeksponować ich walory.
Do sterowania obydwoma modelami grzejników, w formie pionowej, służyć
może aplikacja mobilna Cozytouch. Za pomocą smartfona czy tabletu kontroluje się więc parametry pracy urządzenia i wydatki dotyczące energii.
System ten rozpoznaje, za pomocą czujnika ruchu i światła, czas obecności i nieobecności w domu oraz zapamiętuje te dane. Następnie uruchamia
urządzenie przed powrotem domowników, aby zapewnić im komfortową
temperaturę. Jeśli sensory wykryją wcześniejszy powrót do domu - urządzenie samo, w krótkim czasie, nagrzeje pomieszczenie.

ATLANTIC-POLSKA
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System recoVAIR VAR 60

W przeciwieństwie do centralnych układów wentylacji, recoVAIR VAR 60 nie wymaga układania przewodów powietrznych. Urządzenia są przeznaczone do wbudowania w ścianę zewnętrzną domu i bezpośredniego przyłączenia do instalacji elektrycznej. Dzięki temu recoVAIR VAR 60 idealnie nadają się do zamontowania w już zamieszkanych budynkach.
Tryby pracy można wygodnie ustawiać za pomocą pilota. W trybie sterowania ręcznego można wybrać trzy poziomy wentylacji. W trybie automatycznym wentylacja dostosowuje się do wilgotności powietrza.
W trybie wywiewu strumień usuwanego powietrza oddaje energię cieplną do ceramicznego wymiennika. W trybie nawiewu strumień świeżego powietrza odbiera zgromadzoną energię.
Sprawność sięga 90% i należy do najwyższych na rynku układów lokalnej wentylacji.
Idealna synchronizacja wywiewu i nawiewu powietrza.
Systemy recoVAIR VAR 60 działają na zasadzie zmiennej wentylacji, co oznacza, że na przemian usuwają zużyte
powietrze na zewnątrz lub dostarczają powietrze zewnętrzne do wewnątrz. Kierunek przepływu zmienia się co
70 sekund.
Do komunikacji między urządzeniami służą przewody lub przesył sygnałów częstotliwości radiowej, które
upraszczają instalację.

VAILLANT
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Grzejniki kanałowe Aquilo FMK
Dane techniczne grzejników kanałowych Aquilo FMK
Szerokość
180, 260, 290, 340,420 mm
Długość
od 1000 do 3500 mm
Wysokość
90, 110, 140 mm
Materiał wymiennika rurki miedziane
z nałożonymi lamelami
aluminiowymi
Materiał wanny
standard: blacha stalowa
obustronnie ocynkowana,
od wewnątrz lakierowana
proszkowo na kolor czarny
RAL 9005
opcjonalnie: stal nierdzewna
Materiał kratki
drewno (dąb, buk)
duraluminium w kolorach
do wyboru: naturalny, złoty,
jasny brąz, ciemny brąz lub
czarny
stal nierdzewna
Wyposażenie
odpowietrznik ręczny, korek
wymiennika
spustowy, 2 osłony boczne
wymiennika, zestaw giętkich
przyłączy ze stali nierdzewnej
o długości 10 cm z gwintem
G 1″
Przyłącza wodne
2 x G ½″ – gwint wewnętrzny
Ciśnienie robocze
10 bar
Temp. maksymalna
110oC
Ciśnienie próbne
13 bar

Aquilo FMK przeznaczone są do montażu w podłogach
ogrzewanych pomieszczeń.
Elementem grzejnym jest miedziano-aluminiowy wymiennik ciepła, pomalowany na kolor czarny, zamontowany w wannie stalowej, obustronnie ocynkowanej,
pomalowanej od wewnątrz także na kolor czarny.
Od góry grzejnik zabezpieczony jest poprzeczną lub podłużną kratką maskującą wykonaną z materiału z oferty
producenta, którą należy zamawiać osobno.
Podłączenie wymiennika do instalacji grzewczej poprzez dwa króćce z gwintem wewnętrznym G ½″.
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Uniwersalny klimatyzator TOSOT
z prostszym sterowaniem
Klimatyzator ścienny o uniwersalnej obudowie wpasowuje się do wnętrz w różnej stylistyce, czy takich, które
z przyczyn architektonicznych wymagają rozwiązań o kompaktowej konstrukcji. Połączenie nowoczesnej formy z wysokiej klasy komponentami sprawia, że jednostka wewnętrzna TOSOT odpowiada na potrzeby nawet
najbardziej wymagających użytkowników. Dostępna w ofercie dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych
może być częścią systemu VRF – TMV 5, TMV MINI, TMV SLIM, TMV Heat Recovery i TMV Home.
Zarządzanie jednostką ścienną jest teraz prostsze i wygodniejsze. Dedykowany wielofunkcyjny pilot zdalnego
sterowania uruchamia m.in. inteligentną kontrolę temperatury. Wbudowane czujniki zbierają dane o odczuwalnej temperaturze w pomieszczeniu. Po przeanalizowaniu parametrów jednostka wewnętrzna przechodzi w tryb
pracy odpowiedni dla wykrytych warunków termicznych – chłodzenie, grzanie, wentylację, osuszanie lub ustawienia automatyczne. Tak precyzyjne dopasowanie pracy urządzenia zwiększa nie tylko komfort zarządzania
jednostkami ściennymi, ale także skutecznie wpływa na koszty, pobierając tylko tyle energii, ile jest potrzebne
w danym momencie. Pobór mocy utrzymuje się w korzystnym przedziale od 0,05 do 0,07 kW. W klimatyzatorze
przewidziano dodatkowe opcje, jak np. cicha praca, a najmniejsze urządzenia TOSOT generują ciśnienie akustyczne na poziomie 38 dB. Efektywne rozprowadzanie powietrza umożliwia kontrola ruchu żaluzji w 9-stopniowej skali kierunku lewo-prawo lub 10-stopniowego parametru góra-dół.
Jasny panel urządzenia łatwo utrzymać w czystości. Jednostka sama przypomina o okresowym czyszczeniu
lub wymianie filtra. W zachowaniu higieny użyteczna jest funkcja samooczyszczenia, która po wyłączeniu klimatyzatora automatycznie przełącza go w tryb suszenia. Uruchomiony w ten sposób wentylator przez kilka kolejnych minut osusza wewnętrzne części parownika z pozostałości wody.

TOSOT

Spis reklamodawców

Stowarzyszenie Polska Wentylacja str. 3, Termet str. 1, Vaillant str. 14.
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