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Czarny panel standard

Biały panel standard

Czarny stylowy panel

Biały stylowy panel

Nowa, jeszcze lepsza kaseta z nawiewem
obwodowym 360°
› Nowy kszatałt klap nawiewnych gwarantuje bardziej równomierny rozkład powietrza w pomieszczeniu
› Nowy kolor panelu dekoracyjnego - gwarantowany, fabrycznie oryginalny biały i czarny
› Nowy typ panelu dekoracyjnego - stylowa prostota kształtu
› Nowy sterownik - elegancki i funkcjonalny BRC1H51
rekl ama

PRODUKTY

BRC1H51

W sprzedaży od wiosny 2019r.
www.daikin.pl
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Oventrop wspiera praktyczną edukację studentów Politechniki Warszawskiej
W dniu 6 lutego 2019 roku nastąpiło uroczyste symboliczne otwarcie sali ćwiczeń dla studentów na Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej zasponsorowanej
przez firmę Oventrop.
Uczelnię reprezentowały licznie władze wydziału i wykładowcy związani z tematem instalacji grzewczych,
wodnych i sieci ciepłowniczych, a wśród nich m.in.:
dziekan, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga (Zakład
Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych) i prof. nzw.
dr hab. inż. Bernard Zawada (kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa).
Z firmy Oventrop przybyli dyrektor generalny Kazimierz

Mróz, dyrektor handlowy Robert Krysiak oraz inżynierowie odpowiedzialni za współpracę z politechniką.
Zgodnie z profilem firmy Oventrop – producenta armatury, różnego rodzaju regulatorów i systemów do
domowej techniki instalacyjnej – sala ćwiczeń numer
207 została wyposażona w model hydrauliczny umożliwiający studentom poznanie tajników przepływu i regulacji medium w instalacjach. Model został napełniony wodą pod ciśnieniem i zamknięty. Wyposażono go
w różnorodną armaturę regulacyjną i pomiarową,
włącznie z równoważącymi zaworami podpionowymi.
Dzięki podpiętym różnym miernikom i zastosowanemu
oprogramowaniu można obserwować na monitorze pra-

cę instalacji, a więc zmianę parametrów czynnika w instalacji w zależności od zmian warunków brzegowych.
Taka wiedza bardzo zapada w pamięć, dużo lepiej niż
teoria, równocześnie w sposób praktyczny przygotowuje do późniejszej pracy zawodowej.
Firma Oventrop zadbała także o wystrój sali. Przeprowadzono remont, dzięki któremu pomieszczenie zyskało nowoczesny, praktyczny wygląd.
– Kompetencje to klucz do sukcesu. Inwestujemy w kompetencje studentów, bo to nasi przyszli rozmówcy na budowach. Współpracujemy w formie, która z pewnością
opłaci się obu zaangażowanym stronom. – podsumowuje Kazimierz Mróz, dyrektor generalny Oventrop.
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PZITS – konkurs
na pracę dyplomową
PZITS zaprasza studentów i absolwentów uczelni
technicznych do udziału w konkursie na najlepszą
pracę dyplomową, który towarzyszy drugiej edycji
„Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych” organizowanych przez
stowarzyszenie.
Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod
stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego. Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować:
gazownictwo, wodociągi i kanalizację, ciepłownictwo,
ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, oczyszczanie
miast i osiedli oraz gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo, ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistykę podziemną i dziedziny pokrewne.
Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) obronione w okresie od 10.08.16 r.
do 31.07.19 r., których tematyka poświęcona jest nowym technologiom lub nowatorskiemu zastosowaniu
istniejących technologii. Nagrodą pieniężną za najlepszą pracę dyplomową jest kwota 5000 zł brutto.
Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu, w skład której
wchodzą: mgr inż. Krystyna Korniak-Figa – prezes PZITS,
dr hab. inż. Alicja Siuta-Olcha, prof. PL – Politechnika
Lubelska, dr inż. Sylwia Szczęśniak – Politechnika Wrocławska, dr inż. Dobrosława Kaczorek – Instytut Techniki Budowlanej.
Wręczenie nagród nastąpi podczas „Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych”, które odbędą się w dniach 3-4 października 2019 r.
Dalsze informacje dostępne są na stronie www.warsztaty.
pzits.pl, a także profilach w mediach społecznościowych:
www.facebook.com/PZITS.ZG oraz www.linkedin.com/
in/warsztatypzits
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Viessmann sponsorem skoczka Pawła Wąska
Firma Viessmann od lat wspiera sporty zimowe. Wraz z
dniem 1 lutego 2019 r. rozpoczęliśmy współpracę sponsor-

ską z młodym skoczkiem narciarskim Pawłem Wąskiem.
Paweł Wąsek jest juniorem reprezentacji Polski w skokach narciarskich, reprezentantem klubu WSS Wisła,
medalistą mistrzostw kraju. W tym roku został powołany do kadry A i wraz z kolegami reprezentował Polskę
podczas zawodów Pucharu Świata w lotach narciarskich
w niemieckim Oberstdorfie.
Bardzo się cieszymy, że do grona współpracujących
z marką Viessmann sportowców dołączył właśnie Paweł
Wąsek. Sportowcowi życzymy samych dobrych startów
i wielu sportowych sukcesów, a Państwa zapraszamy
do śledzenia zawodów Pucharu Świata w oraz dopingowania wszystkich zawodników naszej reprezentacji.
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Ventia wyłącznym dystrybutorem AlpicAir na Polskę
Z dniem 1.02.2019 r. Ventia sp. z o.o. została wyłącznym
dystrybutorem AlpicAir na Polskę. Do tej pory firma była
generalnym dystrybutorem marki. Ten krok pozwoli
Ventii na jeszcze większe zaangażowanie w promocję
i sprzedaż marki AlpicAir w Polsce.
Wyłączność oznacza pełną odpowiedzialność za jakość
produktów na rynku oraz możliwość zaoferowania klientom najlepszych możliwych warunków handlowych i pełnego portfolio produktów. Urządzenia AlpicAir to roz-

wiązanie dobrze sprawdzone i funkcjonujące od wielu
lat w podobnych do polskich warunkach klimatycznych.
AlpicAir to jeden z liderów na rynku klimatyzacji w krajach nadbałtyckich. W portfolio marki są klimatyzatory
ścienne (RAC), urządzenia komercyjne (CAC): kasetonowe, przypodłogowe-sufitowe oraz kanałowe, systemy MULTI oraz rozwiązania VRF certyfikowane przez
Eurovent, a także agregaty skraplające do central wentylacyjnych.

Pompa ciepła aroTHERM Split z iF Design Award
67 projektantów z całego świata uhonorowało najlepsze projekty z ponad 50 różnych krajów. Przez trzy dni,
6375 zgłoszeń zostało ocenionych przez 67 ekspertów
z dziedziny projektowania produktów, komunikacji i opakowań, projektowania usług/UX,
architektury i wystroju
wnętrz oraz profesjonalnej koncepcji.
Pompa ciepła VAILLANT
aroTHERM Split przekonała jury i zdobyła jedną z pożądanych nagród
projektowych. Opracowany z myślą o użytkowniku, nowoczesny projekt, w której wysoka
jakość, funkcjonalność
i niezwykła łatwość obsługi, łączą się ze współczesnym pojmowaniem
projektowania, po raz

kolejny został doceniony (w zeszłym roku produkt otrzymał reddot award 2018). aroTHERM otrzymał nagrodę
iF Design Award 2019 w kategorii „Design produktu”.
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POBE krytyczne wobec projektu Polityki Energetycznej Polski 2040
Zdaniem siedmiu organizacji skupionych wokół efektywności energetycznej w budynkach (GSCOiIA PZITS, SGGiK, SEDG, SBF, SPW, PORT PC, SPIUG)
oraz współpracującej kancelarii prawnej SOLIVAN zaproponowany przez
Ministerstwo Energii projekt Polityki Energetycznej Polski 2040 wymaga
istotnych korekt i uzupełnień w wielu kwestiach.
Główne uwagi organizacji do projektu:
• W projekcie polityki energetycznej jest niedostatecznie uwzględniona, a wielu
obszarach wręcz pominięta, kwestia efektywności energetycznej i udział energii odnawialnej w polskich budynkach. Aspekt ten jest kluczowym zagadnieniem
w planowaniu przyszłej polityki energetycznej Polski, jak również w kontekście
walki z niską emisją.
• W przedstawionym projekcie brakuje uwzględnienia i wsparcia budownictwa
w zakresie wdrażania realizacji budynków blisko zeroenergetycznych.

• Nie uwzględniona jest również ścieżka całkowitego odejścia od stosowania paliw kopalnych w budynkach do roku 2050, założona w znowelizowanej dyrektywie efektywności energetycznej budynków (EPBD) oraz z uwagi na coraz trudniejszą dostępność węgla w Polsce.
• Praktycznie pominięta jest kwestia wymogu udziału OZE w nowych i istniejących budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.
• Pominięto również rolę energetyki rozproszonej, jako ważnego elementu
dla przyszłego rozwoju zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło w Polsce.
Należy wprowadzać programy wspierające rozwój obywatelskiej energetyki
rozproszonej oraz uzyskiwaniu OZE w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym.
• Należy większą wagę położyć na wsparcie polskich ośrodków badawczych i poszukiwaniu nowych, innowacyjnych technologii (np. w zakresie magazynowania
lub przetwarzania energii uzyskiwanej z OZE).

Z pompą ciepła alpha innotec
żyjesz w strefie komfortu, latem i zimą!

Bosch: obroty i dochody za rok 2018
je zwiększyć liczbę specjalistów w dziedzinie SI aż czterokrotnie, z obecnie 1000
do 4000 osób.
Co roku Bosch inwestuje około 250 mln euro w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Pracownicy mają do wyboru 19 000 programów szkoleniowych. Celem jest rozwijanie wiedzy i pomoc pracownikom we wdrażaniu się
w nowe obszary działalności. Nowe oferty szkoleniowe, jak np. kursy wideo
lub aplikacje szkoleniowe na urządzenia mobilne uzupełniają klasyczne szkolenia stacjonarne.
Sektor Energy and Building Technology osiągnął obroty w wysokości 5,5 mld
euro. Wzrost w wysokości 2,5% odpowiada wzrostowi w wysokości 4,7% liczonemu z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut.
W Europie obroty koncernu osiągnęły 41 mld euro, co oznacza wzrost o 2,1%
Na dzień 31.12.2018 Grupa Bosch zatrudniała na całym świecie ok. 410 000 pracowników, czyli ok. 7800 osób więcej niż w roku poprzednim. Bosch zwiększył
zatrudnienie przede wszystkim w regionie Europy oraz Azji i Pacyfiku.
Pełna informacja

6000

zł
netto!

W trakcie trwania promocji zamów pompę ciepła
z chłodzeniem pasywnym, a zapłacisz za nią tyle,
co za standardowy model.
Czas trwania promocji:
od 1 lutego do 30 kwietnia 2019 r.
Więcej szczegółów na naszej stronie
www.alpha-innotec.pl

Centrala Konin
ul. Zakładowa 4D
62-510 Konin
telefon: 63 245 34 79
faks: 63 242 37 28
email: hydro@hydro-tech.pl

rekl ama

Według wstępnych danych, w roku 2018 koncern Bosch wygenerował obrót z działalności w wysokości ok. 77,9 mld euro. Na wyniki negatywnie wpłynęły efekty
kursów wymiany walut, które wyniosły 2,1 mld euro. Z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut, obroty wzrosły o 4,3%. EBIT (dochód przed odliczeniem podatków i odsetek) osiągnął w 2018 roku 5,3 mld euro. Tym samym wyniesie on prawdopodobnie 6,9% od obrotu.
Głównym obszarem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych jest zautomatyzowana jazda. W firmie Bosch rozwojem zautomatyzowanej jazdy zajmuje się
obecnie blisko 4000 konstruktorów.
W roku 2018 Bosch zakończył 30 projektów związanych z elektromobilnością
o wartości kilku miliardów euro. Do roku 2025 koncern zwiększy swoje obroty
w dziedzinie elektromobilności aż dziesięciokrotnie, do 5 mld euro.
Najważniejszą z kluczowych kompetencji w przyszłości będzie wykorzystanie
sztucznej inteligencji (SI) na skalę przemysłową. Bosch stawia sobie tutaj ambitne cele: jako lider innowacji chce się doskonalić w obszarze sztucznej inteligencji i znaleźć się w gronie najlepszych. Aby to osiągnąć, do 2021 roku Bosch planu-

Zyskaj
nawet

www.hydro-tech.pl

www.alpha-innotec.pl
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Junkers-Bosch otwiera salę szkoleniową pomp ciepła
W Centrum Szkoleniowym Junkers-Bosch w Warszawie
powstała pierwsza w Polsce profesjonalna sala do szkoleń z zakresu instalacji i serwisu pomp ciepła.
W nowej sali od początku marca br. trenerzy Junkers-Bosch prowadzić będą szkolenia z instalacji i serwisu
pomp ciepła dla instalatorów, serwisantów oraz partnerów handlowych, którzy chcą bliżej poznać produkty firmy.
W nowej, bogato wyposażonej przestrzeni szkoleniowej
zaprezentowane zostały najnowocześniejsze rozwiązania
grzewcze wykorzystujące między innymi pompy ciepła
marki Bosch. Uczestnicy szkoleń będą mogli zapoznać
się z kompletnymi rozwiązaniami różnych typów pomp:
gruntowej z chłodzeniem pasywnym, powietrznej z dodatkowym źródłem ciepła i powietrznej z wbudowanym
zasobnikiem. W sali szczegółowo zaprezentowano zagadnienia: hydrauliczne, równoważenia hydraulicznego,
układów automatyki i badania przepływów. Cały układ

został tak zaprojektowany i wykonany, aby można było
zaprezentować współpracę różnych źródeł ciepła, np.
kaskadę kotłów wiszących dużej mocy we wzorcowym
rozwiązaniu hydraulicznym oraz nowoczesny przemysłowy kocioł kondensacyjny.
Junkers-Bosch, jako jeden z liderów rynku pomp ciepła, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom partnerów
i klientów i oferuje szkolenia z najnowszych rozwiązań
grzewczych. – Chcemy, aby nasza nowa sala szkoleniowa była miejscem, w którym profesjonaliści z branży
grzewczej będą mogli poszerzać swoją wiedzę i kompetencje w zakresie instalacji i serwisowania pomp ciepła. Te przyjazne środowisku urządzenia grzewcze są
coraz bardziej popularne na polskim rynku. Naszym celem jest, aby pracownicy firm instalacyjnych i serwisowych, z którymi współpracujemy, byli najlepszymi ekspertami od tych rozwiązań na polskim rynku. Dlatego

serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze szkolenia
– mówi Jacek Parys, kierownik działu technicznego
Bosch Termotechnika.
Z oferty Centrum Szkoleniowego Junkers-Bosch w Warszawie korzystają instalatorzy, serwisanci, handlowcy
i projektanci, a także uczniowie szkół średnich i wyższych, które kształcą przyszłych fachowców w branży
grzewczej. Odbywają się tutaj nie tylko szkolenia teoretyczne, ale też praktyczne warsztaty poświęcone technologiom i urządzeniom Junkers-Bosch, podnoszące
kwalifikacje zawodowe uczestników szkoleń.
Szkolenia praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów z wieloletnim doświadczeniem. Szkolenia zaprojektowane zostały w atrakcyjny sposób z wykorzystaniem filmów, animacji oraz symulatorów paneli
i automatyki. Poprawia to atrakcyjność przekazywanych
informacji i zwiększa ich przystępność.
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XIX Forum
Termomodernizacja
Warszawie w budynku Tower-Service ul. Tytusa Chałubińskiego 8 w dniu
3 kwietnia 2019 r.
Organizatorem forum jest Zrzeszenie
Audytorów Energetycznych.
Coroczne spotkanie gromadzi audytorów, projektantów, przedstawicieli
wyższych uczelni technicznych oraz innych specjalistów
z obszaru efektywności energetycznej. Temat przewodni najbliższej edycji Forum to: „Odnawialne źródła energii - droga do niskoemisyjnego budownictwa”.
Podczas najbliższej edycji konferencji wśród poruszanych tematów znajdzie się bardzo aktualne zagadnienie
jakim jest racjonalne wykorzystanie potencjału energetyki odnawialnej w celu poprawy efektywności i ograniczenia emisji zanieczyszczeń w sektorze budownictwa. Wykorzystanie źródeł odnawialnych do zasilania
w energię budynków nowych jak i modernizowanych
jest obecnie pożądane a często wręcz nieuniknione.
Ważne jest jednak, aby podejmowane działania były
zasadne, spójne i długofalowe.
W czasie trwania forum postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie jaki jest potencjał zastosowania źródeł odnawialnych do zasilania budynków poddawanych termomodernizacji. Forum Termomodernizacja
to nie tylko wymiana doświadczeń i opinii, ale także
możliwość poznania nowych trendów w energetyce,
innowacyjnych technologii wykorzystywanych w budownictwie oraz rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej.
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Immergas Polska na targach Enex
Targi Enex - Nowa Energia odbędą się
w dniach 27-28 lutego w Kielcach. Oprócz
producentów osprzętu i urządzeń dystrybuujących energię, na uczestników targów dodatkowo czekać będą specjalne
spotkania szkoleniowe dla instalatorów
pomp ciepła oraz dwie specjalistyczne
konferencje, których partnerem jest Immergas Polska – Forum Pomp Ciepła oraz
Kongres PORT PC. Stoisko Immergas będzie można znaleźć w Pasażu Energetycznym (E-61).
Pierwszego dnia odbędzie się konferencja GlobEnergia – XIII Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej.
Z kolei drugiego dnia, również pod patronatem Immergas, odbędzie się VII Kongres PORT PC pod hasłem „Dom bez rachunków”. Głównymi tematami spotkania
będą pompy ciepła w przemyśle i budownictwie jednorodzinnym 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, o czym opowie minister Piotr Woźny – pełnomocnik premiera ds.
programu Czyste Powietrze.
Temat przewodni PORT-u PC nawiązuje do tzw. „domu optymalnego”, który budowany jest na Śląsku wg projektu Roberta Koniecznego. Głównym
założeniem tej inicjatywy jest dostosowanie budynku do Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki po 31.12.2020. We wspomnianym projekcie wykorzystana zostanie m.in. powietrzna pompa ciepła Immergas Magis Combo.
Immergas przygotował także serię szkoleń dla instalatorów pomp ciepła.
Wykłady te będą się odbywały przez dwa dni trwania targów Enex. Zainteresowani instalatorzy mogą rejestrować się za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj.
Udział w targach jest bezpłatny. Rejestracji można bezpośrednio dokonać
na stronie wydarzenia.
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Nowe wydanie
cennika AFRISOBasic
Marka AFRISOBasic jest obecna na polskim rynku już od blisko 3 lat.
Produkty AFRISOBasic uzupełniają ofertę AFRISO o wachlarz ciekawych rozwiązań, przemyślanych wyrobów oraz gotowych do montażu układów regulacyjnych, przeznaczonych do wykonywania dobrych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.
Najczęściej znajdują one zastosowanie w domach jednorodzinnych
i podobnych obiektach budowlanych.
Każdy produkt AFRISOBasic to europejska, powtarzalna jakość
z wkładem polskiej myśli technicznej. Proponowane prozwiązania
zostały stworzone w odpowiedzi na szybko zmieniające się potrzeby rynku instalacyjnego. To produkty w rozsądnej cenie, w oparciu
o wysokie standardy obsługi AFRISO.
Wśród nowości marki AFRISOBasic znajdują się:
• moduł mieszający
BRU do ogrzewania
podłogowego z zaworem ARV ProClick
oraz zestaw dwóch
mosiężnych nypli G1”
• sprzęgło hydrauliczne ocieplone BLH 850
z rozdzielaczem, odpowietrznikiem automatycznym i zaworem spustowym oraz
stojak do sprzęgła hydraulicznego BLH 822
• zestaw: regulator
pogodowy BWC 310
wraz z siłownikiem
ARM 141 ProClick
(str. 32-33)
Pobierz cennik AFRISOBasic w wersji PDF
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Ruszyła nowa strona internetowa STIEBEL ELTRON
STIEBEL ELTRON uruchomił nową stronę internetową. Nowa odsłona witryny internetowej firmy jest także oparta na najnowszym światowym designie zarówno pod względem graficznym, jak i technologicznym.
W porównaniu z poprzednią wersją nowa strona internetowa jest prostsza i bardziej czytelna, zyskała lepszą
funkcjonalność i jest przyjazna w obsłudze dzięki intuicyjnej nawigacji i szybkiemu wczytywaniu stron. Podobnie
jak wcześniej można z niej korzystać zarówno za pomocą tradycyjnych komputerów, jak i urządzeń mobilnych.
Dobrano kluczowe funkcje w taki sposób, aby pomóc

użytkownikom, którzy wiedzą czego potrzebują, łatwo
i precyzyjnie odnaleźć poszukiwany produkt, rozwiązanie czy usługę. Z drugiej strony nowy serwis wzbogacono o nowe treści i porady w grupach produktów dla
tych, którzy potrzebują poprzedzić dobór odpowiadającego im rozwiązania i zakupy poszukiwaniem informacji.
Produkty zaprezentowano ponadto w nowy, atrakcyjny sposób. Zadbano o wprowadzenie ciekawych treści
w zakładce dla partnerów oraz w strefie referencji przykłady z życia wzięte.
www.stiebel-eltron.pl
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Akademia Wolf – szkolenia f-gazy
W dniach 5-6 luty w firmie Wolf w Sali Szkoleniowej w Sokołowie odbyło się pierwsze szkolenie na tzw. f-gazy. Są to
niezbędne „pierwsze” uprawnienia, aby móc wykonywać instalacje z pompami ciepła (niehermetyczne splitowe pompy ciepła – podłączenie instalacji chłodniczej jednostki wewnętrznej z zewnętrzną) oraz prowadzić przeglądy i naprawy
serwisowe. W szkoleniu uczestniczyli obecni instalatorzy
i serwisanci marki Wolf. Spotkaniem tym rozpoczęto cykl
szkoleń dla pozostałych instalatorów, serwisantów. Szkolenia prowadzi firma AWAX, która ma uprawnienia UDT do
przeprowadzania szkoleń w zakresie chłodnictwa (F-gazy).
W związku z tym Wolf zaprasza instalatorów na kolejne
szkolenia, które odbędą się dniach:

- 26-27 luty 2019 r.
(wtorek, środa)
- 5-6 marzec 2019 r.
(wtorek, środa)
Miejsce szkolenia: Sala Szkoleniowa WOLF Sokołów
W związku z ważnymi informacjami dotyczącymi instalacji chłodniczych, przepisów itd. szkolenie jest dwudniowe
zakończone egzaminem pisemnym oraz praktycznym.
Koszt szkolenia poniesiony przez uczestnika do firmy
szkolącej – 1165 zł netto.
Max. liczba uczestników szkolenia to 16 osób. Zgłoszenia na konkretny termin należy przesyłać mailowo do
Piotra Duraja na adres: p.duraj@wolf-polska.pl

2. edycja konkursu Roca One Day Design Challenge
Roca organizuje konkurs, aby wesprzeć młode talenty
w momencie wejścia na drogę kariery. Roca One Day Design
Challenge powstał w Hiszpanii w 2012 roku. Od tamtego czasu konkurs odnosi sukcesy i ma charakter międzynarodowy, w tym roku odbędzie się aż w 17 krajach całego świata.
Ekspresowy konkurs designu odbył się po raz drugi w Polsce, skupiając prawie 160 młodych architektów i projektantów. Zadanie konkursowe to: zaprojektuj toaletę w handlowym punkcie detalicznym. Biorąc pod uwagę technologię
i internet, które zmieniły sposób dokonywania zakupów
oraz fakt, że toaleta ma drugorzędne znaczenie w sklepie
uczestnicy mieli stworzyć propozycję, która będzie stanowiła część transformacji całej przestrzeni sklepu. Zadanie było trudne, bo uczestnicy mieli na nie tylko 7 godzin.
Najlepszym wśród przedłożonych okazał się projekt
MOBIEGG Wioletty Petyni i Aryny Mukha z SOHO design,
który otrzymał pierwszą nagrodę – 1000 euro. Projekt
składa się z owalnego kształtu, pasującego do każdego wnętrza. Dzięki jego gładkiej elewacji MOBIEEGG sta-

je się przyciągającym uwagę elementem, a wnętrze jest
uniwersalne i pasuje do każdego punktu detalicznego.
Kabina jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością poprzez uchwyty, regulowaną wysokość umywalki,
sensoryczne sterowanie. Umywalka ma również wbudowany przewijak i wiele innych udogodnień. Jury nagrodziło prostotę, jasną ideę, która daje uniwersalne rozwiązanie pasujące do każdej przestrzeni, nawet najmniejszej.
Druga nagroda o wartości 700 euro została przyznana
architektom Patrycji Pokrzywie i Paulinie Olszowy z pracowni MK architekci za projekt Shelf box.
Trzecia nagroda o wartości 400 euro trafiła do Agnieszki
Kornać i Aleksandry Oleniacz z Politechniki Krakowskiej.
Koncepcja została doceniona za system modułowy, który
może zostać użyty w zależności od wielkości przestrzeni.
Jury przyznało także nagrodę dodatkową fundacji We Are
Water – 400 euro – za projekt Aleksandry Hajdon i Emilii Migas z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. To projekt, który w sposób szczególny akcentował aspekty ekologiczne.
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Lindab świętuje 60. rocznicę powstania firmy
W lutym mija 60 rocznica powstania firmy Lindab. 6 lutego 1959 roku Lage Lindh razem z Valterem Peterssonem otworzyli w miejscowości Lidhult w Szwecji mały
sklep z blachami. W tym samym roku, działalność została przeniesiona do Båstad na półwyspie Bjäre w południowej Szwecji, gdzie Lindab został zarejestrowany
jako firma. Stały rozwój spowodował, że w 1984 r. firma
zadebiutowała na szwedzkiej giełdzie, a w 1992 roku
również na duńskiej. W 2001 r. Lindab został wykupiony z giełdy przez Ratos AB razem ze Skandia Liv i Sjätte AP-fonden za pośrednictwem przedsiębiorstwa Lindab Intressenter AB. Spółka dominująca zmieniła nazwę
na Lindab International AB w maju 2006 roku. W dniu
1 grudnia 2006 roku Lindab powrócił na giełdę w Sztokholmie i od tego momentu jest stale na niej obecny.

Poprzez kolejne przejęcia, do grupy dołączały kolejne
marki. Przez dziesiątki lat firma rozszerzała swoją produkcję o kompleksowe rozwiązania dla wentylacji i klimatu wewnętrznego, systemy dachowe i elewacyjne
a także kompletne prefabrykowane stalowe systemy
budowlane oraz oprogramowanie.
W roku 2017 systemy wentylacyjne Lindab i Centrum Klima jako pierwsze na świecie uzyskały prestiżowy certyfikat Eurovent.
Firma Lindab dzisiaj jest obecna w ponad 125 lokalizacjach w 32 krajach na świecie i zatrudnia ponad 5000
pracowników. Największe zakłady produkcyjne Lindab
znajdują się w Grevie – Szwecja, w Pradze – Czechy oraz
w Wieruchowie – Polska.
Obejrzyj film o historii Lindab
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Firma Viessmann i jej prezes Sebastian
Walerysiak nagrodzeni przez miesięcznik Builder
24 stycznia br., wręczone zostały nagrody w Rankingu Budowlana Marka Roku 2018 miesięcznika „Builder”. Podczas uroczystej gali, marka Viessmann,
już po raz kolejny, otrzymała wyróżnienie. Nagrodę
w imieniu firmy odebrał prezes zarządu, Sebastian
Walerysiak, który, również już drugi rok z rzędu, został nagrodzony tytułem Osobowość w Branży.
XVI edycja Gali Budowlana Marka Roku odbyła się w warszawskim Multikinie Złote Tarasy. Impreza zgromadziła
nie tylko przedstawicieli producentów materiałów budowlanych, ale również organizacji zrzeszających wykonawców, stowarzyszeń branżowych, instytucji rządowych oraz media. Konkurs Budowlana Marka Roku
rokrocznie wskazuje marki budowlane cieszące się największą popularnością i zaufaniem wykonawców.
Firma Viessmann, lider w produkcji nowoczesnych systemów grzewczych, już po raz trzeci z rzędu została doceniona i wyróżniona, zdobywając uznanie wykonawców z branży budowlanej i tym samym zaszczytny tytuł
Budowlanej Marki Roku. Tytuł przyznawany został firmie za sukcesy w kreowaniu silnej marki na rynku materiałów budowlanych w 2018 roku, osiągnięcia na tle
konkurencji, jakość produktów i usług oraz odpowiadanie na potrzeby klientów.
Miesięcznik „Builder” podkreślił również rolę liderów –
przyznając za indywidualne osiągnięcia w 2018 roku wyróżnienie Osobowość Branży. Taką właśnie statuetką, już
drugi rok z rzędu, za efektywne zarządzanie, wieloletni
wkład w rozwój firmy, intuicję biznesową oraz wspieranie istotnych dla rozwoju branży inicjatyw, uhonorowano prezesa Viessmann, Sebastiana Walerysiaka.
- Tytuł Marka Roku jest dużym wyróżnieniem, potwierdzającym nie tylko jakość produktów Viessmann i niesłabnącą
od lat satysfakcję naszych klientów, ale również ogromne
zaangażowanie całego zespołu pracowników i partnerów naszej firmy – mówił Sebastian Walerysiak, prezes

firmy Viessmann w Polsce. - Niezmiennie wierzę, w to, że
umiejętność budowania długotrwałych relacji opartych
na obopólnym zaufaniu i szacunku to klucz do sukcesu
firmy. Przez lata zarządzania firmą Viessmann w Polsce,
udało mi się zbudować znakomity zespół ludzi podążających w jednym kierunku i zadbać o przyjazne otoczenie
rynkowe. Wspólnie wprowadziliśmy kilka innowacyjnych
rozwiązań, które stały się obowiązującymi normami dla
całego koncernu. Dzięki temu, obecnie posiadamy zaplecze, które pozwala nam zaoferować kompleksową ofertę
dla każdego klienta - od inwestora indywidualnego, po
klienta przemysłowego. W 2018 roku, rekordowym pod
względem sprzedaży, naszą ofertę uzupełniły cyfrowe i hybrydowe systemy grzewcze z pełnym ich zarządzaniem za
pośrednictwem internetu – dodał Sebastian Walerysiak.
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Vaillant – nowy adres od marca
Od 1 marca br. firma Vaillant Saunier Duval sp. z o.o.
zmienia siedzibę.
Firma aktualizuje dane w KRS, więc od 1.03.2019 r. wszel-

ką korespondencje i faktury należy słać na nowy adres:
ul. 1 sierpnia 6A budynek C.
02-134 Warszawa.

V Bieg Instalatora 2019
W niedzielę 19 maja 2019 w bydgoskim Myślęcinku o 11:00
będzie szansa, by zdobyć kolejny kluczomedal. Bieg poprzedza Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla
Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, których organizatorem jest Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Targi
odbędą się w dniach 21-23 maja 2019 r. w Bydgoszczy.
W V Biegu Instalatora mogą wziąć udział wszyscy biegacze, którzy do pokonania będą mieli 10-kilometrową

trasę przełajową po parku Myślęcinek w Bydgoszczy.
Zaplanowano klasyfikacje open i wiekowe. Szczególnie emocjonująca będzie sportowa rywalizacja pomiędzy drużynami firm instalacyjnych: biegacze zawodowo
związani z branżą instalacyjną dodatkowo wybrać będą
mogli dodatkowe kategorie „instalator” lub „wod-kan”,
indywidualnie oraz drużynowo.
www.bieginstalatora.pl
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Wiadomości z Hydro-Tech
- spotkajmy się w Kielcach
Przedsiębiorstwo Hydro-Tech Konin, wyłączny dystrybutor marki alpha innotec w Polsce, zaprasza na targi
Enex Nowa Energia 2019, 27-28 lutego 2019 r., w Kielcach, stoisko nr E-51, hala E. Targi to świetna okazja do
spotkania, a także wzięcia udziału w cyklu prelekcji z udziałem profesjonalistów, zaprezentowane zostaną
również nowość alpha innotec na 2019 rok.
- promocja: „Z pompą ciepła alpha innotec żyjesz w strefie komfortu, latem i zimą!”
Za pompę ciepła z chłodzeniem pasywnym zamówioną
w trakcie trwania promocji klient zapłaci tyle, co za
standardowy model. Promocja trwa od 1 lutego
Sprawdź modele objęte promocją
do 30 kwietnia 2019 r.
- obniżka cen powietrznych pomp ciepła do końca roku
Obserwując rosnące zainteresowanie powietrznymi
pompami ciepła, a zwłaszcza serią z naturalnym
czynnikiem chłodniczym, firma Hydro-Tech postanowiła
obniżyć ceny katalogowe pomp ciepła serii alira LWD
do końca roku.

Sprawdź nowe ceny serii alira LWD

Nowe niższe ceny 2019 – pompy ciepła serii alira LWD

Nowe
niższe ceny!
pompy ciepła serii alira LWD
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Całoroczny program szkoleniowy w KESSEL
Kessel uruchomił w tym roku całoroczny program szkoleniowy. Najnowsze szkolenia oferują szereg istotnych korzyści.
W salach szkoleniowych wyposażonych w liczne urządzenia multimedialne oraz w salach ćwiczeniowych, umożliwiających zastosowanie wiedzy, łatwo można połączyć teorię z praktyką. Zespół profesjonalnych doradców szkoleniowych KESSEL przeprowadza systematycznie kompleksowy program szkoleń na tematy związane z technologią odwadniania. Gwarancją każdego odbytego szkolenia jest oryginalny Certyfikat KESSEL z hologramem, potwierdzający zdobycie nowych kwalifikacji i wiedzy.
Zapoznaj się z nieodpłatną ofertą szkoleń oraz rezerwacji miejsc: Szczegółowy program i harmonogram szkoleń 2019

Gorące prognozy dla branży instalacyjnej
Spowolnienie gospodarcze? Na pewno nie w branży instalacyjnej. Podczas gdy ekonomiści biją na
alarm przed nadchodzącą zadyszką, dla sektora instalacyjnego nadchodzą tłuste lata. Światowy rynek
systemów HVAC został wyceniony na 181 mld USD
w 2018 roku i szacuje się, że już za 5 lat jego wycena wyniesie ponad 250 mld USD (2023 r.). Szacunki
wskazują, że branża urośnie o blisko 40% – donosi serwis M&M.
Źródłem tej informacji jest nowy raport przygotowany przez agencję badawczą Markets and Markets
„Rynek systemów HVAC – prognozy globalne do 2023”.
Co w takim razie wpływa na tak optymistyczne prognozy?
– Branża będzie rosła średniorocznie o około 7%, donosi
najnowszy raport, jednak istnieje wiele czynników, które
będą napędzać koniunkturę sektora techniki instalacyjnej. Do najważniejszych z nich należą: rosnące tendencje
proekologiczne. Firmy, rządy oraz osoby fizyczne chcą inwestować w niskoemisyjne, wydajne systemy mające na
celu zapewnienie komfortu cieplnego, które dodatkowo
muszą być wysokowydajne i przez to zapewniają zmniejszone zużycie energii. Coraz popularniejsze stają się również rządowe ulgi podatkowe i programy rabatowe, które będą zachęcać ludzi do nowych rozwiązań. – analizuje
Marcin Kotarski, Product Manager z Rettig Heating, wła-

ściciela marki Purmo, największego światowego producenta w branży grzewczej.
Zgodnie z metodologią badania, sektor urządzeń HVAC
można podzielić na trzy kategorie, a mianowicie na
ogrzewanie, wentylację i chłodzenie. Schładzające urządzenia HVAC stanowiły ponad połowę udziału w rynku,
głównie za sprawą rosnącego zapotrzebowania ze strony sektora komercyjnego i zmieniających się warunków
klimatycznych w różnych regionach.
W badaniu sprawdzono również, które z zastosowań
ma większy udział w ogólnym wyniku – komercyjne
i przemysłowe czy mieszkaniowe. Na podstawie wyniku końcowego w badaniu, oceniono, że udział segmentu mieszkaniowego w rynku wyniósł ponad 40% w 2018
roku. Wprawdzie niekomercyjne urządzenia HVAC są
niewielkich rozmiarów i mniej zaawansowane technologicznie w porównaniu do ich przemysłowych odpowiedników, ale ich ilość i rosnąca popularność pozwala generować olbrzymie obroty dla firm instalacyjnych
z całego świata.

skują dobrodziejstwa „smart”, dzięki którym użytkownik
wyposażony jest w zupełnie nowe możliwości interakcji
z własnym domem. – Zautomatyzowane systemy kontroli, pobierają informację o warunkach pogodowych
z zewnętrznych czujników lub internetu i automatycznie
regulują temperaturę poprzez elementy systemu smart
home, aby zapewnić optymalny komfort swojemu użytkownikowi. Co więcej, zdalna obsługa z każdego miejsca
na świecie umożliwia użytkownikom sterowanie za pomocą aplikacji mobilnych – wystarczy, że mamy dostęp do
Internetu. – tłumaczy Karolina Kaszkiewicz z Rettig Heating, firmy, która pod marką Purmo Clever Home produkuje systemy do inteligentnych domów. – Urządzenia
HVAC, które przeszły rewolucję IoT mogą być podłączone do Internetu i dostarczają użytkownikom w czasie rzeczywistym informacje o stanie systemów, pomagając im
przewidywać defekty, obniżać koszty eksploatacji, ale i negatywnych efektów zaniedbań, wynikających z absencji
w domu lub biurze. To nie jest jedynie kaprys, to przede
wszystkim bezpieczeństwo i spokój.

Technologia kołem zamachowym branży
Rozwój technologii IoT (Internet rzeczy), pociągnął za
sobą wprowadzenie zautomatyzowanych systemów
sterowania i dostęp do zdalnego sterowania przekształcają urządzenia HVAC. Domy, podobnie jak telefony, zy-

Piękna forma ciepła
Ogólną tendencją charakterystyczną dla wielu gałęzi przemysłu jest koncentracja na doświadczeniach,
klientach i jakości. Dzięki temu zyskuje również branża
HVAC – gdzie inwestorzy instytucjonalni czy prywatni

dostrzegają potrzebę wykorzystywania rozwiązań jakościowych ze względu na ich trwałość i coraz wyższe
oczekiwania nabywcy.
Z jednej strony taka polityka narzuca wyższy koszt inwestycyjny, ale w dłużej perspektywie gwarantuje znaczące
oszczędności. Badania przeprowadzone przez markę Purmo w 2018 potwierdzają tę tendencję. Instalatorzy podczas wyboru systemu rurowego do instalacji wodnych
i centralnego ogrzewania, kierują się głównie jakością
i trwałością (92%), dopiero później w hierarchii znajduje
się cena. Niebagatelne znaczenie ma też długość gwarancji, która jest kluczowa dla niemal 40% nabywców.
Biorąc zaś pod uwagę atrybuty, dla których zdecydowali się na wybór, wskazali łatwość montażu i wyższą
trwałość technologii (91%).
– Instalatorzy współpracujący z marką Purmo w całej
Polsce, już od dłuższego czasu informują nas o wzroście
popytu na rozwiązania instalacyjne wyższej klasy, w tym
systemy rurowe – deklaruje 70% respondentów. Pytani
o przyczynę takiej koncentracji na jakości, wskazują głównie na dłuższy czas bezawaryjnego działania i większy
komfort użytkowania. Reasumując – klienci wolą zapłacić więcej i mieć problem z głowy na wiele lat, niż wybrać
tanie rozwiązanie, które będzie wymagało rewitalizacji za
2-3 lata. – komentuje Marcin Kotarski.
Materiał prasowy marki PURMO
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POBE za odrzuceniem Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu 2030
Zdaniem POBE: projekt Planu na Rzecz Energii i Klimatu 2030 nie spełnia podstawowych wymogów dotyczących planów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce.
Zdaniem organizacji skupionych w POBE – Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej (GSCOiIA PZITS, SGGiK, SEDG, SBF, SPW, PORTPC,
SPIUG) zaproponowany przez Ministerstwo Energii projekt Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu 2030 nie
spełnia podstawowych wymogów w zakresie przejścia
do gospodarki niskoemisyjnej i nie pozwoli spełnić celów wspólnej polityki klimatycznej w 2030 i 2050 r.
Zdaniem organizacji występuje pilna i silna potrzeba
stworzenia nowego planu oraz oparcia się w nim o założenia zawarte w opracowaniu REMAP 2030 przygotowanego dla Komisji Europejskiej i organizacji IRENA.
Celem gospodarki niskoemisyjnej oraz polityki energetycznej państwa powinny być bezpieczeństwo i niezależność energetyczna, przy zapewnieniu jak najszybszej
poprawy jakości życia i poziomu zdrowia społeczeństwa,

zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko oraz znacznym zwiększeniu udziału OZE i poprawy efektywności energetycznej w we wszystkich pozostałych sektorach.
Pozostałe uwagi POBE do projektu ZKPEiK 2030:
• W przedstawionym projekcie planu pominięto rolę
energetyki prosumenckiej, jako jednego z kluczowych
elementów przyszłego rozwoju zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło w Polsce. Zdaniem organizacji
branżowych należy wprowadzać programy wspierające rozwój obywatelskiej energetyki rozproszonej oraz
wykorzystania OZE w budownictwie jednorodzinnym
i wielorodzinnym.
• Nieuwzględniona jest również ścieżka całkowitego
odejścia od stosowania paliw kopalnych w budynkach
do roku 2050, założona w znowelizowanej dyrektywie
efektywności energetycznej budynków (EPBD) oraz
z uwagi na coraz trudniejszą dostępność węgla w Polsce.
• W projekcie została niedostatecznie uwzględniona,

a wielu obszarach wręcz pominięta, kwestia efektywności energetycznej i udziału energii odnawialnej zużywanej w budynkach. Aspekt ten jest kluczowym zagadnieniem w planowaniu przyszłej polityki energetycznej
Polski, jak również w kontekście walki z niską emisją
i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym.
• W projekcie brakuje uwzględnienia wsparcia budownictwa w zakresie wdrażania realizacji budynków blisko
zero i plus energetycznych.
• Praktycznie pominięta jest kwestia wymogu udziału
OZE w bilansie energetycznym w nowych i istniejących
budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.
• Należy większą wagę położyć na wsparcie polskich
ośrodków badawczych i poszukiwaniu nowych, innowacyjnych technologii na rzecz magazynowania lub
przetwarzania energii uzyskiwanej z OZE.
Zdaniem niżej podpisanych organizacji branżowych
istnieje potrzeba uwzględnienia propozycji zawartych
w opracowaniu światowej organizacji IRENA i Komisji

Europejskiej REMap 2030 oraz znacznego zwiększenia
udziału energii odnawialnej we wszystkich sektorach
produkcji i zużycia energii (28% całej zużywanej energii), zarówno w produkcji energii elektrycznej (38%), zużywanej energii w budynkach (37%), jak i w przemyśle
(28%) oraz transporcie (13%). Kwestie te są kluczowe dla
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego obywateli oraz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, a także ze
względu na poprawę jakości powietrza, będącego celem programu Czyste Powietrze.
Zwracamy szczególną uwagę na konieczność spełnienia wymogów nowej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która zobowiązuje Polskę do stworzenia efektywnego krajowego modelu działania odpowiadającego
w efektywny sposób na wyzwania środowiskowe i klimatyczne, a także pozytywnie stymulującego rozwój
gospodarczy Polski.
Jednocześnie organizacje skupione w porozumieniu wyrażają gotowość do współpracy w dalszych konsultacjach krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030.

Przedstawiciele czołowych stowarzyszeń branżowych, związanych z techniką stosowaną w budynkach podpisali w 2018 porozumienie na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.
Na początku lutego 2019 porozumienie przyjęło nazwę Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE.
W POBE działają takie organizacje, jak:

Główna Sekcja Ciepłownictwa
Ogrzewnictwa i Inżynierii
Atmosfery Polskiego
Zrzeszenia Inżynierów
i Techników Sanitarnych

Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej Grzewczej Gazowej
i Klimatyzacji

Stowarzyszenie Polska
Wentylacja

Stowarzyszenie Branży
Fotowoltaicznej
Polska PV

Stowarzyszenie
Energooszczędne Domy
Gotowe

Polska Organizacja Rozwoju
Technologii Pomp Ciepła

Stowarzyszenie Producentów
i Importerów Urządzeń
Grzewczych
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Pierwszy dom wydrukowany w drukarce 3D
z pompą ciepła Saunier Duval
za pomocą rewolucyjnej technologii – drukarki 3D.
Projekt powstał dzięki inicjatywie społeczności z Nantes we Francji – Uniwersytetu Nantes, organizacji Nantes
Métropole Habitat oraz architektów, producentów, podmiotów publicznych i społeczno-gospodarczych. Dom został wydrukowany za
pomocą drukarki BatiPrint3D wyposażonej
w sterowane laserowo, czterometrowe ramię do drukowania materiałów budowlanych
w ustalonym kształcie – w tym przypadku
konstrukcji z zaokrąglonymi ścianami. Drukarka drukowała poszczególne warstwy od
podłogi w górę, tworząc ściany składające
się z dwóch warstw pianki i jednej warstwy
betonu. Powstała w ten sposób konstrukcja
stanowi świetną barierę izolacyjną.
Wydrukowanie konstrukcji budynku trwało
zaledwie 54 godziny. Kolejne dni poświęcono na prace wykończeniowe – montaż okien
i drzwi, instalacji grzewczych i inne.
W projekt zaangażowała się również marka
Saunier Duval, dostarczając powietrzną pompę ciepła GeniaAir Split, która wykorzystuje
energię zgromadzoną w powietrzu do ogrzewania lub chłodzenia budynku oraz produkcji c.w.u. GeniaSet Split składa się z dwóch
części: jednostki zewnętrznej GeniaAir Split
(możliwość zamontowania na zewnętrznej
ścianie budynku, dachu lub jako wolnostojące urządzenie w ogrodzie) oraz jednostki wewnętrznej GeniaSet Split (centrala grzewcza
instalowana w pomieszczeniu, urządzenie
o wymiarach zbliżonych do wielkości standardowej lodówki). Cały system grzewczy
Saunier Duval jest ultra cichy, jego emisja
dźwięku plasuje się na poziomie jedynie 32 dB.

5
6
MARCA
WARSZAWA

NOWA

ORGANIZATOR

LOKALIZACJA
NAJWIĘKSZE
WYDARZENIE

BRANŻOWE
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Dom o powierzchni 95 m2, składający się z 5 pokoi,
zaokrąglonych ścian, okien i drzwi oraz wyposażony
w pompę ciepła, powstał… w ciągu zaledwie kilku dni

17. EDYCJA

BOGATY
PROGRAM

FORUMWENTYLACJA.PL
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Ważne zmiany we wprowadzaniu do obrotu
wyrobów do wentylacji i klimatyzacji
Zdążyć przed 1 lipca 2019 r.
Wywiadu udzielił dr inż. Sebastian Wall

Co się zmienia dla wyrobów instalacyjnych

w dniu 1 lipca tego roku?
W dniu 30 czerwca 2019 r. kończy się dwuipółletni okres
przejściowy dla „nowych” wyrobów budowlanych objętych wymaganiami tzw. systemu krajowego. Oznacza
to, że po tej dacie wszystkie wyroby budowlane (nieobjęte zakresem normy zharmonizowanej i te, dla których
nie wydano europejskiej oceny technicznej (ETA)) z grup
ujętych w Załączniku 1 do rozporządzenia w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym będą wprowadzane do obrotu na
terenie Polski ze znakiem budowlanym. W tym załącz-

niku znajdziemy grupę „nowych” wyrobów instalacyjnych oznaczoną numerem 36 „Wyroby do wentylacji
i klimatyzacji”, w której wymieniono wyroby do rozprowadzenia i rozdziału powietrza: przewody i rury wentylacyjne, przepustnice, zasuwy, nawiewniki i wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie, odciągi, zamknięcia oraz pustaki
wentylacyjne. Nowy obowiązek nie dotyczy wyrobów
wentylacyjnych przeznaczonych do stosowania wyłącznie do procesów przemysłowych.
Co trzeba zrobić, żeby oznakować swój wyrób
znakiem budowlanym?
Producent znakuje swoje wyroby znakiem budowla-

nym po sporządzeniu krajowej deklaracji właściwości użytkowych. Zawiera ona właściwości użytkowe
zasadniczych charakterystyk zadeklarowane zgodnie
z Polską Normą wyrobu lub Krajową Oceną Techniczną, czyli z dokumentem odniesienia właściwym dla danego wyrobu. Sporządzenie tej deklaracji jest możliwe
po dokonaniu oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych, zgodnie z właściwym systemem wskazanym we wspomnianym rozporządzeniu. Proces ten obejmuje ocenę właściwości użytkowych np. na podstawie
wyników badań czy obliczeń oraz zapewnia, że proces
produkcyjny prowadzony jest w sposób stabilny – poprzez funkcjonowanie Zakładowej Kontroli Produkcji.

Czym jest Krajowa Ocena Techniczna, gdzie i jak można ją uzyskać?
Krajowa Ocena Techniczna (w skrócie KOT) jest pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane.
Jest to dokument, który zastąpił od 1 stycznia 2017 r. dobrze znane Aprobaty Techniczne (nie są one już wydawane, jednak mogą być stosowane do końca okresu ważności). KOT wydaje się na okres 5 lat, dla wyrobów, dla
których nie istnieje Polska Norma wyrobu. W praktyce,
z uwagi na fakt, iż patrząc przez pryzmat wymagań dla
norm zharmonizowanych, rolą normy wyrobu jest sta-

nowienie podstawy dla pełnej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wszystkich zasadniczych
charakterystyk, moim zdaniem KOT jest właściwą specyfikacją techniczną dla większości wyrobów z grupy 36.
KOT dla wyrobów do wentylacji i klimatyzacji wydawany jest na koszt producenta przez krajową jednostkę oceny technicznej, a jedyną jednostką posiadającą
desygnację do działania w tym zakresie jest Instytut
Techniki Budowlanej. Wydając KOT nasz Instytut dokona oceny właściwości użytkowych, biorąc pod uwagę
przepisy techniczno-budowlane oraz obowiązujące zasady wiedzy technicznej, na podstawie uzyskanych od

wnioskodawcy (może to być producent lub jego upoważniony przedstawiciel) danych dotyczących wyrobu,
w tym wyników badań laboratoryjnych. Warto w tym
miejscu wspomnieć, że proces wydania KOT jest procesem wieloetapowym obejmującym m.in. przyjęcie
wniosku, wydanie stanowiska w sprawie wniosku, realizację wymagań zawartych w tym stanowisku przez
producenta (w tym przedstawienie wyników badań),
aż w końcu opracowanie i wydanie KOT. Na każdym
z tych etapów kluczową kwestią dla efektywności procesu jest dobra komunikacja i współpraca pomiędzy
producentem a jednostką oceny technicznej.

dr inż. Sebastian Wall
Kierownik Zespołu ds. Harmonizacji Technicznej
w Budownictwie, Instytut Techniki Budowlanej
Czy wydanie KOT jest procesem długotrwałym
i jakie są największe trudności z tym związane?
Czas wykonania poszczególnych etapów procedury
leżących po stronie odpowiedzialności ITB jest ustalony poprzez obowiązujące przepisy bądź uregulowania wewnętrzne.
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Czy KOT jest wystarczająca do wprowadzenia
wyrobu budowlanego na rynek?
Zgodnie z przepisami elementem niezbędnym do
prawidłowego wprowadzenia wyrobu do obrotu na
terenie Polski jest krajowa deklaracja właściwości
użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym.
W większości przypadków wystarczającym dokumentem, pozwalającym na sporządzenie deklaracji, będzie KOT. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt,
że w specyficznych przypadkach, gdy poprzez modyfikację procesu produkcyjnego podnoszona jest
klasa reakcji na ogień wyrobu (np. poprzez dodawanie uniepalniaczy) dodatkowym obowiązkiem
producenta będzie uzyskanie certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Pamiętajmy też, że wprowadzenie wyrobu do obrotu
nie stanowi końca odpowiedzialności producenta,
który poprzez deklarację potwierdza zgodność każdego wyrobu udostępnianego na rynku z podanymi
właściwościami użytkowymi.
Czy producenci wyrobów wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych są świadomi nadchodzących
wymagań i związanych z nimi konsekwencji?
Staramy się szeroko rozpowszechniać informacje
o nadchodzących zmianach przepisów i związanych
z nimi wymaganiach. Publikujemy materiały w prasie branżowej oraz na naszej stronie internetowej,
uczestniczymy w wydarzeniach ważnych dla branży, organizujemy też własne seminaria szkoleniowe.
Można jednak odnieść wrażenie, że część firm, szczególnie tych małych, nie zorientowała się jeszcze
w sytuacji i nie podjęła żadnych działań zmierzających
do sporządzenia najpóźniej w dniu 1 lipca 2019 r.
krajowej deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania znakiem budowlanym. Przypominam, że
bez oznakowania znakiem budowlanym nie będzie
po tej dacie możliwe legalne wprowadzenie do obrotu na terenie Polski wyrobu z grupy 36, a złamanie
przepisów prawa może się w tym kontekście wiązać
między innymi z karami pieniężnymi.

NARBONNE V M
Grzejnik dekoracyjny Narbonne V M wykonany jest z szeregu po³¹czonych ze sob¹ profilowanych,
stalowych elementów grzejnych o przekroju prostok¹tnym. Przeznaczony do ogrzewania pomieszczeñ
mieszkalnych, biurowych oraz us³ugowych. Elegancki i nowoczesny design sprawia, ¿e model ten
instalowany jest w obiektach o podwy¿szonym standardzie stanowi¹c element dekoracji wnêtrza.

rekl ama

Z naszego doświadczenia (także w obszarach innych
grup wyrobów) wynika, iż czasochłonność procedur
zależy bezpośrednio od tego, w jakim czasie wnioskodawca jest w stanie przedstawić wymaganą dokumentację.
Pierwszym krytycznym elementem procesu, niezbędnym do skutecznego złożenia wniosku i późniejszego
uzyskania stanowiska w sprawie wniosku jest prawidłowy podział asortymentu przez producenta, dostarczenie opisu technicznego wyrobów oraz określenie zakresu stosowania. Praktyka wskazuje, że już
na tym etapie konieczne są czasochłonne uzgodnienia, w związku z czym rzadko kiedy pierwotnie przygotowany wniosek może być uznany za kompletny.
Drugim kluczowym elementem jest realizacja postanowień zawartych w stanowisku w sprawie wniosku.
Na tym etapie wymaga się od producenta dostarczenia pełnego zestawienia asortymentu, rysunków
technicznych, informacji o surowcach i materiałach
oraz Zakładowej Kontroli Produkcji, a także raportów z badań. Z naszego doświadczenia wynika, że
szczególnie ten ostatni element jest czasochłonny
i problematyczny dla producenta, co wynika z faktu, że w bardzo wielu przypadkach zakres dotychczas posiadanych wyników badań laboratoryjnych
jest niewystarczający (a często nie ma ich wcale).
Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że badania
mające być podstawą do wydania KOT powinny być
wykonane we właściwym merytorycznie laboratorium badawczym krajowym lub zagranicznym, metodami wskazanymi w stanowisku w sprawie wniosku. Możliwe jest też uwzględnienie w procedurze
badań wykonanych w laboratorium własnym producenta, pod warunkiem przeprowadzenia audytu
w tym laboratorium i wykonania badań weryfikacyjnych w zakresie uzgodnionym z Zakładem Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska ITB. Wymagania
te wynikają z odpowiedzialności Instytutu za wydaną Krajową Ocenę Techniczną jako dokumentu
stanowiącego jedną z podstaw znakowania znakiem budowlanym.
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Ekosystem Twojego domu.
Przepis na kompletny
system grzewczy
Akcja specjalna firmy Viessmann

Rosnące ceny energii i większa świadomość ekologiczna coraz częściej skłaniają inwestorów do wyboru
urządzeń, które korzystają z darmowej, czystej energii odnawialnej m.in. pomp ciepła, paneli fotowoltaiczne,
a także odzyskujących energię rekuperatorów. Wychodząc naprzeciw potrzebom, Viessmann proponuje
kompletny system grzewczy w ramach akcji Ekosystem Twojego domu! Niebagatelną rolą projektantów instalacji,
a także instalatorów jest uświadomienie właścicieli domów o możliwościach wyboru gotowego systemu grzewczego.

Pompa ciepła – którą wybrać?

Instalacja grzewcza w domu składa się z wielu
elementów i urządzeń, których odpowiedni
dobór i połączenie w jeden kompatybilny system
może zapewnić korzyści w postaci bardzo
wydajnej pracy instalacji grzewczej oraz
niskich rachunków za ogrzewanie.

Instalacja pompy ciepła w domu poza ekologicznym wytwarzaniem ciepła, zapewni niskie koszty ogrzewania i komfort użytkowania systemu
grzewczego. Najniższe wydatki związane z zakupem i montażem tego typu urządzeń gwarantuje
powietrzna pompa ciepła, korzystająca z darmowej energii odnawialnej skumulowanej w powietrzu atmosferycznym.
Pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-S jest urządzeniem typu split, czyli rozdzielonym na dwie jednostki.
Dzięki temu w domu zainstalowane są tylko elementy,

które nie generują hałasu i są chronione przed zamarznięciem. Pozostałe znajdują się poza budynkiem.
Jednostka zewnętrzna może stanąć bezpośrednio
przy ścianie budynku lub zawisnąć na elewacji domu
bez obaw o dyskomfort akustyczny domowników
i sąsiadów. Nowoczesne technologie zapewniają
bowiem cichą pracę urządzenia. Moduł zewnętrzny
pompy ciepła Vitocal 200-S już w odstępie trzech metrów osiąga próg 35 dB, który jest praktycznie niesłyszalny. Dzięki temu pompa ciepła może być stosowana również w gęstej zabudowie, np. na osiedlach
domów szeregowych.

A może fotowoltaika z pompą ciepła?
Planując domową instalację, niewątpliwie warto rozważyć montaż paneli fotowoltaicznych, które pozwalają na produkcję własnego prądu. Moduły fotowoltaiczne wykorzystują niewyczerpalną energię
promieniowania słonecznego.
Prąd produkowany z paneli Vitovolt 200 firmy Viessmann może być użytkowany przez wszystkie odbiorniki w domu, w tym również przez pompę ciepła!
Takie rozwiązanie stanowi kompletnie ekologiczne
rozwiązanie. W sytuacji, gdy domowe urządzenia
elektryczne nie zużyłyby całego prądu słonecznego
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Wentylacja z odzyskiem ciepła
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem to oszczędne rozwiązanie, którego nie może zabraknąć w nowoczesnym domu. Rekuperator Vitovent zapewnia
stałą wymianę powietrza w budynku bez ryzyka

Kompletny system
grzewczy to nie
tylko pakiet
urządzeń, ale
i montaż przez
fachową firmę
partnerską
w cenie oraz
5-letnia gwarancja
producenta.
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EKOSYSTEM Twojego Domu to specjalna oferta nowoczesnych urządzeń grzewczych
skomponowanych w korzystne pakiety cenowe:
• Gazowe kotły kondensacyjne Vitodens
200-W wraz z ustawionym pod kotłem
pojemnościowym podgrzewaczem wody c.w.u.
• Kompaktowe centrale grzewcze Vitodens
222-F ze zintegrowanym gazowym kotłem
kondensacyjnym oraz pojemnościowym
podgrzewaczem wody o pojemności 100

jego wychładzania i wzrostu kosztów ponoszonych
na ogrzewanie. Zasilany i sterowany przez regulator
pompy ciepła również może korzystać z darmowego
prądu słonecznego. Ponadto w rekuperatorze można
zabudować układ hydrauliczny, za pomocą którego
pompa ciepła może tanio dogrzewać powietrze nawiewane do pomieszczeń w domu np. podczas silnych mrozów.
Kompletny zestaw od Viessmann!
Dla efektywnej i bezawaryjnej pracy systemu grzewczego nie bez znaczenia jest również wybór odpowiednich materiałów do wykonania instalacji c.o.
Płynną współpracę pompy ciepła czy kotła kondensacyjnego z ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikowym zapewnia zastosowanie kompletnych systemów
bazujących na starannie dobranych komponentach. Ważnym elementem oferowanego przez firmę
Viessmann wyposażenia dodatkowego jest również
osprzęt do wykonania ogrzewania podłogowego
i grzejnikowego Vitoset. Zawiera on między innymi
grzejniki, orurowanie, skrzynki rozdzielcze, zawory
mieszające z napędami oraz automatykę.
Mobilne zarządzanie systemem grzewczym
Viessmann oferuje możliwość sterowania domowej
instalacji grzewczej za pomocą smartfona lub table-

lub 130 litrów oraz kompletnym osprzętem
przyłączeniowym.
• Efektywne pompy ciepła typu split wykorzystujące
ciepło zawarte w powietrzu zewnętrznym do
ogrzewania pomieszczeń oraz wody użytkowej,
a także do chłodzenia w okresie letnim:
- Vitocal 100-S/200-S – ciche i bardzo

ta korzystając aplikacji mobilnej ViCare. Wystarczy
doposażyć system grzewczy w moduł Vitoconnect
100, który przyłącza się przewodem bezpośrednio
do urządzenia grzewczego. Stanowi on pomost komunikacyjny umożliwiający łączność internetową
między kotłem lub pompą ciepła a naszym urządzeniem mobilnym. Jego zastosowanie pozwala wygodnie nadzorować pracę instalacji grzewczej praktycznie z dowolnego miejsca.
Ochroń swoją instalację!
Odpowiedzią na problem twardej wody, który dotyczy znacznej części naszego kraju, są dostępne
w ofercie Viessmann zmiękczacze wody Aquahome.
Trudne do usunięcia osady kamienne widoczne chociażby w czajniku czy na elementach armatury łazienkowej mogą zagrażać również instalacji wodnej
oraz urządzeniom grzewczym. Tzw. kamień kot-

efektywne pompy ciepła do nowych
i modernizowanych instalacji grzewczych;
- Vitocal 111-S/222-S – kompaktowe pompy
ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem wody
użytkowej (poj. 210 litrów).
• Centralne systemy wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

łowy zwiększa ich awaryjność i znacznie skraca żywotność. Przyczynia się także do wzrostu kosztów
ogrzewania. Zmiękczacze wody Aquahome pozwolą skutecznie uporać się z problemem twardej wody,
chroniąc domowe instalacje wodne.
Viessmann daje gwarancję bezpieczeństwa
Wybór kompletnego systemu grzewczego Viessmann
to także korzyść w postaci kompleksowej i fachowej obsługi klientów. Obejmuje ona m.in. pomoc
w doborze systemu do indywidualnych potrzeb,
usługi autoryzowanych instalatorów oraz fachowy
serwis. Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo
związane z pracą systemu grzewczego firma oferuje swoim klientom również Program Wydłużonej
Gwarancji. Pozwala on skorzystać z zalet posiadania gwarancji przez okres 5 lat od uruchomienia
urządzenia grzewczego.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345

rekl ama

wówczas uruchamia się pompa ciepła, która może
ogrzewać dom lub ciepłą wodę użytkową. Jeśli
w danej chwili nie jest potrzebne ogrzewanie, pompa ciepła magazynuje energię w zasobniku wody
użytkowej.
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Inteligentne ogrzewanie domu z aplikacją MiGo
Sterowanie kotłami Saunier Duval przez Wi-Fi
Inteligentne domy to już nie wizja przyszłości, ale realne rozwiązania, które
każdy może wprowadzić do swojego domu – zarówno na etapie budowy,
jak i w zamieszkałym budynku. Systemy smart pozwalają na zdalne
sterowanie różnymi urządzeniami podłączonymi do sieci Wi-Fi. Za pomocą
specjalnej aplikacji można zarządzać m.in. ogrzewaniem i przygotowaniem
ciepłej wody dosłownie z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Aby wyjaśnić działanie inteligentnego domu,

warto poznać pojęcie Internet of Things, czyli internetu rzeczy. Jest to system, który łączy urządzenia
w rozbudowaną sieć internetową, dzięki czemu można pozyskiwać zaawansowane informacje z różnych
sprzętów. W efekcie zebrane dane pozwalają dopasować działanie urządzeń do potrzeb i stylu życia
domowników. Co więcej, urządzeniami w inteligentnym domu można sterować i zarządzać z poziomu
aplikacji mobilnej.
Osobisty asystent ogrzewania – wygodne sterowanie całą instalacją grzewczą
Za pomocą aplikacji i sieci internetowej można z dowolnego miejsca regulować ogrzewanie i przygotowywanie ciepłej wody w domu. Przykładem takiego rozwiązania jest inteligentny regulator pogodowy
MiGo, który pozwala na sterowanie nowymi i dotychczas stosowanymi kotłami kondensacyjnymi marki
Saunier Duval wyposażonymi w interfejs eBUS.
Co ważne, MiGo to nie sama aplikacja, ale cały system
pozwalający na zarządzanie temperaturą za pomocą
termostatu i specjalnego oprogramowania użytkowego.
System jest też szybki i łatwy w montażu. Wystarczy

podłączyć regulator do wewnętrznej sieci Wi-Fi oraz
połączyć się z aplikacją i sterownikiem. MiGo zaprojektowano do sterowania jednym obiegiem grzewczym i zarządzania c.w.u.
Jak działa system MiGo?
W praktyce za pomocą systemu MiGo można kontrolować i analizować temperaturę w konkretnym pomieszczeniu w domu oraz temperaturę ciepłej wody
(za pomocą termostatu lub z poziomu aplikacji). Aplikacja, w przeciwieństwie do samego termostatu, oferuje więcej funkcji niż tylko sterowanie, włączanie
i wyłączenie temperatury. Z poziomu telefonu
jest dostęp m.in. do wspomagania przygotowania
c.w.u. oraz zaplanowania dostępności ciepłej wody
w dokładnie określonym czasie, trybu urlopowego
(obniżenia temperatury w trakcie dłuższej nieobecności w domu) czy powiadomień o niecodziennych
zdarzeniach oraz ewentualnych usterkach.
W inteligentnych domach, w których zastosowano
takie regulatory pogodowe, można też monitorować
temperaturę na zewnątrz. Dane o warunkach atmosferycznych są pobierane z Internetu w czasie rzeczywistym. Pozwala to zapobiec wyziębieniu lub przegrza-

niu mieszkania, a w efekcie – na oszczędność energii.
MiGo zapewnia również maksymalny komfort i wydajność – wszystkie elementy instalacji grzewczej
Saunier Duval, w tym aplikacja, termostat, bramka
sieciowa oraz kocioł, są tak zoptymalizowane, aby
osiągać najwyższe parametry pracy.
Obecnie trwa program Czyste Powietrze oferujący
dofinansowania dla osób chcących wymienić stare urządzenia grzewcze na nowe. W ramach programu warto zmodernizować dotychczasową instalację
grzewczą i wymienić stary kocioł na nowy kocioł kondensacyjny z systemem
sterowania temperaturą
w domu z poziomu aplikacji. To już kolejny krok
w stworzeniu inteligentnego domu dopasowanego do potrzeb każdego domownika.
Więcej informacji o inteligentnych rozwiązaniach,
regulatorze pogodowym
i wymianie kotła na stronie
www.saunierduval.pl.
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Pompy ciepła w irlandzkich
nowych budynkach
PC głównym źródłem ciepła
Analiza przeprowadzona przez
Passive House Plus oszacowała,
że w 2017 r. pompy ciepła
były głównym źródłem ciepła
wykorzystywanym w nowych
irlandzkich domach.

Analiza przeprowadzona przez Passive House

Plus na danych z 2017 i 2018 roku na podstawie bazy
danych BER (jest to system oceny stosowany do pomiaru efektywności energetycznej irlandzkich budynków) wykazała, że z ponad 5080 domów wybudowanych w 2017 roku:
- 36,6% budynków ma pompę ciepła jako źródło ciepła,
- 52,6% to budynki z kotłami gazowymi,
- 4,1% to domy z kotłami olejowymi,
- 5,8% budynków bazuje na kogeneracji,
- a LPG (gaz płynny) jest na poziomie 0,8%.
Jednak dane zmieniają się znacząco, jeśli policzymy również około 3000 domów jednorodzinnych,
które nie spełniły wymogu uzyskania certyfikatu
BER. W analizie przyjęto założenie, że domy te zostały zbudowane wraz z zainstalowanymi pompami ciepła pełniącymi taka samą funkcję, jak inne

domy jednorodzinne uwzględnione w statystyce
BER (które wykorzystują pompę ciepła w 70%). Dzięki temu nowemu modelowi pompy ciepła staną się
najczęstszym systemem grzewczym w nowych irlandzkich domach, osiągając 44,7% udziału w rynku, kotły gazowe będą działać na poziomie 42,8%,
kotły olejowe na poziomie 7,8%, a kogeneracja będzie wynosić 4,4%.
W tym samym badaniu przeprowadzonym przez Passive House Plus podkreślono, że energia słoneczna
obniża swój udział w rynku jako źródło ogrzewania
zarówno w nowych budynkach wielorodzinnych, jak
i w nowych domach jednorodzinnych. Moduły fotowoltaiczne PV, na ogół w połączeniu z kotłami gazowymi, nieznacznie zwiększyły swój udział na rynku. Systemy fotowoltaiczne zostały zainstalowane
w 9,9% nowych domów jednorodzinnych do 22 li-

stopada 2018 r., co stanowi spadek z 10,8% w 2017 r.,
utrzymując ich malejący udział na rynku w ostatnich
latach. Tymczasem udział w rynku modułów foto-
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woltaicznych – zwykle w połączeniu z kotłami gazowymi – wzrósł nieznacznie z 51,3% w 2017 roku
do 51,8% w 2018.
Czym jest Ocena Energii Budowlanej
(BER- Building Energy Rating)?
Ocena energetyczna budynku BER to ocena całkowitej efektywności energetycznej budynku (mieszkalnego lub komercyjnego) obowiązująca na terenie
Irlandii. Ocena jest podobna do etykiety energetycznej znajdującej się na przykład na lodówce i jest
oznaczana w skali od A do G, przy czym A1 jest najbardziej energooszczędną, a G jest najmniej energooszczędną.
Przyznany certyfikat BER jest ważny przez okres do
10 lat, pod warunkiem niewprowadzenia żadnych
zmian w budynku, które negatywnie wpłyną na jego
charakterystykę energetyczną.
Ocena BER dla domu jest obliczana za pomocą oprogramowania do oceny energii w warunkach mieszkaniowych (DEAP) opublikowanego przez Sustainable
Energy Ireland (SEI). Oprogramowanie DEAP oblicza
również emisję dwutlenku węgla związaną z domem.
Obliczenia BER obejmują zużycie energii dotyczące
izolacji budynków, ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody, wentylacji i oświetlenia.
Źródło: EHPA, Passive House Plus, PORT PC

Schemat przedstawiający udział systemów grzewczych na rynku irlandzkim (Passive House Plus)
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FORUM WENTYLACJA –
SALON KLIMATYZACJA 2019
Spotkanie branżowe FORUM
WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA
to wydarzenie skierowane do
projektantów, wykonawców,
handlowców branży wentylacyjnej,
klimatyzacyjnej i chłodniczej. Na ponad
10 000 m2 ekspozycji zaprezentuje swoją
ofertę ponad 180 wystawców z Polski
i zagranicy. Organizatorzy zapraszają
także osoby zajmujące się utrzymaniem
instalacji, inwestorów, architektów,
zarządców nieruchomości. Każda osoba
zajmująca się zawodowo instalacjami
znajdzie dla siebie przydatne informacje,
może nawiązać korzystne kontakty,
wzbogacić swoją wiedzę.

Seminaria
Podczas dwóch dni odbędzie się cykl wykładów i prezentacji, podczas których niezależni eksperci podzielą się wiedzą. Wykłady odbywają się w trzech salach
równocześnie. W programie jest ponad 50 wystąpień.

Nowa lokalizacja
FORUM 2019 odbędzie się w nowej lokalizacji –
Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO
(ul. Modlińska 6D, Warszawa). W tym nowoczesnym obiekcie znajduje się część wystawienni-

cza oraz przestronne i komfortowe sale konferencyjne. Bezpośrednio przy obiekcie znajduje
się parking na 1500 miejsc. Dogodny dojazd zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską.

5 marca
PRAWO WYTYCZNE
• Krajowe Oceny Techniczne dla wyrobów wentylacyjnych – nowe obowiązki

• Zmiany w prawie wynikające z implementacji znowelizowanej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywy w sprawie
efektywności energetycznej
KOMFORT
• Pomieszczenia w wysokim komforcie – uwarunkowania dla projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji
• Oczyszczać czy wentylować – nowa propozycja
sposobu oczyszczania powietrza w wentylacji
• Nowa klasyfikacja filtrów według PN 16890-1
• Wpływ wybranych elementów instalacji wentylacyjnej na jej parametry akustyczne
WARSZTAT PROJEKTANTA
• Prezentacja niestandardowych, wyróżniających się
projektów instalacji wentylacji i klimatyzacji zrealizowanych w latach 2017-2018, zgłoszonych do nagrody branżowej Stowarzyszenia Polska
• Wentylacja – PASCAL 2019
WARSZTATY CHŁODNICZE
Przygotowywane we współpracy z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON
• Zmiany klimatu a ograniczenia stosowania czynników chłodniczych
• Najnowsze zmiany w przepisach F-gazowych
• Kierunki rozwoju chłodnictwa wobec ograniczeń
stosowania czynników chłodniczych
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• Zasilanie instalacji nawiewu pożarowego – wymagania i praktyka
• Kompensacja powietrza w obiektach handlowych
– zasady dla lokali i pasaży
• Praktyczne wyniki badań lokalizacji i intensywności nawiewu powietrza w garażach zamkniętych
• Skuteczna wentylacja garaży z dopuszczalnym wjazdem samochodów na LPG
ENERGIA
Świadectwa efektywności energetycznej – korzyści dla
projektanta wentylacji i klimatyzacji. Przygotowywane we współpracy z Fundacją Poszanowania Energii.
• Uwarunkowania formalno-prawne audytu efektywności energetycznej odzysku ciepła z przemysłowej
wentylacji odciągowej
• Przykład optymalizacji energetycznej przemysłowej instalacji odciągowej
• Modernizacja klimatyzacji i wentylacji budynku
użyteczności publicznej – warunki otrzymania świadectw efektywności energetycznej
• Nowe czynniki syntetyczne oraz bezpieczny retrofit
• Regeneracja i badania czynników chłodniczych wg
Normy 378
• Automatyzacja – teoria i praktyka
• Ejektory w chłodnictwie CO2
• Odbiory i deklaracje zgodności instalacji chłodniczych
• Bezpieczne chłodnictwo z czynnikami palnymi
• Losowanie nagród
Wykłady prowadzą eksperci urzędów państwowych,
uczelni oraz firm branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

6 marca
WENTYLACJA POŻAROWA
• Oddymianie klatek schodowych – drugie wydanie
wytycznych CNBOP-PIB wraz z komentarzem
• Nawiew powietrza uzupełniającego do celów oddymiania – jak go projektować, żeby nie szkodził?

Zapraszamy na stoisko 111,
gdzie zaprezentujemy
nową generację systemów
klimatyzacji VRF.
Prezentowane rozwiązanie
będzie obejmować jednostkę
zewnętrzną, jednostki wewnętrzne
oraz automatykę.

Na FWSK 2019 zaprezentujemy
najnowszą centralę wentylacyjną:
LWZ 8 CS Premium.
Zapraszamy na stoisko 151.
Czekamy na Ciebie!

t e c h n i c z n y
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• Audyt efektywności energetycznej dla modernizacji źródła chłodu
• Kluczowe etapy procedury ubiegania się o białe
certyfikaty
• Wpływ wewnętrznych przecieków powietrza w centralach wentylacyjnych na efektywne zużycie energii elektrycznej
• Automatyka systemów HVACR
• Równoważenie instalacji chłodniczych
• Apteki i hurtownie farmaceutyczne – wymagania
prawne dotyczące warunków środowiskowych oraz
klimatyzacji i wentylacji
POMPY CIEPŁA
• Pompa ciepła – czynnik ziębniczy – dyrektywa
F-gazowa. Próba spojrzenia w przyszłość.
• Uwarunkowania montażowe pomp ciepła ATW
• Analiza porównawcza różnych systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła. Studium przypadku dla budynku hotelowego
• Wytyczne projektowe dla dolnych źródeł ciepła

Uniwersal
zaprasza do odwiedzenia stoiska nr 33.
na stoisku m.in.
nowość: wentylator
dachowy do okapów
kuchennych Vero-150
nagrodzony
Złotym Medalem MTP
BuDMA 2019

Ponadto pokażemy także ofertę
klimatyzatorów pokojowych
oraz pomp ciepła i rekuperacji.
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Wydarzenia

Wstęp na targi możliwy jest po zarejestrowaniu. Rejestracji można dokonać online lub na
miejscu targów. Rejestracja online zdecydowanie oszczędza czas, umożliwia zakup biletów wstępu. Po zarejestrowaniu uczestnik
otrzymuje na podany e-mail potwierdzenie,
z którym zgłasza się do recepcji targów, aby
opłacić wstęp i odebrać identyfikator.
Osoby, które opłacą bilet wstępu online otrzymują na podany e-mail imienny identyfikator
do samodzielnego wydrukowania oraz fakturę. Identyfikator upoważnia do wejścia na targi bez oczekiwania w recepcji.
Zarejestruj się:
www.rejestracja.forumwentylacja.pl

WARSZTATY BIM / CAD
• Wykłady i prezentacje przybliżające problematykę
projektowania w technologii BIM - korzyści dla projektanta, praktyczne porady, optymalizacja. Przygotowano we współpracy z AEC DESIGN.
• Efektywne projektowanie instalacji HVAC przy użyciu narzędzi FLUID DESK
WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA
Przygotowano we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy
• Odpowiedzialność kominiarza na przykładzie przypadku śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla
• Procedury odbiorów budynków mieszkalnych
• Wpływ braku wentylacji nawiewnej na stan techniczny urządzeń gazowych. Badania wykonane na
podstawie danych z przeglądów przepływowych gazowych podgrzewaczy wody
• Wpływ wiatru na działanie wentylacji

Zawory z siłownikami do instalacji HVAC

Targom towarzyszy wiele branżowych wydarzeń,
w których można aktywnie uczestniczyć.
KONKURS NAJCIEKAWSZY PRODUKT
Wystawcy zgłaszają najnowsze urządzenia w czterech
kategoriach: Klimatyzacja, Wentylacja, Chłodnictwo,
Bezpieczeństwo pożarowe. Każdy zwiedzający może
zagłosować i zdecydować kto zostanie laureatem.
Wybrane produkty zgłoszone do konkursu:
- Ventia - centrala wentylacyjna Komfovent Domekt
CF150F
- Lindab – centrale wentylacyjne Lindab CompAir
CF/RW
- Pro-Vent – elektro-jonizacyjny filtr powietrza Clean R
- Nibe-Biawar - inteligentny i wielozadaniowy system grzewczy Nibe
- Testo – miernik wielofunkcyjny testo 400 do pomiaru prędkości przepływu i jakości powietrza
w pomieszczeniach
- Stiebel Eltron – pompa ciepła LWZ 8 CS premium
- Daikin – klimatyzator kasetonowy z nawiewem obwodowym z czarnym panelem dekoracyjnym FCAGH-H
+ RZAG-MV1/MY1 + BYCQ140EGFB
- Belimo Siłowniki - zawory z serii Belimo Energy
valve V.3

Zawory z siłownikami do dynamicznego równoważenia
instalacji hydraulicznych
Pomiar przepływu + monitoring energii

STREFA INSTALATORA
Miejsce dla instalatorów systemów wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia. Strefa pokazów, której celem jest przekazanie praktycznych umiejętności,
edukacja i doskonalenie umiejętności zawodowych,
a także prezentacja nowych rozwiązań technicznych.
ARENA TECHNOLOGII
Strefa prezentacji produktów zgromadzonych tematyczne, pochodzących od różnych producentów.
W tym roku prezentowane będą dwa zagadnienia:
nowości klimatyzatorów split oraz wielofunkcyjne
urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne.

BELIMO Siłowniki S.A.
ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa tel. 22 886 53 05-07, fax 22 886 53 08
info@belimo.pl
www.belimo.pl
rekl ama

Rejestracja online
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Nawiewnik szczelinowy PURELINE
Nowe nawiewniki szczelinowe PURELINE są estetycznymi urządzeniami doskonale
harmonizującymi z powierzchnią sufitu. Produkowane są w wariantach ze szczeliną 18 mm
jako jedno- lub dwurzędowe bądź szczeliną 35 mm w wykonaniu do czterech rzędów.

Szczeliny PURELINE mogą być stosowane jako

nawiewniki do powietrza wentylacyjnego i klimatyzacyjnego, jako pionowe kurtyny powietrzne lub zabezpieczenia dużych oszklonych powierzchni pionowych oraz jako wywiewniki. Przeznaczone są do
montażu indywidualnego lub w aranżacji liniowej
również z elementami kątowymi.
Regulacja kierunku nawiewu powietrza – wypływ poziomy, pod kątem lub pionowy, w lewo, w prawo lub
naprzemienny umożliwia zastosowanie nawiewników
w wielu rozwiązaniach, na przykład jako kurtyny powietrzne do ochrony świeżej żywności. Każda kierownica powietrza może być ustawiana indywidualnie.
Dane techniczne:
• do wyboru dwie szerokości szczelin 18 lub 35 mm,
• profil z kierownicami zapewniający najwyższy poziom czystości sufitu,
• 1-, 2-, 3- lub 4-szczelinowe,
• od 17 (24) do 808 m3/h,
• długość 600-1950 (2000) mm,
• regulacja kierunku nawiewu: w lewo, w prawo, naprzemiennie oraz poziomo, skośnie lub pionowo,
• profil czołowy połączony ze skrzynką na stałe lub
w sposób rozłączny,
• izolowana skrzynka rozprężna (opcjonalnie),
• dowolna konfiguracja wielkości skrzynki rozprężnej i jej położenia,
• króciec (króćce) przyłączeniowy z boku lub od góry
skrzynki rozprężnej,

Profil aluminiowy i skrzynka rozprężna mogą być
dostarczane o różnych długościach

Różne opcje wykonania: wielkości, liczby szczelin,
warianty profilu aluminiowego

TROX BSH Technik na Forum Wentylacja –
Salon Klimatyzacja 2019: stoisko NR 70
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• profil czołowy z opcją lakierowania proszkowego
w kolorach z palety RAL Classic,
• zabudowa liniowa z elementami narożnymi.

PURELINE mogą być montowane w aranżacjach
liniowych, również z sekcjami narożnymi

Zalety PURELINE w skrócie:
• czyste sufity dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu
wypływu powietrza,
• przeznaczone do różnych aplikacji,
• możliwość regulacji kierunku nawiewu powietrza
poprzez różne sposoby ustawienia kierownic,
• doskonałe parametry akustyczne, duże zakresy
strumieni objętości powietrza,

rekl ama
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Ogromną zaletą nowych nawiewników szczelinowych PURELINE jest znaczna redukcja
zanieczyszczenia sufitów. Nawiewniki zostały przetestowane na stanowisku pomiarowym na Uniwersytecie RWTH Aachen, przy zastosowaniu standardowego pyłu (według ASHRAE) pod kątem zanieczyszczeń sufitu i porównane z zanieczyszczeniami generowanymi przez inne nawiewniki szczelinowe. Nawiewniki PURELINE okazały się
najczystszym z przebadanych dotychczas.
• pionowy wypływ tworzący kurtyny powietrza do
wydzielenia i ochrony stref pomieszczenia,
• szybka redukcja różnicy temperatury jako wynik

wentylacyjne

Różne sposoby wypływu powietrza

t e c h n i c z n y
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wysokiej indukcji powietrza,
• łatwy montaż płyty czołowej, bez użycia dodatkowych narzędzi.
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Pompy ciepła Daikin
Altherma 3 Bluevolution
– przyszłość na wyciągnięcie ręki
Po roku od udanego
wprowadzenia na rynek
pompy ciepła Daikin
Altherma 3 Bluevolution
4-6-8 kW, firma Daikin
uzupełnia serię o nowe
modele 11-14-16 kW.
Kompletny typoszereg
Daikin Altherma 3 jest
odpowiedzią na potrzeby
nawet najbardziej
wymagających klientów.

Wprowadzone modele typu Hydrosplit charak-

daikin na Forum Wentylacja
– Salon Klimatyzacja 2019:
stoisko NR 108

teryzują się tym, że połączenie między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną jest całkowicie za pośrednictwem instalacji wodnej. Czynnik chłodniczy R32
krąży tylko w układzie zamkniętym w agregacie.
Nie wprowadzamy czynnika chłodniczego do przestrzeni budynku – takie rozwiązanie redukuje ryzyko wycieku czynnika w pomieszczeniach.
Jednostki zewnętrzne o mocach 11-14-16 kW są wyposażone w nową sprężarkę typu scroll z funkcją
wtrysku czynnika chłodniczego, co pozwala uzy-

skać pracę pompy ciepła nawet do temperatury
zewnętrznej -28°C. Ponadto, wydajność grzewcza
przy niskich wartościach temperatury zewnętrznej (-7/+35°C) jest wyższa o 35% w porównaniu do
poprzedniego modelu na R410a. Dla obszarów zabudowanych, gdzie głośność urządzeń ma duże
znaczenie, Daikin wprowadził funkcję cichej pracy, dzięki której można obniżyć głośność agregatu nawet o 3 dB(A).
Daikin Altherma 3 Hydrosplit nadaje się zarówno do
domów wyposażonych w ogrzewanie podłogowe,

s tr. 24
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Fabryka Danfoss jedną z najbardziej
inteligentnych na świecie
Podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF)
wybrano 16 najbardziej zaawansowanych technologicznie inteligentnych zakładów produkcyjnych,
nazwanych fabrykami Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Jednym z takich miejsc jest fabryka Danfoss
w chińskim Wuqing.
W fabryce Danfoss znajdującej się w Strefie Rozwoju Wuqing w Chinach produkowane są kompresory.
Bezzałogowe pojazdy poruszają się wzdłuż alejek,
dostarczając pracownikom odpowiednie komponenty. Ci z kolei, wykorzystują inteligentne narzędzia
komunikujące się poprzez Bluetooth, które informują, czy proces złożenia komponentów przebiegł właściwie. Pracownicy mają również dostęp do elektronicznych opisów przedstawiających krok po kroku
jak i w grzejniki, ponieważ zapewnia wodę grzewczą
o temperaturze od 25°C aż do 60°C (nawet przy temperaturze zewnętrznej -10°C).
Jednostka zewnętrzna Daikin Altherma 3 Hydrosplit
występuje w wielkościach 11-14-16 kW w wersji 1-fazowej i można do niej podłączyć:
- EAB(H/X) – jednostki wewnętrzne naścienne
- EAV(H/X)-D – jednostki wewnętrzne zintegrowane
z zasobnikiem c.w.u.

- EAVZ-D – jednostki wewnętrzne zintegrowane z zasobnikiem c.w.u. oraz sterowaniem 2 stref temperaturowych
Wszystkie powyższe modele jednostek wewnętrznych mogą poszczycić się nagrodą IF design award
i Reddot Product Design Award 2018 za innowacyjny projekt. Te nagrody przyznawane są w ramach
dwóch najbardziej prestiżowych i największych konkursów wzornictwa na świecie.

Podsumowując, Daikin Altherma 3 Hydrosplit to urządzenie zarówno nowoczesne,
jak i przyjazne dla otoczenia. Zastosowanie mniejszej (w porównaniu do urządzeń
na R410a) ilości czynnika chłodniczego R32, który ma niski współczynnik GWP (675)
pozwala na maksymalną redukcję wpływu na środowisko naturalne. Połączenie
najnowszych osiągnięć Daikin z unikalnym wzornictwem, sprawia, że oferta pomp
ciepła Daikin Altherma 3 to technologia przyszłości na wyciągnięcie ręki.

wykonywane przez nich zadanie – bez względu na to,
w której części zakładu produkcyjnego dziś pracują.
Lista inteligentnych technologii, w które fabryka zainwestowała w ciągu ostatnich kilku lat, jest dużo
dłuższa. W porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat,
produktywność pracowników wzrosła o 30%, koszty związane z odpadami poprodukcyjnymi spadły
o 20%, a liczba zastrzeżeń klientów zmalała o 57%.
Lista 16 najbardziej inteligentnych fabryk na świecie
została opublikowana przez Światowe Forum Ekonomiczne 10 stycznia, tuż przed dorocznym spotkaniem w szwajcarskim Davos. Jest ona uaktualnieniem opublikowanej w sierpniu ubiegłego roku
listy 9 takich miejsc.
Więcej informacji można znaleźć tutaj
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Centrale grzewcze LWZ 8 CS Premium –
najwyższy komfort od Stiebel Eltron
Efektywne ogrzewanie, przygotowanie c.w.u. i kontrolowana wentylacja domowa
Coraz więcej właścicieli budynków stawia na dobrze izolowane budynki, które
spełniają wymagania EnEV. Im jednak lepsza izolacja budynków, tym bardziej
konieczna jest kontrolowana wymiana powietrza, która zapobiega tworzeniu
się wilgoci i chroni budynek. Ten, kto stawia na właściwą technologię wentylacji,
harmonijnie połączoną z ogrzewaniem i podgrzewaniem c.w.u. ma się… dobrze.

W czasach, gdy priorytetem staje się komfort

i integracja systemów Stiebel Eltron wszystkim właścicielom domów jednorodzinnych proponuje nowoczesne kompaktowe urządzenie w jednej obudowie łączące funkcje: wentylacji, ogrzewania,
przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia.
Zintegrowana pompa ciepła o wysokiej efektywności zapewnia energooszczędny rozdział ciepła, wbudowany zasobnik ciepłej wody użytkowej odpowiada za wysoki komfort ciepłej wody, rekuperator zaś
za właściwą i energooszczędną wymianę powietrza.
Ergonomicznie umieszczony panel obsługowy z wyświetlaczem matrycowym z pokrętłem „Touch Wheel” służy do intuicyjnej obsługi i zapewnia naprawdę łatwą obsługę centrali grzewczej.

Komfort ogrzewania i chłodzenia
Ciepło dla instalacji ogrzewania zapewnia pompa ciepła powietrze/woda wyposażona w sprężarkę inwerterową, umożliwiającą dostosowanie mocy urządzenia do aktualnego zapotrzebowania. Zastosowanie
sprężarki inwerterowej oznacza osiągnięcie wysokiego współczynnika efektywności.
W trybie odwróconym pompa ciepła produkuje chłód.
Obieg chłodniczy pompy ciepła powietrze/woda jest
wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia zabezpieczające. W obiegu chłodzenia jest także możliwość regulacji mocy, a także bezpośredniego chłodzenia powierzchniowego.
W opcji dodatkowej Stiebel Eltron proponuje wyposażenie centrali w solarny wymiennik ciepła w obiegu grzewczym do wykorzystywania ciepła z instalacji solarnej.

Komfort wentylacji
Centrala grzewcza LWZ 8 CS Premium
będzie prezentowana na Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja na stoisku
firmy Stiebel Eltron numer 151.
Serdecznie zapraszamy!

Za obróbkę powietrza wprowadzanego do wewnątrz
budynku odpowiedzialny jest wysoce efektywny krzy-
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żowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła z tworzywa
sztucznego z oszczędnym wentylatorem ze stałym
przepływem powietrza, korzystnie wpływającym na
efektywność energetyczną całej centrali. Powietrze
zewnętrzne jest wstępnie ogrzewane przez skraplacz
obiegu chłodniczego. Czystość powietrza w obiegu
zapewnia filtr powietrza doprowadzanego/zużytego o klasie M5/G4.
Centrala grzewcza ma stabilną obudowę z blachy stalowej o nowoczesnej, nagradzanej stylistyce. Przyłącza
powietrza zewnętrznego, doprowadzanego, zużytego
i odprowadzanego znajdują się na górze urządzenia.

Komfort c.w.u.
W centrali grzewczej LWZ 8 CS Premium zabudowany został 235-litrowy zasobnik c.w.u. podgrzewanej
przez pompę ciepła. Zbiornik ten jest emaliowany
i zabezpieczony magnezową anodą ochronną z elektronicznym monitoringiem zużycia. Pompa ciepła
została wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia gwarantujące zapewnienie warunków zada-

nych, w tym elektryczną grzałkę awaryjną/wspomagającą do ogrzewania i ciepłej wody załączającą się
np. w ekstremalnych wypadkach spadku temperatury zewnętrznej.

Komfort sterowania
Zintegrowana regulacja elektroniczna ma opcją obsługi w języku polskim. Zależnie od temperatury zewnętrznej, temperatury powietrza w pomieszczeniach oraz temperatury c.w.u. zapewnia sterowanie
mocą grzewczą, wydajnością ciepłej wody użytkowej, instalacją solarną, chłodzeniem i wentylacją. Automatyka oprócz preselekcji programu dla wentylatora, ogrzewania, ciepłej wody ma także możliwość
wyboru trybu nieobecności mieszkańców/wakacji.
Wśród funkcji dodatkowych znalazły się takie, jak
wentylacja chroniąca przed wilgocią ze zintegrowanym czujnikiem wilgotności powietrza zużytego,
zmniejszanie przepływu powietrza w przypadku zbyt
niskiej wilgotności powietrza, chłodzenie pasywne,
program wygrzewania zasobnika c.w.u.

Z centralą na wyposażeniu podstawowym jest zintegrowany panel obsługowy, panel zdalnego sterowania z czujnikiem wilgotności dostępny jest w ramach

t e c h n i c z n y
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opcji. Dodatkowo zamówić można Internet Service
Gateway (ISG) z opcją KNX i optymalizacją instalacji
fotowoltaicznych, jeśli jest taka potrzeba.

Dane techniczne centrali
grzewczej LWZ 8 CS Premium
Moc grzewcza przy S2/W35 (DIN EN 14511) 5,16 kW
Moc grzewcza przy P-7/W35 (EN 14511) 8,34 kW
Współczynnik wydajności przy P2/W35 (EN 14511) 3,74
Współczynnik wydajności przy P-7/W35 (EN 14511) 2,61
Moc chłodzenia przy P35/W7 2,69 kW
Współczynnik wydajności chłodzenia przy P35/W7 1,92
Klasa efektywności energetycznej A++
Strumień przepływu powietrza 80-300 m³/h
Stopień przygotowania ciepła do 90%
Pojemność zasobnika 235 l
Klasa filtra ePM10 ≥ 50% (M5) | ISO Coarse > 60% (G4)
Poziom ciśnienia akustycznego (EN 12102) 50 dB(A)
Wysokość x szerokość x głębokość 1885 x 1430 x 812 mm
Ciężar 442 kg
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Bosch Air Flux – nowa generacja
systemów klimatyzacji VRF
Wiele zastosowań dzięki różnym konfiguracjom
System Air Flux 5300, charakteryzując
się dynamicznie regulowanym
przepływem czynnika (VRF), wymaga
w odróżnieniu do klasycznych instalacji
kanałowych niewielkich przestrzeni
instalacyjnych. Z systemami Air Flux
czynnik cieplny jest transportowany
z jednostki zewnętrznej do jednostek
wewnętrznych przewodami miedzianymi
o zredukowanych średnicach w stosunku
do typowych rozwiązań.

Kompleksowa oferta systemu

Air Flux

W odróżnieniu od instalacji wodnych, systemy freonowe Bosch VRF zajmują mniej miejsca oraz są
łatwiejsze i szybsze w projektowaniu. Nowa oferta obejmuje wysokowydajne jednostki zewnętrzne
o całkowitej wydajności sięgającej 90 kW. W razie konieczności istnieje możliwość połączenia 3 modułów
jednostek zewnętrznych. W ten sposób można uzyskać moc 270 kW w jednym systemie.
Pozwala to elastycznie łączyć jednostki zewnętrzne
w każdej z 13 różnych typów jednostek wewnętrznych, zapewniając szeroki zakres wydajności. Ofertę
dopełniają specjalnie zaprojektowane i łatwe w użyciu
systemy sterowania oraz szeroka gama akcesoriów.

t e c h n i c z n y
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Dodatkowy styk Dry-contact w sterowniku hotelowym zapewnia szybszą i bardziej elastyczną możliwość montażu i sterowania.
Koncepcję technologiczną stworzono z myślą o jak
największym uproszczeniu pracy instalatora. Na przykład: proces montażu ułatwiają kompaktowe rozmiary
jednostek. Ponadto inteligentne funkcje elektronicznie dbają o ograniczenie czasu rozruchu, a następnie
serwisowania.
Centralny system sterowania zapewnia nie tylko funkcję klimatyzacji w poszczególnych pomieszczeniach,
ale również wysoki poziom wygody użytkowania. Obsługa jest intuicyjna, a zastosowanie wielu inteligentnych funkcji pozwala zaoszczędzić czas każdego dnia.
Harmonizację wszystkich elementów modułowego
systemu Air Flux 5300 zapewniono już na etapie projektowania. Dzięki nowoczesnemu wyglądowi, jednostki robią wrażenie niezależnie od miejsca montażu.

Air Select – narzędzie do projektowania
Air Flux
Dzięki Air Select Bosch planowanie stało się jeszcze
łatwiejsze. Służący do tego celu program umożliwia
szybkie, niezawodne i bezproblemowe konfigurowanie poszczególnych układów Air Flux. Obsługa jest intuicyjna – wymaga minimum wysiłku, zapewniając maksimum korzyści. Dostęp do narzędzia można uzyskać
pod adresem www.bosch-airselect.com. Aby zapewnić do niego pełny dostęp, należy się zarejestrować.
Na stronie można również pobrać wersję na komputer.

Jednostki zewnętrzne Air Flux 5300
Z wprowadzeniem systemu Air Flux 5300 Bosch oferuje całą gamę jednostek do kompleksowej obsługi klimatyzacji budynków. Jest on zbudowany na sprężarce
typu SCROLL z wtryskiem pary. System inteligentnego zarządzania energią automatycznie dostosowuje
temperaturę w obwodzie chłodzącym, zapewniając
najwyższy komfort i największą oszczędność energii.

wszystkim wymaganiom klienta odnośnie klimatyzacji.
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Jednostki zewnętrzne

Jednostki wewnętrzne
Typ kasetonowy

Inteligentne rozwiązania systemów VRF do hoteli
Długość orurowania miedzianego sięgająca 1000 m
i budynków komercyjnych
oraz różnica
wysokościz do
110 m pomiędzy
Systemy
VRF dwururowe
rozróżnieniem
trybu jednostchłodzenia
i
grzania,
idealnie
sprawdzają
się
do
ką wewnętrzną a zewnętrzną zapewnia elastyczność
kondycjonowania powietrza w biurach i podobnych
projektowania i łatwość montażu.
obiektach – tam gdzie liczy się komfort pracy lub
Automatyczne
napełnianie
oraz łatwy
dostęp
samego
przebywania.
Dzięki szerokiej
ofercie
jed- do danych systemu
za pośrednictwem
specjalnej
nostek
zewnętrznych
(do 90 kW w jednym
module)płytki
oraz
jeszcze
liczniejszej
ofercie
jednostek
wewnętrzserwisowej dodatkowo ułatwia proces montażu.
nych w połączeniu z zaawansowanym sterowaniem
Dzięki wielu automatycznym układom kontroli, sysindywidualnym jak i centralnym, urządzenia Bosch
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Jednostki wewnętrzne
Typ ścienny

Jednostki wewnętrzne
typ kanałowy

Jednostki wewnętrzne
Typ stojący i przypodłogowo-podstropowy
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Sterowniki
indywidualne
Air Room Control

Wszystko z jednego źródła:
Twój
partner
– Bosch
Bosch
z ofertą
klimatyzacji będzie
Współpraca z Bosch zapewnia dostęp
obecny na targach Forum Wentylado szerokiej gamy produktów i usług kontroli waruncjaw–pomieszczeniach,
Salon Klimatyzacja.
Zapraszamy
ków
ciepłej wody
użytkowej oraz
zdecentralizowanego
zarządzania
energią. Wszystko
na stoisko 111, gdzie
zaprezentujemy
tonową
w połączeniu
z jakością
gwarantowaną
przez markę
generację
systemów
klimatyBosch daje efekt, którego oczekują użytkownicy.

zacji VRF. Prezentowane rozwiązanie
będzie obejmować jednostkę zewnętrzną, jednostki wewnętrzne oraz
automatykę. Ponadto pokażemy także ofertę klimatyzatorów pokojowych
oraz pomp ciepła i rekuperacji.

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

rekl ama

konfiguracjom – łatwy sposób zarządzania
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Systemy detekcji czynników chłodniczych HFC
W budynkach biurowych i hotelowych

Cyfrowy detektor typu DD-62
JOLANTA DĘBOWSKA

Zabezpieczenie instalacji klimatyzacyjnych w budynkach biurowych,
apartamentowych i hotelach systemami detekcji wycieku czynników chłodniczych
HFC jest dużym wyzwaniem dla firm projektowych i wykonawczych. Zwykle obiekty
tego typu charakteryzują się skomplikowaną architekturą i wysokimi wymaganiami
natury estetycznej w odniesieniu do urządzeń technicznych montowanych
w reprezentacyjnych wnętrzach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów,
firma Gazex rozszerzyła swoją ofertę o Cyfrowy System Detekcji Gazów (CSDG)
z nowoczesnymi, oszczędnymi w formie detektorami DD-62.

Freony sklasyfikowane jako grupa HFC, którymi

napełniane są instalacje klimatyzacyjne, w większości nie są gazami potencjalnie wybuchowymi lub
toksycznymi dla ludzkiego organizmu. Zagrożenie
stanowi fakt wypierania przez nie tlenu z otaczającego powietrza w zamkniętych pomieszczeniach
o ograniczonej kubaturze. W przypadku wystąpienia nieszczelności instalacji czynnik chłodniczy, jako
cięższy od powietrza, będzie zalegać przy posadzce. Norma PN-EN 378-1 klasyfikuje pomieszczenia
w zależności od sposobu ich użytkowania. Wyodrębniono w niej pomieszczenia kategorii A, czyli ta-

GAZEX na Forum Wentylacja
– Salon Klimatyzacja 2019:
stoisko NR 63

kie, w których ludzie mogą spać lub mają ograniczone możliwości poruszania się, bądź istnieje możliwość
obecności niekontrolowanej liczby osób, czy dostępu osób niezapoznanych z wymogami bezpieczeństwa. Gdy w rozpatrywanym obiekcie występują tego
typu pomieszczenia, należy obliczyć maksymalne napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym N [kg].
N = PL ∙ V
gdzie:
N – maksymalne napełnienie instalacji czynnikiem
chłodniczym, kg,
PL – praktyczna granica stężenia dla danego czynnika chłodniczego, kg/m3,
V – kubatura najmniejszego pomieszczenia obsługiwanego przez instalację, m3.
Jeżeli rzeczywista ilość czynnika chłodniczego w instalacji, która w wyniku awarii może się dostać do rozpatrywanego pomieszczenia przekracza wartość N,
istnieje ryzyko, że poziom tlenu w pomieszczeniu
kategorii A będzie niewystarczający i może to niekorzystnie wypłynąć na zdrowie osób w nim przebywających,

Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych lub freonów
(HFC) stosowane są w obiektach użyteczności publicznej (wyposażone w magistralę RS-485).
Przeznaczone są do ciągłej kontroli obecności wyspecyfikowanych gazów w pomieszczeniach. Kontrola polega na cyklicznym
pomiarze stężenia danego gazu w powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora, zmiana stanu wyjścia stykowego
oraz za pomocą sieci w standardzie przemysłowym RS-485 zostaje przekazana informacja do modułu sterującego. Detektory przeznaczone są do współpracy w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.
Cechy użytkowe:
• wymienny sensor półprzewodnikowy o wieloletniej trwałości
(ponad 10 lat);
• standardowo kalibrowane 3 progi alarmowe (A1/A2/A3);
• cyfrowa komunikacja z systemem detekcji poprzez izolowany
port RS485, z protokołem MODBUS RTU, zdalny nadzór, identyfikacja i diagnostyka;
• wbudowany mikroprocesor sterujący = niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji
termicznej, historia stanów alarmowych, uproszczona procedura adresowania;
• wyjście stykowe typu NO i NC (niskonapięciowe), przekaźnik bistabilny, standardowo reagujący
przy A2 (możliwość przypisania do A1 lub do A3 poprzez dedykowane oprogramowanie
konfiguracyjne „DETnet View”);
• wbudowana sygnalizacja akustyczna (wyłączalna zworką), zróżnicowana dla poszczególnych
progów alarmowych;
• łatwość montażu i podłączenia przewodem FTP („skrętka” komputerowa), zdejmowalne,
podwójne zaciski bezśrubowe (możliwość „wypięcia” detektora z magistrali cyfrowej);
• bardzo krótki czas przenikania gazów przez osłonę sensora;
• estetyczna obudowa do montażu naściennego, z możliwością wprowadzenia przewodu spod
tynku lub montaż do typowej podtynkowej puszki instalacyjnej Ø 60mm (z wkrętami na obrzeżu);
• konfiguracja ustawień detektora przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne DETnet
View, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/;
• wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym
zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

02/2019

a r t y k u ł

HOME

Pomieszczenie 1

Pomieszczenie obsługi technicznej
24 V=

Port 2

Pu/t

mDD-256/t

mDD-l32/t

DD-62
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DETEKCJA
CZYNNIKÓW
CHŁODNICZYCH

cB-4 magistrala Rs485
Port 1

230 V ~
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DD-62

DD-62

DD-62

HFC, NH3, CO2

Rs485

Pomieszczenie 2

oPcjonalnie
wizualizacja na Pc
z oprogramowaniem „mDD256-view”

Pc

CO2
Detektory systemowe HFC, NH3,
:
f
stre
do
j
o budowie wzmocnione
/F,
– progowe typu DEX
– pomiarowe typu DEX/P.

usb/485
DD-62

DD-62

DD-62

DD-62
Detektory systemowe
HFC, NH3, CO2 o obudowie
bryzgoszczelnej:
– progowe typu DG/F, DG/M
– pomiarowe typu DG/P, DG/M

Schemat blokowy cyfrowego systemu detekcji czynników chłodniczych HFC
w skrajnych przypadkach może doprowadzić do
śmierci. Aby podnieść poziom bezpieczeństwa,
w pomieszczeniach takich montowane są detektory
typu DD-62 wykrywające wycieki czynników chłodniczych z grupy HFC.
Architektura CSDG oparta jest o jednostkę sterującą
– moduł nadzorczy MDD-256/T. System ma strukturę
logiczną podzieloną na grupy składające się z maksymalnie 32 detektorów. W obrębie każdej grupy można realizować niezależne funkcje alarmowe i sterujące
przy pomocy modułów wykonawczych – MDD-L32/T
(wizualizacja stanów 32 detektorów), MDD-C32/T
(32 wyjścia typu OC), MDD-R4/T (dodatkowe wyjścia

stykowe). Moduł MDD-256/T może obsłużyć maksymalnie 224 detektory DD-62 i 21 modułów wykonawczych.
CSDG jest systemem rozproszonym, w którym elementy połączone są przewodem FTP i komunikują się
ze sobą cyfrowo w standardzie RS-485 zgodnie z protokołem Modbus RTU. Moduł nadzorczy MDD-256/T
cyklicznie odpytuje wszystkie detektory DD-62, gromadzi i analizuje odebrane dane pomiarowe oraz
steruje modułami wykonawczymi.
Zebrane dane można zwizualizować na ekranie komputera za pomocą bezpłatnej aplikacji MDD256 View
lub udostępnić do zewnętrznych systemów sterująco-kontrolnych BMS.

CSDG jest systemem uniwersalnym – można go swobodnie rozbudowywać, modyfikować, zmieniać jego
funkcjonalność.
Otwiera praktycznie nieograniczone możliwości
projektowe. Umożliwia konfigurację zarówno małych systemów składających się z modułu MDD-256/T
i kilku detektorów DD-62, które w przypadku wykrycia wycieku lokalnie zamykają zawór czynnika
chłodniczego, jak i budowę rozległych systemów
złożonych z kilkuset urządzeń, gdzie sterowanie zaworami jest realizowane centralnie przy wykorzystaniu modułów wykonawczych MDD-R4/T i/lub
MDD-C32/T.

Progowe, autonomiczne
detektory HFC lub CO2
typu WG.EGx

W W W.GA ZE X .PL
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Ogrzewanie budynków gruntową
pompą ciepła marki Dimplex
Analiza techniczno-ekonomiczna dla modelu SIK 8TES
Adam KONISZEWSKI

Obiektem do przeprowadzenia analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania gruntowej pompy ciepła jest wolnostojący
budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 160 m2 znajdujący się w Toruniu w województwie kujawsko-pomorskim,
czyli w II strefie klimatycznej. Szczytowe zapotrzebowanie na moc grzewczą dla tego obiektu wynosi 8 kW, natomiast dobowe
zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową wynosi 200 dm3/24 h, co daje roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania
jego pomieszczeń oraz przygotowania c.w.u. równe 23 379,7 kWh/rok.

Podstawowe informacje
Liczba godzin o danej temperaturze zewnętrznej dla
stacji meteorologicznej Toruń wg danych meteorologicznych NFOŚiGW z okresu 30 lat (rys. 1).
Zapotrzebowanie na moc oraz energię grzewczą
budynku analizowano w zależności od temperatury zewnętrznej. Zapotrzebowanie na maksymalną

2 Zapotrzebowanie na moc oraz energię grzewczą
analizowanego budynku w zależności od temperatury
zewnętrznej wg danych stacji meteorologicznej Toruń

moc grzewczą analizowanego budynku znajdującego się w II strefie klimatycznej dla temperatury obliczeniowej -18°C wynosi 8 kW (rys. 2). Praca urządzenia grzewczego z tą mocą będzie występowała
sporadycznie, ponieważ liczba godzin występowania
tej temperatury jest minimalna (rys. 1), a co z tym się
wiąże również zapotrzebowanie na energię grzewczą (rys. 2). Największe zapotrzebowanie na energię

1 Liczba godzin o danej temperaturze zewnętrznej dla stacji meteorologicznej Toruń

3 Widok zewnętrzny gruntowej pompy ciepła typu SIK 8TES marki Dimplex wraz z osprzętem
pakietu DESIGN PLUS (kompletny system grzewczy c.o. i c.w.u.)
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grzewczą przypada przy temperaturze zewnętrznej
około 1°C, wtedy zapotrzebowanie na moc grzewcza budynku wynosi około 4 kW.

Analiza techniczno-ekonomiczna
systemu grzewczego

4 Relacja mocy grzewczej gruntowej pompy ciepła model SIK 8TES z
zapotrzebowaniem na moc grzewczą analizowanego budynku w zależności od
temperatury zewnętrznej

5 Praca gruntowej pompy ciepła model SIK 8TES dla analizowanego budynku
w zależności od jego zapotrzebowania na energię wg temperatury zewnętrznej.

Do analizy systemu grzewczego opartego na gruntowej pompie ciepła dla analizowanego obiektu dobrano pompę ciepła model SIK 8TES o mocy grzewczej
Q = 7,8 kW i współczynniku COP = 4,8 przy B0/W35 wg EN
PN 14511 występującej w pakiecie DESIGN PLUS marki
Dimplex (rys. 3) pracującej w systemie monowalentnym.

6 Temperatura zasilania systemu ogrzewania płaszczyznowego (podłogówka) w zależności od
temperatury zewnętrznej analizowanego budynku

7 Średniomiesięczny współczynnik SCOP systemu grzewczego opartego na gruntowej pompie
ciepła typu SIK 8TES dla analizowanego budynku

8 Koszty eksploatacyjne systemu grzewczego opartego na gruntowej pompie ciepła typu SIK 8TES
dla analizowanego budynku
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9 Współczynnik COP analizowanej pompy ciepła SIK
8TES w zależności od temperatury zasilania systemu
grzewczego oraz temperatury zewnętrznej
Głównymi elementami pakietu DESIGN PLUS jest
gruntowa pompy ciepła SIK 8TES (1), zbiornik buforowy PSP 100E o poj. 100l (2) do zabudowy pod pompa ciepła oraz zasobnik c.w.u. WWSP 442E o poj. 400l
(3) do zabudowy obok pompy ciepła oba utrzymane w stylistyce pompy ciepła.

Omawiana pompa ciepła pracuje samodzielnie
w całym zakresie temperatury zewnętrznej ze względu na stabilną temperaturę gruntu jako dolnego źródła ciepła. Przy temperaturze obliczeniowej dla II
strefy klimatycznej moc grzewcza uzyskana z pompy ciepła wynosi 7,8 kW (rys. 4).
Pod względem energetycznym największy udział
pracy gruntowej pompy ciepła przypada przy temperaturze zewnętrznej około 1°C, natomiast najmniejszy przy temperaturze obliczeniowej II strefy
klimatycznej (rys. 5).
Dystrybucja ciepła w analizowanym budynku odbywa
się za pomocą płaszczyznowego systemu ogrzewania (podłogówka) pracującego wg krzywej grzewczej,
gdzie temperatura zasilania systemu grzewczego zależna jest od temperatury zewnętrznej (rys. 6). Maksymalna temperatura zasilania przy -18°C wynosi 35°C.
Gruntowa pompa ciepła poddana analizie typu SIK
8TES pozwala uzyskać średnioroczny współczynnik
SCOP dla ogrzewania oraz podgrzewu wody użytkowej dla analizowanego budynku 4,86 (rys. 7). Przy
założeniu ceny energii elektrycznej brutto w wysokości 0,62 zł, roczne koszty eksploatacyjne opisywa-

10 Temperatura zasilania systemu grzewczego
w zależności od temperatury zewnętrznej oraz systemu
dystrybucji ciepła oraz koszty eksploatacyjne:
wariant 1 – ogrzewanie płaszczyznowe,
gdzie temperatura zasilania zależy od temperatury
zewnętrznej (maksymalna wartość wynosi 35°C)
wariant 2 – ogrzewanie grzejnikowe,
gdzie temperatura zasilania zależy od temperatury
zewnętrznej (maksymalna wartość wynosi 55°C)
wariant 3 – ogrzewanie grzejnikowe, stała temperatura
zasilania 55°C w całym zakresie temperatury zewnętrznej
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11 Porównanie kosztów eksploatacyjnych analizowanego obiektu ogrzewanego gruntową pompą
ciepła model SIK 8TES w odniesieniu do innych systemów grzewczych (uwaga: przy koszcie
ogrzewania paliwem stałem nie uwzględniono ceny bieżącej obsługi oraz magazynowania paliwa)
nego systemu grzewczego wynoszą 2765,59 zł
(rys. 8). Koszty eksploatacyjne w sposób istotny zależą od systemu ogrzewania budynku, a dzieje się tak,
ponieważ współczynnik COP pompy ciepła zależy
w głównej mierze od temperatury zasilania systemu
(rys. 9). Ze względu na ten fakt, inne koszty eksploatacyjne będą przy ogrzewaniu płaszczyznowym czy
grzejnikowym, gdzie temperatura zasilania zależy od
temperatury zewnętrznej (krzywa grzewcza), a inne
gdy pompa ciepła będzie pracowała stałotemperaturowo (rys. 10).

Pompa ciepła stwarza możliwość uzyskania niskich kosztów eksploatacyjnych, a czy je osiągniemy, zależy to już od projektowanego systemu grzewczego. Dlatego system grzewczy oparty
na pompie ciepła należy projektować w taki sposób, aby urządzenie to pracowało przy jak najniższej temperaturze zasilania, jak to jest tylko możliwe. W porównaniu do innych systemów
grzewczych gruntowa pompa ciepła model SIK
8TES dla analizowanego obiektu generuje najniższe koszty eksploatacyjne (rys. 11).
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Po co ta cała recyrkulacja?

Wentylacja krytych basenów
Dlaczego potrzebujemy recyrkulacji powietrza?
Paweł Koszorek

Organizacja skutecznej wentylacji hal krytych pływalni to jedno z trudniejszych zadań, stojących zarówno przed
projektantami, wykonawcami, jak i przed użytkownikami/służbami technicznymi tego typu obiektów. Poprawność
wentylacji hali basenowej to temat, który powinien interesować również, a może przede wszystkim właścicieli
kompleksów basenowych. Bowiem to oni, skuszeni niską ceną, często decydują się na zastosowanie zbyt prostych,
a tym samym nieskutecznych rozwiązań.

Firma WOLF dzięki 11 urządzeniom KG Top i 70 wysoce sprawnym kolektorom płaskim TopSon dba o dobre samopoczucie na krytym basenie w gminie Kilchberg
nad Jeziorem Zuryskim. Szczególnym zadaniem instalacji firmy Wolf z centralami klimatyzacyjnymi jest regulacja wilgotności powietrza. Jest to nie tylko warunek
zdrowej i przyjemnej atmosfery we wnętrzu, wydajna technologia osuszania zapewnia również skuteczną ochronę budynku przed skutkami wilgoci [1]

Wentylacja basenowa to przede wszystkim świat pozornie nieistotnych szczegółów i detali, bez których
prawidłowe funkcjonowanie obiektu nie jest możliwe. Jednym z takich elementów, wpływającym znacząco na skuteczność, a przede wszystkim na aspekt
ekonomiczny wentylacji jest recyrkulacja powietrza.
Nowoczesna wentylacja hal krytych pływalni realizowana jest za pomocą urządzeń wentylacyjnych
takich, jak:
- osuszacze (stosowane do pomieszczeń o małych
zyskach wilgoci, np. basenów przydomowych, szpitalnych czy wyposażonych tylko w jacuzzi) oraz
- centrale wentylacyjne (stosowane do obiektów basenowych każdego typu, od małych basenów przydomowych po aquaparki).
Te pierwsze pracują w większości przypadków z wykorzystaniem chłodzenia mechanicznego powietrza
obiegowego, stąd też zagadnienie recyrkulacji dotyczy głównie systemów opartych o basenowe centrale wentylacyjne.
Recyrkulacja powietrza usuwanego służy przede
wszystkim regulacji wilgotności w pomieszczeniu
basenowym w okresie zimowym. Powietrze zawracane o dużej zawartości wilgoci miesza się z powietrzem zewnętrznym, dla którego ten parametr zimą
jest zdecydowanie niższy. Odpowiednia proporcja
tych dwóch strumieni powietrza (np. 20% powietrza
świeżego) pozwala uzyskać taką zawartość wilgoci
w powietrzu nawiewanym, dzięki której usuniemy
zyski wilgoci z hali basenowej jednocześnie nie doprowadzając do „przesuszenia” powietrza względem
parametrów projektowych. Daje to też pewien zapas
wydajności w momencie nieoczekiwanego wzrostu
zysków wilgoci w hali basenowej.
Dlaczego więc urządzenie wentylacyjne musi
mieć możliwość recyrkulacji? Jeżeli do osuszenia basenu zimą potrzebuję 2000 m3/h, to po co
centrala na 10 000 m3/h?
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Wynika to z kilku aspektów, a w przypadku hal basenowych najważniejszym z nich jest ilość powietrza, jakiej potrzebujemy do usuwania zysków wilgoci w okresie letnim. Według zaleceń normy VDI 2089
ilość tę ustala się w oparciu o obliczone zyski wilgoci hali basenowej oraz różnicę w zawartości wilgoci
powietrza w hali basenowej i powietrza zewnętrznego. Wentylacja odbywa się więc przy użyciu tylko
powietrza zewnętrznego.
Warto prześledzić to zagadnienie na przykładzie.
Przyjęte założenia:
- zyski wilgoci w hali basenowej: 32,52 kg/h,
- parametry powietrza zewnętrznego zima: -16°C
/100% (I strefa wg PN-82/B-02403),
- parametry powietrza zewnętrznego lato: 30°C/45%
(II strefa wg PN-82/B-02403),

- parametry powietrza w hali basenowej zima i lato:
30°C/55%,
- gęstość powietrza 1,2 kg/m3,
- ciepło właściwe powietrza: 1,005 kJ/(kgK).
W analizowanym przypadku, w okresie letnim różnica zawartości wilgoci pomiędzy powietrzem w hali
a powietrzem zewnętrznym wynosi jedynie 2,71 g/
kg powietrza suchego.
Wykorzystując normę VDI 2089 obliczymy, że aby osuszyć halę basenową pracującą w założonych warunkach, musimy skorzystać z 12 000 kg powietrza na
godzinę, co przekłada się na wydatek urządzenia wentylacyjnego około 10 000 m3/h. Uwaga! Należy pamiętać,
że kryterium ilości powietrza na podstawie usuwania
zysków wilgoci nie jest jedynym kryterium decydującym o ilości powietrza. Obliczenia należy sprawdzić
wg pozostałych kryteriów. Na potrzeby tego przykła-
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du zakłada się, że w sprawdzeniu według innych kryteriów uzyskano zbliżony wydatek powietrza.
Jak sytuacja analizowanego obiektu
będzie wyglądała zimą?
Przyjęte założenia pokazują, że w okresie zimowym
różnica zawartości wilgoci pomiędzy powietrzem
w obiekcie a powietrzem zewnętrznym wynosi już
13,73 g/kg p. such. W takim wypadku do usunięcia zysków wilgoci potrzebujemy jedynie około 2369 kg powietrza na godzinę, czyli ok 1974 m3/h, tj. 19,7% całego
wydatku urządzenia. Pozostała część powietrza powinna być zawrócona do pomieszczenia basenowego. Po zmieszaniu się strumieni powietrza świeżego
i zawracanego otrzymamy zawartość wilgoci w powietrzu nawiewanym 11,95 g/kg p. suchego. Należy pa-

miętać, że przy ustalaniu minimalnej ilości powietrza
świeżego trzeba wziąć również pod uwagę wymagania
higieniczne. Na fot. powyżej [1] przedstawiono przykładową basenową centralę wentylacyjną wyposażoną
w komory recyrkulacji (przepustnice recyrkulacji).
Co, jeżeli zainstalujemy urządzenie bez recyrkulacji?
Warto odwołać się do analizowanego już przykładu.
Najpoważniejszym skutkiem wykorzystania urządzenia bez możliwości recyrkulacji zimą będzie przede
wszystkim „przesuszenie basenu”, tj. znaczny spadek zawartości wilgoci w powietrzu hali basenowej poniżej parametrów projektowych, a co za tym
idzie całkowite rozregulowanie pracy instalacji wentylacji względem założeń. Taka sytuacja to przede

Bezpośrednio przy placu Reumannplatz w 10 dzielnicy Wiednia Favoriten znajduje
się chyba najbogatszy w tradycje spośród wiedeńskich basenów – kompleks
Amalienbad. Wzniesiony w połowie lat dwudziestych ubiegłego stulecia w stylu
art déco budynek basenu urzeka swoją architekturą oraz potężnym szklanym
dachem. Pod względem architektonicznym basem zbudowano w oparciu
o rzut rzymskich łaźni. Niedawno kompleks Amalienbad poddano kompleksowej
renowacji i wyposażono w centrale klimatyzacyjne firmy WOLF. Ważnymi
elementami modernizacji są trzy centrale klimatyzacyjne z zintegrowaną
techniką chłodniczą firmy WOLF [1]
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wszystkim wzrost kosztów eksploatacji obiektu (np.
kosztów ogrzewania powietrza nawiewanego), niebezpieczeństwo uszkodzenia elementów konstrukcyjnych budynku czy choćby złe samopoczucie użytkowników pływalni. W analizowanym przykładzie
przy zastosowaniu tylko powietrza świeżego wydajność osuszania powietrza wyniosłaby około 164
kg/h, co pięciokrotnie przekracza projektowe zapotrzebowanie. Powietrze tak osuszone należałoby nawilżać, np. za pomocą nawilżacza, co jest rozwiązaniem absurdalnym, biorąc pod uwagę dostępność
świetnego źródła wilgoci, jakim jest powietrze usuwane z hali basenowej.
Czy wystarczy więc zimą uruchamiać urządzenie
tylko na kilka min/h lub obniżyć jego wydatek?
Niestety nie. Centrala wentylacyjna oprócz funkcji osuszającej ma też inne zadania, m.in.: ogrzewanie hali basenowej, zapewnianie wymaganej ilości powietrza świeżego ze względów higienicznych,
zapewnienie wymaganej wymiany powietrza w obiekcie czy choćby utrzymanie ciągłego ruchu powietrza
w hali basenowej. Uruchomienie urządzenia tylko na
kilka minut, podobnie jak obniżenie wydatku spo-

wodowałoby brak możliwości realizacji części spośród tych zadań. Przykładowo, wyłączone urządzenie nie mogłoby realizować funkcji ogrzewania hali
basenowej. Z kolei centrala uruchomiona tylko na
kilka minut mogłaby nie dostarczyć ilości powietrza
wymaganej do uniknięcia kondensacji na przegrodach przeszklonych, takich jak okna.
Jakiego urządzenia powinienem szukać?
Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Zastosowanie konkretnego urządzenia powinno być przede
wszystkim uzasadnione projektowo, tzn. mieć takie
funkcje i komponenty, aby możliwe było skuteczne,
a jednocześnie tanie użytkowanie systemu wentylacji w oparciu o takie urządzenie. Najnowocześniejsze
urządzenia wyposażane są w takie komponenty jak
wysokosprawny odzysk ciepła (np. wymiennik krzyżowy lub przeciwprądowy), pompy ciepła typu powietrze – powietrze, dodatkowe skraplacze do podgrzewu wody basenowej, dwie komory recyrkulacji.
Dzięki takim konfiguracjom, znacznie zwiększa się
funkcjonalność urządzenia, a dzięki wielopoziomowemu odzyskowi ciepła spadają koszty eksploatacyjne. Na fot. poniżej [1] przedstawiono przykładową centralę wentylacyjną firmy WOLF, wyposażoną
we wspomniane komponenty.
Czy recyrkulacja jest więc niezbędna?
Zapamiętać należy, że… nie jest możliwe uzyskanie skutecznej i jednocześnie taniej w eksploatacji
wentylacji hali basenowej bez jej zastosowania. Dowodzi tego przytoczony przykład. Urządzenia jej nieposiadające, są bez wątpienia tańsze, co może kusić
potencjalnego inwestora, dla którego każda potencjalna oszczędność wydaje się atrakcyjna.
Bibliografia
[1] WOLF Technika Grzewcza Sp. z o.o. – materiały
własne firmy

t e c h n i c z n y

s tr. 37

dalej

To był dobry
rok dla branży
Podsumowanie 2018 roku
w branży instalacyjno-grzewczej
Janusz Starościk

Cały rok 2018, podobnie jak w pozostałych obszarach budownictwa
mieszkaniowego, należał do udanych. Odnotowano znaczne wzrosty
sprzedaży w większości grup produktowych w branży instalacyjno-grzewczej.
Według zebranych z rynku opinii, osiągnięty wynik mógłby być jeszcze lepszy,
gdyby niedające się we znaki problemy z zatrudnieniem – brak fachowców
w wykonawstwie oraz znaczne podwyżki niektórych materiałów budowlanych.

Brak rąk do pracy dotyczył zarówno sfery insta-

latorskiej, jak także produkcji urządzeń i składowych
instalacji. Część firm mających swoje zakłady produkcyjne w Polsce sygnalizowało problem braku rąk
do pracy, co ograniczało skutecznie możliwości
zwiększenia produkcji. Zarówno w IV kwartale, jak
i w całym 2018 roku w dalszym ciągu umacniał się
rynek wymian starych urządzeń grzewczych na
nowe. Jest to efekt wykorzystywanych od 2017 roku
lokalnych programów walki z niską emisją – tzw.
programów parasolowych opartych na Regionalnych Programach Operacyjnych, realizowanych głównie na poziomie gminnym. Także wprowadzenie we
wrześniu rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze mającego na celu ograniczenia niskiej
emisji zaczęło motywować inwestorów do modernizacji instalacji grzewczych. Warto odnotować,

że w niektórych jednostkach samorządowych wraz
z wprowadzaniem przez NFOŚiGW programu Czyste
Powietrze planuje się przesunięcie środków pochodzących z RPO wykorzystywanych do dofinansowywania wymiany klasycznych urządzeń grzewczych
na działania, których ten program nie obejmuje lub
obejmuje w marginalnym stopniu. Burza medialna
na temat konieczności ograniczania niskiej emisji dała
także widoczny wzrost świadomości społeczeństwa,
co do zagrożeń z tego tytułu, co oczywiście cieszy,
chociaż w dalszym ciągu jest jeszcze dużo do zrobienia w tym obszarze.

Ogólna sytuacja gospodarcza
Według danych GUS, dynamika produkcji przemysłowej w 2018 roku była wyższa o 5,8% w porów-
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naniu do 2017 roku. W przypadku budownictwa,
w 2018 roku odnotowano wzrost rzędu 17,9%, co jest
zasługą w dużej części wyników osiągniętych przez
jednostki, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa budynków, co ma bezpośredni wpływ na potencjalny wynik firm z branży instalacyjno-grzewczej.
Wprowadzenie VAT odwróconego jest z pewnością
obciążeniem dla podwykonawców, także działających w branży instalacyjno-grzewczej, którzy są
uzależnieni od wypłaty środków od generalnych
wykonawców. Opóźnienia w tym zakresie sięgają
często wielu miesięcy. Dotyczy to m.in. firm działających w branży instalacyjno-grzewczej, które są
zwykle tymi podwykonawcami dla określonej grupy robót specjalistycznych. Tymczasem już w roku

ubiegłym liczba ta rosła i była stosunkowo wysoka.
Obecnie widać, że coraz trudniej jest pozyskać inwestorom firmy wykonawcze w oparciu o wcześniejsze
wyceny projektów. Coraz częściej firmy wycofują się
z przetargów lub wolą płacić kary umowne z tytułu
zerwania kontraktu, niż brnąć dalej w realizację kontraktu poniżej kosztów realizacji. Sytuacja wygląda na
dość stabilną, jednak dotyczy to przede wszystkim
większych podmiotów. Wśród mniejszych firm, a do
nich należą firmy instalacyjne, problemy płynnościowe są dość powszechne. Sytuacja może się znacząco zmienić do połowy 2019 roku. Branża budowlana
z jednej strony ma dużą ilość zamówień, kontynuowany był rozwój budownictwa mieszkaniowego.
Równocześnie jednak dał się zauważyć dynamiczny wzrost kosztów pracy i materiałów budowlanych
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Rozwój budownictwa
mieszkaniowego

Sprzedaż w wybranych grupach
produktowych

Wpływ na wyniki w branży instalacyjno-grzewczej miały praktycznie te same czynniki co od początku 2018
roku. Jedną z nich z pewnością jest dobry wynik w budownictwie mieszkaniowym, oparty na konsekwentnym
od 2016 roku wzroście rozpoczynanych budów i wydawanych pozwoleń na budowę. Co prawda, od połowy
2018 roku można zaobserwować mniejszą dynamikę
wzrostów, ale dane mieszkaniówki są nadal pozytywne.

Gazowe kotły konwencjonalne
Po dużych spadkach w ostatnich dwóch latach, sprzedaż tych urządzeń się ustabilizowała, z pewną niewielką tendencja wzrostową, będącą konsekwencja
wzrastającego dynamicznie rynku wymian. Perspektywa wprowadzania nowych przepisów wymaganych
unijnymi dyrektywami spowodowała zatowarowania, jednak w IV kwartale 2018 roku pomimo lepszych

Z danych GUS w 2018 roku:
- oddano do użytku 184 800 mieszkań, co stanowi wzrost o 3,6% w porównaniu do 2017 roku,
- rozpoczęto budowę 221 904 mieszkań, co stanowi wzrost o 7,7% w odniesieniu do 2017 roku.

Sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej
W 2018 roku, według bardzo wstępnych szacunków
wzrost całego rynku instalacyjno-grzewczego osiągnął poziom 10-15%. Wyniki osiągnięte były kontynuacją tendencji powstałych w 2017 roku. Relatywnie stabilna sytuacja w gospodarce i wysoki
poziom konsumpcji sprzyjały pozytywnej sytuacji
w branży instalacyjno-grzewczej.
Brak fachowców – to największy „hamulec” dla
dalszego rozwoju rynku. Instalatorzy obecnie mają
pełne terminarze zleceń na początek 2019. Można
sądzić, że przy większej podaży wykonawców wyniki sprzedaży mogłyby być jeszcze lepsze. Dotyczy
to przede wszystkim fachowców od pomp ciepła,
ale także innych urządzeń grzewczych. Producenci
muszą szkolić nowych instalatorów, ale przybywa
ich wolniej, niż postępuje wzrost rynku. Trend braku pracowników jest ciągły i dotyczy także producentów urządzeń grzewczych i elementów instalacji
grzewczych w Polsce. Producenci mający zakłady

produkcyjne w Polsce przez brak ludzi, mogą tracić nawet do około 15-20% sprzedaży, bo nie mogą
rozszerzyć produkcji, aby sprostać zamówieniom.
Zatory płatnicze – niestety są coraz silniejsze,
szczególnie w segmencie większych inwestycji.
Dotykają one także wykonawców z sektora instalacyjno-grzewczego.
Pozytywnym zjawiskiem na rynku jest to, że klienci
coraz częściej szukają dobrej jakości za przystępną
cenę, ale są gotowi dołożyć do lepszego urządzenia, które będzie tańsze w całej eksploatacji, a nie
tylko przy zakupie. Klienci pytają się także częściej
o ceny serwisu i części zamiennych, co świadczy
o coraz większej świadomości użytkowników końcowych w zakresie doboru urządzeń grzewczych.
Działania antysmogowe, w ramach których przeprowadza się m.in. wymianę starych urządzeń na
nowe spowodowały, że nastąpił znaczny wzrost

udziału rynku wymian urządzeń w całej strukturze sprzedaży, który według szacunków rynkowych osiągnął ok. 70 %, co miało także swój bardzo
znaczący wkład w zwiększoną sprzedaż urządzeń
grzewczych w 2018 roku. Dzięki podejmowanym
akcjom informacyjnym na rzecz ograniczenia niskiej emisji wzrosło zainteresowanie nowoczesnymi technologiami grzewczymi, w tym OZE.
Marża handlowa w hurtowniach. Pomimo dużego wzrostu rynku instalacyjno-grzewczego w dalszym ciągu obserwuje się spadek marży handlowej
w hurtowniach, szczególnie na wrażliwych towarach.
Tradycyjnie podstawowym czynnikiem transakcyjnym była cena.
Sprzedaż przez Internet. Zauważalny jest także
wzrost znaczenia Internetu w pozyskiwaniu informacji technicznych i handlowych w branży instalacyjno-grzewczej. Opublikowany w listopadzie 2018

raport SPIUG dotyczący sprzedaży urządzeń grzewczych przez Internet pokazuje, że pomimo wzrostów
jest to w dalszym ciągu bardziej działanie medialne
o ogólnym udziale w sprzedaży grubo poniżej 10%.
Obecnie, według zebranych opinii, sprzedaż urządzeń
bez montażu często staje się niemożliwa z powodu
Internetu, który pokazuje niskie ceny.
Długie terminy dostaw. W roku 2018 dały się zaobserwować również coraz dłuższe terminy dostaw towarów – przy tak dużych wzrostach zapotrzebowania na
produkty, dostawcy nie są w stanie prognozować zakupów w centrach produkcyjnych, a także rozszerzyć
swojej produkcji z powodu braków kadrowych. Pewnym negatywnym zjawiskiem które można było zaobserwować, jest fakt, że klienci mało zwracają uwagę na
etykietowanie urządzeń oraz widoczny jest brak egzekwowania przepisów o obowiązku dołączania kart
produktów przy sprzedaży urządzeń, przez co klient
nie widzi różnic pomiędzy kotłami czy technologiami.
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wyników osiągniętych w grudniu, nastąpił spadek
tego rodzaju urządzeń o ok. 20% wobec niewielkiego, kilkuprocentowego wzrostu w całym 2018 roku.
Podobnie sytuacja wyglądała w grupie konwencjonalnych gazowych kotłów stojących.

Kotły olejowe
W grupie kotłów olejowych, w IV kwartale 2018 roku nastąpił spadek sprzedaży o ok. 25%. W całym 2018 roku,
ten spadek wyniósł ok. 16%. Jedną z przyczyn mniejszego zainteresowania kotłami olejowymi, obok kosztów
paliwa jest kwestia jego jakości. Z uwagi na stopień zasiarczenia, część producentów nie chce dawać gwarancji na te urządzenia, szczególnie o większych mocach.

daży we wszystkich kanałach dystrybucji wynikające ze
zmian przepisów dotyczących tego rodzaju źródeł ciepła.
Wciąż oczekuje się uszczelnienia rozporządzenia
w sprawie jakości kotłów, ponieważ najwięksi producenci tracą rynek na rzecz podmiotów wytwarzających kotły poza legalnym obiegiem oraz wykorzystujących istniejące luki prawne. Coraz bardziej widoczna
jest tzw. szara strefa producentów kotłów na paliwa
stałe, gdzie do obrotu, wbrew założeniom rozporządzenia wprowadzane są w dalszym ciągu urządzenia pozaklasowe, niespełniające wymagań, często
w formie sprzedaży bezpośredniej, bez faktur, tabliczek znamionowych itp. Z tego powodu w segmencie kotłów na paliwa stałe popyt na kotły węglowe
utrzymuje się na stabilnym poziomie, natomiast zauważalny jest zdecydowany wzrost zainteresowania
kotłami na pelet przez co udział kotłów węglowych
w całym wolumenie sprzedaży ma tendencje spadkową.
W 2018 roku sprzedaż kotłów na biomasę, głównie peletowych, była o blisko 65% większa niż rok wcześniej
i około sześciokrotnie większa niż w 2016. W 2016 roku
kotły peletowe miały 6% udział w sprzedaży kotłów
automatycznych, obecnie osiągają 35%.
W przypadku kotłów z zasypem ręcznym poziom sprzedaży mocno się obniżył, przynajmniej w sprzedaży oficjalnej. Taka ocena rynku wydaje się być znacznie zaniżona z uwagi na sprzedaż kotłów pozaklasowych, tj.
oficjalnie do c.w.u. lub na biomasę niedrzewną, czego
nie obejmuje żadna statystyka czy monitoring rynku.
W wypadku oficjalnie sprzedawanych urządzeń, na tak
niski poziom sprzedaży kotłów zasypowych, spełniających wymagania rozporządzenia, wpływa zapewne konieczność montażu zbiornika akumulacyjnego, co znacznie podraża poziom inwestycji. Dlatego
konieczne wydaje się uszczelnienie systemu i wyeliminowanie pozaklasowych urządzeń zarówno w sieciach dystrybucyjnych, jak także sprzedawanych na
targach w małych miejscowościach.

Kotły na paliwa stałe
Rynek kotłów na paliwa stałe zanotował spadki sprze-

Pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne
W całym 2018 roku widać było w dalszym ciągu wzrost

Gazowe kotły kondensacyjne
Cały rok 2018 roku był okresem dynamicznego wzrostu
sprzedaży kotłów kondensacyjnych na poziomie ok. 30%.
Także w tej grupie produktowej daje się zauważyć
tendencja do poszukiwania kotła o najniższej cenie. Rynek gazowych kotłów wiszących został praktycznie zdominowany przez te urządzenia. W grupie
kondensacyjnych gazowych kotłów stojących także odnotowano dość znaczne wzrosty, które w skali całego roku wyniosło prawie 40%. Także w grupie
kotłów stojących absolutnie dominującą pozycję
mają kotły kondensacyjne. W dalszym ciągu obserwuje się walkę cenową w zakresie gazowych kotłów
kondensacyjnych wynikającą z funkcjonowania na
rynku tzw. kotłów z wymiennikiem kondensującym.
Jednak pomimo niższej ceny, w świetle spadku cen
rynkowych na typowe kotły kondensacyjne, trudno
mówić o jakimś rozwoju tego segmentu rynku. Kotły spełniają rolę tzw. urządzenia obiektowego, charakteryzującego się niską ceną, a odbiorcami są najczęściej deweloperzy. Bardzo dynamicznie wzrosła
również sprzedaż jednofunkcyjnych kotłów kondensacyjnych sprzedawanych w pakietach z zasobnikami.

zainteresowania nowoczesnymi zaawansowanymi urządzeniami grzewczymi zasilanymi energią elektryczną,
takimi jak pompy ciepła. Dotyczy to także elektrycznych podgrzewaczy do ciepłej wody użytkowej, zarówno przepływowych, jak i pojemnościowych. Efektem
tego były zatory z dostawami od producentów, którzy
mieli problemy z realizacją tak dużej liczby zamówień
na zasobniki ciepła i podgrzewacze pojemnościowe.
W 2018 roku pompy ciepła odnotowały znaczące
wzrosty sprzedaży. Największe odnotowano w pompach powietrznych, gdzie wzrosty przekraczały 50%
nawet do dwukrotności wzrostów, jak także w pompach do ciepłej wody użytkowej.

Ogólnie, według wstępnych szacunków można przyjąć, że wzrost sprzedaży pomp ciepła w 2018 roku wyniósł ok. 30%.

Instalatorzy pomp ciepła są obłożeni pracą już na początek 2019 roku i nie przyjmują nowych zleceń. Segment pomp powietrznych rośnie, ale w tym wypadku limitem są uprawnienia chłodnicze, które pojawiły
się w 2018 roku. Program Czyste Powietrze zaczyna
uświadamiać inwestora o możliwości uzyskania dofinansowania i zmniejszenia emisji, co zaczyna mieć
bezpośrednie przełożenie na zainteresowanie pompami ciepła jako źródłami ciepła o niskim śladzie emisji.
Kolektory słoneczne
W 2018 roku, w grupie kolektorów słonecznych nastąpiły znaczne wzrosty sprzedaży (2,5-krotne). Sprzedawane są w ogromnej części kolektory płaskie, ale
w grupie kolektorów próżniowych także nastąpiły
wzrosty dwukrotne, niestety jednak w odniesieniu do
niskiej wartości bazowej. Takie wzrosty są wynikiem
realizacji inwestycji opartych o przetargi ogłoszone
w 2017 roku i rozstrzygane od początku 2018 roku. Programy i przetargi na instalacje kolektorów słonecznych
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odbywają się często w gminach lub ich sąsiedztwie,
które już miały jakieś doświadczenia z tego typu instalacjami i są efektem dobrej opinii użytkowników instalacji pozyskujących ciepło z energii słonecznej. Coraz więcej jest też instalacji, gdzie ciepło pochodzące
z kolektorów słonecznych służy także do celów grzewczych obok tradycyjnego już przygotowywania ciepłej
wody użytkowej. W dalszym ciągu jednak brakuje kompleksowej strategii wsparcia rozwoju tego segmentu
rynku. Struktura rynku oparta w ogromnej większości
na zamówieniach obiektowych powoduje ostrą walkę
konkurencyjną przy ograniczonej liczbie takich przetargów powoduje agresywne działania dostawców.
Grzejniki i inne elementy instalacyjne
W 2018 roku, w ślad za zwiększonym zapotrzebowaniem na kotły, wzrosło zapotrzebowanie na zasobniki i podgrzewacze do c.w.u. Spowodowało to opóźnienia w dostawach tych produktów do odbiorców.
W wypadku grzejników stalowych nastąpił lekki kilkuprocentowy spadek sprzedaży, w grzejnikach aluminiowych natomiast widoczne były duże rozbieżności co do rozwoju rynku, ponieważ nie ma w Polsce
wiarygodnego monitoringu obejmującego tę grupę
produktów. Wyniki były poniżej oczekiwań wynikających ze wzrostów budownictwa mieszkaniowego.
Ogólnie w grupie grzejników rok 2018 był słabszy od
2017 głównie z powodu braku możliwości „przerobienia” przez instalatorów poszczególnych zadań.
Widać za to coraz więcej zastosowania ogrzewania
powierzchniowego, gdzie wzrosty są szacowane na
poziomie do 20%.
W pozostałych elementach instalacji grzewczych
wzrosty są szacowane na poziomie 15-20%.
W grupie zasobników i buforów wzrosty można
przyjąć na poziomie ok. 60%. Wzrosty w tej grupie
produktowej mogłyby być dużo wyższe, gdyby nie
ograniczone moce przerobowe dostawców, głównie
z powodu braku rąk do pracy na produkcji.
Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie SPIUG
w wersji PDF (kliknij)
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Uniwersalne zaciskarki Viega Pressgun
Komfortowa praca, nawet w trudno dostępnych miejscach
W dzisiejszych czasach instalatorzy
coraz bardziej cenią rozwiązania
zapewniające szybszy, łatwiejszy
i bezpieczniejszy montaż. Wykonywanie
połączeń zaprasowywanych przy użyciu
zaciskarek Viega pozwala zaoszczędzić
do 80% czasu, w porównaniu z innymi
sposobami łączenia rur. Obrotowa
głowica i pierścienie ze szczękami
przegubowymi umożliwiają pracę
nawet na minimalnej przestrzeni.
Zaciskarki Viega wyposażone są w specjalną lampkę LED, bardzo
przydatną podczas pracy w słabo oświetlonych miejscach

Oferta obejmuje dwa uniwersalne urządzenia,

pasujące do każdego z systemów zaprasowywanych firmy Viega. Większa zaciskarka Pressgun 5 nadaje się do wszystkich złączek metalowych o średnicy od 12 do 108 mm oraz kształtek z tworzywa
sztucznego o wymiarach od 12 do 63 mm. Waga
urządzenia bez szczęk zaciskowych, wynosi 3,2 kg.
Z kolei kompaktowa zaciskarka Pressgun Picco to
idealne rozwiązanie do montażu w wąskich kanałach
instalacyjnych lub systemach zabudowy podtynkowej. Waga maszyny (bez szczęk) to jedynie 2,5 kg.
Przeznaczona jest do złączek metalowych o średnicach od 12 do 35 mm oraz kształtek z tworzywa
o wymiarach od 12 do 40 mm. Oba urządzenia są
doskonale wyważone i już od pierwszej chwili

doskonale leżą w dłoni. Ergonomiczny kształt pozwala na wygodna obsługę jedną ręką.
Obrotowa głowica i szczęki z funkcją zatrzasku
Zalety urządzeń z serii Pressgun są szczególnie widoczne, gdy trzeba wykonać połączenie w trudno
dostępnym miejscu, na przykład w szachcie instalacyjnym, bezpośrednio pod stropem. Szczęki zaciskarki bez problemu nałożymy na złączkę, nawet
pod bardzo dużym kątem lub w trudno dostępnym
miejscu. Jest to możliwe dzięki obracanej o 180° głowicy oraz połączeniu pierścieni zaciskowych z zakładanymi bezstopniowo szczękami przegubowymi.
To elastyczne rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich
średnic znamionowych od 12 do 108 mm (od ⅜" do 4").

Dzięki odpowiednim pierścieniom nawet skomplikowane instalacje mogą być montowane przez jedną
osobę. Kolejną praktyczną opcją są szczęki zaciskowe
z funkcją zatrzasku, do bezpiecznego montażu jedną ręką. Zaciskarki wyposażone są również w specjalną lampkę LED, bardzo przydatną podczas pracy w słabo oświetlonych miejscach.
Maksymalne bezpieczeństwo pracy
Urządzenia firmy Viega zapewniają instalatorowi nie
tylko komfort montażu, ale również najwyższy poziom
bezpieczeństwa. Oba modele Pressgun wyposażone
są w funkcję opóźnienia włączenia, sworzeń zabezpieczający, wskaźnik serwisowy i automatyczną blokadę po osiągnięciu maksymalnej liczby zaprasowań

Szczęki zaciskowe, zakładane bezstopniowo na pierścieniach
zaciskowych oraz obracana o 180° głowica pozwalają
na komfortowe zaprasowywanie nawet w najtrudniej
dostępnych miejscach, np. bezpośrednio pod stropem
(42 000 dla Pressgun 5 i 32 000 dla Pressgun Picco).
Ważną zaletą z punktu widzenia instalatora są również terminy obowiązkowych przeglądów. Serwis konieczny jest dopiero po 4 latach albo po wykonaniu
40 000 (Pressgun 5) lub 30 000 (Picco) zaprasowań.
Zaciskarki mogą być zasilane sieciowo lub wyposażone w wydajny akumulator litowo-jonowy
18V/2,0 Ah najnowszej generacji, z optymalnymi
właściwościami rozruchowymi i zabezpieczeniem
przed głębokim wyładowaniem. Urządzenie oraz
akcesoria montażowe dostarczane są w zestawie
z praktyczną, kompaktową walizką do przechowywania i wygodnego transportu sprzętu na miejsce budowy.
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Kluby fitness z systemami klimatyzacji VRF
TOSOT – rozsądne zarządzanie komfortem
Hotele, biura, restauracje czy obiekty sportowe – w każdym z tych miejsc
zarządcy dbają o komfort swoich gości i klientów. Naprzeciw tym oczekiwaniom
wychodzą producenci instalacji HVAC, proponując innowacyjne i bezpieczne
rozwiązania. Jeden z katowickich oddziałów Smart Gym to realizacja,
w której w pełni wykorzystano ich nowoczesne funkcjonalności.

Obiekty komercyjne to inwestycje spełniające wie-

le funkcji jednocześnie, dlatego często generują wysokie koszty eksploatacyjne. Wymagają przemyślanych
rozwiązań HVAC, które za pomocą jednego systemu
umożliwią sprawne zarządzanie klimatem w całym budynku. Producenci urządzeń klimatyzacyjnych świadomi tych potrzeb wprowadzają technologie najnowszej generacji, które dzięki zaawansowanym
komponentom, intuicyjnym sterownikom i wysokim
wydajnościom jednostek zastępują pracę kilku oddzielnych układów do ogrzewania i chłodzenia.
Na jaki system postawić?
Inteligentne technologie filtracji i dostarczania świeżego powietrza zapewniają całoroczny komfort cieplny, jak i chłodniczy w budynku. W obiektach komercyjnych bardzo dobrze sprawdzają się systemy
klimatyzacji typu VRF, które oferowane są w różnych
propozycjach modułowych, w zależności od preferencji i wymagań technicznych. Elastyczna i szeroka oferta urządzeń łączy w sobie jakość z optymalną
ceną użytkowania, a systemowe rozwiązania skierowane do różnych grup docelowych umożliwiają właściwy dobór technologii i elastyczne podejście do realizowanych projektów.
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Systemy VRF (ang. Variable Refrigerant Flow) –
pracujące w oparciu o ciągłą zmianę ilości czynnika chłodniczego w układzie – rewolucjonizują
branżę HVAC już od lat 90. To ponad 30 lat doświadczenia kilku pokoleń certyfikowanych inżynierów. Projektanci i instalatorzy cenią sobie systemy oparte na technologii inwerterowej przede
wszystkim za możliwości projektowania rozległych systemów klimatyzacyjnych, a także szeroki
wybór różnego rodzaju jednostek wewnętrznych,
w tym m.in. ściennych, kasetonowych, kanałowych czy przypodłogowo-sufitowych.
To spore ułatwienie, gdy obiekt ma pomieszczenia
wymagające utrzymywania szczególnych warunków
ze względu na swoje przeznaczenie, jak np. sale do
treningu w klubach fitness, serwerownie w biurowcach, zaplecza kuchenne w lokalach gastronomicz-

nych lub pokoje hotelowe z indywidualnie sterowaną
klimatyzacją, w których liczy się również estetyczne
dopasowanie do wystroju wnętrza. Wykorzystując
intuicyjne moduły komunikacji AHU-KIT, które obsługują chłodnice i nagrzewnice freonowe, możliwe
jest połączenie wymiennika freonowego w centrali wentylacyjnej z agregatami zewnętrznymi systemów VRF, które działają jako źródło chłodu lub ciepła.
W skład zestawu AHU-KIT wchodzą dwa urządzenia
– elektroniczny zawór rozprężny oraz skrzynka sterowania, które mogą być kontrolowane za pomocą
dedykowanego sterownika standardowego lub zintegrowane z inteligentnym systemem zarządzania
budynkiem BMS.
Wydajna instalacja VRF w klubie fitness w praktyce
Zapewnienie jak najwyższego komfortu w nowo powstałym obiekcie Smart Gym w Katowicach przy ulicy
Wodospady 4, a przy tym zachowanie pełnej dowolności w sterowaniu parametrami w różnych strefach
klubu, to wyzwania przed którymi stanęli projektanci instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. Budynek
o powierzchni ponad 2500 m² oddano do użytku
w pierwszym kwartale 2018 roku, oferując wiele udogodnień dla przyszłych członków – wydzielono m.in.
strefę cardio, wolnych ciężarów, maszyn izotonicznych, maszyn półwolnych, a także sale fitness i personal training, suchą saunę czy strefę street workout.
Podczas wysiłku fizycznego na małych przestrzeniach
szczególnie ważne jest, aby system filtracji powietrza
wydajnie usuwał wilgoć, nieprzyjemne zapachy i nadmiar dwutlenku węgla, dopasowując mikroklimat do
wymogów sanitarnych. Odpowiednia instalacja jest
tutaj kluczowa – poza efektywnością energetyczną,
nowoczesnym designem jednostek wewnętrznych
i ich funkcjonalnością, ważna jest również ich elastyczność i mnogość zastosowań. – W katowickim oddziale
Smart Gym wykorzystano flagowe rozwiązanie TOSOT
dla obiektów komercyjnych – inteligentny system TMV
5. Osiągnięcie wysokiej wydajności i możliwość zaprojektowania modułowej kombinacji agregatów to jeden

z wyróżników TMV 5 – maksymalna moc chłodnicza pojedynczej jednostki zewnętrznej to aż 22 HP, przy bardzo szerokim zakresie wydajności chłodniczej (od 22,4
do 61,5 kW) i grzewczej (od 25 do 69 kW). Charakterystyczna dla tego systemu nieograniczona możliwość
w zakresie projektowania, umożliwiła zainstalowanie
ponad 40 wewnętrznych jednostek kasetonowych – ich
optymalna, 4-stronna budowa, zapewnia równomierny nawiew, cyrkulację i rozkład powietrza oraz temperatury na terenie całego klubu fitness. Na dachu budynku zamontowano 7 agregatów modułowych, w tym
3 jako agregaty chłodnicze do chłodnic freonowych,
których kompaktowa konstrukcja znacząco zmniejszyła wymaganą powierzchnię montażową i przewidywane obciążenie dachu. Operacja nie wymagała
dodatkowego sprzętu w postaci dźwigu, co wpłynęło na końcowe koszty realizacji. Podczas planowania
tak rozległych inwestycji, pamiętajmy o wcześniejszym
sprawdzeniu stanu technicznego konstrukcji budowlanej, tak, aby nic nie zaskoczyło nas w trakcie prac –
mówi Sylwia Lenik, Product Manager TOSOT Polska.
Rozwiązanie chińskiego producenta bazuje na ekologicznym czynniku chłodniczym R410A, którego nadmiar magazynowany jest w przewodach rurowych,
co ogranicza jego ilości do niezbędnego minimum
i zapewnia większą precyzję w zakresie regulacji.
Dobór urządzeń do rozległych projektów instalacji komfortu wymaga odpowiedniego przygotowania ze strony inwestora, jak i wykonawcy. Przed rozpoczęciem
prac warto przeprowadzić dokładną analizę przeznaczenia budynku i sposobu użytkowania pomieszczeń
– określa się m.in. planowaną liczbę osób w pomieszczeniu, intensywność treningów w strefach fitness, wysokość i kubaturę konstrukcji, a także nasłonecznienie
i ustawienie konstrukcji względem strony świata –
inwestycje pokryte nowoczesnymi przeszkleniami,
a przy tym umiejscowione od południa, będą wymagały elastycznego podejścia do instalacji i innych rozwiązań niż te ukryte w cieniu, by zapewnić jak najwyższy standard i wydajność systemów klimatyzacyjnych
dla wszystkich klientów obiektów sportowych.
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ELEKTRA
- Złoty Laur Konsumenta 2019
Elektra po raz kolejny została wyróżniona Złotym Laurem Konsumenta w kategorii Ogrzewanie Podłogowe.
To nagroda, która przyznawana jest co roku najpopularniejszym markom i produktom w swojej kategorii. O wynikach sondażu decydują konsumenci.
W ostatniej edycji Złotego Lauru Konsumenta aż
33% badanych wskazało produkty marki Elektra,
jako najlepsze i godne polecenia. Głosowania odbyły się telefonicznie oraz na portalach
internetowych przeprowadzonych przez niezależną organizację zewnętrzną. Nieprzerwanie od kilku lat produkty marki
Elektra plasują się na najwyższym stopniu podium.
- laureatem plebiscytu Orły Instalatorstwa
Orły instalatorstwa to program, który został stworzony, aby spośród firm funkcjonujących na rynku
wyróżnić te najlepsze. Porównano oceny prawie 124
tys. firm z branży – wymagało to przeskanowania
ponad 2,3 miliona stron internetowych takich, jak:
Google Maps, Facebook, ZUMI, Nowoczesna Firma
i wiele innych. Finalnie organizator plebiscytu przeanalizował
około 110 tysięcy ocen klientów
w Internecie. Firma ELEKTRA
otrzymała w tej klasyfikacji finalną ocenę 8.5, co zakwalifikowało ją do otrzymania statusu
1. miejsca w lokalizacji: miasto
Ożarów Mazowiecki.
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Jedna złączka – trzy typy rur TECEflex

Niezawodne połączenia
w systemach rurowych TECE
TECEflex i TECElogo
Rozwiązania wykorzystywane w instalacjach sanitarnych i grzewczych powinny charakteryzować się
niezawodnością. Od nich zależy bowiem wiele – szczelność i bezawaryjność, odporność na błędy montażowe,
w końcu – sprawna i łatwa instalacja. Prezentujemy dwa niezawodne systemy rurowe TECE – reprezentantów
różnych technik łączenia, które od lat podnoszą standardy w projektowaniu instalacji rurowych.

Jednym z najbardziej popularnych systemów, dedykowanych instalacjom sanitarnym, grzewczym i sprężonego powietrza, jest TECEflex. Tworzą go 3 typy rur:
• wielowarstwowa do instalacji wody pitnej, grzewczych i pneumatycznych,
• sanitarna wykonana z PE-Xc oraz
• grzewcza z PE-Xc pokrytego warstwą antydyfuzyjną typu EVOH.
Ofertę uzupełniają złączki mosiężne, z brązu i z tworzywa PPSU oraz tuleje zaciskowe. Jedna złączka dedykowana jest trzem typom rur, zatem nie ma możliwości pomyłki elementów podczas instalacji.

Połączeń rurowych w ramach systemu TECEflex dokonuje się w oparciu
o aksjalną technikę zaciskania – rura
jest rozpęczana i wsuwana na złączkę,
a następnie nasuwana jest tuleja.

Taka technologia łączenia nie wymaga stosowania
o-ringów czy taśm i gwarantuje bezpieczeństwo oraz
szczelność połączeń. Wykazuje się także dużą tolerancją na błędy montażowe. Niezakończone połączenia są widoczne gołym okiem, tym samym łatwo
rozpoznać miejsce ewentualnego przecieku podczas
próby szczelności.
Skład chemiczny rur TECEflex odpowiada wymogom instalacji sanitarnych do wody pitnej, gwarantuje wytrzymałość oraz minimum 50-letnią żywotność. W celu polepszenia właściwości mechanicznych
i odporności na temperaturę, rury TECEflex poddane zostały procesowi sieciowania w wiązce wolnych
elektronów. Dzięki czemu uzyskano efekt „pamięci
kształtu”. W rezultacie materiał rozszerzonej rury wraca do stanu sprzed rozpęczania, kurcząc się powoduje mocniejsze uszczelnienie, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo wykonanego połączenia.

TECEflex
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podtynkowego i podposadzkowego, elastyczność rury
PE-Xc oraz wytrzymałość na zginanie w przypadku
rury wielowarstwowej. Jakość systemu TECEflex potwierdza 10-letnia gwarancja producenta.
Dostępne średnice rur:
- wielowarstwowa TECEflex: 14-63 mm,
- grzewcza i sanitarna TECEflex: 16-25 mm.

Bez zaciskania, czyli TECElogo
Drugim systemem umożliwiającym wykonywanie
sprawdzonych i bezpiecznych połączeń, także w trudno dostępnych miejscach, jest TECElogo.

TECEflex

System TECEflex cechuje się minimalnymi stratami ciśnienia na złączkach, bardzo wysoką wytrzymałością
ciśnieniową oraz temperaturową, a także prostotą instalacji. Na uwagę zasługuje także możliwość montażu

TECElogo

Połączenia w systemie TECElogo wykonywane są w technice wtykowej
„push-fit”, dzięki której tworzenie połączeń rurowych nie wymaga stosowania drogich narzędzi. W skład systemu wchodzą rury wielowarstwowe
oraz złączki składające się tylko z kilku komponentów: korpusu, wkręcanej tulei, pierścienia zaciskowego
i o-ringów odpowiedzialnych za trwałe uszczelnienie połączenia.

Pierścień gwarantuje bezpieczne zamocowanie na korpusie. Zbudowany jest wyłącznie z tworzywa sztucznego, dzięki czemu nie powoduje uszkodzeń rury. Tuleje wyposażono w zamknięte okienka kontrolne, co
zapobiega przedostawaniu się zabrudzeń do złącza.
System TECElogo to szereg korzyści dla instalatorów –
oszczędność czasu i kosztów wykonania instalacji oraz
ograniczenie niezbędnych narzędzi do minimum. Jedyne czynności, jakie należy wykonać podczas montażu,
to: przycinanie, kalibracja i włożenie przyciętej i skalibrowanej rury w złączkę. Dzięki temu, podczas układania systemu TECElogo, nie ma obawy o ryzyko popełnienia błędu wykonania niedokończonego połączenia.
W przypadku usterki lub nieprawidłowej instalacji połączenie może zostać ponownie zdemontowane za pomocą klucza TECElogo. Rozwiązanie to stanowi istotne
zabezpieczenie dla wykonawcy w sytuacji popełnienia
ewentualnego błędu montażowego lub zmiany koncepcji.
Spośród zalet systemu warto wyróżnić także odporność na ciśnienie, wysoką temperaturę i korozję oraz
możliwość montażu podtynkowego. Połączenie TECElogo zostało wielokrotnie przetestowane w różnych sytuacjach budowlanych i laboratoryjnych. Wysoką wydajność i bezpieczeństwo systemu potwierdza 10-letnia
gwarancja producenta. TECElogo jest dostosowany do
instalacji grzewczych oraz sanitarnych i dostępny jako
kompletny system w rozmiarach od 16 do 63 mm.
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100 lat pzits
2019 jest rokiem obchodów
100-lecia powstania Polskiego Zrzeszenia Inżynierów
i Techników Sanitarnych.
Za formalny początek Zrzeszenia uznaje się I Ogólnokrajowy Zjazd Gazowników Polskich, który odbył się w dniach
23-25 kwietnia 1919 r. Na początku PZITS ograniczał się do
jednej branży i nazywał się Zrzeszenie Gazowników Polskich.
W kolejnych latach do gazowników dołączyli wodociągowcy (1922 r.), następnie technicy sanitarni (1936 r.) oraz
ciepłownicy i ogrzewnicy (1952 r.). Od 1957 r. PZITS
obejmuje swoim zakresem wszystkie branże skupione
w szeroko rozumianej inżynierii sanitarnej i środowiska.
Cały rok 2019 w Zrzeszeniu upłynie pod znakiem
Jubileuszu, którego punktem kulminacyjnym będzie Gala Jubileuszowa (10 maja 2019) w Warszawie.
Pierwsze wydarzenie będzie powrotem do przeszłości
i uhonorowaniem założycieli Zrzeszenia – w dniach
14-15 marca odbędzie się 39. Zjazd Gazowników
(www.zjazdgazownikow.pl) organizowany przez
wszystkie krajowe organizacje branżowe: PZITS,
SITPNiG i IGG.
28 kwietnia odbędzie się już 7. międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.
3-4 października natomiast projektanci i rzeczoznawcy będą mieli możliwość uczestniczyć w Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji
i sieci sanitarnych (www.warsztaty.pzits.pl).
Więcej o PZITS wtedy i dzisiaj można dowiedzieć się
ze strony internetowej dedykowanej Jubileuszowi
www.100lat.pzits.pl
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Skuteczne ograniczenie strat

Tubolit DG Plus
firmy Armacell
Oszczędność energii i profesjonalna ochrona instalacji
Właściwa ochrona instalacji to sposób nie tylko na zaoszczędzenie energii,
ale też zminimalizowanie częstego problemu jakim są nieprzyjemne
odgłosy dobiegające z rur. Dzięki nowoczesnej izolacji Tubolit DG Plus
firmy Armacell skutecznie zabezpieczymy instalację grzewczą
i ciepłej wody użytkowej nie tylko przed utratą ciepła i hałasem,
ale też rozprzestrzenianiem ognia w przypadku pożaru.

Izolacja Tubolit DG Plus z deklaracją środowiskową EPD typu III

energii i ochrona przed hałasem

Systemy grzewcze oraz instalacje ciepłej wody są
szczególnie narażone na zjawisko wystudzania płynącego w nich medium. Z tego względu niezwykle
istotne jest odpowiednie zabezpieczenie ich wysokiej jakości otuliną, która zapobiegnie stratom energii. Przykładem takiego produktu jest izolacja Tubolit
DG Plus firmy Armacell. Wykonano ją z polietylenu –
elastycznej pianki izolacyjnej o zamkniętej strukturze
komórkowej, która charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi i jest przeznaczona do stosowania jako izolacja cieplna i akustyczna
w instalacjach sanitarnych i grzewczych.
Otulina powstała z myślą o ochronie rur grzewczych
i sanitarnych w instalacjach c.o., ciepłej i zimnej
wody użytkowej i innych. Dzięki bardzo niskiemu
współczynnikowi przewodzenia ciepła, który wynosi λ 40°C = 0,040 W/(m·K) jest w stanie skutecznie
ograniczyć straty energii, co nie tylko przekłada się
na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie, ale też
korzystnie wpływa na środowisko. Zaletą izolacji
Tubolit DG Plus firmy Armacell jest również ochrona akustyczna rur – materiał, z jakiego została wykonana, skutecznie redukuje hałas wydobywający
się z instalacji.

Gwarancja nierozprzestrzeniania ognia
Elastyczna izolacja z polietylenu Tubolit DG Plus
produkowana w zakładzie firmy Armacell w Środzie Śląskiej otrzymała deklarację środowiskową
EPD typu III.
Instytut Techniki Budowlanej oraz Zakład Fizyki
Cieplnej, Akustyki i Środowiska potwierdziły jednocześnie zgodność przeprowadzonej analizy cyklu życia produktu z wymaganiami normy PN-EN
15804+A1:2014-04.
Deklaracje środowiskowe produktów budowlanych, funkcjonujące także pod nazwą EPD – Envi-

ronmental Product Declaration – lub deklaracje
środowiskowe typu III, to niezależnie potwierdzony, uznawany na całym świecie dokument,
który określa wpływ produktu na środowisko
naturalne. Zawiera informacje środowiskowe
o produkcie, które zostały niezależnie zweryfikowane przez stronę trzecią. Deklaracje środowiskowe pomagają inwestorom uzyskać dla swoich obiektów tzw. zielone certyfikaty, takie jak
BREEAM czy LEED. Są to wielokryteriowe systemy oceny i ochrony budynków, które promują

zrównoważone budownictwo oraz zdrowe środowisko pracy i stanowią standard na rynku nieruchomości komercyjnych.
Obiekty, które uzyskały certyfikat LEED lub BREEAM
odznaczają się dużą efektywnością energetyczną w obszarach energii, wody i materiałów oraz
mają niewielki wpływ na zdrowie i środowisko. EPD
może się przyczynić do uzyskania dodatkowych
punktów w certyfikacji BREEAM Int 2016, LEED
v4 i WELL dla projektów w których zastosuje się
Tubolit DG Plus firmy Armacell.

Wysokiej jakości Izolacja instalacji powinna nie tylko zapewniać ochronę przed stratami energii, ale
też gwarantować bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia pożaru. Tego rodzaju produkty są zwykle wykonane z łatwopalnych tworzyw sztucznych.

Prospekt Tubolit DG PLus
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Audytor SET 7.1
Pakiet oprogramowania Audytor
SET służy do projektowania instalacji
centralnego ogrzewania, centralnego
chłodzenia oraz wewnętrznych
instalacji wodociągowych. Program
dedykowany jest zarówno do
małych, jak i dużych obiektów.
Najnowsza wersja 7.1 zawiera szereg
nowych funkcji i usprawnień.

Najważniejszą nowością jest moduł do rysunku

Cechy szczególne
• redukcja strat energetycznych do 90%
• wyroby produkowane zgodnie z normą PN-EN 14313
• pianka PE podlegająca w 100% recyclingowi
• niska przewodność cieplna dla większych
oszczędności i niższej emisji CO2
• zakres średnic dopasowany do rur z tworzyw
sztucznych

W wyniku spalania syntetyczne tworzywa wydzielają toksyczny dym, który jest wdychany przez osoby
opuszczające budynek, a dodatkowo znacznie ogranicza widoczność, blokując drogi ewakuacyjne. Izolacja Tubolit DG Plus firmy Armacell skutecznie eliminuje ten problem.
Otulina spełnia wymogi nierozprzestrzeniania ognia
zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (otulina o grubości

9 i 13 mm). W przypadku otuliny o grubości od 6 do
25 mm Euroklasa ogniowa wynosi BL-s1,d0, natomiast
dla otuliny o grubości > 25 mm wartość ta określona
została na poziomie CL-s1,d0. Izolacja w czasie pożaru
generuje minimalną ilość dymu (klasa s1), co gwarantuje sprawną ewakuację i brak zagrożeń związanych
z emisją niebezpiecznych związków. Materiał ten ma
wszelkie niezbędne dopuszczenia do stosowania na
rynku polskim, wśród których znajdują się deklaracje właściwości użytkowych, jak również certyfikat stałości właściwości użytkowych. Warto też podkreślić, że otulina dostępna jest w aż 36 rozmiarach,
dzięki czemu z łatwością można ją dopasować do rur
wielowarstwowych, z tworzyw sztucznych oraz stali.
Firma Armacell pracuje obecnie nad rozszerzeniem oferty, co w efekcie pozwoli na dodanie nowych grubości
otulin izolacyjnych dla produktu Tubolit DG Plus.

aksonometrycznego projektowanych instalacji (rys. 2).
Rysunek ten tworzony jest automatycznie, a rola użytkownika sprowadza się do ewentualnej zmiany domyślnych parametrów rysunku oraz dodania etykiet elementów instalacji. Przy czym etykiety te można w łatwy
sposób kopiować na inne kondygnacje, co jest bardzo
istotne zwłaszcza w przypadku dużych projektów.
Poza tym przy włączonej funkcji synchronizacji etykiet, przesunięcie etykiety na jednej kondygnacji
powoduje analogiczne przesunięcie odpowiednich
etykiet na pozostałych kondygnacjach (rys. 1). Domyślnie na rysunku aksonometrycznym poszczególne kondygnacje są rozsunięte, tak aby ich elementy nie nachodziły na siebie, ale można tę opcję
wyłączyć. Rysunek aksonometryczny może zostać
następnie wydrukowany lub wyeksportowany do
formatu DWG, dzięki czemu może stać się elementem dokumentacji technicznej. Dodatkowo, ponieważ rysunek zawiera schemat całej instalacji, istnieje
możliwość zaznaczania i szybkiej edycji danych wielu elementów instalacji, nawet znajdujących się na
różnych kondygnacjach.

1 Synchronizacja etykiet na kondygnacjach
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Kondygnacja:Piętro
Rzędna:4,50 m
Wysokość: 3,00 m

CV21S60 2,000 m
628 W 3

101
Pokój 101
20 ºC

102
Klatka schodowa 102
20 ºC

103
Pokój 103
20 ºC
1/

1/
CV1160 3,000 m
682 W 3

1/

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 1 17 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 1 17 mm
CV3360 2,000 m
817 W 3

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 1 17 mm

104
Łazienka z oknem 104
24 ºC

105
Pokój 105
20 ºC

CV3360 2,000 m
817 W 3
1/

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 1 17 mm

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2
A=6,4 m2 T=0,10 m
497 W

API 11 07 M 0,750 m
213 W

Kondygnacja:Parter
Rzędna:1,50 m
Wysokość: 3,00 m

1
Pokój 1
20 ºC
DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2
A=8,4 m2 T=0,20 m
400 W
DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2
A=9,3 m2 T=0,10 m
748 W
DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2
A=11,1 m2 T=0,30 m
258 W

6
Garaż 6
16 ºC

2
Salon 2
20 ºC

3 Edytor skrótów tekstowych

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2
A=12,8 m2 T=0,20 m
Ap=4,5 m2 Tp=0,10 m
748 W

3
Kuchnia el. z oknem >3 3
20 ºC

DOMYŚLNA 5
(POD.) dn 16x2
A=3,1 m2 T=0,10 m
Przedpokój 5
232 W

20 ºC

Kondygnacja:Piwnica
Rzędna:1,50 m
Wysokość: 3,00 m

DOMYŚLNA 4
(POD.) dn 16x2
A=3,1 m2 T=0,25 m
WC 4
119 W

DOMYŚLNA (POD.) dn 16x2
A=8,3 m2 T=0,25 m
Ap=2,9 m2 Tp=0,10 m
365 W

20 ºC

CV1160 0,700 m
184 W 1

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 1 17 mm

CV1160 0,700 m
184 W 1

01
Kotłownia 01
20 ºC

02
Klatka schodowa 02
20 ºC

CV1160 1,600 m
409 W 2

03
Pokój 03
20 ºC

dn 16x2 (A)
PIANKA PE 1 17 mm

CV1160 1,600 m
409 W 2

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 1 17 mm

CV1160 1,800 m
409 W 2
dn 14x2 (A)
PIANKA PE 1 17 mm

CV1160 1,800 m
409 W 2

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 1 17 mm

2 Aksonometria instalacji c.o. w budynku jednorodzinnym

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 1 17 mm

Poza tym wprowadzono szereg innych funkcji
i usprawnień:
1. praktyczny system skrótów tekstowych, umożliwiający przypisanie przez użytkownika prostych
kombinacji przycisków klawiatury do często wykorzystywanych narzędzi rysunkowych (rys. 3),
2. mechanizm inteligentnego powielania elementów
instalacji „w dół”, pozwalający na większą elastyczność projektowania i przyspieszający modyfikację
projektu,
3. opcja synchronizacji etykiet na kondygnacjach –
na rysunkach rzutów i aksonometrii (rys. 1),
4. możliwość wyświetlania przewodów z uwzględnieniem dobranych średnic,
5. łatwiejsza edycja właściwości warstw rysunku (komenda Właściwości warstwy „pod prawym przyciskiem myszy” otwiera edytor właściwości odpowiedniej warstwy – nie trzeba jej szukać na liście),

6. łatwiejsze wyświetlanie informacji o obiegu przez
dany grzejnik (komenda Pokaż obieg przez grzejnik
„pod prawym klawiszem myszy”),
7. dodatkowe usprawnienia szkicowania instalacji
kanalizacji, pozwalające na wygodne kreślenie układu przewodów, narzucanie średnic i przygotowanie
dokumentacji w postaci schematu aksonometrii
i zestawienia materiałów.
Dzięki zintegrowaniu trzech modułów (CO, CC i H2O)
w jednej aplikacji, nowa funkcjonalność działa od
razu we wszystkich modułach.

Nowa wersja dostępna jest bezpłatnie
dla posiadaczy subskrypcji rocznych
(w okresie obowiązywania subskrypcji).
Wyżej opisane funkcje zostały szczegółowo zaprezentowane na filmie dostępnym tutaj
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Wiedeń bez kotłów gazowych i olejowych…
…w nowych budynkach od 2019
Wiedeń, uznawany od wielu lat
za najlepsze miasto do życia
w Świecie, robi kolejny krok w kierunku
uwolnienia się od uzależnienia od ropy
i gazu oraz wyznacza ambitne cele
w zakresie ochrony klimatu.
Ogrzewanie olejowe / gazowe jest
zabronione w nowych budynkach,
wymagane jest zazielenienie fasad
budynków, rowery muszą mieć
zadaszone parkingi. Zmiany wchodzą
w życie z końcem marca 2019 r.

Panorama Wiednia [źródło: www.pixabay.com]

Wg firmy konsultingowej Mercer, od ponad 20 lat

porównującej jakość życia w różnych miastach na
świecie najlepszym miejscem do zamieszkania 9 razy
z rzędu jest obecnie Wiedeń. W badaniu bierze się pod
uwagę różne czynniki, między innymi sytuację gospodarczą i polityczną, wpływ na środowisko, jakość opieki zdrowotnej, poziom edukacji, rozwój infrastruktury itp. Wprowadzone zmiany pod koniec grudnia 2018
w kodeksie budowlanym mogą zagwarantować,
że w następnym roku pozycja miasta numer 1 w przypadku Wiednia nie ulegnie zmianie. Dotyczy to między innymi wprowadzenia wymogu w nowych budynkach zasilania sieci ciepłowniczych lub z urządzeń

grzewczych korzystających z odnawialnych źródeł
energii. W zakresie stosowania nowych technologii
grzewczych korzystających z OZE Wiedeń nie jest miejsce wyjątkowym. Obecnie w Austrii ponad 70% nowych budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest
pompami ciepła, a nie uwzględniając stosowania sieci ciepłowniczych stanowią one ponad 80% nowych
budynków jednorodzinnych. Nowe zapisy kodeksu
budowanego w Wiedniu jeszcze bardziej wzmocnią
znaczenie pomp ciepła w nowych budynkach. Nowy
austriacki plan w zakresie energii i klimatu 2030 zakłada, że w 2030 r. aż 70% wszystkich sprzedawanych
urządzeń grzewczych stanowić będą pompy ciepła.

Co zawarto w nowo uchwalonym kodeksie
budowlanym Wiednia z grudnia 2018 r.:
• zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej
Budowa i instalacja kotłów na stałe oraz płynne paliwa kopalne (gazowe i olejowe) nie są już dozwolone w przypadku nowych budynków i poważniejszych
renowacji budynków.
• przepisy dotyczące planowania energetycznego w planach rozwoju
W nowych obszarach rozwoju jest możliwe określenie stref, w których planowane jest wykorzystanie
przyjaznych dla klimatu źródeł energii (odnawialne źródła energii, odzysk ciepła odpadowego itp.).

• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
Przyjęto możliwość wprowadzenia ograniczeń w planach rozwojowych dotyczących emisji dozwolonych
w określonym obszarze dedykowanym dotyczy również emisji gazów cieplarnianych.
• miejsca ładowania pojazdów silnikowych napędzanych elektrycznie
W przyszłości należy uwzględnić przestrzeń wymaganą dla ewentualnie drugiego transformatora.
• zazielenienie frontów budynków
Może to być zapewnione w przyszłości w planie rozwoju miasta lub dzielnic.
• parking dla rowerów
Określono minimalną liczbę 1 miejsca parkingowego / 30 m² przestrzeni życiowej. Wprowadzono wymóg zadaszenia miejsc dla rowerów.
Źródło: PORT PC
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Moduł komunikacji internetowej VR 920
Vaillant przedstawia VR 920, który jest częścią modułu komunikacji internetowej. Dzięki VR 920 i połączeniu
internetowemu jest możliwy dostęp do urządzeń grzewczych marki Vaillant. Wystarczy mieć w domu sieć
LAN lub Wi-Fi.
Kontrolę nad instalacją grzewczą zapewniają:
- multiMATIC App – darmowa aplikacja mobilna, przeznaczona do współpracy z regulatorem multiMATIC VRC 700,
- mobilDIALOG – strona internetowa dla użytkowników systemów grzewczych wyposażonych w inny regulator niż multiMATIC VRC 700. W tym przypadku Vaillant gwarantuje darmowy dostęp do strony internetowej,
- profiDIALOG – strona internetowa przeznaczona dla serwisantów i instalatorów opiekujących się urządzeniem grzewczym.
Użytkownik może na bieżąco śledzić stan instalacji, zdalnie zmieniać ustawienia, wybierać dogodną temperaturę, co gwarantuje większą kontrolę nad rachunkami za ogrzewanie. Korzyścią jest również możliwość
szybkiej diagnostyki stanu systemu z poziomu profiDIALOG, co z kolei skraca czas reakcji serwisu w przypadku awarii oraz ułatwia trafne wykrycie problemu.
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Natrysk źródłem
oszczędności

Panasonic rozszerzył ofertę rozwiązań grzewczo-chłodzących o nowe modele
elektrycznych kurtyn powietrznych opracowanych na potrzeby obiektów handlowych, przemysłowych i komercyjnych. Ich wykorzystanie pozwala zmniejszyć
koszty ogrzewania i chłodzenia budynku poprzez zapobieganie ucieczce ciepła
lub schłodzonego powietrza na zewnątrz. Urządzenie wytwarza ciągły strumień
powietrza spływający od góry do dołu otwartego otworu drzwiowego. Tworzy
w ten sposób niewidoczną barierę pomiędzy powietrzem wewnątrz budynku
a środowiskiem zewnątrznym. Na przykład, gdy drzwi wejściowe ogrzewanego
sklepu są otwierane, kurtyna zatrzymuje ciepło w środku. Analogicznie, w pomieszczeniach klimatyzowanych urządzenie blokuje ucieczkę schłodzonego powietrza, co prowadzi do oszczędności energii i kosztów generowanych przez system grzewczo-chłodzący
w budynku. Nowe modele elektrycznych kurtyn powietrznych Panasonic zapewniają objętościowo większy przepływ powietrza niż
poprzednie, dzięki czemu strumień jest silniejszy, a działanie jednostki efektywniejsze. Kurtyny są dostępne w trzech różnych rozmiarach i mocach, w tym zupełnie
nowy, większy model o szerokości 1,5 m. Kurtyny zostały zaprojektowane tak, by dostęp do nich był jak najprostszy, dzięki czemu zarówno instalacja,
jak i konserwacja przebiegają sprawnie. Co więcej, elegancka i prosta konstrukcja kurtyn pozwala je bez problemu dopasować do większości przestrzeni.

Armatura samozamykająca stała się już standardem w budynkach komercyjnych, musi być jednak ona trwała i bezawaryjna, aby mogła gwarantować zakładane oszczędności.
Ciekawą innowacją w zakresie nowoczesnej armatury natryskowej jest SCHELL LINUS D-C-T w technologii CVD Touch
z nowej generacji sensorami. Przepływ wody można uruchomić za jednym dotknięciem przycisku z czytelnym symbolem
On/Off. Niezawodna technologia sensorowa bezbłędnie
wykrywa nawet delikatny nacisk, co pozwala uniknąć wielokrotnego włączania. Podtynkowy mechanizm połączony
z nowoczesną płytą przyciskową w klasie IP 65 cechuje się
nie tylko podwyższoną odpornością na uszkodzenia, lecz
także niskim poborem energii oraz dodatkowymi funkcjami
podnoszącymi komfort i bezpieczeństwo korzystania z natrysku. Mechanizm można programować na dowolny czas
wypływu w zakresie od 10 do nawet 360 sekund, w zależności od sposobu użytkowania łazienki lub indywidualnych
oczekiwań w zakresie oszczędzania wody. Przyjazne użytkownikom rozwiązanie zostało wyposażone w termostat pozwalający na regulację temperatury wody za pomocą pokrętła i jej ograniczenie do 38°C. Dużą zaletą natrysków
w technologii CVD Touch jest ponadto możliwość ich łączenia z systemem inteligentnego budynku. Dzięki oprogramowaniu eSCHELL
można zaprogramować czas wypływu
wody, regularne płukania antystagnacyjne czy przeprowadzać dezynfekcję
termiczną dla całych grup natrysków.
Elektronika CVD Touch pobiera przy
tym wyjątkowo mało energii. W modelach zasilanych na baterię alkaliczną źródło zasilania trzeba wymienić
dopiero po pięciu latach przy założeniu 150 uruchomień dziennie.

PANASONIC

SCHELL

VAILLANT

Nowe elektryczne kurtyny Panasonic
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Ogrzewacz wody Steatite Cube
Na rynku pojawił się elektryczny ogrzewacz wody z cyfrowym sterowaniem, którego zbiornik ma pojemność od 30 do 150 l. Zaprojektowano go więc zarówno dla jednej osoby, rodziny, jak i małego biznesu. Wyposażono go w ceramiczny suchy element grzewczy przeznaczony jest do każdego rodzaju wody. Charakteryzuje się on:
- wysoką trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a także długą żywotnością,
- równomiernym rozprowadzeniem ciepła na całej swej powierzchni (4 W/cm2).
Urządzenie wykonano z wysokogatunkowych materiałów tj. obudowę ze stali, a izolację
z pianki poliuretanowej.
Ogrzewacz z oferty Atlantic Polska wyposażony jest w elektroniczny, intuicyjny panel sterowania ręcznego. Do dyspozycji jest pokrętło regulacji temperatury w zakresie 50-70°C, a także wizualna informacja na temat dostępnej ilości ciepłej wody. Samouczący się system zaawansowanej
elektroniki Smart zbiera i analizuje dane o swej pracy. Automatycznie oblicza zapotrzebowanie
na c.w.u. na podstawie historii poprzednich tygodni. Steatite Cube ma zabezpieczenie: antykorozyjne zbiornika (anoda magnezowa i emalia ceramiczna), przed uruchomieniem pracy na sucho (bez wody), przeciwbakteryjne, które dzięki odpowiednim ustawieniom fabrycznym temperatury wewnątrz zbiornika, zmniejsza do minimum ryzyko rozwijania się w nim bakterii Legionella, automatyczny bezpiecznik termiczny, zawór bezpieczeństwa z wbudowanym zaworem zwrotnym, deflektor
zimnej wody, który gwarantuje właściwą wymianę cieplną i brak mieszania się wody zimnej z już ogrzaną, we wnętrzu zbiornika (wysoka sprawność urządzenia).
Można wybrać model w pojemnościach od 30 do 150 l, koszt od 677 zł do 1169 zł.
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Akumulacyjny zbiornik
warstwowy Multi-Inox

NovaAir to filtr antysmogowy i antyalergenowy, który współpracuje z większością dostępnych na rynku nawiewników okiennych. Filtr chroni przed dostającym się z zewnątrz
smogiem, a także przed pyłkami, kurzem, spalinami, grzybami czy bakteriami.
NovaAir zapewnia również ochronę przez owadami, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania moskitier okiennych. Filtr NovaAir składa się z dwóch warstw
oddychającej siatki oraz znajdującej się pomiędzy nimi membrany z nanowłókna. Tkanina użyta w filtrze to Respilion®. Charakteryzuje się ona bardzo gęstym
splotem materiału zawierającego włókna o średnicy 50-100 nanometrów. Dzięki zastosowaniu tkaniny z nanowłókna, filtr nie przepuszcza do wnętrza domu między innymi aerozoli, spalin, kurzu czy grzybów, które mają bezpośredni, negatywny wpływ na zdrowie, a także samopoczucie mieszkańców. Filtr jest kompatybilny z większością dostępnych nawiewników okiennych i może zostać do nich zamontowany w dowolnym czasie. Rozwiązanie Brookvent dostępne jest w sześciu
kolorach, dzięki czemu pasuje do różnego rodzaju wykończenia. Filtr wyróżnia także łatwość montażu i konserwacji. NovaAir wykonany jest z materiałów wysokiej jakości, które zapewniają wieloletnią trwałość pod warunkiem odpowiedniej konserwacji. Produkt ma również dwuletnią gwarancję.
Cena: 49,99 zł

Multi Inox (450-2000 l) przeznaczony jest do pracy w systemach
odzysku ciepła zasilanych przez kocioł centralnego ogrzewania,
pompę ciepła lub z innego źródła. Stanowi bufor systemu c.o.,
a jednocześnie zapewnia cw.u. korzystając z ciepła akumulowanego w zbiorniku. Ciepła woda z układu c.o. gromadzi się w górnej części bufora, co pozwala ogrzać wężownicę c.w.u. bezpośrednio w punkcie poboru wody użytkowej.
Wymiennik w Multi-Inox wykonany został ze stali nierdzewnej
spiralnie pofalowanej SPIRAFLEX (stal 1.4404 – AISI 316L). Specjalna konstrukcja sprawia, że zawirowania wody w wężownicy uniemożliwiają odkładanie się związków wapnia na jej powierzchni. Pod wpływem zmian ciśnienia wymiennik oczyszcza
się samoczynnie. Pofalowanie wężownicy przekłada się również
na brak w wodzie użytkowej bakterii Legionella.
Duża powierzchnia i objętość wężownicy SPIRAFLEX (do 8 m2
i 56 l) oraz rozłożenie jej w całym zbiorniku zapewniają wysoką
wydajność systemu ogrzewania wody użytkowej.
Skupienie przyłączy hydraulicznych pozwoliło uprościć instalację i konserwację bufora oraz jeszcze bardziej ograniczyć ilość zajmowanego miejsca. Wszystkie przyłącza systemu c.o. i wody użytkowej, w tym osłony czujników temperatury (lub termometrów)
umieszczone zostały z jednej strony zbiornika. Z tej samej strony
instalowany jest też opcjonalny komplet elektryczny GE pozwalający na dodatkowe zasilanie zbiornika.
Komfort instalacji poprawia
również zastosowanie
w konstrukcji bufora Multi-Inox
izolacji z rozbieralnej, miękkiej pianki poliuretanowej,
o grubości 100 mm.
Gwarancja producenta –
60 miesięcy.

BROOKVENT

GALMET

ATLANTIC

Filtr antysmogowy NovaAir
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Mosiężna wersja Press LBP
System KAN-therm Press LBP rozbudowano o dodatkowe elementy wykonane z mosiądzu. Poza mosiężnymi kształtkami dostępnymi w obecnej
ofercie, metalowego wykonania doczekały się najbardziej typowe kształtki
takie, jak łączniki równoprzelotowe i redukcyjne, trójniki równoprzelotowe
i redukcyjne oraz kolana. Zmiana dotyczy najbardziej popularnych średnic
tj. 16-25 mm.
Na dodatkową uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie kształtki mosiężne dostępne w ofercie KAN-therm Press LBP spełniają wymagania 4MS Common
Approach (obowiązujące w większości krajów europejskich i mające na
celu wyeliminowanie metali ciężkich z wody pitnej).
Wszystkie kształtki KAN wykorzystujące połączenia typu Press wyposażone są w unikalną konstrukcję Press LBP, dzięki której wyeliminowane zostały najbardziej powszechne błędy montażowe oraz usprawniony został sam
proces łączenia.
W ofercie dostępna jest także specyficzna kształtka, wykorzystywana
głównie w instalacjach wody użytkowej, a mianowicie podejście do baterii typu „U”. Prawo nakazuje zapewnienie stałego obiegu ciepłej wody użytkowej dla wszystkich odcinków przewodów o objętości powyżej 3 dm3.
Wymusza to stosowanie odpowiednio małych średnic instalacyjnych lub zastosowanie dodatkowych rozwiązań
technicznych mających na celu cyrkulowanie c.w.u. Z kolei na rynku niemieckim nakazane jest cyrkulowanie nie
tylko ciepłej, ale również zimnej wody użytkowej min. 3 razy tygodniowo w gałęziach o długości ≥ 10 x DN. Powyższe wymusza stosowanie odpowiednio małych średnic instalacyjnych celem spełnienia wymogów, bądź
prowadzenie instalacji w układzie pierścieniowym, bez tzw. martwych punktów, czyli potencjalnych miejsc
rozwoju bakterii Legionella. Taki układ instalacji, a co najważniejsze spełnienie warunku eliminacji martwych
miejsc w instalacji gwarantują jedynie nowe podejścia pod baterię typu „U”.
Dodatkowym wyposażeniem kształtek typu „U” jest
gumowa osłona akustyczna.
Dzięki niej możliwe jest całkowite odizolowanie kształtki od innych elementów za
pomocą elastycznego materiału, który bardzo dobrze
tłumi hałas oraz niweluje
wszelkie drgania spowodowane pracą całej instalacji
rurowej.

KAN

Spis reklamodawców

Belimo str. 21, Daikin str. 1, FWSK str. 12, Gazex str. 31, Hydro-Tech str. 4,
Rettig Heating str. 14, Robert Bosch str. 20, Stiebel Eltron str. 20,
TROX BSH Technik str. 23, Uniwersal str. 20.
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