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danfoss opublikował raport zrównoważonego roz-
woju za rok 2018. Efektywność energetyczna jest czę-
ścią korporacyjnego dNA firmy. dzięki swoim produk-
tom i usługom grupa technologiczna wnosi istotny wkład  
w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Firma 
daje dobry przykład: od 2007 roku danfoss zmniejszył zużycie 
energii o 43%, a emisję CO2 o 25%. do 2030 r. zużycie ener-
gii ma zostać zmniejszone o połowę w porównaniu z 2007 r.
dzięki energooszczędnym produktom i usługom dan-
foss wspiera cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Szcze-
gólny nacisk położony jest na cztery z nich, ściśle po-
wiązane z podstawową działalnością firmy:
- zgodnie z SdG 6 (Clean Water and Sanitation), danfoss 

oferuje rozwiązania w zakresie gospodarki wodą i ście-
kami, które optymalizują i zmniejszają zużycie energii;
- danfoss wspiera SdG 7 (Affordable and Clean Energy) w ob-
szarach, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja oraz e-mobilność;
- Zgodnie z SdG 11 (Zrównoważone miasta i społeczności), 
danfoss jest zaangażowany w budowę dróg, budynków oraz 
systemów energetycznych, takich jak ogrzewanie miejskie;
- SdG 12 wzywa do zrównoważonej konsumpcji i produkcji. 
Technologie i koncepcje serwisowe danfoss zapewniają 
środowisko dla żywności o kontrolowanej temperaturze, 
praktycznie bez przestojów. Zwiększa to bezpieczeństwo 
żywności na całym świecie, redukując straty do minimum.
Pobierz cały Raport 2018 

Polecane Przez Polskich Instalatorów – 
plebiscyt branży instalacyjnej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Ser-
wisowych (OFSIS) organizuje plebiscyt Polecane Przez 
Polskich Instalatorów, za pośrednictwem którego insta-
latorzy docenią firmy, które wnoszą nie tylko znaczący 
wkład w rozwój branży, ale wspierają i szanują pracę in-
stalatorów. Partnerem strategicznym konkursu jest Grupa 
SBS. W konkursie można głosować w sześciu kategoriach:
- Produkt Roku – nagrodzony zostanie produkt charakte-
ryzujący się wysoką jakością, dobrą ceną, niezawodnością 
działania, zgodnością z obowiązującymi normami oraz no-
watorskimi rozwiązaniami. To także produkt z przyjazną in-
stalatorom polityką dystrybucyjną;
- Debiut Roku – to kategoria dla produktów, które mają 
szansę stać się hitem rynkowym lub już w chwili wpro-
wadzenia stały się popularne wśród klientów;
- Wizerunek i kampania marketingowa – statuetka 
zostanie przyznana firmie, która przeprowadziła szcze-

gólnie wyróżniające się działania pro-
mocyjne, korzystając w sposób inno-
wacyjny i kreatywny z możliwości, jakie dają dzisiejsze 
kanały marketingowe.
- Firma Przyjazna Instalatorom – wyróżnienie przy-
padnie firmie, która w centrum swojej działalności sta-
wia instalatora;
- Przedsiębiorcza Hurtownia roku – kategoria jest po-
dzielona na dwie osobne podkategorie: Sieciowa Hur-
townia roku i Samodzielna Hurtownia roku;
- Firma lub organizacja odpowiedzialna społecznie 
– nagrodzone zostaną podmioty, które działają w jed-
nym z dwóch obszarów. Marka lub organizacja mają-
ca pozytywny wpływ na ochronę środowiska i posza-
nowanie energii. drugi obszar jaki będzie oceniany to 
wszelkie inicjatywy społeczne.
Zagłosuj 

Forum Termomodernizacja już 3 kwietnia

Przypominamy, że już w najbliższym tygodniu w Warszawie, 
w budynku Tower-Service przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 
odbędzie się już po raz dziewiętnasty FOruM TErMOMO-
dErNIZACJA. Organizatorem jest Zrzeszenie Audytorów Ener-
getycznych, a tytuł obecnego wydarzenia to: „ Odnawialne 
źródła energii – droga do niskoemisyjnego budownictwa”.
Wśród poruszanych tematów znajdzie się bardzo aktu-
alne zagadnienie, jakim jest racjonalne wykorzystanie 
potencjału energetyki odnawialnej w celu poprawy efek-
tywności i ograniczenia emisji zanieczyszczeń w sekto-
rze budownictwa. Wykorzystanie źródeł odnawialnych 
do zasilania w energię budynków nowych, jak i moder-
nizowanych jest obecnie pożądane, a często wręcz nie-
uniknione. Ważne jest jednak, aby podejmowane działa-

nia były zasadne, spójne, długofalowe. W czasie trwania 
forum postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie jaki 
jest potencjał zastosowania źródeł odnawialnych do za-
silania budynków poddawanych termomodernizacji.
Patronat honorowy objęli;
- Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, 
- Ministerstwo Energii, 
- Ministerstwo Inwestycji i rozwoju, 
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. 
Wśród zapowiedzi wystąpień znalazły się m.in. referaty 
poświęcone tematyce kierunkom zmian w systemie świa-
dectw charakterystyki energetycznej budynków, techno-
logiom OZE w głębokiej termomodernizacji budynków, 
pompom ciepła, instrumentom finansowym wspierają-
cym poprawę efektywności energetycznej i OZE i wiele 
innych. Nie zabraknie też prezentacji firm z propozycją 
konkretnych rozwiązań dla budownictwa w tym zakresie. 
Pobierz Program XIX FORUM TERMOMODERNIZACJI

Danfoss – raport zrównoważonego rozwoju 2018Promocja pomp ciepła Vaillant

Promocja „Kup pompę ciepła Vaillant, zyskaj dziś do 
7000 zł i oszczędzaj na rachunkach przez lata” trwa od 
4.03.2019 do 31.05.2019 i dotyczy zarówno pojedynczych 

urządzeń, jak i kompletnych pakietów pomp ciepła.  
Szczegóły promocji w Regulaminie i załączniku nr 1.
Więcej

Nowy poziom oszczędności. 
Promocja pomp ciepła Vaillant.

1. Kup pompę ciepła Vaillant w promocji.
2. Zyskaj do 7000 zł dziś.
3. Oszczędzaj na rachunkach przez lata.

http://www.instalreporter.pl
http://files.danfoss.com/download/CorporateCommunication/Sustainability/Danfoss-Sustainability-Report-2018.pdf
http://plebiscyt.osfis.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/03/Program-FORUM-TEROMODERNIAZCJA-19.pdf
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/03/Program-FORUM-TEROMODERNIAZCJA-19.pdf
https://www.vaillant.pl/promocje-cenowe-pomp-ciep-a/regulamin-promocji-vaillant-2019-1433281.pdf
https://www.vaillant.pl/promocje-cenowe-pomp-ciep-a/zacznik-nr1-do-regulaminu-promocji-1433280.pdf
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/aktualnosci/promocje/pomp-ciepla/
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Centrala Konin
ul. Zakładowa 4D

62-510 Konin

telefon: 63 245 34 79
faks: 63 242 37 28

email: hydro@hydro-tech.pl

Czas trwania promocji: 
od 1 marca do 31 maja 2019 r. 

 
Więcej szczegółów na naszej stronie 

www.alpha-innotec.pl

Promocja First Edition!   Pierwsze 100 pomp ciepła LWDV w obniżonej cenie!

Nowa pompa ciepła alira LWDV 
Wielki krok, dla naszej planety!

Zamów pompę i zyskaj

5000 zł
netto!

Pierwsza  powietrzna inwerterowa pompa 
ciepła na naturalnym czynniku chłodniczym R290!

W trakcie trwania promocji zamów powietrzną pompę 
ciepła z serii alira LWDV i zyskaj 5000 zł netto!
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22 marca – Światowy Dzień Wody za nami

- DANFOSS, czylI jAk tecHNOlOgIe mOgą NAS 
cHRONIć PRzeD NIeDObORem WODy 

Zdaniem Światowego Forum Ekonomicznego najbar-
dziej prawdopodobnym kryzysem, z którym może-
my się borykać za kilkanaście lat, będzie niedobór 
czystej wody.
Woda pokrywa ponad 70% powierzchni planety, ale 
problemem jest fakt, że zaledwie jej 0,6% jest zdat-
ne do picia. Co więcej, światowe zasoby wody są roz-
mieszczone nierównomiernie. W niektórych miejscach 
jest jej za dużo, w innych – niewystarczająco. Na świe-
cie jest też coraz więcej rejonów, gdzie woda jest po-
ważnie zanieczyszczona. Według naukowców do 2030 
roku problem niedostatku wody pitnej może dotyczyć 
już 40% populacji.
Natura nie nadąża z uzdatnianiem wody, więc musimy 
sobie radzić w inny sposób – dzięki bezpiecznym tech-
nologiom, możemy wodę z oczyszczalni ścieków za-
mieniać z powrotem w wodę pitną. Ludność z miejsc 
zlokalizowanych wzdłuż rzek pije wodę pochodzącą ze 
ścieków, nie zdając sobie z tego sprawy. Na przykład 
woda z rzeki ren w Niemczech jest wykorzystywana 
14-krotnie, zanim dopłynie do ujścia. Woda z Tamizy 

wykorzystywana jest 12-krotnie, Missisipi – nawet 28 
razy. Oczyszczanie ścieków to jedna z głównych metod 
uzdatniania wody – jednak w globalnej skali oczysz-
czamy raptem około 20% wszystkich ścieków.
Musimy nauczyć się gospodarować wodą w bardziej 
rozważny sposób. Codziennie każdy z nas zużywa oko-
ło 200 l wody. Ilość wody potrzebna, żeby dostarczyć 
ludziom jedzenie jest 10-krotnie większa niż tej zuży-
wanej w domach. To samo dotyczy produkcji energii. 
90% generatorów energii na świecie wykorzystuje wodę  
w procesie chłodzenia. 
do tego trzeba dodać problem marnotrawienia wody. 
Obecnie blisko 30% wody marnuje się przez przecieka-
jące pod ziemią rury. I tu na pomoc może nam przyjść 
technologia. Podziemne wycieki można ograniczyć bez 
wykopywania rur i wymiany całej infrastruktury, stosu-
jąc proste rozwiązanie, jakim jest podział strefy miej-
skiej na tzw. „strefy ciśnienia”. To rozwiązanie stosuje 
już m.in. Londyn, który jest podzielony na 800 takich 
stref. dzięki temu można znacznie obniżyć ciśnienie  
w całym mieście – co spowoduje, że w miejscach,  
w których wycieka woda, będzie mniejsze ciśnienie  
i stracimy mniej wody. 
Według szacunków ekspertów z danfoss dzięki takim 

rozwiązaniom można zaoszczędzić 40% wody, zmniej-
szyć zużycie energii o 40% i zapobiec występowaniu 
nowych wycieków w 50%.
Kolejnym problemem jest przemysł oczyszczania ście-
ków. Według IEA oczyszczalnie ścieków i stacje uzdat-
niania wody zużywają ok. 4% energii elektrycznej  
w skali globalnej. To około 60% całej energii produko-
wanej przez panele fotowoltaiczne i elektrownie wia-
trowe na świecie. Gdyby udało się ograniczyć w nich 
zużycie energii do zera, oszczędności byłyby ogromne.
Gdyby oczyszczalnie ścieków wyposażyć w inte-
ligentne czujniki informujące o niskim poziomie 
ścieków, można by zmniejszyć moc pomp, żeby nie 
pracowały intensywniej niż trzeba i nie zużywały 
energii na darmo. W danii, Niemczech czy w uSA 
istnieją już takie oczyszczalnie, które dzięki zasto-
sowaniu prostej i ogólnodostępnej technologii stały 
się całkowicie neutralne energetycznie. W duńskim 
Aarhus znajduje się oczyszczalnia, która produkuje 
190% więcej energii, niż potrzebuje do oczyszcza-
nia wody. Ta energia może zostać następnie wyko-
rzystana przez pompy w wodociągach.

Źródło: danfoss

- ROcA POlSkA – WSPółPRAcA z FuNDAcją We 
ARe WAteR

Woda jest kluczowym zasobem natury, który zaspa-
kaja nasze potrzeby odżywiania, nawodnienia i higie-
ny. Jednakże wciąż nie jest dostępna dla wszystkich. 
Ponad 2 miliardy ludzi cierpi na brak dostępu do wody 
pitnej. Z czego:
• ponad miliard ludzi ma tylko podstawowy dostęp, 
to znaczy, że musi dojść do źródła wody w pół godzi-
ny – tam i z powrotem;
• a pozostała część, czyli 838 milionów:

- 263 miliony ma ograniczenia w postaci: dostęp do pit-
nej wody w odległości ponad pół godziny w obie strony,
- 423 miliony użytkuje niesprawdzone źródła wody: 
studnie i źródełka,
- 152 miliony ludzi używa nieuzdatnioną wodę z jezior, 
stawów, rzek i strumyków.
Hasłem przewodnim ONZ jest „Leaving No One Be-
hind”, czyli „Nie zostawiając nikogo w tyle”, po to, 
aby stawić czoła globalnemu problemowi, jakim 
jest brak dostępu do wody. Fundacja We are Water  
i roca, wspiera ideę ONZ i prowadzi kampanię #The-
HiddenLifeOfWater, która podkreśla wagę realizacji 

celów zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwy do-
stęp do wody dla wszystkich.
ONZ pragnie skupić uwagę też na tym, jak brak infra-
struktury, złe zarządzanie biedą, nierównością, zmiany 
klimatyczne, wzrost populacji – 8,5 miliardów w 2030  
i 9,7 miliardów ludzi w 2050 r. wpłynie na zrealizowanie 
celu: równy dostęp do wody dla wszystkich.
Aby współuczestniczyć w tym projekcie Fundacja We 
are water propaguje zdeformowaną mapę świata, któ-
ra mówi o dostępie mieszkańców każdego kraju do 
wody pitnej, pozwalając na łatwą identyfikację naj-
bardziej zagrożonych regionów świata. 

http://alpha-innotec.pl
http://www.instalreporter.pl
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Bosch zainwestuje 100 mln euro w pompy ciepła

W roku 2018 spółka Bosch Termotechnika odnotowa-
ła rekordowe obroty w wysokości 3,5 miliarda euro.  
To o 2,3% więcej w porównaniu do roku poprzednie-
go. Czynnikiem wzrostu, który w największym stopniu 
przyczynił się do sukcesu, był rozwój segmentu urzą-
dzeń przeznaczonych do budownictwa mieszkaniowe-
go, a zwłaszcza sprzedaż pomp ciepła.
Na targach ISH Energy we Frankfurcie nad Menem spół-
ka Bosch Termotechnika zaprezentowała się na po-
wierzchni prawie 4 tys. m2, w nowej hali 12, gdzie po 
raz pierwszy sąsiadowały ze sobą stoiska Bosch i Bu-
derus. – Dzięki silnym markom oraz innowacyjnym pro-
duktom powiązanym z digitalizacją, decentralizacją  
i elektryfikacją, które stanowią trzy najważniejsze trendy 
w branży, jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość. 
W coraz bardziej złożonym świecie techniki grzewczej je-
steśmy najlepszym partnerem dla instalatorów i serwi-
santów – powiedział uwe Glock, prezes zarządu spółki 
Bosch Termotechnika. Pod hasłem „Wspólnie tworzy-
my przyszłość” Buderus zaprezentował, w jaki sposób 
instalatorzy i serwisanci mogą liczyć na wsparcie i kom-

petencje doradcze przy wyborze, uruchamianiu oraz 
konserwacji systemów grzewczych.
W segmencie techniki grzewczej i klimatyzacyjnej co-
raz większe znaczenie mają urządzenia zasilane energią 
elektryczną. Bosch będzie rozbudowywać ofertę o pom-
py ciepła, elektryczne podgrzewacze wody i urządzenia 
klimatyzacyjne. równocześnie chce wejść w nowe seg-
menty rynku, np. zarządzanie energią czy rozwiązania 
energetyczne oparte na ogniwach paliwowych.
Spółka Bosch Termotechnika zainwestuje w nadchodzą-
cych latach ok. 100 milionów euro w segment pomp cie-
pła. Głównym obszarem działań będą łatwe w instalacji 
rozwiązania systemowe, które są przygotowane fabrycz-
nie do sterowania przez Internet. W 2018 roku urucho-
miono produkcję trzech nowych produktów na trzech 
nowych liniach produkcyjnych w szwedzkim zakładzie 
w Tranäs. dla europejskiego rynku pomp ciepła, który 
ma 95% udziału w rynku światowym, spółka Bosch Ter-
motechnika ze swoimi ośrodkami badawczo-rozwojo-
wymi w szwedzkim Tranäs, portugalskim Aveiro oraz 
niemieckim Wernau jest mocnym graczem.

Szkolenia ITB

Instytut Techniki Budowlanej zaprasza do udziału w se-
minarium szkoleniowym pt. „Znak budowlany dla wyro-
bów do wentylacji i klimatyzacji budynków”, które od-
będzie się w ITB 15 kwietnia 2019 r.
Tematyka:
- wymagania prawne dotyczące znakowania znakiem bu-
dowlanym wyrobów do wentylacji i klimatyzacji budynków
- przepisy techniczno-budowlane odnoszące się do wy-
robów do wentylacji i klimatyzacji objętych obowiąz-
kiem znakowania znakiem budowlanym
- procedura wydawania Krajowych Ocen Technicznych

- przegląd metod oceny właściwości użytkowych wyro-
bów do wentylacji i klimatyzacji
- metodyka badań aeroakustycznych urządzeń i ele-
mentów instalacji wentylacyjnej
Seminarium, odbędzie się w sali konferencyjnej na par-
terze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1 w Warszawie. 
Koszt uczestnictwa wynosi 400 zł od osoby i obejmu-
je: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szko-
leniowe, lunch, kawę i herbatę w czasie przerwy. Licz-
ba miejsc ograniczona. decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji tutaj

Climate Designers to nowe ujęcie celów firmy Jaga 

Climate designers to propozycja Jaga wspólnego dzia-
łania w celu zmniejszenia konsumpcji, obniżenia zuży-
cia materiałów i redukcji emisji energii. Model bizne-
sowy belgijskiego producenta grzejników opiera się 
na pięciu kluczowych wartościach, wyrosłych z troski  
o zrównoważony rozwój, kreatywność i odpowiedzialność 
społeczną. W tych podstawowych zasadach leży inno-
wacja, której pragniemy - my i nasza Planeta. 

reaktywując te pierwotne wartości, Jaga przełamuje 
tradycyjne myślenie i wyznacza nową, zrównoważoną 
ścieżkę ku przyszłości:
- respect nature: używanie surowców wtórnych i odpa- 
dów zamiast nowych materiałów;
- a wake the artist: ulepszanie materiałów do artystycz-

nej kreacji i przekraczanie ram tradycyjnego designu;
- dream a future: redukując materiały, oszczędzamy 
przyszłość i nadal możemy marzyć o świecie, w którym 
będziemy żyć;
- create emtion: wykorzystanie odpadów może być 
twórczą kreacją, a jednocześnie oszczędnością zasobów 
naturalnych;
- building bridges: tworzenie funkcjonalnego projektu za 
pomocą materiałów emocjonalnych oznacza łączenie 
materializmu z duchowością i ekonomistów z twórczymi 
duszami.

By realizować powyższe wartości, od 2009 roku wszyst-
kie ekspozycje targowe i salony Jaga zostały zaprojek-
towane z wykorzystaniem zasady cradle-to-cradle. Od-
pady pochodzące z produkcji oraz zbędne elementy 
i części wykorzystywane są do artystycznych kreacji 
wnętrz. Ściany wykonane są z odpadowych listew drew-
nianych, czego rezultatem jest znacząca oszczędność 
surowców i kosztów utylizacji odpadów. Tak więc odpa-
dy poddawane są recyklingowi nie tylko do jednorazo-
wego użytku, ale wciąż wykorzystywane są ponownie. 
Na przykład modułowe panele ścienne rubbish zostały 
wykorzystane ponad 30 razy w różnych krajach.

http://www.instalreporter.pl
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Systemair oraz Panasonic ogłosili 26 lutego 2019 r. strate-
giczne partnerstwo, którego celem jest rozwój wspólnych 
zintegrowanych i zrównoważonych rozwiązań dedykowa-
nych zarówno dla segmentu obiektów komercyjnych, jak 
i mieszkalnych. Współpraca pomiędzy Systemair i Pana-
sonic będzie opierać się na istniejącej technologii i do-
świadczeniu obu partnerów. W pierwszej fazie Panasonic 
wprowadzi nową serię wysokowydajnych i przyjaznych 

dla środowiska chłodziarek z pompą ciepła, w których 
zastosowano innowacyjną technologię odwracalnego 
chłodzenia Systemair. Nowe produkty są w pełni ela-
styczne i nadają się do wykorzystania w tworzeniu roz-
wiązań dla konkretnych projektów (w tym w sektorze ko-
mercyjnym), aby spełnić wszystkie wymagania klientów.
Systemair i Panasonic są również zaangażowane we 
wspólną pracę rozwojową nad technologią i funkcjami, 
które mają zostać włączone do produktów technologii 
chłodzenia i pomp ciepła. Celem współpracy jest stwo-
rzenie bardziej wydajnego, przyjaznego dla środowiska 
i ultranowoczesnego agregatu chłodniczego i pomp cie-
pła na rynek europejski. Współpraca będzie również wy-
korzystywać inteligentne usługi oparte na chmurze firm. 
Partnerzy będą dążyć do bezproblemowej integracji pro-
duktów wentylacyjnych Systemair z zaawansowanymi 
technologicznie pompami ciepła Panasonic dla nieru-
chomości mieszkalnych i komercyjnych, a także z techno-
logią sterowania i integracją poszczególnych systemów.

Samsung – zmiany personalne

1 marca 2019 roku Piotr Kałużniacki objął obowiąz-
ki szefa dywizji A/C (klimatyzatorów) w Polsce. Z firmą 
Samsung związany jest od ponad 10 lat. W swojej no-
wej roli odpowiedzialny będzie za zarządzanie wszyst-
kimi pionami działu A/C. również z początkiem mar-

ca Paweł Pasoń obejmie stanowisko Sales Managera.  
W firmie Samsung pracuje od 9 lat, a swoją dotychcza-
sową wiedzę na temat produktów i polskiego rynku wy-
korzysta do rozwoju sprzedaży w kanale dystrybucji  
i realizacji projektów A/C.

First Edition! Zyskaj 5000 zł netto!

W trakcie trwania promocji zamów powietrzną pompę 
ciepła z serii alira LWdV i zyskaj 5000 zł netto.
Pompa ciepła z serii alira LWdV to:
• 5 lat gwarancji w standardzie
• darmowy dostęp do internetu w standardzie
• niemiecka jakość
• odporna obudowa z anodowanego aluminium

• sprężarka inwerterowa (regulacja mocy)
• wysokie COP 5,41
• naturalny czynnik chłodniczy R290
• klasa energetyczną A+++
Promocja trwa do 31 maja 2019 r. lub do wyczerpania 
zapasów.
 www.promocjepompy.pl

NFOŚiGW wspiera termomodernizację obiektów 
o znaczeniu historycznym i społecznym

Kilkanaście obiektów, w tym placówki służące pomo-
cy społecznej oraz zabytkowe świątynie, takie jak XVI-
-wieczny kościół parafialny pw. św. Wojciecha w Wą-
wolnicy czy XVII-wieczny kościół parafialny w Jedlińsku, 
przejdą głęboką termomodernizację dzięki dotacjom 
udzielonym przez NFOŚiGW.
dofinansowanie projektów dotyczących dziewięciu (ko-
lejnych już) obiektów o znaczeniu historycznym i spo-
łecznym umożliwia program priorytetowy Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. 
Poprawa jakości powietrza, Część 2 Zmniejszenie zuży-

cia energii w budownictwie. Przeprowadzone termomo-
dernizacje, obok poprawy walorów użytkowych zabu-
dowań, przyniosą znaczne zmniejszenie zużycia energii, 
czyli w konsekwencji oszczędności finansowe i zyski eko-
logiczne. Zasadniczą korzyścią będzie długoterminowe 
zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych gazów  
i pyłów oraz CO2 (gazu cieplarnianego). Większość umów 
potwierdzających przyznanie dotacji została podpisana 
przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskie-
go oraz przedstawicieli poszczególnych beneficjentów.
Więcej

Systemair i Panasonic – strategiczne partnerstwo

http://www.instalreporter.pl
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projektant, generalny wykonawca, instalator. roz-
wiązania w tego typu sprzedaży są szyte na miarę  
potrzeb klienta, łącznie z usługami posprzedażowymi,  
jaki i logistyką. Jeżeli chodzi o dystrybucję, TrOX BSH 
dotychczas nie współpracował z hurtowniami. Zmie-
niamy to w zakresie prostych regulatorów VFL, TVr-
-Easy. Obecnie budowany kanał dystrybucji ma na 
celu zwiększenie dostępności tych produktów oraz 
skrócenie czasu dostawy dla naszych klientów. Za-
wsze lepiej jest stać na dwóch nogach niż na jednej.

W 2015 roku nastąpiła duża zmiana w strukturach 
firmy TROX BSH. Czy zaryzykowałby Pan stwierdze-
nie, że marki TROX, BSH i RC w pełni się zasymilowa-
ły? Ciągle jeszcze w firmie istnieje podział na brandy? 
Myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że marka TrOX 
BSH to jedna organizacja pracująca według jed-
nego określonego standardu. Natomiast czy za-
ryzykowałbym stwierdzenie, że marki się ze sobą  
w pełni zasymilowały, raczej nie. Pamiętajmy o tym,  
że to ludzie tworzą firmy, a nie na odwrót. Pracowni-
cy TrOX BSH w zależności od marki, z której się wy-
wodzą, dysponują bardzo fachową i specjalistyczną 

Minął Panu już ponad rok pracy w firmie TROX 
BSH… Był to trudny rok, pełen wyzwań?
Tak minął już rok, a ja nawet nie wiem, kiedy to się 
stało... To był bardzo intensywny i ciekawy dla mnie 
okres, naznaczony nowymi wyzwaniami, jak poznanie 
organizacji i mechanizmów w niej panujących, ocena 

procesów, nowe portfolio produktów, nowy system 
ErP czy wprowadzenie CrM. dla mnie najważniejsze  
w pracy są dwie rzeczy challange & fun. Praca musi 
pozwalać spełniać ambicje, umożliwiać człowiekowi 
realizowanie siebie, ale musi też dawać radość. Nowa 
organizacja zapewniła mi obie rzeczy w 100%. 

Siedziba firmy TROX BSH to Piaseczno, Pan miesz-
ka w Poznaniu. Firma ma 4 biura regionalne, a więc 
rozumiem, że Pan jest ciągle w trasie…
Mam wrażenie, że w ostatnich 10 latach świat się bar-
dzo skurczył. Postęp technologiczny, jaki dokonał się 
w naszym kraju, mam tu na myśli dostęp do szeroko 
rozumianych narzędzi komunikacji, jak: webex, Sky-
pe, sieci dróg ekspresowych i autostrad, social me-
dia itd. Wszystkie te czynniki sprawiły, że ludzie są ze 
sobą w ciągłym kontakcie. Takie uwarunkowanie ze-
wnętrze daje możliwość i wygodę wyboru miejsca 
zamieszkania, a… Poznań jest naprawdę wspaniały.  
Ma wszystkie zalety wielkiego miasta, ale jest miastem 
kompaktowym, niewielkim jak na światowe standar-
dy. Jest też świetnie skomunikowany z resztą kraju. 
To ważne w mojej pracy, budowanie bowiem relacji 
biznesowych – mimo całego dobrodziejstwa, jakie 
oferuje współczesny świat – nadal odbywa się face 
to face. Spędzanie wielu godzin w trasie jest wpisa-
ne w naturę mojego stanowiska. Jednak, jak wspo-
mniałem wcześniej, świat zmienia się na tyle dyna-
micznie, że budowanie nowych cyfrowych kanałów 
komunikacji jest dla nas także bardzo ważne. 

Jak bardzo sektor urządzeń i systemów wentylacyj-
nych/klimatyzacyjnych odbiega od sektora grzew-
czego, w którym ma Pan największe doświadczenie 
zawodowe? Inna struktura handlu, inna sezono-
wość sprzedaży?
Zależy o czym mówimy. dotychczas moje doświad-
czenia były związane z dwoma kanałami sprzedaży: 
dystrybucją i sprzedażą projektową. Gdy rozmawia-
my o zarządzaniu projektami, to praca w TrOX BSH 
nie dobiega niczym od moich wcześniejszych do-
świadczeń zawodowych. Logika sprzedaży jest taka 
sama, mamy ten sam łańcuch sprzedaży: inwestor, 

Rynek sprzedaży TROX BSH  
dobrze ułożony

WyWiad z PaWłem StaWińSkim

Paweł Stawiński
dyrektor handlowy TrOX BSH Technik Polska sp. z o.o.

Z wykształcenia mgr inż. Politechniki Poznańskiej,  
ale także absolwent ASP Łódź. 
doświadczenie zawodowe w branży instalacyjnej zdo-
bywał, pracując jako dyrektor handlowy sieci PuM 
Saint- Gobain, następnie dyrektor ds. infrastruktury 
w Tadmar – Saint- Gobain.
Kolejny krok w karierze zawodowej to stanowisko 
dyrektora regionu Zachód marki Buderus – Bosch. 
Od 01.11.2017 r. zatrudniony w firmie TrOX BSH Tech-
nik Polska sp. z o.o. jako dyrektor handlowy. 
Ceni w ludziach lojalność, uczciwość, asertywność.  
W pracy ważne są dla niego wyzwania i zabawa. Praca 
musi pozwalać spełniać ambicje, ale też sprawiać radość.
Prywatnie pasjonat snowboardu, jazdy motocyklem, 
wycieczek górskich. 

http://www.instalreporter.pl
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Jakie są obecne największe wyzwania dla firmy? 
Wyzwania stawia nam rynek i Państwo. Wyzwania 
te dotyczą myślę każdego udziałowca rynku budow-
lanego. Obecnie bardzo niepokojące sygnały odno-
śnie wzrostu liczby niewypłacalności firm w branży 
budowlanej płyną do nas z rynku. O ile dobrze pa-
miętam to rok do roku liczba niewypłacalnych firm 
wzrosła o 14%. Może nie świadczy to o powszech-
nym załamaniu, ale jest to na tyle widoczny problem, 
że firmy ubezpieczeniowe zaczęły dmuchać na zim-
ne i ciąć ubezpieczenia nawet firmom postrzeganym 
za bardzo dobrych płatników. Inny problem, który 
dostrzegam to brak prewencji ze strony powiato-

wych inspektoratów nadzoru budowlanego. I pro-
szę mnie dobrze zrozumieć, nie chodzi mi o zarzut 
w stosunku do PINB. To raczej kwestia systemowa, 
po prostu pracowników PINB jest za mało. Jeżeli  
w 2018 oddano do użytku około 20 000 mieszkań,  
a wszystkich pracowników INB jest około 3000, to siłą 
rzeczy nie ma miejsca na prewencję. Mam wrażanie, 
że każdy rząd stawia sobie za punkt honoru zmiany 
w prawie budowlanym, więc może ktoś w końcu za-
uważy ten problem. Wyrażam nadzieję i apel, że tym 
razem będzie inaczej i zamiast wchodzić w kieszeń 
lobbystom, przyszły rząd potraktuje sprawy bezpie-
czeństwa obywateli priorytetowo. 

wiedzą w zakresie swoich produktów. Jak na to na-
łożymy długie staże pracy, a co za tym idzie ogrom-
ne doświadczenie, to jest siła, z której nie wahamy 
się korzystać. różnorodność jest naszym atutem, na-
wzajem uczymy się od siebie i dzielimy doświadcze-
niem. Nadal wewnątrz firmy dzielimy się produkto-
wo na komponenty, wentylatory i chłód. Natomiast 
dla rynku TrOX BSH jest dostawcą systemów HVAC. 

Gdybym zapytała o Pana osobisty wkład w ukształ-
towanie struktur sprzedaży dla TROX BSH, to jaka 
byłaby odpowiedź? 
Patrząc na historię, mówimy o połączeniu dwóch róż-
nych kultur biznesu – przedstawicielstwa producen-
ta i firmy handlowej. Przez te wszystkie lata, każda  
z organizacji działała wedle ustalonych przez siebie re-
guł. Po połączeniu siłą bezwładności każdy dział kie-
rował się wcześniej ustalonymi zasadami i w oparciu 
o nie wyznaczał swoje priorytety. Jest to absolutnie 
naturalny proces przy połączeniach. W moich celach 
na 2018 było usystematyzowanie procesów, wyzna-
czanie priorytetów działania, przyjrzenie się procedu-
rom i ich diagnoza, sprecyzowanie zasad, wedle ja-
kich będziemy działać zarówno wewnątrz organizacji,  
jak i na zewnątrz. Wprowadziłem kilka nowych proce-
dur, usystematyzowałem działanie działów wewnętrz-
nych oraz wyznaczyłem cele krótko- i długoterminowe. 

Jakie zmiany są obecnie wprowadzane lub w planach? 
W zeszłym roku skończyliśmy rozbudowę naszej sie-
dziby w Piasecznie, gdzie zbudowaliśmy sale wykła-
dowe oraz zbudowaliśmy instalację pokazową dla 
naszych klientów. dzięki tej inwestycji uruchomili-
śmy program „TrOX ACAdEMY”. Akademia ta to ro-
dzaj szkoleń opierający się na wymianie najlepszych 
praktyk oraz doświadczeń pomiędzy projektantami. 
Zależy nam na zbudowaniu pewnego rodzaju spo-
łeczności, która będzie dzielić się wiedzą i zdobytą 
praktyką rynkową. Poruszamy w głównej mierze kwe-
stie techniczne w odniesieniu do legislacji, problemy 
występujące na budowach, zagadnienia współpracy 

z inwestorami i GW. Chcemy być moderatorem i czę-
ścią tej tworzącej się społeczności profesjonalistów. 
Nie są to szkolenia stricte produktowe, to raczej pro-
gram lojalnościowy oparty na dzieleniu się wiedzą. 

W jakich segmentach jesteście mocni, a na któ-
re chcecie położyć szczególny nacisk i je rozwijać?
dzisiaj bardzo dużo mówi się o termomodernizacjach 
i smogu. Te dwa hasła już głęboko zakorzeniły się  
w świadomości społeczeństwa. Ostatnio w rybniku 
odwołano lekcje z powodu smogu. Kilkadziesiąt dzie-
ci poczuło się źle ze względu na przekroczone stęże-
nie CO2 w szkole. Sam jestem ojcem i zdrowie mojej 
córki jest dla mnie najważniejsze. I oprócz tego, co 
je i pije, ważne jest dla mnie, czym oddycha, a prze-
cież czyste powietrze jest podstawą egzystencji każ-
dego człowieka. Bardzo cieszy mnie fakt, że problem 
jakości powietrza w szkołach zaczął pojawiać się  
w przestrzeni publicznej. W marcu br. jury konkursu 
Pascal podczas Forum Wentylacja Salon Klimaty-
zacja wręczyło dwa wyróżnienia właśnie za rozwią-
zania systemów wentylacji w placówkach oświaty.  
W tym miejscu chciałbym pogratulować firmie En-
gie za realizację systemu wentylacji zdecentralizo-
wanej w szkole nr 10 w Zgierzu. W naszej ofercie są 
właśnie takie urządzenia wentylacji fasadowej. Ter-
momodernizacja polegająca na wymianie stolarki 
okiennej, ociepleniu budynków i wymianie kotłów, 
nie rozwiązuje problemu, ani termomodernizacji, ani 
obniżenia kosztów eksploatacji, o ile nie idzie w pa-
rze z rozwiązaniami systemu wentylacji. Większość 
szkół po termomodernizacji nadal realizuje wymianę 
powietrza za pomocą wentylacji grawitacyjnej, któ-
ra jest w tym momencie nieskuteczna, a otwieranie 
okien celem przewietrzenia powoduje tylko wpusz-
czanie z zewnątrz pyłów PM 2,5 i PM 10, jak i niepo-
trzebne straty ciepła. W TrOX BSH wprowadziliśmy 
urządzenia wentylacji fasadowej, które mają za za-
danie dostarczać odpowiednią ilość świeżego powie-
trza do sal lekcyjnych, przy jednoczesnej jego filtra-
cji i odzysku ciepła na wymiennikach. 

Paweł Stawiński lubi wyzwania nie tylko zawodowe… szczyt Kilimandżaro był jednym z nich

http://www.instalreporter.pl
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Jak właściwie ustawić  
i serwisować naczynie 
przeponowe…  
niby proste 

Żeby dokładnie zrozumieć temat, najpierw krótko  
o zasadzie działania i roli naczynia przeponowego 
w instalacji. Naczynie przeponowe we współpracy  
z innymi urządzeniami odpowiada za bezpieczeństwo 
systemu oraz stabilizację ciśnienia. Składa się ze 

stalowego zbiornika, 
który z jednej strony ma 
przyłącze do instalacji, 
a z drugiej strony za-
wór do napełniania lub 
upuszczania gazu. Fa-
brycznie naczynia na-
pełniane są azotem do 
określonego ciśnienia 
wstępnego. Jest ono 
zależne od przeznacze-
nia i tak, dla c.o. jest to 
zazwyczaj 1,5 bara, dla 
c.w.u. 3,5 bara, a w na-
czyniach solarnych 2,5 
bara. Wewnątrz zbior-
nika znajduje się mem-
brana oddzielająca 

część gazową od medium znajdującego się w instalacji.
Głównym zadaniem naczynia przeponowego jest 
kompensacja różnicy objętości cieczy, powstałej 
wskutek zmian temperatury i stabilizacja ciśnienia. 
Wyobraźmy sobie instalację c.o. z naczyniem prze-
ponowym. Objętość cieczy znajdującej się w tej in-
stalacji będzie ulegać zmianie wraz ze wzrostem lub 
spadkiem temperatury. W sytuacji kiedy instalacja nie 
pracuje i czynnik grzewczy jest zimny (ma najmniej-
szą objętość), poduszka gazowa wypycha z naczynia 
czynnik grzewczy. W trakcie normalnej pracy instala-
cji naczynie częściowo się napełnia (ciecz zwiększa 
swoją objętość). W momencie awarii (nagły wzrost 
temperatury w instalacji) następuje praktycznie cał-
kowite wypełnienie naczynia (nagły wzrost objętości 
cieczy) i jeżeli to nie wystarczy otwiera się współpra-
cujący ze zbiornikiem zawór bezpieczeństwa. 
Sam montaż naczynia w instalacji to nie wszystko. 
Bardzo ważne jest, żeby dobrze dostosować ciśnie-
nie wstępne poduszki gazowej do danej instalacji.  
W układach solarnych i c.o. przyjmuje się, że ciśnie-
nie wstępne powinno być o 0,3 bara niższe niż ci-
śnienie, do jakiego napełniamy system. 

Z czym to się wiąże? Fabryczna nastawa zbiornika do 
c.o. to zazwyczaj 1,5 bara. Jeżeli instalację napełni-
my do 1,2 bara, to do momentu wyrównania się tych 
dwóch ciśnień naczynie jest „niewidoczne”. Objawia 
się to dużymi skokami ciśnienia pomiędzy zimną  
a rozgrzaną instalacją. dodatkowo w przypadku ma-
łych instalacji wypuszczenie niewielkiej ilości wody 
np. przy odpowietrzaniu grzejników, może spowo-
dować spadek ciśnienia i konieczność uzupełnie-
nia wody w instalacji. Sytuacja odwrotna, czyli na-
pełnienie układu np. o 0,6 bara wyżej niż ciśnienie  
w poduszce gazowej zmniejsza zapas objętości na-
czynia, co z kolei w sytuacjach alarmowych spowo-
duje szybsze otwarcie zaworu bezpieczeństwa.
W instalacjach c.w.u. jest bardzo podobnie. W syste-
mach wyposażonych w reduktory ciśnienia, ciśnie-
nie wstępne w naczyniu ustawiamy o 0,2 bara niżej 
niż nastawa na reduktorze. W przypadku instalacji 

bez reduktorów lub instalacji hydroforowych nasta-
wa poduszki gazowej powinna być niższa o 0,5 bara 
niż najniższe możliwe ciśnienie zimnej wody (np. war-
tość przy której załącza się hydrofor).

W jaki sposób kontrolować ciśnienie poduszki 
gazowej na zamontowanych już urządzeniach? 
Aby serwis przebiegał bezproblemowo i szybko naczy-
nia powinny być montowane do instalacji z użyciem 
przeznaczonych do tego celu specjalnych szybkozłą-
czek. W przypadku mniejszych urządzeń umożliwiają 
one demontaż bez konieczności wypuszczania wody 
z całej instalacji. W przypadku większych zbiorników, 
dają możliwość chwilowego odcięcia naczynia od in-
stalacji, wypuszczenia części wody i wyrównania ci-
śnienia z ciśnieniem atmosferycznym. Tylko wtedy 
możliwa jest kontrola ciśnienia wstępnego. Taką czyn-
ność powinno się wykonywać przynajmniej raz w roku. 

Odpowiedzi udzielił: łukaSz Biernacki
Dyrektor Marketingu i Działu Technicznego OTTONE

Powszechnym błędem jest pozosta-
wianie fabrycznej wartości ciśnienia 
bez jego korekty. 

UWAGA! Nie ma możliwości prawidło-
wego sprawdzenia wartości ciśnienia 
wstępnego w fazie normalnej pracy 
naczynia i instalacji.
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Popularyzacja stosowania pomp ciepła powietrze/woda sprawia, że kwestii głośności ich 
pracy poświęca się obecnie dużo więcej uwagi niż kilka lat temu. Dotyczy to szczególnie 
krajów Europy Zachodniej, gdzie intensywny rozwój rynku pomp ciepła zaczął się 
wcześniej niż w Polsce. To sprawiło, że więcej osób miało możliwość zetknąć się  
z takimi urządzeniami, czy to jako ich użytkownicy, czy to jako sąsiedzi użytkowników.

Czy pompy ciepła 
powietrze/woda  
są głośne?

Cichsze z roku na rok

ireneuSz Jeleń

1  Skargi użytkowników pomp ciepła powietrze/woda lub ich sąsiadów nie należały do rzadkości 
w poprzednich latach, gdy na aspekty akustyki zwracano mniejszą uwagę niż obecnie
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moc akustyczna a ciśnienie 
akustyczne

Producenci są zobowiązani do zamieszczania infor-
macji o głośności swoich pomp ciepła. Wcześniej 
odbywało się to według różnych kryteriów. Często 
więc podawano poziom ciśnienia akustycznego mie-
rzony w pewnej odległości. Stwarzało to trudności 
w porównywaniu urządzeń. Wprowadzona w 2015 r.  

dyrektywa 2010/30/Eu nakazała posiadanie przez 
pompy ciepła etykiet energetycznych. Zawarta jest 
w nich m.in. informacja o poziomie mocy akustycz-
nej wewnętrznej i/lub zewnętrznej jednostki pompy 
ciepła. Są to już wartości, które można ze sobą po-
równywać, ponieważ moc akustyczna stanowi cechę 
urządzenia (podczas gdy ciśnienie akustyczne mie-
rzone w odległości zależy od warunków zabudowy).

Statystyka rynkowa głośności pomp 
ciepła powietrze/woda

Na podstawie analizy kart efektywności energetycz-
nej 453 pomp ciepła 35 producentów można stwier-
dzić, że połowa urządzeń mieści się w poziomie mocy 
akustycznej do 59 dB(A), a druga połowa w przedzia-
le 60÷70 dB(A) (rys. 2). Średnia wartość wyniosła 59,2 
dB(A). W analizie uwzględniono pompy ciepła typu 
powietrze/woda o mocy grzewczej do 10 kW (dla kli-
matu umiarkowanego) zamieszczone w serwisie in-
ternetowym heizungslabel.de.

Trzeba też zwrócić uwagę na fakt,  
że w takich krajach jak np. Niem-
cy (będącym największym europej-
skim rynkiem pomp ciepła powietrze/
woda) częściej buduje się domy szere-
gowe i bliźniacze, a powierzchnie dzia-
łek są statystycznie mniejsze niż w 
Polsce. Stąd problem głośności pracy 
pomp ciepła został nagłośniony naj-
wcześniej właśnie w tym kraju. Efek-
tem tego było m.in. wprowadzenie 
wytycznych projektowych BDH ochro-
ny przed nadmiernym hałasem pra-
cy pomp ciepła. Zostały one następnie 
przetłumaczone na język polski kilka 
lat później staraniem PORT PC [1].

≤ 6 kW > 6 kW ≤ 12 kW
wewnątrz na zewnątrz wewnątrz na zewnątrz

60 db 65 db 65 db 70 db

Tabela  Maksymalna dopuszczalna moc 
akustyczna pomp ciepła wg dyrektywy 
2010/30/Eu (ekoprojekt)

40-44 dB(A)
3,1%

45-49 dB(A)
4,9%

50-54 dB(A)
20,1%

55-59 dB(A)
24,9%

60-64 dB(A)
18,5%

65-70 dB(A)
28,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2  Statystyka poziomów mocy akustycznej pomp ciepła powietrze/woda o mocy grzewczej do 10 kW [2]
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Pozbądź się SMOGU!
Wymień stary piec na energooszczędną 
i komfortową pompę ciepła NIBE 
ze Szwedzką Dotacją. 

Dotacja do 5 000 zł do pompy ciepła

Dotacja do 6 000 zł do pompy ciepła 
z rekuperatorem

Dotacja do 10 000 zł do pompy ciepła 
z rekuperatorem i zestawem fotowoltaicznym

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA
BEZ KOSZTÓW

Uwaga!
Szwedzką Dotację można łączyć z ulgą podatkową i dotacją w ramach programu „Czyste Powietrze”

Promocja trwa od 01.03.2019 do 31.05.2019. Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach: 
www.szwedzkadotacja.pl oraz www.nibe.pl

Szwedzi myślą o środowisku, jakie zostawią swoim dzieciom.
Dlatego wybierają ekologiczne pompy ciepła NIBE. 

Wybierz szwedzki styl życia.

do pomp ciepła NIBE do 10 000 zł
DOTACJA
SZWEDZKA

http://www.instalreporter.pl
https://www.szwedzkadotacja.pl/
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Jak zmieniała się głośność pomp ciepła 
w ostatnich latach?

Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć znaczą-
cy postęp, jaki dokonał się w zakresie obniżania gło-
śności pracy pomp ciepła powietrze/woda. Średni 
poziom mocy akustycznej (w źródle) pomp ciepła w 
2006 roku wynosił 70 dB(A), w 2013 roku 64 dB(A), co 
oznacza ok. 2-krotne obniżenie odczuwalnej głośno-
ści. W 2018 roku średnia wartość rynkowa obniżyła się 
już do 59 dB(A). Jeszcze większą różnicę widać przy 
porównywaniu poziomu mocy akustycznej najcich-
szych pomp ciepła. W 2006 roku można było zakupić 
urządzenie co najwyżej o poziomie mocy 61 dB(A).  
Obecnie najcichsze pompy ciepła o specjalnych roz-
wiązaniach osiągają poziom już 40 dB(A) (rys. 3).

Typ pompy ciepła powietrze/woda  
a możliwości jej zabudowy

dopuszczalny poziom głośności w zabudowie jed-
norodzinnej wynosi 50 dB(A) w dzień oraz 40 dB(A) 
w nocy. Pompa ciepła z 2006 roku (średnio 70 dB(A)) 
zabudowana przy ścianie budynku, potrzebuje wo-
bec tego zachowania aż 18 metrów odległości od 
granicy sąsiedniej działki (!). dla porównania pompa 
ciepła cechująca się głośnością 64 dB(A) potrzebu-
je o połowę mniej, bo 9 metrów, a przy 59 dB(A) je-
dynie 5 metrów, aby poziom ciśnienia akustycznego 

obniżył się do 40 dB(A) (rys. 4). Ciche pompy ciepła 
już w bardzo bliskiej odległości zapewniają obniże-
nie głośności do 40 dB(A), niektóre wymagają jedy-
nie zachowania dystansu 1-2 metrów.
Zależnie od parametrów głośności pompy ciepła, 
możliwe będzie jej zastosowanie w określonych wa-
runkach zabudowy. Odgrywa to znaczenie przy ma-
łej powierzchni działki, w zwartej zabudowie, np.  
w domach szeregowych, a także przy podwyższonych 
wymaganiach dla poziomu głośności w otoczeniu.

Wpływ budowy pompy ciepła 
powietrze/woda na głośność pracy

Źródłem dźwięku pomp ciepła powietrze/woda jest 
sprężarka oraz wentylator. Inne elementy mogą sta-
nowić wtórne źródła dźwięku powstające wskutek 
przenoszenia drgań. Z umiejscowienia sprężarki i wen-
tylatora wynika więc w pierwszej kolejności kwestia 
głośności pracy pompy ciepła. Można to prześledzić na 
przykładzie 4 urządzeń różnego typu pochodzących 
od jednego producenta. dla konkretnych wybranych 
modeli pomp ciepła o mocy grzewczej rzędu 6÷8 kW  
(A7/W35) porównanie poziomów mocy akustycznej 
wskazuje na istotne różnice. do najcichszych na ze-
wnątrz budynku mają szansę należeć pompy typu 
monoblok do ustawienia wewnętrznego (Typ nr 1, 
rys. 5), a także split z obiegiem glikolowym pomię-
dzy jednostkami (Typ nr 4, rys. 5). Inne konstrukcje 

Przeciętna oraz minimalna wartość poziomu mocy akustycznej  
dla pomp ciepła powietrze/woda (MONOBLOK oraz SPLIT) 

70  dB(A) 

2006 

min. 61  dB(A)  64  dB(A) 

2013 

min. 55  dB(A)  59  dB(A) 

2018 

min. 40  dB(A) 

3  Zestawienie przeciętnych i minimalnych poziomów mocy akustycznych dla pomp ciepła 
powietrze/woda o mocy grzewczej do 10 kW [2]

70 dB(A) 

64 dB(A) 

59 dB(A) 

L = 18 m 

L = 9 m 

L = 5 m 

40 dB(A) 

40 dB(A) 

40 dB(A) 

4  Wymagana odległość od pompy ciepła (zależnie od mocy akustycznej) dla osiągnięcia poziomu 
ciśnienia akustycznego poniżej 40 dB(A)

Woda grzewcza 

Czynnik chłodniczy 
(np. R410A) 

Woda grzewcza 

Czynnik chłodniczy 
(np. R410A) 

Woda grzewcza 

Czynnik chłodniczy 
(np. R410A) 

Woda grzewcza 

Glikol (Solanka) Czynnik chłodniczy 
(np. R410A) 

TYP nr 1 - MONOBLOK 
48 dB(A) 

versoTHERM VWL 77/5 230V 

TYP nr 2 - MONOBLOK 
60 dB(A) 

aroTHERM VWL 85/2A 230V 

TYP nr 3 - SPLIT 
54 dB(A) 

aroTHERM SPLIT VWL 75/5AS 

TYP nr 4 - SPLIT 
47 dB(A) 

flexoTHERM VWF 87/4 

5  Moc akustyczna pomp ciepła o mocy grzewczej rzędu 6÷8 kW (A7/W35) (źródło: vaillant.pl)
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mogą wymagać zastosowania dodatkowych rozwią-
zań konstrukcyjnych ograniczających głośność pracy.
Szeroki wybór rozwiązań rynkowych pozwala wy-
brać takie, które dodatkowo spełni wymagania aku-
styczne wynikające np. z małej powierzchni dział-
ki. Na rynku oferowane są także dodatkowe osłony 
akustyczne, które pozwalają zabezpieczyć jednost-
kę zewnętrzną pompy ciepła. Jednak koszt ich za-
kupu wynosi około 1000÷1500 euro. 

Cechy budowy „cichych” pompa ciepła

Pompy ciepła o najniższych poziomach mocy aku-
stycznej są starannie projektowane metodami mode-
lowania i testowania praktycznego. Osiąganiu niskiego 
poziomu głośności sprzyjał w ostatnich latach rozwój 
sprężarek inwerterowych. Znajomość występowania 
niekorzystnych warunków pracy sprężarki, gdy gene-
rowane są nadmierne drgania pozwala na etapie pro-
gramowania pracy eliminować określone zakresy jej 
pracy. Popularne jest także stosowanie nocnego try-
bu pracy z obniżaniem wydajności pompy ciepła, gdy 
wymagania dla głośności są zaostrzone.
„Ciche” pompy ciepła standardowo wyposażone są 
w wentylatory o zmiennej prędkości obrotowej, a tak-
że parowniki o dużych powierzchniach z konstrukcją 
zmniejszającą poziom szumów przepływającego po-
wietrza. Standardem dla takich pomp jest stosowa-

nie izolacji akustycznej sprężarki i jej posadowienie 
za pomocą wibroizolatorów w obudowie. Zwracając 
zwiększoną uwagę na aspekty akustyczne, dodatko-
wo stosuje się maty z gumy antywibracyjnej i pian-
ki akustycznej dla blach obudowy. redukcję drgań 
osiąga się także, oddzielając króćce obiegu chłodni-
czego od obudowy elastycznym kołnierzem. W oru-
rowaniu obiegu chłodniczego umieszcza się również 
izolatory drgań. 
Wysoki obecnie poziom wiedzy z zakresu akustyki 
pomp ciepła pozwala w znacznie większym stopniu 
niż kilka lat temu zadbać o zapewnienie ich nieuciąż-
liwej dla otoczenia pracy. Odbywa się tu na wcze-
snym etapie wdrożenia urządzenia do produkcji – 
dzięki procesom modelowania (rys. 6).

Źródło:
[1] „Wytyczne do ograniczania hałasu instalacji  
z pompami ciepła”, 2015, POrT PC
[2] dane dla 2018 r. z serwisu heizungslabel.de: etykiety 
efektywności energetycznej 453 pomp ciepła o mocy 
grzewczej do 10 kW (dla klimatu umiarkowanego) od 
35 producentów. dane dla 2006 i 2013 r. z zestawienia 
w „Qualitätsüberwachung von Kleinwärmepumpen 
und statistische Auswertung 2014”. Mick Eschmann, 
Interstaatliche Hochschule für Technik NTB
[3] „Akustische Optimierung Von Wärmepumpen”, 
AIT Austrian Institute of Technology (ait.ac.at)

6  Modelowanie 
poziomu mocy 
akustycznej wnętrza 
pompy ciepła przy 
częstotliwości 1250 Hz 
dla lokalizacji głównych 
źródeł dźwięku. 
Projektując pompę 
ciepła pod względem 
akustycznym, dąży się  
m.in. do zmiany 
częstotliwości dźwięków 
tak, aby stały się one 
mniej odczuwalne lub 
całkiem nieodczuwalne 
dla człowieka [3]
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SZWEDZKI STYL ŻYCIA W TWOIM DOMU
DOTACJA DO POMP CIEPŁA 

Pionier w dziedzinie 
pomp ciepła

Twórcza 
pasja

Szwedzka 
jakość

Dotacja 4000 zł
Cenę każdej pompy gruntowej 
o mocy 1,5 - 17 kW okresowo 
obniżamy o 4000 zł netto.

Czas trwania promocji
Promocja trwa od 1 marca 
do 31 maja 2019 roku.

5-letnia gwarancja
Gwarancja na pompę ciepła 
po okresie 2 lat zostaje wydłużona 
o kolejne 3 lata.

Przedpłata i dostawa
Pompy ciepła dostępne w promocji 
są sprzedawane na zasadach 100% 
przedpłaty. Płatność na podstawie 
proformy przed dostawą. 
Dostawa pompy do 30 czerwca 2019.

Autoryzowani Partnerzy
Zakup i montaż wyłącznie przez 
autoryzowanych partnerów Nowatermia. 
Znajdź instalatora na poland.thermia.com

Dotacja rządowa 
„Czyste Powietrze”
Kupując pompę ciepła Thermia 
w obniżonej cenie dodatkowo wykorzystaj 
dotację WFOŚiGW w ramach 
rządowego programu „Czyste Powietrze”.

poland.thermia.com

NOWATERMIA NOWAK Sp. k.
ul. Duninowska 4, 87-800 Włocławek
bok@nowatermia.pl, tel. 882 054 012

http://www.instalreporter.pl
https://poland.thermia.com/
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Firma Herz wprowadziła na rynek stację mieszka-
niową HeRz-kRAkóW De luxe, która uwzględnia wy-
magania polskiego prawa budowlanego w zakresie in-
stalacji ciepłej wody użytkowej i instalacji central- 
nego ogrzewania. dedykowana specjalnie na rynek  
polski, mieszkaniowa stacja wymiennikowa HErZ- 
-KrAKÓW deluxe, to wysoko zaawansowane techno-
logicznie, kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne,  

Mieszkaniowa stacja wymiennikowa  
HERZ-KRAKÓW De Luxe
HERZ, to jedna z najlepiej 
rozpoznawanych marek nowoczesnej 
armatury i systemów instalacyjnych. 
Warte podkreślenia jest to, że wszystkie 
produkty marki Herz wytwarzane są 
wyłącznie w 33 europejskich zakładach 
produkcyjnych. Od 1990 roku polska filia 
firmy HERZ - spółka HERZ Armatura  
i Systemy Grzewcze wprowadza na 
rynek polski szeroki asortyment 
nowoczesnej armatury regulującej, 
zapewniającej racjonalne, a więc 
oszczędne gospodarowanie energią 
cieplną. Każdy z oferowanych 
wyrobów objęty jest 5-letnim okresem 
gwarancyjnym, a w przypadku instalacji 
wykonywanej przez instalatora 
posiadającego autoryzację firmy, okres 
gwarancji zostaje przedłużony do lat 10.

http://www.instalreporter.pl
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przeznaczone do zabudowy indywidualnej w miesz-
kaniach lub do zabudowy zbiorowej w szachtach in-
stalacyjnych. Stacja przygotowuje ciepłą wodę użyt-
kową oraz zasila instalacje centralnego ogrzewania 
w mieszkaniu. Specjalna konstrukcja stacji umożli-
wia również zabudowę kompletnego oprzyrządowa-
nia do pomiaru zużycia zarówno wody, jak również 
ciepła zużytego na cele grzewcze i przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej.
Stacja mieszkaniowa HErZ-KrAKÓW de Luxe wyma-
ga zasilania zewnętrznego w układzie trzyrurowym 
tj. woda zimna, czynnik grzewczy zasilanie, czynnik 
grzewczy powrót. Stacja zasila instalacje wewnętrz-
ne w mieszkaniach lub lokalach użytkowych w ukła-
dzie czterorurowym: woda zimna, ciepła woda użyt-
kowa, czynnik grzewczy zasilanie, czynnik grzewczy 
powrót do zasilenia grzejników.
Charakteryzująca się dużą mocą grzewczą oraz wy-
soką wydajnością w zakresie przygotowania czynnika 
grzewczego (przy normatywnej temperaturze przygo-
towania ciepłej wody użytkowej), stacja pozwala na 
dokonanie przegrzewu wewnętrznej instalacji c.w.u. 
Niewątpliwą zaletą stacji jest niski opór hydraulicz-
ny po stronie wody pitnej oraz instalacji zasilającej, 
pozwalający zredukować ciśnienia dyspozycyjne.
Stacja mieszkaniowa, w przeciwieństwie do zasobnika 
ciepłej wody użytkowej, rozpoczyna pracę dopiero wte-
dy, gdy pojawi się zapotrzebowanie na ciepłą wodą użyt-
kową, co pozwala istotnie ograniczyć zużycie energii. 
Stacja mieszkaniowa HErZ-KrAKÓW zapewnia stałą 
temperaturę ciepłej wody użytkowej oraz jej odpo-
wiedni strumień zarówno przy stałym, jak i zmien-
nym lub wielokrotnym poborze – tzw. mostek cieplny 
pozwala na ciągłą dyspozycyjność stacji do przygo-

towania c.w.u. Jako wyposażenie dodatkowe ofero-
wane są sterowniki elektroniczne z programatorami 
czasowymi, konsole przyłączeniowe z zaworami od-
cinającymi oraz szafki instalacyjne do zabudowy na-
ściennej (na- i podtynkowej). 
Stacja mieszkaniowa HErZ-KrAKÓW de Luxe zosta-
ła nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych 
Targów Poznańskich INSTALACJE 2016.

Parametry pracy:
Moc grzewcza: 37,8 kW
Wydajność: 12 l/min
Temperatura c.w.u.: 55°C
Temperatura przegrzewu: 75°C
Moc instalacji c.o.: 10 kW
Ciśnienie dyspozycyjne c.o.: 23 kPa

zalety produktu
- niskie zużycie energii 
- duża moc chwilowa
- małe wymiary
- priorytet ciepłej wody użytkowej
- możliwość przegrzewu instalacji ciepłej wody użyt-
kowej w mieszkaniu.
- bogate wyposażenie standardowe i dodatkowe

Aby uzyskać więcej informacji o produktach marki 
Herz zapraszamy do regularnych odwiedzin strony 
www.herz.com.pl, naszego fanpagè a na Facebooku 
oraz kanału HErZ na YouTube. Zapraszamy również 
do udziału w organizowanych cyklicznie szkoleniach 
produktowych zarówno w polskiej centrali firmy 
HErZ w Wieliczce, jak również w każdym dogodnym 
dla Klienta miejscu w Polsce.

HErZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
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Nowoczesne instalacje grzewcze charakteryzu-
ją się wysoką sprawnością działania. Aby przez dłu-
gi czas utrzymać maksymalną wydajność, niezbęd-
ne jest zastosowanie odpowiednich środków 
zabezpieczających. Szczególną uwagę należy zwró-
cić na jakość wody w instalacji. Konieczne jest prze-
prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności za-
pewniających jej odpowiednie przygotowanie  
i utrzymanie w okresie eksploatacji. 
Jakość wody to kluczowy czynnik, odpowiadający 
za płynną i ekonomiczną pracę systemu grzewcze-
go. Ma również zasadniczy wpływ na długość okre-
su eksploatacji.
Koncepcja ochrony instalacji Logafix d³ marki Bude-
rus pomaga przez długi czas uzyskać maksymalną 
wydajność systemu grzewczego. Zapewnia długo-
trwałe oszczędności w zakresie bieżących kosztów 
eksploatacji oraz pomaga uniknąć kosztownych na-
praw serwisowych. Inwestycja praktycznie sama 
zwraca się w okresie eksploatacji.

Logafix d3 to kompleksowa ochrona systemu grzewcze-
go. demineralizacja, usuwanie osadów oraz skutecz-
ne odpowietrzanie to trzy komponenty zabezpiecze-
nia, które pozwalają na długą i efektywną eksploatację.

Demineralizacja

Pakiety do demineralizacji wody składają się z kom-
pletnych zestawów gotowych do użycia oraz od-

Efektywność i żywotność systemu grzewczego to kwestia kluczowa. Koszty 
inwestycji w system grzewczy oraz koszty ogrzewania stanowią znaczącą 
część ogólnych kosztów utrzymania nieruchomości. Dlatego decyzje dotyczące 
wyposażenia i zabezpieczenia systemu grzewczego odgrywają fundamentalną rolę. 

Jak przedłużyć 
żywotność systemu 
grzewczego?

Ochrona instalacji Logafix D³ marki Buderus

Zespół napełniający z zaworem 
antyskażeniowym typu BA

http://www.instalreporter.pl
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ze złączem zaciskowym oraz od ¾" do 2" ze złączem 
gwintowanym. 
Osady w wodzie grzewczej mogą pochodzić z resz-
tek masy uszczelniającej, opiłków metalowych, pia-
sku lub innych zanieczyszczeń. Elementy systemu 
grzewczego mogą z czasem korodować, uwalnia-
jąc do wody dodatkowe zanieczyszczenia. Sepa-
ratory magnetyczne Logafix z wysoką skuteczno-
ścią wyłapują wszystkie cząstki osadów o wielkości 
powyżej 5 μm. dwa silne magnesy usuwają cząst-
ki magnetyczne (magnetyt) stanowiące najwięk-
sze zagrożenia dla elektronicznych pomp obiego-
wych. Specjalna konstrukcja komory separującej 
zapewnia skuteczne usunięcie cząstek niemagne-
tycznych, które opadają na dno komory i mogą być 
bez problemu usunięte z instalacji bez konieczno-
ści przerywania pracy. Cała woda znajdująca się  
w systemie grzewczym przepływa przez separator 
i jest oczyszczana w sposób ciągły. 
Stosowanie separatorów magnetycznych zanieczysz-
czeń znacząco zmniejsza awaryjność pomp obiego-
wych c.o., chroni wymiennik ciepła znajdujący się  
w kotle oraz zapewnia oszczędności w dłuższej per-
spektywie czasu. 

cztery korzyści usuwania zanieczyszczeń ma-
gnetycznych oraz osadu:
• mniejsza awaryjność pomp wskutek eliminacji za-
nieczyszczeń magnetycznych,
• mniejsza ilość osadów oznacza dłuższy okres eks-
ploatacji wymiennika ciepła i wszystkich elementów 
systemu grzewczego,
• mniej awarii,
• długotrwała oszczędność energii.

Odpowietrzanie

Skuteczne i ciągłe odpowietrzanie instalacji zapewnia-
ją separatory powietrza Logafix charakteryzujące się 
znacznie większą skutecznością niż zwykłe odpowietrz-
niki szybkodziałające, ponieważ oprócz pęcherzy gazów 
usuwają również mikropęcherzyki krążące w instalacji.
Separatory powietrza Logafix dostępne są w zakre-
sie średnic 22 mm i 28 mm ze złączem zaciskowym 
oraz od ¾" do 2" ze złączem gwintowanym. 
Żaden system grzewczy nie jest w 100 % gazoszczelny. 
Nawet po wstępnym odpowietrzeniu świeżo napełnio-
nej instalacji w wodzie znajduje się duża ilość mikropę-
cherzyków. Oprócz tego powietrze na różne sposoby 
dostaje się do instalacji, między innymi wskutek mikro-
nieszczelności rur, zaworów, uszczelek, połączeń itp.,  
a zwłaszcza gdy uzupełniamy poziom wody. Powietrze 
i inne gazy znajdujące się w wodzie w postaci mikro-
pęcherzyków mogą być usunięte jedynie przez sepa-
rator powietrza. Standardowy szybkodziałający zawór 
odpowietrzający jest w stanie usunąć jedynie większe 
pęcherzyki powietrza. Separator powietrza Logafix 
charakteryzuje się wysoką skutecznością odpowietrza-
nia, przez co utrzymuje wydajność systemu grzewcze-
go na najwyższym poziomie, znacznie zmniejsza awa-
ryjność, a także redukuje hałas. Ponadto nie ma już 
potrzeby, aby stale ręcznie odpowietrzać instalację.

trzy korzyści z odpowietrzania:
• oszczędność energii dzięki zapobieganiu redukcji 
wymiany ciepła wskutek korków powietrznych,
• redukcja hałasu,
• większa wygoda, odpowietrzanie jest realizowane 
automatycznie bez potrzeby ręcznej ingerencji.

dzielnych komponentów takich, jak wkłady z żywicą 
demineralizującą o różnych pojemnościach, profe-
sjonalnej głowicy napełniającej, zespołu napełnia-
jącego z funkcją zabezpieczenia instalacji przed co-
faniem się wody oraz żywic do regeneracji wkładów 
demineralizujących. 
W zależności od regionu woda użytkowa może za-
wierać duże ilości węglanu wapnia i soli. rozpusz-
czony w wodzie węglan wapnia osadza się głów-
nie w najgorętszym miejscu instalacji, czyli źródle 
ciepła, co w konsekwencji może doprowadzić do 
awarii i unieruchomienia systemu. Proces demine-
ralizacji nie tylko usuwa z wody węglan wapnia, ale 
także wszelkie inne substancje powodujące korozję.  
Całość wody trafiającej do instalacji jest przepuszcza-
na przez specjalną żywicę jonowymienną. demine-
ralizacja Logafix d3 zapobiega korozji i wynikającym  
z niej uszkodzeniom, jak również gwarantuje stałe 
natężenie przepływu czynnika grzewczego oraz sta-
łą wysoką wydajność systemu.

trzy korzyści z demineralizacji:
• zapobiega tworzeniu się kamienia, który ogranicza 
wymianę ciepła w kotle,
• zapobiega korozji elementów instalacji oraz wyni-
kającym z niej uszkodzeniom,
• pozwala osiągnąć stałe natężenie przepływu,  
a w konsekwencji stałą wysoką wydajność systemu 
grzewczego.

Usuwanie zanieczyszczeń 
magnetycznych oraz osadu

Skuteczne likwidowanie osadów zapewniają wy-
sokowydajne magnetyczne separatory zanieczysz-
czeń usuwające zanieczyszczenia magnetyczne 
takie, jak magnetyd oraz drobne cząstki stałe, któ-
re przyczyniają się do powstawania szlamu i in- 
nych osadów. 
Separatory magnetyczne zanieczyszczeń Logafix 
dostępne są w zakresie średnic 22 mm i 28 mm  

Separator magnetyczny Separator powietrza Zestaw do demineralizacji

robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 
02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl
www.buderus.pl

Systemy grzewcze  
przyszłości.
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grzejnik dekoracyjny 
czy łazienkowy

Pierwszym zasadniczym pytaniem jest oczywiście 
kwestia, jaki grzejnik może być zamontowany w po-
mieszczeniu o podwyższonej wilgotności (łazience). 
Na pierwszą myśl nie trzeba długo czekać, bo nasu-
wa się proste skojarzenie, że takim urządzeniem jest 
grzejnik łazienkowy. I to jest bardzo dobra i właści-
wa odpowiedź. Ale co z grzejnikiem dekoracyjnym? 
Czy grzejnik łazienkowy może być dekoracyjny, czy 
odwrotnie patrząc, grzejnik dekoracyjny może być 
łazienkowy? Pokrótce można wyjaśnić, że grzejnik 
łazienkowy może być dekoracyjny, ale już nie każ-
de urządzenie dekoracyjne może być grzejnikiem 
łazienkowym.

Budowa i materiał

grzejniki łazienkowe w przeważającej większości 
ich występowania na polskim rynku są zbudowa-
ne na zasadzie kolektorów poziomych i pionowych  
o przekroju kołowym (rys. 1). 
Kolektory pionowe są podłączone do przewodów in-
stalacji centralnego ogrzewania poprzez zawór ter-
mostatyczny z głowicą termostatyczną na zasilaniu, 
a na powrocie poprzez zawór odcinający. 
Czynnik grzewczy następnie jest rozprowadzany do 
rur poziomych, które są podłączone do kolektorów 
pionowych w dwojaki sposób. Mogą one być nałożo-
ne prostopadle w stosunku do siebie i wtedy jest to 
tzw. weld-on (rys. 2) lub też początek poziomej czę-

Czy grzejnik montowany w łazience musi być w wersji specjalnej? 
Jakie konkretnie wymagania obowiązują w stosunku do takich 
urządzeń? Czy powłoka musi mieć zabezpieczenia antykorozyjne? 
Czy każdy typ grzejnika może być użyty w łazience? Na te pytania 
postaramy się dać odpowiedź w poniższym tekście.

Co do łazienki, 
czyli o grzejnikach 
łazienkowych  
i dekoracyjnych

tomaSz Podleś
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ści wychodzi bezpośrednio z części pionowej i wte-
dy jest to tzw. weld-in (rys. 3).
Oprócz standardowego przekroju kołowego kolekto-
rów są także inne, które podążają w stronę bardziej 
dekoracyjnego wyglądu. do tych przekrojów moż-
na zaliczyć przekrój kwadratowy (rys. 4), prostokąt-
ny (rys. 5), który charakteryzuje się szerokimi pasa-
mi widocznie oddzielonymi od siebie (z tzw. przerwą 
pomiędzy poziomymi pasami). 
Na końcu są już wersje czysto dekoracyjne, które 
prześcigają się w formie i samym wyglądzie, a na 
które trzeba by było oddzielnego, długiego artyku-
łu, aby je wszystkie pokazać i omówić. Producenci  
w tym segmencie prześcigają się w wymyślnym desi-
gnie danego produktu, tak aby ostateczny klient cie-
szył się posiadaniem naprawdę jedynygo w swoim 
rodzaju grzejnika łazienkowego. Przykładami takich 
urządzeń mogą być emitery ciepła w postaci dużych, 
płaskich powierzchni, na których łatwo umieszczać 
wilgotne ręczniki (rys. 6), wymyślne kompozycje  
i układy połączeń (rys. 7).
Oczywiście od wspomnianych wcześniej wersji i spo-
sobu podłączenia są także inne, niewymienione kom-
binacje, takie jak: kolektory poziome rozprowadza-
jące czynnik grzewczy do kolektorów pionowych, 
podłączenie do instalacji c.o. za pomocą zintegro-
wanych bloków zaworowych, eleganckie schowa-
ne moduły podłączeniowe wraz z wystającą głowi-
cą termostatyczną, możliwość podłączenia grzałki 
elektrycznej działającej w sezonie letnim, możliwość 
posiadania samej wersji elektrycznej emitera ciepła 
i wiele innych.

grzejniki „czysto” dekoracyjne charakteryzują się 
inną budową. Na to właśnie należy zwrócić szcze-
gólną uwagę, bo konsekwencje mogą nie należeć 
do przyjemnych. Ogólnie ujmując, grzejnik dekora-
cyjny w przeważającej większości jest wykonywany  
w wersji pionowej, a jego budowa oparta jest na 
profilowanych płytach grzewczych z pionowymi 
kanałami wodnymi, pomiędzy którymi mogą być 
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umieszczone elementy 
blachy konwekcyjnej dla 
zwiększenia wydajności 
cieplnej (rys. 8). Następ-
nie taki emiter uzysku-
je swój niepowtarzalny, 
designerski wygląd po-
przez zamontowanie 
na nim dodatkowej np. 
płyty gładkiej z różnym 
wykończeniem czy też  
w różnym kolorze (rys. 9), 
albo z możliwością wy-
konania na nim jakiegoś 
wydruku (rys. 10). Prze-
pływ czynnika grzew-
czego odbywa się na ta-
kiej samej zasadzie, jak 
w typowych poziomych 
grzejnikach płytowych  
z zasilaniem od dołu. 
Woda kierowana jest z za-
silania na górę grzejnika, 
skąd następnie rozpływa 
się kanałami wodnymi  
w dół i odprowadzana 
jest króćcem powrot-
nym. Jednakże taki pio-
nowy grzejnik nie ma 
wbudowanej wkładki 
termostatycznej, a je-
dynie ma fabrycznie za-
montowaną przegrodę  
w dolnej części służącą do 
odpowiedniego kierowa-
nia strumienia czynnika  
w odpowiednią stronę, 
tak aby przepływ w nim 
odbywał się w sposób nie-
zakłócony i prawidłowy.
Na rynku polskim mate-

riał, z jakiego produkowane są grzejniki łazienkowe czy 
też dekoracyjne, to w przeważającej większości stal. 
Jednakże można spotkać również wykonania emite-
rów np. ze stali nierdzewnej lub w wykonaniu chromo-
wym. Ta wersja ostatnia wymaga jednak wzmianki, że 
przy porównaniu wydajności cieplnej do takiego sa-
mego wymiaru grzejnika w kolorze standardowym, to 
wersja chromowana ma ją mniejszą o około 30%, co 
jest znaczące przy wyborze samego wymiaru. Inny-
mi słowy, grzejnik chromowany powinien być o 30% 
większy pod względem wielkości, aby dostarczyć 
identyczną ilość ciepła jak grzejnik w wersji np. białej. 

Korozja

Jedną z najczęstszych awarii urządzeń grzewczych  
i w następstwie złożeniem roszczenia reklamacyjnego 
jest pojawienie się na powierzchni stali korozji, któ-
ra może w dłuższej perspektywie czasowej przero-
dzić się w poważniejszy problem związany z możli-
wością przecieku, a nawet zalaniem pomieszczenia. 
Gdzie się pojawia i na co zwrócić uwagę, aby jej się 
uchronić? Łazienka to pomieszczenie o podwyższo-
nej wilgotności. W powietrzu, podczas brania kąpie-
li, występuje para wodna, która następnie wykra-
pla się na płaskich powierzchniach. Zbierając się  
w większe krople, gromadzi się już jako woda na np. 
dolnych krawędziach grzejnika. I w tych miejscach 
rozpoczyna się proces zewnętrznej erozji korozyjnej 
materiału stalowego. 
Jednakże warto w tym miejscu zauważyć, że takich 
krawędzi nie spotkamy w grzejnikach łazienkowych 
i w nich praktycznie nie będziemy się napotykali na 
ww. korozję. Powód jest bardzo prosty, a mianowicie 
kolektory pionowe i poziome są przecież o przekroju 
kołowym i żadne krawędzie w nim nie występują. Po 
drugie sam grzejnika łazienkowy produkowany jest 
metodą anaforezy, co dodatkowo go zabezpiecza 
przed pojawieniem się tego niebezpiecznego zjawiska.
Inaczej sprawa przedstawia się dla grzejników dekora-
cyjnych pionowych, u których już takie dolne krawę-
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dzie występują. Czy to chodzi o płytę grzewczą, czy 
też dokładaną płytę dekoracyjną czołową, to na nich 
wykraplanie się pary wodnej w postaci kropel wody 
będzie miało miejsce i będzie nieuchronnie prowa-
dziło do możliwego powstania procesu korozyjnego.
dlatego takich pionowych grzejników dekoracyjnych 
nie można montować w pomieszczeniach o podwyż-
szonej wilgotności, ponieważ producent nie da na 
nie żadnej gwarancji, a wszystkie związane problemy  
z korozją będzie trzeba przyjąć na swoje barki. Jedyną 
opcją, która wchodzi w grę, to wybieranie modeli emite-
rów łazienkowych lub też łazienkowych dekoracyjnych, 
na które będzie obowiązywała gwarancja producen-
ta. Ponieważ będziemy mieli pewność, że nasze rosz-
czenie będzie brane pod uwagę, a nie od razu zostanie 
odrzucone przez wytwórcę, z uwagi na fakt, że urzą-
dzenie nie powinno być w tym miejscu zamontowane.

Duże pomieszczenie

Prawdą jest, że szczególnie w domach jednorodzin-
nych pomieszczenia łazienek mieć spore rozmiary, 
sięgających kilkanaście metrów kwadratowych. Ja-
kie urządzenie ogrzeje nam pomieszczenie o takiej 
kubaturze? Grzejniki łazienkowe lub łazienkowe de-
koracyjne nie mają dużych wydajności cieplnych. 
Jednakże na rynku można takowe spotkać, które 
mogą jednocześnie służyć nawet jako np. ścianka 
działowa. Mogą one osiągnąć wydajność nawet do 
3 kW przy parametrach 75/65/20°C (rys. 11). Co jed-
nak, gdy mamy do czynienia z niskimi parametrami 
źródła ciepła, a pomieszczenie łazienki jest po pro-
stu duże? ratunkiem na taki przypadek, jest:
- zamontowanie minimum dwóch grzejników ła-
zienkowych,
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Wyłaczny dystrubytor grzejników COSMO:

COSMO Plan Multi:
• uniwersalne zastosowanie jako zaworowy lub kompaktowy
• fabryczne wyposażenie we wkładkę termostatyczną z nastawą wstępną
• doskonała współpraca z instalacjami niskotemperaturowymi
• estetyczna stylistyka
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- zainstalowanie grzejnika, który pozwala na uzyska-
nie dużej wydajności cieplnej (typu grzejnika, który ma 
wiele rozmiarów i wiele możliwości podłączeń) – takim 
rozwiązaniem jest grzejnik kolumnowy, którego budo-
wa oparta jest także na rurkach okrągłych (rys. 12),
- skorzystanie z innych urządzeń i systemów w kom-
binacji z grzejnikiem (np. wykorzystanie systemów 
ogrzewania podłogowego).

grzejnik kolumnowy wymaga dodatkowego ko-
mentarza, jest to bowiem urządzenie grzewcze, któ-
re może przybrać duże rozmiary (wysokość do 3 m, 
długość 25 elementów – ok. 1,25 m oraz grubość – 
6 kolumn, co daje ponad 22 cm odstępu od ściany). 
Moc grzejnika o takich wymiarach wg danych tech-
nicznych jednego z wiodących producentów na ryn-
ku osiąga około 7 kW przy parametrach 55/45/20°C. 
Jest to naprawdę znacząca wydajność i możemy być 
pewni, że urządzenie takie ogrzeje nam, nawet nie 
kilka lub kilkanaście metrów kwadratowych, ale też 
znacznie większe pomieszczenie. Należy przy tym 
jednak pamiętać, że aby taką moc osiągnąć i nie było 
z tym żadnych problemów, trzeba wykonać króćce 
podłączeniowe odpowiednio większe pod wzglę-
dem rozmiarów, które zapewnią wymagany prze-
pływ czynnika grzewczego. 

Podłączenie grzejników

Z uwagi na różnorodność występujących na rynku 
wielkości grzejników, ich rozpiętość wymiarów, wy-
gląd, wersje podłączeń, nie można mówić o czymś 
takim, jak standardowe podłączenie grzejnika, jak to 
ma miejsce np. w przypadku poziomych grzejników 
płytowych podłączanych od dołu. Zawsze podczas 
wyboru grzejnika łazienkowego, należy zwrócić uwa-
gę na model grzejnika, który odpowiada nam pod 
względem wizualnym i który przede wszystkim do-
starczy wymaganą ilość ciepła do pomieszczenia,  
a następnie wykonać dla niego odpowiednie podej-
ścia do przewodów centralnego ogrzewania.

Sprawa jest bardzo prosta, gdy jesteśmy na etapie 
wykańczania mieszkania czy też domu zaraz po ode-
braniu kluczy od dewelopera lub gdy sami buduje-
my dom i mamy wersję surową ścian bez położonych 
płytek ceramicznych. W materiałach technicznych 
zawsze znajdziemy taką daną, jak rozstaw przyłą-
czy oznaczaną np. Lp. Jest to bardzo ważna dana 
dla instalatora, który może wcześniej wyprowadzić 
przewody c.o. o danym rozstawie, nie mając jeszcze 
grzejnika. W tabeli 1 pokazano wycinek rozstawów 
przyłączy dla poszczególnych wymiarów grzejnika. 
Podczas przeglądania danych technicznych różnych 
producentów można zauważyć, że praktycznie każ-
dy grzejnik ma swój własny rozstaw przyłączy. dla-
tego też bardzo ważne jest zdecydowanie się jak naj-
wcześniej na konkretny model i wielkość grzejnika, 
co umożliwi wcześniejsze przygotowanie instalacji 
oraz uchroni przed niepotrzebnymi przeróbkami, 
które mogą wpłynąć na efekt wizualny płytek cera-
micznych położonych na ścianie.
Sprawa się komplikuje, gdy chcemy zmienić stary 
grzejnik łazienkowy na nowszy model. Aby uniknąć 
przeróbek, najlepiej znaleźć grzejnik o bardzo podob-
nym rozstawie (co czasami jest bardzo trudne). Pra-
wie taki sam rozstaw grzejnika pozwoli na szybkie 
zamontowanie nowej wersji urządzenia grzewczego  
w modernizowanej łazience. Jeśli jednak nie znaj-
dziemy takiego grzejnika, niestety czeka nas przerób-
ka instalacji. Warto pamiętać, że zbyt duża różnica 
w rozstawie pomiędzy króćcami podłączeniowymi 
może spowodować niepotrzebne bardzo duże naprę-
żenia w instalacji, które pod wpływem zmieniające-
go się czasami ciśnienia wewnątrz przewodów spo-
wodują rozszczelnienie na elementach łączących, co 
dalej może skutkować nieprzyjemną awarią zalania 

Tabela 1: Rozstaw przyłączy 
dla poszczególnych 
wymiarów grzejnika
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pomieszczenia. W przypadku, gdy źle wymierzyliśmy 
rozstaw i mamy różnicę 1-2 cm, to dobrą praktyką 
jest stosowanie rozet maskujących wyjście przewo-
dów ze ściany (pozwoli dokładnie w tym przypadku 
zakryć niesymetryczność osi przewodu względem 
otworu wyciętego w płytce).
Praktycznym rozwiązaniem jest wybieranie urzą-
dzenia grzewczego, które ma tak naprawdę 4 króć-
ce przyłączeniowe od dołu, 2 na środku z rozstawem 
pomiędzy otworami 50 mm i po jednym otworze 
umieszczonym po prawej i po lewej stronie. Zaleta-
mi takiego podłączenia są: mniejsze ryzyko pojawie-
nia się ewentualnych przeróbek w wyniku pomyłki 
podczas doboru grzejnika oraz łatwiejsze zamonto-
wanie dodatkowego elementu grzejnego, jakim jest 
grzałka elektryczna. Montuje się ją bezpośrednio  
w jeden ze skrajnych dolnych króćców bez koniecz-
ności stosowania trójnika, a służy to temu, aby poza 
sezonem grzewczym móc wysuszyć w szybki spo-
sób pranie rozwieszone na grzejniku lub po prostu 
dogrzać łazienkę.

Dobór wielkości grzejnika  
do pomieszczenia –  
kryteria i parametry

dobierając grzejnik, zarówno do nowo budowane-
go domu lub mieszkania, czy też wymieniając grzej-
nik w istniejącej już instalacji centralnego ogrzewa-
nia, należy pamiętać o pewnych ważnych aspektach 
technicznych. 
Pierwszą rzeczą, na którą inwestor zwykle zwraca 
uwagę jest wygląd. Jest to sprawa bardzo indywi-
dualna i zgodnie ze złotą zasadą, o gustach nie na-
leży dyskutować. Na rynku polskim dostępna jest 
ogromna różnorodność grzejników łazienkowych. 
Wśród nich można znaleźć taki grzejnik, który odpo-
wiada indywidualnym wymaganiom, zarówno pod 
względem kształtu, wielkości (wysokość, długość, 
grubość), koloru, jak i sposobu podłączenia, a przy 
tym ma odpowiednią moc cieplną. 

Podstawową funkcją grzejnika jest właśnie dostar-
czenie wymaganej ilości ciepła do danego pomiesz-
czenia. Na wielkość urządzenia grzewczego decydu-
jący wpływ mają parametry czynnika grzewczego: 
temperatura zasilania (Tz) i temperatura powro-
tu (Tp). Większość producentów grzejników podaje 
moc dla parametrów 75/65°C oraz 55/45°C, przy za-
łożeniu, że w pomieszczeniu temperatura jest równa 
20°C (Ti). dla pomieszczeń o podwyższonej wilgot-
ności, takich jak łazienki przyjmuje się, że wg normy 
temperaturę 24°C. dlatego bardzo ważne jest odpo-
wiednie przeliczenie rzeczywistej wydajności ciepl-
nej i skontrolowanie, czy dane urządzenie grzewcze 
pokryje całkowicie obliczone straty ciepła. W tym 
celu należy posłużyć się tabelką ze współczynnika-
mi korekcyjnymi (tabela 2), które pozwolą obliczyć 
rzeczywistą wydajność grzejnika. Np. dla parame-
trów 55/45/24°C współczynnik korekcyjny jest rów-
ny 2,37; co w rzeczywistości mówi nam, o ile będzie 
większy grzejnik, gdybyśmy zastosowali tradycyjny 
model, pracujący na parametrach 75/65°C.

reasumując, nie jest łatwo wybrać odpowiedni mo-
del do pomieszczenia, jakim jest łazienka, ale trze-
ba pamiętać po pierwsze, że to ma być grzejnik ła-
zienkowy, także grzejnik łazienkowy dekoracyjny, ale 
już nie może to być już urządzenie dekoracyjne, bo 
nie zawsze spełnia kryteria stawiane grzejnikom ła-
zienkowym. Po odpowiednim wybraniu modelu, do-
puszczonym do montażu w takich pomieszczeniach, 
reszta jest sprawą prostszą związaną z kwestiami 
technicznymi, wymiarami, podłączeniami itp. Odpo-
wiednie podejście i zaznajomienie się z zagadnie-
niem spowoduje ograniczenie ewentualnych przy-
szłych niemiłych niespodzianek. 

Tabela 2: Współczynniki 
korekcyjne dla grzejników 
płytowych, dekoracyjnych  
i łazienkowych

Fondital Service Polska biuro@fondital.it0048122562760PL.POWSTANCOW WARSZAWY 2A, WARSZAWA

WSZYSTKO ABY CIĘ OGRZAĆ

GRZEJNIKI 
ODLEWANE 

CIŚNIENIOWO

GAMA FONDITAL

GRZEJNIKI 
DEKORACYJNE

DEKORACYJNY 
ŁAZIENKOWY

KOTŁY ŚCIENNE 
KONDENSACYJNE

OGRZEWACZE
GAZOWE
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Inspiracje marki Purmo

Prostota i funkcjonalność – cechy te najlepiej cha-
rakteryzują grzejnik dekoracyjny Purmo Arran.  
Model ten jest grzejnikiem pionowym, przykuwają-
cym uwagę niewielką głębokością zabudowy oraz zu-
pełnie płaską płytą czołową o zaokrąglonych naroż-
nikach. Wyszukana, minimalistyczna forma sprawia, 
że Arran prezentuje się niezwykle efektownie zarów-
no w przytulnej sypialni, jak i nowoczesnym lofcie. 
Jego dekoracyjną funkcję możemy wzmocnić za po-
mocą odpowiednio dobranego koloru z palety rAL 
lub koloru specjalnego.

Imia to rurowy grzejnik dekoracyjny. dzięki swo-
jej oryginalnej konstrukcji i atrakcyjnemu designo-
wi może być zainstalowany zarówno w łazience, jak 
i w kuchni czy przedpokoju. W przeciwieństwie do 
klasycznych modeli grzejników rurowych, przypo-
minających wyglądem „drabinkę”, grzejnik Imia ma 
kolektory grzewcze poprowadzone pionowo. doda-
je mu to smukłości, a dodatkowo grzejnik zyskuje 
na atrakcyjności dzięki wyprofilowaniu kolektorów 
w delikatny łuk. Imię można wyposażyć w chromo-
wane uchwyty na ubrania, wówczas grzejnik będzie 
pełnić funkcję eleganckiego wieszaka. To oryginalny 
i przydatny pomysł na rozszerzenie funkcjonalności 
grzejnika. Inne, dodatkowe akcesoria przeznaczone 
do tego modelu to uchwyt chromowany na ręcznik 
oraz grzałka elektryczna, które zwiększają użytecz-
ność grzejnika w łazience. 

kos i Faro to dekoracyjne grzejniki, które rewela-
cyjnie komponują się z nowoczesnymi wnętrzami. 
Jednocześnie wyróżnia je ponadczasowa i eleganc-
ka stylistyka. Oba modele grzejników różnią się od 
siebie przede wszystkim płytą przednią. W przy-
padku grzejników Kos jest ona całkowicie gładka, 
co podkreśla ich klasyczny wygląd. Płyta przednia 
grzejnika Faro ma zaś delikatne pionowe przetło-
czenia, co wzmacnia efekt nowoczesnego designu.  

Grzeją czy zdobią – od dziś  
nie musisz wybierać

Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe Purmo

W Purmo doskonale wiemy, że nowoczesne grzejniki dekoracyjne powinny 
charakteryzować się nie tylko wysoką wydajnością cieplną, ale nie mniej ważna jest 
efektowna forma oraz praktyczny minimalizm. Dzięki kreatywności naszych projektantów, 
grzejniki te można określić mianem pięknej ozdoby wnętrza, która podnosi także jego 
standard. W niniejszym artykule chcemy zwrócić szczególną uwagę na rozwiązania 
grzewcze, które zadowolą nawet najbardziej wymagającego klienta. Prezentujemy również, 
w jakich pomieszczeniach domu najlepiej sprawdzą się poszczególne modele grzejników.

Arran

Imia

Faro VKos V
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rzy także pewien rodzaj ozdobnego parawanu, któ-
ry dzięki dobraniu odpowiedniej kolorystyki może 
rozświetlić łazienkę oraz dodać jej wyrazistości. Ze 
względu na dużą moc cieplną w stosunku do wymia-
rów, grzejniki Mauritius przeznaczone są do monta-
żu w dużych pomieszczeniach. Efekt ten uzyskano 
poprzez zastosowanie podwójnych rzędów kolek-
torów poziomych.

Grzejnik łazienkowy evia wyróżnia nietuzinkowe wzor-
nictwo. Sekcje płaskich kolektorów są oddzielone od 
siebie wygiętymi w łuk ruchomymi profilami które moż-
na odchylać. umożliwiają one wygodne i szybkie su-

szenie ręczników oraz ubrań. Warto dodać, że szero-
kie kolektory nadają grzejnikowi nowoczesny wygląd.

Grzejnik łazienkowy leros to grzejnik drabinkowy, 
który charakteryzuje się odważnym designem. Le-
ros to idealne rozwiązanie w łazienkach urządzonych 
w nowoczesnym, minimalistycznym stylu. duży prze-
krój kolektorów (28 mm) nadaje mu solidny wygląd, 
a większe przestrzenie między nimi umożliwiają kom-
fortowe suszenie ręczników na grzejniku. doskona-
ła wydajność cieplna i wysokiej jakości profil stalo-
wy to jedne z najważniejszych cech grzejnika 
łazienkowego Leros.

Kos i Faro wyróżniają także zaokrąglone obudowy bocz-
ne oraz dla poziomej wersji grzejnika masywna kratka 
zakrywająca jego górę. Wspomniany duet jest ciekawym 
uzupełnieniem wystroju pokoju dziennego, salonu czy 
jadalni. Grzejniki dostępne są w wersji pionowej i pozio-
mej, w zróżnicowanych wysokościach i szerokościach. 

Grzejniki kolumnowe Delta laserline wyglądem na-
wiązują do klasyki. unikalna w skali światowej tech-
nologia kompletnego spawania za pomocą wiązki 
lasera sprawia, że grzejniki kolumnowe delta La-
serline marki Purmo są niezwykle trwałe i mają nie-
skazitelny wygląd. Wewnętrzne łączenie między ele-
mentami ma minimalną szerokość, co praktycznie 
eliminuje miejsca powstawania korozji. Kolejną ce-
chą wyróżniającą grzejniki delta Laserline jest wydaj-
ność. rury profilowane w kształt litery d mają więk-
szą powierzchnię wymiany ciepła, a co za tym idzie, 
są wydajniejsze od rur okrągłych.

Konstrukcja i kształt grzejników delta Laserline są 
przemyślane w taki sposób, by ułatwiały utrzymanie 
ich w nienagannej czystości, co nabiera szczególne-
go znaczenia w obiektach o podwyższonych wyma-
ganiach higienicznych, np. w szpitalach.

Ogrzeje i wysuszy – funkcjonalna 
łazienka

Model mauritius dzięki możliwości montażu prosto-
padle do ściany, może spełniać rolę ażurowej ścian-
ki działowej. Grzejąca ścianka o lekkiej drabinkowej 
konstrukcji świetnie pasuje do modnych otwartych 
kuchni, połączonych z jadalnią lub salonem. Grzejnik 
pozwala na ciekawą i funkcjonalną aranżację wnę-
trza oraz dzieli je na strefy. Z kolei w łazience ścianka 
szczególnie dobrze wkomponuje się w przestrzeń po-
między wanną, a umywalką. Można na niej powiesić 
ręcznik do wysuszenia lub ogrzania. Mauritius two-

rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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Nazwa grzejnika Arran kOS V FARO V Delta laserline  Imia
moc grzewcza 587, 710 W 886-2903 W 886-2903 W 51-18117W  850-2274 W
Wymiary szer./dł. 
[mm]

514/1730, 1430 300, 450, 600, 750/1800, 1950, 2100 155-3000/200-
2500 

510-1238/1600, 
1800

materiał głęboko 
tłoczona blacha 
niskowęglowa 
walcowana na 
zimno

głęboko tłoczna blacha 
niskowęglowa walcowana na zimno 
FePO1

rury i profile 
stalowe

wysokiej jakości 
profil stalowy

maks. ciś. 
robocze

6 bar 6 bar 6 bar 10 bar 10 bar

maks. temp. 110°C
Podłączenie 4xG ½" od dołu, 

rozstaw 50 mm, 
od góry 2xG ½" 
- do montażu 
odpowietrznika  
i korka

4xG ½" od dołu; 
2xG ½" od góry 
– do montażu 
odpowietrznika  
i korka

4xG ½" od dołu; 
2x G ½" od góry 
– do montażu 
odpowietrznika  
i korka

4xG ½" z boku, 
2xG ½" od dołu
- podłączenie na 
środku
- grzejnik  
z wkładką/  
bez wkładki

2xG ½" z boku
- możliwość 
podłączenia 
grzałki przy 
wykorzystaniu 
dodatkowego 
króćca G ½" 
w kolektorze 
pionowym

kolor biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety kolorów Rettig 2016 na zamówienie delta Laserline Mauritius Evia Leros

http://www.instalreporter.pl
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grzejniki łazienkowe

COSMO w ofercie grzejników łazienkowych prezen-
tuje 3 modele: STANdArd, STANdArd-M i WAVE. 
Grzejniki dostępne są w szerokiej rozpiętości wymia-
rów (wysokość od 700 do 1800 mm) oraz w dużym 
zakresie mocy (od 286 do 1326 W dla parametrów 
75/65/20°C). Zapewniają więc możliwość optymal-
nego doboru urządzenia do danej łazienki. W wypo-
sażeniu standardowym producent zapewnia wszyst-
kie elementy niezbędne do montażu i prawidłowego 
funkcjonowania grzejnika (odpowietrznik, zaślep-
ka, zestaw montażowy). Jako praktyczne doposa-
żenie grzejników oferowane są akcesoria takie, jak:  

wieszaki, szklane półki. Oczywiście w grzejnikach 
tych przewidziano także możliwość zainstalowania 
grzałki elektrycznej. 

Grzejniki dekoracyjne

Kompletny program grzejników dekoracyjnych COSMO  
sprawia, że każdy znajdzie produkt spełniający jego 
oczekiwania: od prostych, funkcjonalnych drabi-
nek aż do indywidualnie zaprojektowanego, nowo-
czesnego grzejnika. Wśród grzejników reprezentu-
jących najnowsze trendy oprócz grzejników NEWA, 
LEVO, czy TArA, znajdziemy także modele BErLIN-
-VM SPA, czy drEZNO-VM. Modele z serii grzejników  

Grzejniki COSMO  
do łazienek i nie tylko

lidia BohdanoWicz

LEVO / LEVO-E – pionowy grzejnik dekoracyjny z gładką płytą czołową i zaokrąglonymi krawędziami 
bocznymi. Prosty design połączony z najnowszą technologią grzewczą. dzięki kompaktowym rozmiarom 
(tylko 88 mm od ściany do płyty czołowej) instalacja jest łatwa nawet w małych pomieszczeniach. Wymiary: 
szer. typ 11: 380, 530, 680 i 830 mm, typ 21: 405, 555, 705 i 855 mm, wys. 1800, 1950 i 2100 mm

WAVE – wygięta wersja grzejnika 
łazienkowego to świeży powiew nowoczesnej 
łazienki, pozwalający na odkrycie 
zupełnie nowych rozwiązań. W ten sposób 
nowoczesna i jednocześnie delikatna forma 
łączy się z funkcjonalnością, tak istotną  
w grupie grzejników łazienkowych

NEWA – nowy, pionowy grzejnik dekoracyjny z gładką płytą 
czołową i podłączeniem środkowym. Prosty i geometryczny 
kształt przykuwa uwagę, jednocześnie spełniając 
obowiązujące trendy w technice grzewczej. Ze względu na 
swoje kompaktowe rozmiary (głębokość zaledwie ~12 mm) 
idealnie pasuje do każdego pomieszczenia. Wieszak  
i termostatyczny zestaw przyłączeniowy w cenie grzejnika

Klasyczny salon, przytulna sypialnia, funkcjonalny przedpokój czy nowoczesny loft? 
Zarówno grzejniki dekoracyjne, jak i łazienkowe COSMO poza swoim podstawowym zadaniem,  

jakim jest ogrzanie pomieszczenia, doskonale sprawdzą się w roli nietuzinkowego elementu wyposażenia domu, 
podkreślając dodatkowo jego nieprzeciętny oraz wyszukany wystrój. Oferta COSMO to cały szereg modeli,  

w niniejszym więc artykule przybliżamy jedynie niektóre z nich.
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ponadczasowych to m.in. BErLIN, WIEdEŃ, PIZA, 
FLOrENCJA. Stylowe wzornictwo prezentują GrAZ 
i GENEWA.
W zależności od modelu na wyposażeniu standardowym 
w cenie grzejnika znajdziemy: zintegrowany zestaw zawo-
rowy z głowicą termostatyczną, zestaw montażowy,  

zestawy kątowe i alternatywnie zestawy proste do pod-
łączenia instalacji, niklowane, mosiężne, obrotowe od-
powietrzniki, niklowane, mosiężne zaślepki, czasami tak-
że wieszak (pozostałe elementy można zamówić jako 
wyposażenie dodatkowe). Grzejniki dekoracyjne rów-
nież można wyposażyć w grzałkę elektryczną

dYSTrYBuTOr:  
www.bimsplus.com.pl

TArA – pionowy grzejnik dekoracyjny 
z gładką płytą czołową. Ze względu na 
swoje kompaktowe rozmiary (głębokość 
zaledwie 73 mm) idealnie pasuje do każdego 
pomieszczenia. TArA to połączenie najwyższej 
jakości materiałów  
oraz wysokiej mocy grzewczej.
Wymiary: szer. 325, 475, 625 i 775 mm, 
wys. 1800, 1950 i 2100 mm

WIEdEŃ-VM SPA – jednostronnie otwarte 
kolektory grzewcze i proste, pionowe linie 
ramy dekoracyjnej połączone z nowoczesną 
technologią podłączenia środkowego czynią 
grzejnik designerskim elementem każdej 
łazienki. Model Wiedeń-VM SPA to przestronne 
miejsce do suszenia i wieszania tekstyliów czy 
ręczników.
Wymiary: szer. 510, 610, 760 mm, wys. 1200, 
1500, 1800 mm

drEZNO-VM to grzejnik drabinkowy  
o nietypowej konstrukcji. Poziome profile 
grzewcze wykonano z płaskich i szerokich 
rur, tworząc silnie geometryczną bryłę, 
podkreśloną prostokątnymi kolektorami. 
Przyłącze ukryto w obudowie w kolorze 
grzejnika. drezno-VM cechuje się niewielką 
głębokością przy relatywnie dużej mocy 
grzewczej. Większe odstępy między profilami, 
pozwalają ogrzać i wysuszyć ręcznik.
Wymiary: szer. 500, 600, 700, 800 mm, 
wys. 800, 1250, 1500 mm

GENEWA – wyjątkowy grzejnik drabinkowy  
o asymetrycznie wygiętych profilach 
poziomych nadających mu indywidualnego 
charakteru połączonego z delikatną formą.
Wymiary: szer. 500, 600, 750, 900 mm, 
wys. 800, 1200, 1800 mm
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Wysokowydajna powietrzna 
pompa ciepła 

Kompletny i energooszczędny system grzewczo-
-chłodniczy NIBE SPLIT został zaprojektowany  
w celu zapewnienia optymalnego komfortu ciepl-
nego przez cały rok. System ten spełnia funkcje 
ogrzewania, produkcji ciepłej wody użytkowej 
oraz chłodzenia w ekonomiczny i przyjazny dla 
środowiska sposób. układ chłodniczy urządzenia 
został rozdzielony na dwie jednostki: zewnętrzną 
NIBE AMS oraz kompaktową, wewnętrzną jednost-
kę NIBE HK 200. Inwerterowa sprężarka została 
umieszczona w jednostce zewnętrznej, podczas 
gdy wężownicowy zasobnik wody o poj. 180 li-
trów, moduł elektryczny, naczynie przeponowe, 
manometr, grupa bezpieczeństwa, elektronicznie 
sterowana pompa obiegowa oraz skraplacz zinte-
growane są w jednostce wewnętrznej. Jednostki 

połączone zostały instalacją rurową wypełnioną 
czynnikiem chłodniczym.
Proces ogrzewania pompą NIBE SPLIT rozpoczyna 
się od czynnika chłodniczego w jednostce zewnętrz-
nej, który odzyskuje ciepło z powietrza zewnętrz-
nego, a następnie jest sprężany przez sprężarkę, 
co podnosi jego ciśnienie i temperaturę. Czynnik 
chłodniczy (gaz gorący) kierowany jest do jednost-
ki wewnętrznej HK 200, gdzie oddaje swoje ciepło 
do systemu grzewczego. Schłodzony czynnik w po-
staci ciekłej wraca do jednostki zewnętrznej, zamy-
kając obieg. Proces chłodzenia odbywa się poprzez 
odwrócenie tego procesu, gdzie czynnik chłodniczy  
w AMS 10 odzyskuje ciepło z wody instalacyjnej, któ-
re następnie wyrzucane jest na zewnątrz. Jednost-
ka wewnętrzna za pomocą sterownika SMO steruje 
pracą całego systemu i w zależności od potrzeb na 
ciepło lub chłód, włącza lub wyłącza jednostkę ze-
wnętrzną AMS 10.

W obliczu narastających problemów związanych z wyczerpywaniem się 
zasobów paliw kopalnych, wzrostem ich cen, a także pogorszeniem się stanu 
środowiska naturalnego, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii 
jako głównych źródeł energetycznych staje się koniecznością. Szeroka gama 
zaawansowanych technologicznie produktów marki NIBE pozwala na stworzenie 
energooszczędnego, komfortowego i ekologicznego systemu grzewczego, 
opierającego się w 100% na alternatywnych źródłach energii. 

Budynek samowystarczalny – 
100% OZE od NIBE

Pompy ciepła, rekuperatory, panele fotowoltaiczne…
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dobrze dobrane panele są w stanie całkowicie po-
kryć zapotrzebowanie na energię elektryczną pompy 
ciepła, a nawet całego domu i zredukować rachunki 
niemal do zera. dzięki modułowi komunikacyjnemu 
NIBE EME 20, pompa ciepła NIBE może zwiększać wy-
dajność pracy, korzystając bieżącej produkcji ener-
gii elektrycznej ze słońca.
Systemy fotowoltaiczne NIBE PV dostępne są w ośmiu 

zestawach o mocy 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 i 24 kW. Aby ide-
alnie dostosować instalację, panele można dodawać 
lub odejmować w zależności od potrzeb i powierzch-
ni dachu budynku. dzięki zastosowaniu pakietu pa-
neli fotowoltaicznych składających się z 10-40 paneli 
można uzyskać zestawy od 3 do 12 kW. do większych 
instalacji stosowane są pakiety 15 i 24 kW, które moż-
na pomnożyć do pożądanej wydajności.

Inteligentna wentylacja 
z odzyskiem ciepła

Aby wspomóc pracę pompy ciepła, a tym samym 
zapewnić niższe rachunki za prąd i lepsze warun-
ki komfortu wewnątrz pomieszczeń, warto rozwa-
żyć instalację kontrolowanej wentylacji z odzyskiem 
ciepła. rekuperator NIBE ErS lub GV-Hr pozwala na 
zachowanie wymaganej wymiany powietrza nawet 
przy zamkniętych oknach i jednocześnie umożliwia 
ponowne wykorzystanie energii z powietrza wywie-
wanego. Chłodniejsze powietrze zewnętrzne ogrze-
wa się od powietrza wywiewanego, dzięki czemu na 
jego ogrzewanie zużywana jest mniejsza ilość energii. 
rekuperator NIBE ErS 10-400 to urządzenie przezna-
czone do domów jednorodzinnych do 300 m3 o wy-
dajności 394 m2 przy 150 Pa. Praca całego systemu 
z pompą ciepła i wentylacją, sterowana jest za po-
mocą jednego, wielofunkcyjnego sterownika pom-
py ciepła umieszczonego na pompie ciepła lub zdal-
nie za pomocą systemu NIBE uPLINK. 

Darmowa energia ze słońca 

dopełnieniem energooszczędnego systemu są kom-
pletne zestawy fotowoltaiczne NIBE PV do produkcji 
energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. 

NIBE-BIAWAr sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90, faks 85 662 84 09 
pompyciepla@biawar.com.pl
www.nibe.pl
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Inteligentny i wielozadaniowy system NIBE nagrodzony 
Złotym Medalem Targów ENEX

System NIBE składający się z jednostki AMS 
10-6, rekuperatora ErS 10-400, zestawu foto-
woltaicznego NIBE PV oraz zaawansowanego 
sterownika SMO 40 został doceniony i nagro-
dzony Złotym Medalem Targów ENEX 2019. Sys-
tem ten zapewnia komfortowe, ekonomiczne  
i ekologiczne ogrzewanie, chłodzenie, produkcję 
c.w.u oraz wentylację z odzyskiem ciepła, wy-
korzystując energię słoneczną. Moduł SMO 40 

umożliwia sterowanie pompą ciepła, rekupera-
cją oraz przekazuje informacje o bieżącej pro-
dukcji energii elektrycznej ze słońca do pom-
py ciepła, która automatycznie zwiększa swoją 
wydajność. Sterowany zdalnie przez aplikację 
NIBE uPLINK system zapewnia niemal zerowe 
rachunki za energię oraz eliminuje emisję CO2  
i innych zanieczyszczeń do atmosfery. 
100% energii potrzebnej do domu pochodzi z OZE!

rekuperator NIBE ErS

System NIBE zapewnia ogrzewanie, chłodzenie, produkcję c.w.u. oraz wentylację z odzyskiem 
ciepła, wykorzystując energię słoneczną
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Na rynku dostępna jest cała gama termostatów 
i regulatorów pokojowych oraz pogodowych, które 
na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo podobne. 
Jednak i w tym przypadku diabeł tkwi w szczegó-
łach. Jak dokonać najlepszego wyboru skoro do dys-
pozycji mamy termostaty, regulatory, pokojowe, po-
godowe, ON/OFF, modulacyjne, bez programowania, 
z programowaniem dobowym lub tygodniowym,  
a w perspektywie …rachunki za ogrzewanie? Czy 
trzeba być fachowcem z dziedziny techniki grzew-
czej, aby system ogrzewania zapewniał nie tylko wy-
soki komfort, ale również możliwie niskie rachunki 
za jego eksploatację? 

Okazuje się, że porównanie regulatorów przezna-
czonych do sterowania kotłem lub całym systemem 
grzewczym nie jest takie trudne. dyrektywa ErP okre-
śla klasy regulatorów temperatury od I do VIII, przy-
porządkowując każdej klasie regulatora odpowied-
ni udział w sezonowej efektywności energetycznej 
ogrzewania pomieszczeń. Najprostsze i najtańsze ter-
mostaty pokojowe ze sterowaniem ON/OFF (dwupo-
łożeniowym włącz/wyłącz) mają klasę I, a ich udział 
w sezonowej efektywności energetycznej to zaled-
wie 1%. Najwyższej klasy zestawy regulacji jak np. re-
gulator Bosch EasyControl CT200 z trzema bezprze-
wodowo sterowanymi głowicami termostatycznymi  

Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru systemów grzewczych, jakim kierują się użytkownicy 
mieszkań oraz domów jest komfort eksploatacji oraz efektywność energetyczna decydująca o wysokości 
rachunków za ogrzewanie. W przypadku nowych, jak i modernizowanych instalacji najwięcej uwagi 
poświęca się zaletom kotła grzewczego. Jednak niemniej ważne jest sterowanie kotłem i całym systemem. 

Regulatory z klasą –  
system regulacji Bosch EMS2

Oczywiście wyboru systemu regulacji 
należy dokonać w porozumieniu  
z projektantem lub instalatorem. 
Jednak wiedza o klasie regulatora 
będzie na pewno ułatwieniem 
przy podjęciu świadomej decyzji 
odnośnie najbardziej optymalnego 
rozwiązania, zapewniającego 
wysoki komfort użytkowania i efekt 
energetyczny mający wpływ na 
koszty eksploatacji instalacji.
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ma klasę VIII, co oznacza, że udział w sezonowej 
efektywności energetycznej ogrzewania pomiesz-
czeń to aż 5%. Ponieważ efektywność zestawu: ko-
cioł plus regulator sumuje się, w praktyce oznacza 
to, że w przypadku gazowego kotła kondensacyjne-
go o efektywności energetycznej 94% zastosowanie 
taniego regulatora-termostatu klasy I poprawi se-
zonową efektywność energetyczną zaledwie o 1%, 

czyli osiągnie 95%, a w przypadku klasy VIII poprawi  
o 5%, czyli wzrośnie do 99%. 
Oba parametry powinny być deklarowane przez pro-
ducenta regulatora, właśnie w celu łatwej weryfika-
cji przez użytkownika oraz w celu obliczenia łącznej 
efektywności energetycznej zestawu urządzeń sta-
nowiących źródło ogrzewania. 
Systemy regulacji EMS2 marki Bosch to szeroka gama 

robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, junkers-infolinia@pl.bosch.com
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regulator pogodowy CW100 regulator pogodowy CW400 regulator pokojowy Cr10

Moduł radiowy Cr100rF
Zestaw regulatora CT200 z trzema zdalnie programowalnymi głowicami 
termostatycznymi

sterowników umożliwiających wysoką klasę regu-
lacji systemu ogrzewania. Oprócz wspomnianego 
wcześniej zestawu Bosch EasyControl CT200 z elek-
tronicznymi głowicami termostatycznymi (klasa 
VIII, 5%), w ofercie znajdują się regulatory pokojo-
we Cr10 i Cr100rF (klasa V, 3%), Cr100rF (klasa VI, 
4%) oraz regulatory pogodowe CW100 i CW400 (kla-
sa VI, 4%). W zależności od potrzeb i konfiguracji 
elementów systemu umożliwiają one sterowanie 
modulacją gazowego kotła kondensacyjnego, ob-
sługę od jednego do ośmiu obiegów grzewczych 
lub do 20 stref grzewczych, współpracę z systema-
mi solarnymi, podgrzewaniem wody do celów sa-
nitarnych oraz zarządzanie zarówno z poziomu re-
gulatora, jak i urządzeń mobilnych takich, jak 
smartfon lub tablet.
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Zły stan powietrza istotnie wpływa na przecięt-
ną długość życia mieszkańca Europy. Słowa te nie są 
już domysłem, a efektem wieloletnich badań, które 
opublikowano m.in. w raporcie „Zrównoważone  
Miasta. Życie w zdrowej atmosferze”. Badania wyka-
zały, że znajdujące się w atmosferze szkodliwe związ-
ki skracają je o prawie 9 miesięcy. Skutki smogu naj-
bardziej odczuwalne są na terenach miejskich, 
głównie zimą i mają związek z paleniem w kotłach  
i piecach. Najczęściej z występowaniem smogu mamy 
do czynienia, kiedy w powietrzu znajduje się dużo 
zanieczyszczeń, a warunki atmosferyczne tj. brak 
wiatru i mgła, sprzyjają ich koncentracji. Zjawisko to 
negatywnie wpływa na układy oddechowy i krąże-
nia. Skutecznym sposobem na zmniejszenie proble-
mu, może być zmiana sposobu ogrzewania, z węglo-
wego na gazowe.

Czysta energia

Gaz ziemny uznawany jest za jedno z najczystszych 
paliw wykorzystywanych do ogrzewania domu.  
Nie bez znaczenia jest też fakt, że prace wydobywcze 
służące do jego pozyskania, także nie stanowią za-
grożenia dla środowiska. Podczas procesu spalania 
gazu powstaje para wodna, dwutlenek węgla i nie-
wielkie ilości tlenku azotu. Kocioł gazowy nie emitu-
je za to pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszone-
go PM2,5 czy benzo(a)pirenu, które są wytwarzane 
przez urządzenia grzewcze starszego typu, np. pie-
ce węglowe. Eliminuje również pokusę spalania róż-
nego rodzaju śmieci. Stosowanie kondensacyjnych 
kotłów gazowych nie wpływa więc na wzrost pro-
dukcji trujących gazów, nieprzyjemnego zapachu, 
sadzy oraz pyłu.

Zmiana sposobu ogrzewania domu na nowoczesną instalację z kondensacyjnym 
kotłem gazowym niesie ze sobą wiele korzyści. Jedną z nich jest niewielka 
emisja szkodliwych substancji do atmosfery, co przekłada się na lepszą jakość 
powietrza, wolną od pyłów zawieszonych. W ten sposób nie zatruwamy siebie  
i środowiska, a nasze zdrowie jest w lepszej kondycji.

Kondensacyjny 
kocioł gazowy 
skuteczną bronią  
w walce ze smogiem
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Znaczące różnice w ilości emisji 
zanieczyszczeń

różne rodzaje kotłów oraz paliwa w nich stosowa-
ne do ogrzania domu, generują odmienne ilości za-
nieczyszczeń. Poziom szkodliwych substancji emi-
towanych do atmosfery w niektórych przypadkach 
może się różnić znacząco. Wydawać by się mogło, 
że paląc w niewielkim kotle węglowym, oddziały-
wanie na środowisko jest znikome. Należy jednak 
wziąć pod uwagę, że tego typu urządzeń jest w Pol-
sce kilka milionów, a rocznie emitują one w sumie ok. 
100 tys. ton pyłów. W rejonach, w których jest dużo  

domów z ogrzewaniem węglowym, ilość szkodliwych 
substancji emitowanych do atmosfery przekracza 
dopuszczalne normy. W przypadku kotła węglowe-
go automatycznego, w którym paliwem jest węgiel 
kamienny lub ekogroszek, zanieczyszczenia emito-
wane przy spaleniu 1 tony węgla wynoszą: 9,60 kg 
tlenku siarki, 3,20 kg tlenku azotu, 10 kg tlenku węgla,  
10 kg pyłu (zawieszonego) oraz 0,003 kg benzo(a)pire-
nu. dla kotła węglowego zasypowego, gdzie paliwem 
jest węgiel kamienny orzech przy spaleniu 1 tony wę-
gla emisja zanieczyszczeń wynosi: 14 kg tlenku siar-
ki, 2,10 kg tlenku azotu, 50 kg tlenku węgla, 10 kg pyłu 
(zawieszonego) oraz 0,015 kg benzo(a)pirenu. Sytuacja 
jest zgoła odmienna dla kotła gazowego. Wystarczy 
wspomnieć, że podczas spalenia 1 m3 gazu ziemne-
go do atmosfery oddawanych jest przez kocioł: 0,08 g 
tlenku siarki, 1,65 g tlenku azotu, 0,30 g tlenku węgla, 
2000 g dwutlenku węgla, znikome ilości pyłu (zawie-
szonego) - 0,0005 g oraz niemal brak benzo(a)pirenu.
Porównując kotły węglowe z gazowymi, okazuje się, 
że emisja pyłu zawieszonego PM10 jest kilkaset razy 
wyższa niż w przypadku urządzenia gazowego, z ko-
lei w przypadku emisji benzo(a)pirenu różnica jest 
jeszcze większa.
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de dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław
tel. 71 71 27 400, faks 71 341 19 76 
infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl, www.blog.dedietrich.pl 

Zaprezentowane wyniki pokazują, jak 
duży wpływ na zanieczyszczenie po-
wietrza mają urządzenia opalane wę-
glem. Zastąpienie ich kondensacyj-
nymi kotłami gazowymi, wpłynie 
korzystnie nie tylko na środowisko, 
ale również na nasze zdrowie.
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Instalacja fotowoltaiczna:  
on-, off-grid czy hybrydowa 

Praca z siecią lub poza nią

krzySztof Gnyra

Najczęściej instalacje fotowoltaiczne wykonuje się w domach jednorodzinnych. Ich moc zwykle nie przekracza 10 kWp. W zależności od potrzeb 
i oczekiwań inwestora mogą współpracować z siecią energetyczną, pracować niezależnie od sieci oraz łączyć zalety obu tych rozwiązań. 
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po zastosowaniu instalacji PV będą mogli korzystać 
z własnego prądu słonecznego w przypadku zani-
ku napięcia w sieci energetycznej. dla ochrony pra-
cowników usuwających awarię sieci energetycznej, 
inwerter odłączy instalację PV od sieci i od instalacji 
domowej. Tak więc, przy braku prądu z sieci instala-
cja PV nie będzie zasilać odbiorników energii elek-
trycznej w domu. Chociaż można to rozwiązać, bu-
dując hybrydową instalację PV.
Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci wyko-
nuje zakład energetyczny. Przy okazji wymienia sta-
ry licznik analogowy na nowy dwukierunkowy, któ-
ry mierzy ilość prądu pobranego z sieci oraz ilość 
prądu fotowoltaicznego do niej wprowadzonego.  
W przypadku licznika cyfrowego może wystarczyć 
tylko jego przeprogramowanie. 
Jeśli instalacja PV zostanie wykonana i uruchomiona 
przed wymianą lub przeprogramowaniem licznika, mo-
żemy spodziewać się wyższych rachunków za energię 
elektryczną. Licznik jednokierunkowy będzie bowiem 
mierzył ilość prądu fotowoltaicznego wprowadzonego 
do sieci. Jednak, nie będzie wiedział, że jest to prąd od-
dany i wskaże go jako zużycie prądu przez dom. 

Instalacja wyspowa (off-grid)

rozwiązania te stosowane najczęściej w budynkach 
niepodłączonych do publicznej sieci energetycznej. 
Obecnie są jednak jeszcze rzadko wybierane przez 
inwestorów ze względu na konieczność przewymia-
rowania instalacji i wyposażenia jej w akumulatory, 
co znacznie podnosi koszt inwestycji. 
Instalacja off-grid może być doskonałym rozwiąza-
niem dla domku letniskowego, w którym przebywa-
my głównie w okresie letnim. Czyli, gdy mamy do dys-
pozycji dużo energii słonecznej. 
Może sprawdzić się też jako alternatywny system za-
silania, np. w przypadku zaniku prądu sieciowego.

Instalacja hybrydowa

Instalacja sieciowa (on-grid)

dodatkowo, inwerter pełni funkcje kontrolne i zabez-
pieczające oraz pokazuje statystyki produkcji ener-
gii elektrycznej.
W instalacji on-grid, w pierwszej kolejności prąd sło-
neczny wykorzystywany jest do zasilania domowych 
odbiorników energii elektrycznej. Jeśli w danej chwili 
jest go więcej niż potrzebuje budynek, tzw. nadwyż-

ki odprowadzane są do publicznej sieci energetycz-
nej, która staje się magazynem energii. 
Jest to rozwiązanie najczęściej stosowane w domo-
wych instalacjach. 
Odpowiednio zaprojektowana instalacja PV pozwa-
la maksymalnie wykorzystać słoneczne letnie dni do 
produkcji energii elektrycznej, której nadwyżki od-
prowadzane są do sieci energetycznej. W okresach 
przejściowych i w zimie, w 80% bezpłatnie odbierze-
my z sieci zmagazynowany w niej wcześniej prąd sło-
neczny. W ten sposób, wyprodukowany w lecie prąd 
możemy wykorzystać również do ogrzewania budyn-
ku w zimie, np. do zasilania pompy ciepła. 
W instalacjach połączonych z siecią, duże znaczenie 
ma dokładne określenie zapotrzebowanie na energię 
elektryczną budynku i optymalne zaprojektowanie 
instalacji PV. Jeśli znacznie przewymiarujemy insta-
lację fotowoltaiczną, będzie ona produkowała więcej 
energii elektrycznej niż potrzebuje budynek. Wów-
czas, bezpowrotnie stracimy zmagazynowane w sie-
ci nadwyżki prądu, którego w ciągu roku nie wyko-
rzystamy – po prostu przepadną. 
Niektórzy właściciele domów często oczekują, że 

Instalacja fotowoltaiczna połączona 
jest z publiczną siecią energetyczną 
(podłączona do sieci). 
Energia elektryczna z modułów PV 
(prąd i napięcia stałe) przekształcana 
jest przez inwerter sieciowy na prąd 
i napięcie przemienne o parametrach 
zgodnych z parametrami sieci niskie-
go napięcia (230/400 V, 50 Hz) i wyko-
rzystywana do zasilania domowych 
urządzeń elektrycznych.

Jest to instalacja, która nie współpra-
cuje z publiczną siecią energetyczną. 
Prąd stały z modułów PV zamienia-
ny jest przez inwerter wyspowy na 
prąd przemienny o odpowiednich 
parametrach i wykorzystywany do 
zasilania domowych urządzeń elek-
trycznych. Nadwyżki energii z insta-
lacji PV magazynowane są w akumu-
latorach/bateraich, z których będzie 
można je odzyskać, np. gdy instala-
cja fotowoltaiczna nie pracuje, wie-
czorem i w nocy. 

Instalacja hybrydowa łączy zalety 
instalacji off-grid (wyspowej) i on-
-grid (sieciowej). Może być idealnym 
rozwiązaniem, jeśli zależy nam na 
maksymalnym wykorzystaniu prą-
du słonecznego na potrzeby własne 
budynku. Po odłączeniu się od sieci, 
instalacja może pracować wyspowo 
– zasilać odbiorniki w budynku przy 
braku prądu z sieci. 
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W domach jednorodzinnych ok. 10-30% prądu fo-
towoltaicznego wykorzystywane jest od razu przez 
urządzenia elektryczne, na potrzeby własne. Niewy-
korzystana od razu część, jako nadwyżka odprowa-
dzana jest do publicznej sieci energetycznej.
W zależności od zastosowanej mocy instalacji PV  
i pojemności akumulatorów, instalacja hybrydowa 
pozwala zwiększyć wykorzystanie prądu fotowol-
taicznego na potrzeby własne budynku do 50-80%. 
Instalacja hybrydowa może pracować w trybie sie-
ciowym, jak również w trybie wyspowym, wykorzy-
stując akumulatory jako magazyn energii. Instalację 
taką można zrealizować za pomocą dwóch inwerte-
rów – sieciowego i wyspowego lub stosując jeden in-
werter hybrydowy.
układ sterujący instalacji hybrydowej kontroluje prze-
pływ energii dążąc do: 
- maksymalnego wykorzystania prądu fotowoltaicz-
nego na potrzeby własne budynku; 
- jak największego ograniczania poboru prądu z sieci; 
- jak najmniejszej ilości prądu PV odprowadzanego 
do sieci.
W cyklu dnia odbywa się to w następujący sposób: 
• rankiem instalacja fotowoltaiczna (PV) dostarcza 
mało prądu słonecznego – odbiorniki elektryczne 
zasilane są z sieci i prądem z instalacji PV; akumula-
tory nie są ładowane;
• przedpołudnie w słoneczny dzień oznacza zwiększo-
ną produkcję prądu słonczego – wszystkie domowe 
odbiorniki zasilane są przez instalację PV; jeśli ilość 
prądu słonecznego przewyższa aktualne potrzeby 
urządzeń w budynku, nadmiar słonecznej energii 
elektrycznej kierowany jest do ładowania akumula-
torów, zamiast do sieci energetycznej; 
• słoneczny dzień, po południu – akumulatory są 
już całkowicie naładowane, a instalacja PV produ-
kuje więcej prądu niż potrzebują domowe odbior-
niki – nadwyżka prądu słonecznego kierowana jest 
do sieci energetycznej;
• wieczorem, wydajność instalacji PV maleje i nie 
wystarczy na całkowite pokrycie potrzeb budynku, 

wówczas inwerter uzupełnia brakującą ilość energii  
z akumulatorów – pobiera prąd słoneczny wcześniej 
w nich zmagazynowany, zamiast pobierać prąd z sieci; 
• w nocy instalacja PV nie pracuje – akumulatory zasi-
lają budynek. Jeśli ilość zgromadzonego w nich prą-
du jest niewystarczająca, wówczas brakująca część 
pobierana jest z sieci.
Obowiązujące przepisy nakładają na właściciela in-
stalacji fotowoltaicznej obowiązek umożliwienia za-
kładowi energetycznemu jej zdalne wyłączenie. Spo-
wodowane jest to obawami, że przestarzałe sieci 
energetyczne mogą nie wytrzymać nadmiernej ilo-
ści prądu fotowoltaicznego. dlatego zakład energe-
tyczny może zdalnie odłączać instalacje PV. Przepi-
sy nie są precyzyjne i nie mówią, kiedy dokładnie 
może to zrobić, na ile godzin i czy z racji odłączenia 
właścicielowi przysługuje jakaś forma rekompensa-
ty za przymusowe odłączenie. 
uwzględniając powyższe, instalacja hybrydowa może 
być doskonałym rozwiązaniem przy często powta-
rzających się odłączeniach instalacji PV od sieci. 

PV do c.w.u.

Jest to rozwiązanie alternatywne 
dla instalacji kolektorów słonecz-
nych. Produkowany przez panele PV 
prąd stały zasila grzałkę lub grzałki 
elektryczne, które zamieniają go na 
ciepło i ogrzewają ciepłą wodę użyt-
kową (c.w.u.).
Zwykle instalacje tego typ wyposa-
żane są w moduły PV o mocy ok.  
2 kWp. W zależności od rodzaju mo-
dułów znajduje się w niej ok. 8 do  
12 paneli fotowoltaicznych. 
Nad pracą instalacji czuwa sterow-
nik grzałek. Kontroluje on parame-
try prądu przekazywane do grzałki. 
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Instalacja PV do c.w.u. może być alternatywą dla ko-
lektorów słonecznych: 
· łatwiej jest poprowadzić dwa przewody elektryczne 
4 mm2, niż przewody hydrauliczne o znacznie więk-
szej średnicy;
· sterownik reguluje prąd doprowadzany do grzał-
ki oraz kontroluje temperaturę wody użytkowej  
w zbiorniku, dzięki temu instalacja nie przegrzeje 
się i nie ma problemu stagnacji, jaki może występo-
wać w przypadku kolektorów słonecznych. Po prze-
kroczeniu zadanej temperatury układ rozłącza się  
i grzałka nie pracuje;
· w PV nie ma cieczy transportującej ciepło, więc nie 
ma niebezpieczeństwa rozszczelnienia instalacji;
· nie trzeba kontrolować i wymieniać płynu solarnego.
Natomiast wadą instalacji PV do c.w.u. będzie koniecz-
ność zajęcia większej powierzchni dachu przez modu-
ły, niż w przypadku dwóch kolektorów słonecznych. 
W tego rodzaju instalacjach stosuje się najczęściej 
dedykowane grzałki elektryczne, o jednym lub kil-
ku elementach grzewczych. Specjalna konstrukcja 
grzałki powoduje, że element grzewczy o najmniej-
szym oporze załącza się już przy minimalnym na-
słonecznieniu. 
Jeden z elementów grzewczych może być zasilany 
prądem sieciowym. Przy małej efektywności insta-
lacji PV, np. pochmurna pogoda, woda użytkowa 
może być ogrzewana do wymaganej temperatury 
w tradycyjny sposób. 
Instalacje PV do c.w.u. są rzadko stosowane. Obec-
ne przepisy prawa pozwalają wykonać instalację PV 
dla całego domu, w tym również do jego ogrzewania. 
Przy wykorzystaniu systemu magazynowania prądu 
słonecznego w sieci energetycznej, jest to najbardziej 
uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie. 

Małe instalacje PV 

Małe instalacje fotowoltaiczne oferowane są często  
w zestawach do samodzielnego złożenia. Można je 
wykorzystać do zasilania urządzeń 12 V, jak również 

230 V; do oświetlenia, ładowania telefonu, tabletu, 
komputera, do zasilania czajnika, telewizora, lodów-
ki czy hydroforu. Można je również wykorzystać do 
podtrzymania pracy pompy solarnej, pracy kotła na 
paliwo stałe, itd. 
Pracą instalacji steruje regulator ładowania. Zasila-
ny jest prądem stałym z modułów PV i przekazuje 
określoną wartość prądu do ładowania akumulato-
ra, która zależy od stopnia jego naładowania.
regulator kontroluje stan naładowania akumula-
tora, żeby nie został przeładowany lub nadmiernie 
rozładowany.
do regulatora można bezpośrednio podłączyć od-
biorniki prądu stałego 12V. Często regulator ma rów-
nież port uSB, do którego możemy podłączyć np. te-
lefon komórkowy czy laptop. 
W małych instalacjach łatwo możemy korzystać ze 
słonecznego prądu w postaci prądu przemiennego. 
Wystarczy niewielkim kosztem dołożyć przetworni-
cę prądu z tzw. sinusem modyfikowanym (nie jest to 
pełny sinus jak w sieci, ale po trapezie). Można rów-
nież zastosować przetwornicę w pełnym sinusie, ale 
wiąże się to ze znacznie większym wydatkiem.

Oferta PV  
przykładowych firm

VIeSSmANN
Strona internetowa: kliknij
Prospekt: kliknij
VAIllANt
Strona internetowa: kliknij
Prospekt: kliknij
HeWAleX
Strona internetowa: kliknij
ImmeRgAS
Strona internetowa: kliknij
SuNtRAck
Strona internetowa: kliknij
Przykładowe zestawy fotowoltaiczne: kliknij
VOStI
Strona internetowa: kliknij
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ekosystem Twojego domu!

Moduły fotowoltaiczne Vitovolt 300 są „bazą” (źró-
dłem energii elektrycznej) dla wielu innych urządzeń 
w domu, także korzystających z czystej energii od-
nawialnej jak pomp ciepła, czy rekuperatorów. Jeśli 
uwzględnimy jeszcze, jako alternatywę dla pomp cie-
pła, gazowe kotły kondensacyjne lub kompaktowe 
centrale grzewcze, to otrzymamy ciekawą propozycję 
kompletnego systemu dla domu. Firma Viessmann  
przygotowała specjalną ofertę nowoczesnych urzą-
dzeń grzewczych skomponowanych w korzystne 
pakiety cenowe w ramach akcji Ekosystem Twoje-
go domu!
Jaka jest jednak w tej akcji rola projektanta insta-
lacji, czy instalatora? To proste: to od nich w dużej 
mierze zależy, jakie rozwiązanie wybierze inwestor  
i trzeba mu w tym doradzić. 

Dlaczego Vitovolt 300?

Moduły/panele fotowoltaiczne firmy Viessmann  
przekonują wysokimi wartościami mocy, bezkom- 
promisową jakością i obszernymi gwarancjami pro-
duktu i osiągów. Ponadto w stanie dostawy wszystkie 
moduły mają wyłącznie dodatnią tolerancję mocy. 
Oznacza to dodatkową moc, nawet rzędu 5 Wp. Mo-
duły fotowoltaiczne przystosowane są do stosowania 
na dachach domów jednorodzinnych oraz obiektów 
użytkowych i przemysłowych.
Pakiety Vitovolt 300 w ramach akcji Ekosystem Two-
jego domu! obejmują nie tylko panele fotowoltaicz-
ne wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym 
i 10-letnią gwarancją na panele, ale także – co jest 
szczególnie ważne dla inwestora – profesjonalne 
doradztwo, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz 
opiekę serwisową.
Warto pamietać, że dla instalacji fotowoltaicznych usta-
wa OZE przewiduje możliwość zużywania prądu wy-
tworzonego na miejscu do pokrycia potrzeb własnych, 
unikając w ten sposób poboru droższego prądu z sieci.  

Planując domowe instalacje, niewątpliwie warto rozważyć montaż paneli fotowoltaicznych wykorzystujących niewyczerpalną 
energię promieniowania słonecznego, które pozwalają na produkcję prądu na własne potrzeby. Moduły fotowoltaiczne 
Vitovolt 300 dostępne są teraz w gotowych pakietach jako praktycznie instalacja fotowoltaiczna „pod klucz”.

Panele Vitovolt 300 w programie 
Ekosystem Twojego domu

Viessmann stawia na pakietowe rozwiązania w atrakcyjnych cenach

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.

http://www.instalreporter.pl
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Obecnie prosument, m.in. przeciętny Kowalski, może od-
dać do sieci niewykorzystaną na własne potrzeby ener-
gię elektryczną i odebrać ją w późniejszym okresie, ale 
pomniejszoną o 20% (dotyczy instalacji PV do 10 kWp). 
Jest to obecnie dużo korzystniejsze rozwiązanie niż ma-

gazynowanie energii w tradycyjnych akumulatorach.
Więcej informacji o pakietach Vitovolt 300 i akcji 
ekosystem twojego domu!:
- przejdź do info o akcji 
- przejdź do info o Vitovolt

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
www.viessmann.pl 
dowiedz się więcej: 0801 002345
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Vitovolt 300 

VITOVOLT 300 to polikrystaliczne lub monokrystaliczne panele fotowoltaiczne. Produkowane są one 
w fabryce należącej do firmy Viessmann, dzięki czemu, chcąc reklamować panele, nie musielibyśmy 
wysyłać ich do producenta w Azji. Aktualnie największą popularnością cieszą się monokrystaliczne 
panele o mocy 305 Wp oraz 310 Wp.

główne cechy modułów
• Sprawność modułu do 19,1%.
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna na duże obciążenia śniegiem (5400 Pa) i wiatrem (2400 Pa) 
dzięki odpornej na korozję ramie aluminiowej.

• Zastosowanie wysokiej jakości mar-
kowych komponentów do optymal-
nej ochrony przed przegrzaniem (hot 
spot), dla znakomitych właściwości 
przy niskim nasłonecznieniu i niewiel-
kiej degradacji. Szyba ze szkła solar-
nego o grubości 3,2 mm z powłoką 
antyrefleksyjną dla najwyższego uzysku 
solarnego.
• Sprawdzona odporność na działanie 
mgły solnej i amoniaku umożliwia zasto-
sowanie w rejonach nadmorskich oraz  
w gospodarstwach rolnych.
• Rozdział mocy dla uzyskania dodatku 
mocy wynoszącego do 5 Wp na moduł.
• Certyfikaty zgodne z IEC 61215  
i IEC 61730 gwarantują spełnienie 
międzynarodowych standardów jakości.

gwarancja produktowa
10 lat: gwarancja firmy Viessmann

gwarancja wydajności/osiągów 
ogniw
min. 97% po roku 
min. 80% po 25 latach

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/ekosystem.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/ekosystem/vitovolt-300.html
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Systemy fotowoltaiczne znajdują zastosowanie w:
1. instalacjach nieprzyłączonych do sieci (tzw. wy-
spowych/ autonomicznych) z systemami magazy-
nowania energii elektrycznej,
2. instalacja przyłączonych do sieci energetycznej,
3. dużych instalacjach fotowoltaicznych bezpośred-
nio podłączonych do sieci średniego napięcia.

Moduły fotowoltaiczne auroPOWER

System modułów auroPOWEr oferowany jest w 3 
wersjach, o mocach od 290 do 305 W/m2. Nowocze-
sny design i liczne akcesoria montażowe pozwalają 
na estetyczny montaż na różnych powierzchniach: 
dachach skośnych, dachach płaskich, elewacjach 
itp. Na moduły fotowoltaiczne oraz inwerter Vaillant 
udziela 10 lat gwarancji.

Nowe falowniki auroPOWER 

umożliwiają klientom przekształcenie, niemal bez 
strat, energii elektrycznej pozyskanej z ogniw fo-
towoltaicznych w prąd, który nadaje się do zasi-
lania urządzeń w domu. Sprawność sięgająca 
98,7% pozwala uzyskać wyjątkowo dużą moc do 
zasilania urządzeń domowych. dla klientów ozna-

Fotowoltaika marki Vaillant  
– moduły auroPOWER 

Produkcja energii elektrycznej… do zasilania pomp ciepła, rekuperatorów 

Każdy system auroPOWEr  
Vaillant składa się z:

• moduły fotowoltaiczne z monokrystalicznymi ogni-
wami krzemowymi o standardowych wymiarach (moż-
na stosować od 5 do 20 modułów) do montażu na ze-
wnątrz.
• falownik zamieniający prąd stały produkowany przez 
moduły, na prąd zmienny, o różnych zakresach mocy, 
do podłączenia do sieci elektrycznej budynku.
• moduły sterujące do zarządzania zasilaniem oraz dyna-
micznego sterowania wprowadzaniem energii do sieci.
• wysokiej klasy system montażowy.

Vaillant w domowych systemach 
stawia na zintegrowane rozwiązania: 
fotowoltaika + pompa ciepła + 
rekuperacja, a wszystko regulowane 
i kontrolowane systemowym 
regulatorem multiMATIC VRC 
700. Zacznijmy więc od produkcji 
energii elektrycznej dla takiego 
kompleksowego rozwiązania. 
System auroPOWER to instalacja 
fotowoltaiczna wytwarzająca 
prąd na potrzeby domowników. 
Nadmiar wyprodukowanej energii 
można oddać do sieci, żeby 
potem odebrać w miesiącach 
zimowych (net-metering). 
Dzięki wyselekcjonowanym 
komponentom, moduły 
fotowoltaiczne auroPOWER 
zapewniają wydajną, długą  
i niezawodną pracę. Zaprojektowane 
i przetestowane pod kątem 
wysokiej kompatybilności z innymi 
komponentami, zapewniają 
łatwą instalacją i wydajną pracę 
urządzenia przez lata.

http://www.instalreporter.pl
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cza to znaczne zmniejszenie wydatków na energię.
dzięki wyposażeniu w osprzęt w postaci modu-
łu do zarządzania zasilaniem falownik staje się in-
teligentnym „mózgiem” instalacji fotowoltaicznej. 
Moduł tak steruje zasilaniem energią elektryczną  
z ogniw fotowoltaicznych i jej zużyciem, aby optymal-
nie wykorzystać samodzielnie wytworzoną energię. 
Wielkość zużycia wytworzonej energii elektrycznej 
można ponadto odczytać z licznika, aby jeszcze efek-
tywniej zarządzać poborem.
dane techniczne falownika:
— sprawność falownika do 98,7%,
— moc 2, 3, 4, 5 i 6 kW,
— wymiary (W x S x G): 608 x 340 x 222 mm.

auroPOWeR VPV P 290
Te moduły z ogniwami z 

krzemu monokrystalicznymi 
charakteryzują się doskonałym 
stosunkiem ceny do mocy. Moc 
wyjściowa wynosząca 290 Wp 

łączy się z atrakcyjnym wyglądem: 
błękitne ogniwa w srebrnej ramie 

na białym laminacie foliowym.

auroPOWeR VPV P 300
dzięki eleganckiemu projektowi 

z czarnymi ogniwami, czarną 
ramą i laminatem foliowym 

można je idealnie zabudować 
w dachu. Moc wyjściowa tych 

modułów z ogniwami z krzemu 
monokrystalicznego  

wynosi 300 Wp.

auroPOWeR VPV P 305
Nasze moduły, które  

osiągają maksymalną moc  
z niewielkiej powierzchni.  

dzięki zastosowaniu ogniw  
z krzemu monokrystalicznego 
i białego laminatu foliowego 

ogniwa osiągają najwyższą moc 
wynoszącą 305 Wp.

Przykład instalacji: wentylacja pomieszczeń mieszkalnych z zastosowaniem rekuperatora recoVAIr, 
ogrzewanie pompą ciepła powietrze-woda aroTHErM z modułem hydraulicznym uniTOWEr, energia 
elektryczna zapewniona przez ogniwa auroPOWEr VPV P 290

http://www.instalreporter.pl
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Główne korzyści zastosowania 
auroPOWER dla użytkownika

• Niższe rachunki za energię elektryczną - energia 
elektryczna wytwarzana z energii słonecznej może 
być zużywana na miejscu na własne potrzeby. Każ-
da zużyta kilowatogodzina tej energii elektrycznej 
chroni użytkownika końcowego przed konieczno-
ścią zakupu energii elektrycznej od swojego do-
stawcy. Im wyżej wzrastają koszty energii elektrycz-
nej, tym większa wartość instalacji fotowoltaicznej.
• Wzrost wartości nieruchomości- instalacja fotowolta-
iczna na dachu zwiększa wartość sprzedawanej lub wy-
najmowanej nieruchomości. Zwłaszcza przy sprzedaży, 
wartość samej instalacji fotowoltaicznej nie jest jedy-
nym aspektem branym pod uwagę – uwzględniane są 
również spodziewane przychody z produkcji energii.
• Bezgłośne wytwarzanie energii- proces zamiany 

energii słonecznej na energię elektryczną jest całko-
wicie bezgłośny – odległy od tego w sektorze ener-
gii nieodnawialnej.
• Ochrona środowiska- dzięki instalacji fotowoltaicz-
nej ludzie mogą przyczynić się do ochrony środowi-
ska, dzięki czemu konwencjonalne elektrownie wę-
glowe i jądrowe będą stopniowo wycofywane.
• Niskie koszty eksploatacji- instalacja fotowoltaiczna 
produkuje energię elektryczną w pełni automatycz-
nie. Wysoka niezawodność i długa żywotność zapew-
niają bezawaryjne i prawie bezobsługowe działanie.
Vaillant zadbał też o współpracę z wykwalifikowany-
mi partnerami, z którymi współdziała od lat i którzy 
są gwarancją jakości wykonywanych usług. dla użyt-
kownika końcowego oferują oni:
•  kompleksowe doradztwo,
•  profesjonalne projektowanie systemu,
•  instalację i uruchomienie.

Vaillant Saunier duval Sp. z o.o.
al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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VPV P290/2 m SWF VPV P 300/2 m bbF VPV P 305/2 m bWF
moc nominalna [Wp] 290 300 305
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej 
umpp [V]

31,3 31,2 31,4

Prąd w punkice mocy maksymalnej Impp [A] 9,25 9,63 9,72
Napięcie bez obciążenia uoc [V] 39,3 39,4 39,6
Prąd zwarciowy [A] 9,8 9,97 10,06
Wymiary (wys.x sze.x gł.) [mm] 1660x 990x 35 1660x 990x 42 1660x 990x 42
Waga [kg] 19 19 19
Ilość ogniw w module 60 60 60
Rodzaj ogniwa krzemowe mono-

krystaliczne
krzemowe mono-
krystaliczne

krzemowe mono-
krystaliczne

kolor ogniwa czarny czarny czarny
kolor ramy srebrny srebrny srebrny
kolor folii z tworzywa sztucznego biały czarny biały
Sprawność modułu [%] 17,6 18,3 18,6
Przyłącze Skrzynka przyłączeniowa z trzema diodami bocznikującymi. 

Przewód fotowoltaiczny 4 mm2 i wielostykowa złączka wtykowa 
MC4. Długość biegunów 1200 mm (+) oraz 800 mm (-)

Ostatnie dni promocji  
na kamery Testo

Wybrane kamery 
termowizyjne 
testo dostępne 
są w cenach 
promocyjnych.

kamera 
termowizyjna  
testo 865: 
• rozdzielczość: 
160x120 pix
• SuperResolution: 
320x240 pix
• zakres pomiaru:  
-20…+280°C
• czułość termiczna:  
< 120 mK
Cena: 4340 zł netto  
– 3499 zł netto

kamera 
termowizyjna  
testo 872 
• rozdzielczość: 
320x240 pix
• SuperResolution: 
640x480 pix
• zakres pomiaru:  
-30…+650°C
• czułość termiczna: 
< 60 mK
Cena: 11 500 zł netto  
– 9999 zł netto

Promocja obowiązuje 
do 31.03.2019 r.

Alnor – bezpłatne 
szkolenia z rekuperacji

Firma Alnor Systemy Wentylacji zaprasza na szkole-
nie z nowoczesnych central rekuperacyjnych. Ofertę 
kieruje do instalatorów, pracowników firm podwy-
konawczych oraz osób początkujących, chcących 
zdobyć fachową i praktyczną wiedzę. Na zakoń-
czenie uczestnicy otrzymają odpowiednie certy-
fikaty potwierdzające udział w szkoleniu i zdoby-
te umiejętności.
Szkolenie jest podzielone na część teoretyczną (skie-
rowana do osób początkujących w wentylacji me-
chanicznej, które chcą poznać odpowiedzi na pod-
stawowe pytania z nią związane, choćby co to jest 
rekuperacja i jakie są jej zalety nad wentylacją gra-
witacyjną) oraz na część praktyczną.
uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
• jak doradzić klientowi wybór odpowiedniego reku-
peratora
• jak są zbudowane centrale, jak działają i jakie moż-
liwości zapewniają
• jak montować centrale zgodne z Dyrektywą ErP 2018
• jak wykorzystać zaawansowane funkcje automatyki
• jak nie dać się nabrać na nieuczciwe praktyki rynkowe
• jak prawidłowo rozprowadzać instalację, aby unik-
nąć błędów montażowych
• jakie elementy masz do dyspozycji montując insta-
lację wentylacyjną.
 Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów firmy 
Alnor Systemy Wentylacji z wieloletnim doświadcze-
niem w branży HVAC.
Terminy najbliższych szkoleń:
• 03.04.2019, Łódź, m HOTEL***, ul. św. Teresy 111 
(rondo przy ul. Szczecińskiej), 91-222 Łódź
• 14.05.2019, Wrocław, Gem Hotel*** ul. Mianowskie-
go 2B, 51-605 Wrocław
Szkolenie jest bezpłatne, liczba miejsc – ograniczona.
Zapisz się na szkolenie

http://www.instalreporter.pl
https://goo.gl/v3HndR
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Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby zba-
dać zasadność włączenia kominka z płaszczem wod-
nym w istniejący układ grzewczy pod kątem istnie-
jącej instalacji oraz zagrożeń, jakie może spowodować 
włączenie kominka w układ. 

System otwarty…
Zalecany dla użytkowników kominka z płaszczem 
wodnym jest system otwarty układu ogrzewania. 
Niestety taka instalacja ma kilka znaczących minusów.  

Najważniejszym z nich jest stały kontakt czynnika 
grzewczego z powietrzem atmosferycznym. Obec-
ność powietrza w instalacjach grzewczych jest głów-
nym powodem korozji armatury oraz urządzeń obec-
nych w układzie. dodatkowo stałopalne urządzenia 
grzewcze mocno brudzą czynnik krążący w instalacji. 
Jest to przyczyną awarii i przedwczesnego zużycia 
takich elementów na instalacji, jak zawory termosta-
tyczne czy pompy. Kolejnym minusem jest niewątpli-
wie konieczność montażu naczynia przelewowego 
w najwyższym punkcie instalacji, które niejedno-
krotnie znajduje się w przestrzeniach mieszkalnych.
 
…czy system zamknięty
Jednak nowoczesne instalacje grzewcze to instala-
cje typu zamkniętego, czyli pod ciśnieniem. układy 
tego typu charakteryzują się dużo większą efektyw-
nością i żywotnością samej instalacji, jak i urządzeń, 
które w niej działają. A to w dużej mierze dzięki moż-
liwości usunięcia powietrza z instalacji. Powstaje 
więc pytanie. czy włączyć kominek z płaszczem 
do zamkniętego systemu ogrzewania? Przecież 
przy zastosowaniu kilku wymaganych form zabez-
pieczenia prawo pozwala na zamknięcie systemu 
ogrzewania, w którym źródłem ciepła jest kocioł 
stałopalny. Należy jednak pamiętać, że pomimo 
zastosowania wszystkich wymaganych prawem 
„bezpieczników”, może dojść do niekontrolowane-
go wzrostu ciśnienia, co w wielu przypadkach grozi 
uszkodzeniem elementów instalacji. układ zamknię-
ty jest zabezpieczony przed taką sytuacją. Naczy-
nie przeponowe wspólnie z zaworem bezpieczeń-
stwa chronią całą instalację. 

Tak, jak tysiące lat temu jaskinia ogrzewana była 
przez ogień, tak dzisiaj również energię cieplną do 
ogrzania domów w większości przypadków uzysku-
je się poprzez spalanie paliwa – jednak odbywa się 
to w sposób zamknięty w szczelnych komorach spa-
lania. A to przecież właśnie widok płomienia działa 
kojąco. Widok palących się szczap drewna pozytyw-
nie nastraja, relaksuje i odpręża. Większość inwesto-
rów mając do dyspozycji nowoczesne systemy grzew-
cze, jako główne źródło ciepła wybiera urządzenia 

zaawansowane technologicznie. Jednak nadal wy-
kazują też chęć posiadania urządzenia, które dostar-
czy widoku otwartego ognia. Te wymagania świet-
nie spełniają kominki, które dzięki ciekawym formom 
znajdują miejsce w przeróżnych aranżacjach wnętrz. 
użytkownicy kominków chcą również wykorzysty-
wać ciepło emitowane przez palące się drewno. ro-
dzi się więc pytanie: czy do nowoczesnej instalacji 
grzewczej można dołączyć zwykły kominek, w któ-
rym użytkownik będzie palił od czasu do czasu?  

Przez wieki ewolucji człowieka i techniki aż do dziś, ogień dostarcza nam tych samych warunków komfortu, co człowiekowi 
pierwotnemu. Choć dzięki nowoczesnym technologiom fizycznie ognia nie widać, to skutki jego oddziaływania  
są wykorzystywane przez człowieka praktycznie na każdej płaszczyźnie życia.

Ogień w nowym wydaniu
Jak połączyć system otwarty z zamkniętym systemem grzewczym?

Zestawy separacyjne PrimoBox AHB

Łącznik PrimoBox AJB

AFrISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 
Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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zestawy separacyjne Primobox
Najrozsądniejszym rozwiązaniem pozostaje rozdzie-
lenie tych dwóch różnych układów grzewczych za 
pomocą wymiennika płytowego. dzięki niemu moż-
na przekazać energię wytworzoną w kominku, który 
działa w układzie otwartym do nowoczesnej insta-
lacji grzewczej w układzie zamkniętym. 
Najważniejszym argumentem stojącym za wyborem 
płytowego wymiennika ciepła jest separacja ukła-
dów pod kątem ciśnienia oraz jakości czynnika. 
Wzrost ciśnienia po stronie kominka nie wpływa  
w żaden sposób na urządzenia po stronie układu 
zamkniętego. również czynnik grzewczy układu za-
mkniętego nie traci jakości oraz właściwości, ponie-
waż nie ma kontaktu z powietrzem oraz płaszczem 
wodnym kominka. Aby to wszystko było możliwe, po-
trzebna jest jeszcze pompa obiegowa i zabezpiecze-
nie powrotu przed zbyt niską temperaturą.

Wszystkie te urządzenia wspomagane sterownikiem 
znajdują się w niewielkiej szafce, którą oferuje AFrISO, 
to urządzenie zwane jest PrimoBoxem. różne warianty 
wykonania na pewno będą bardzo pomocne w kwestii 
łączenia ze sobą dwóch różnych systemów ogrzewania. 
PrimoBox zbudowany jest na bazie bardzo wydajne-
go wymiennika płytowego o mocy 35 kW. W zależ-
ności od wariantu wykonania może być wyposażony  
w wysokiej jakości pompę obiegową dla każdego sys-
temu oraz zawór temperaturowy do ochrony powro-
tu. Wszystko umieszczone jest w zgrabnej metalowej 
szafce, do której pozostaje podłączyć przewody za-
silające i powrotne łączonych systemów. I gotowe. 
dzięki jednemu kompaktowemu urządzeniu jesteśmy  
w stanie w sposób bezpieczny dla użytkowników oraz 
reszty urządzeń będących w instalacji podłączyć ko-
minek i korzystać z ciepła jakie wytwarza. Wiedząc, 
że jesteśmy bezpieczni możemy oddawać się przy-
jemności wpatrywania w magiczny płomień ognia.

korzyści: 
KOMPAKTOWE – 80% kotłowni 
w jednej szafce

PrEFABrYKOWANE – gotowe rozwiązanie 
do szybkiego montażu na ścianie
SPrAWdZONE – fabrycznie sprawdzone 
pod kątem szczelności oraz testowane pod 
względem elektrycznym i hydraulicznym
SPrAWdZONA SZCZELNOŚĆ – każdy 
produkt został fabrycznie sprawdzany  
pod kątem szczelności
BEZPIECZNE – zamknięta instalacja  
mniej narażona na zanieczyszczenia  
i zapowietrzanie się
ESTETYCZNE – estetycznie wykonana 
instalacja

dwa obiegi instalacji ogrzewania podłogowego i obieg instalacji grzejnikowej

Połączenie kotła gazowego z kominkiem

Połączone zestawy PrimoBox AHB i PrimoBox AZB za pomocą łącznika 
AJB – zestaw pełniący funkcję separacji dwóch źródeł ciepła oraz 
rozdzielania instalacji na poszczególne obiegi

Zestawy mieszające PrimoBox AZB Komplet zestawów hydraulicznych PrimoBox

Zestawy separacyjne PrimoBox AHB

Dowiedź się więcej:  
www.primobox.ariso.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.primobox.ariso.pl
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ISH 2019 – to było naprawdę 
wielkie święto branży 

Odsetek odwiedzających z zagranicy wspiął się na rekordowy poziom

Od 11 do 15 marca około 190 000 odwiedzają-
cych (2017: 198 810) ze 161 krajów (2017: 153) dotar-
ło do Frankfurckiego Centrum Targowo-Wystawien-
niczego, aby odkryć najnowsze innowacje i trendy 
na targach ISH 2019. Przez pięć dni 2532 wystawców 
(868 z Niemiec, 1664 z zagranicy) z 57 krajów po raz 
pierwszy zaprezentowało swoje nowe produkty we 
Frankfurcie nad Menem. Jednocześnie znacznie wyż-
szy poziom gości z zagranicy sprawił, że ISH zyskało 
na znaczeniu: 66% wystawców (2017: 64% i prawie 
48% odwiedzających (2017: około 40%) pochodziło 

spoza Niemiec. – ISH po raz kolejny udowodnił, że łą-
czy wszystkich międzynarodowych graczy z sektora. 
Tylko razem możliwe jest osiągnięcie celów klimatycz-
nych – oczywiście w osobistym dialogu w ISH. Przy-
czyniła się do tego również zmiana kolejności dni od 
poniedziałku do piątku – powiedział Wolfgang Ma-
rzin, prezes i dyrektor generalny Messe Frankfurt.
Największymi krajami odwiedzającymi były Chiny, 
Włochy, Holandia, Francja, Szwajcaria, Wielka Bry-
tania, Polska, Belgia, Austria i Czechy. Największymi 
grupami docelowymi odwiedzających był przemysł 
i handel instalacjami. Ponadto wyniki badań rynko-
wych potwierdziły wysoki poziom zadowolenia od-
wiedzających z oferty targów na poziomie 97%.
Zarówno wystawcy, jak i odwiedzający ocenili 
perspektywy gospodarcze w pozytywny sposób.  
Po stronie wystawców 92% stwierdziło, że jest zado-
walająca do dobrej. W przypadku niemieckich wy-
stawców wartość ta była jeszcze wyższa i wyniosła 
93%. Po stronie odwiedzających ogólny poziom za-
dowolenia wyniósł 92%; w przypadku niemieckich 
gości handlowych 94%.
Opracowano na podstawie relacji prasowej 
www.ish.messefrankfurt.com

Następne Targi ISH odbędą się we 
Frankfurcie nad Menem w dniach  
22-26 marca 2021 r.

Targi ISH we Frankfurcie nad Menem 
– jedne z najważniejszych na świecie 
targów HVAC + Water – po raz kolej-
ny pokazały imponujące znaczenie tej 
imprezy dla niemieckich i międzyna-
rodowych odwiedzających i wystaw-
ców. Osiągnięcie celów klimatycznych 
jest możliwe tylko dzięki połącze-
niu rozwiązań technicznych i funkcjo-
nowania rynku. Dzięki niezliczonym 
propozycjom wystawców ISH wyge-
nerowało mnóstwo świeżych i przy-
szłościowych impulsów.
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Wilo mocny nacisk kładzie na zdalną komunikację z pompami, zarówno w rozwiązaniach aplikacji 
dla instalatorów i serwisantów, jak i użytkowników końcowych. Wprowadza więc kolejne funkcje  
i użyteczności, szeroko wykorzystując możliwości integracji systemów w cyfrowym świecie

Firma Herz postawiła m.in. na rozszerzenie oferty ogrzewania podłogowego do kompleksowego 
systemu, zaprezentowanie nowych ekonomicznych złączek z PPSu itp. Wśród ciekawostek 
produktowych zobaczyć mogliśmy np. głowice w stylu retro

Oventrop ciągle udoskonala i rozszerza swoje portfolio produktów. Na specjalnie przygotowanych 
i świetnie oznaczonych stanowiskach nie zabrakło prezentacji takich urządzeń, jak np. rozdzielacz 
Multidis SFQ czy zawór COCON w nowej wersji

Stoisko Wolf wyróżniało nie tylko wiele nowości zaprezentowanych po raz pierwszy na tragach ISH, 
ale też… „amfiteatr” monoblokowej pompy ciepła. Naszą uwagę zwrócił również film z sową w roli 
głównej, nawiązujący do rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w pompach ciepła
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Stoisko daikin zostało niestandardowo zaprojektowane 
(daikin City), dzięki czemu wyróżniało się wśród innych

dwie marki tego samego koncernu (Purmo 
i Vogel&Noot) bardzo współgrały ze sobą: 
stoiska obok siebie, podobny sposób 
prezentacji nowych produktów. Obie 
marki pomyślały też o wysłuchaniu opinii 
zwiedzających i każdy mógł głosować na 
grzejnik z nowej propozycji, który mu się 
najbardziej podobał

Nowości firmy Viega pokazał nam Tomasz Hyla. Najważniejszą był system zabudowy podtynkowej 
Viega Prevista wyznaczający nowy standard w zakresie elastycznego i łatwego montażu.  
Co ważne system ten stworzony został z myślą o ułatwieniu pracy instalatorom i… z wielkim ich 
współudziałem, to ich bowiem sugestie zostały uwzględnione podczas opracowywania systemu

Wśród nowości firmy Zehnder zobaczyć mogliśmy 
grzejnik, który nie tylko jest emitorem ciepła, 
ale i pobudza kolagen w ciele osoby przed nim 
stojącej… Czy ustawi się po niego kolejka kobiet?

http://www.instalreporter.pl


a k t u a l n o ś c i
46s t r.0 3 / 2 0 1 9

Fondital, jak przystało na producenta grzejników i kotłów, nie omieszkał przygotować na targi ISH 
m.in. nowej wersji kotła ITACA oraz nowego grzejnika 

Marka Bosch-Junkers zaprezentowała sporo nowości, w tych pompę ciepła powietrze/woda  
o bardzo niskim poziomie głośności, dedykowaną nawet do domów w zabudowie szeregowej

Na stoisku firmy Kessel mocno dominowały kolory 
firmowe, czyli fiolet i biel. W koncepcję tę świetnie wpisały 
się zaprezentowane nowości i urządzenia znane już  
z wcześniejszej oferty 

Nad stoiskiem Vaillant górowały dwie wieże  
z prezentacjami urządzeń i koncepcji zintegrowanego 
systemu dla domu, obejmującego: fotowoltaikę, 
ogrzewanie, podgrzewanie c.w.u., rekuperację…  
a wszystko w wersji SMArT, czyli oczywiście z możliwością 
zarządzania pracą urządzeń przez Internet 

Glen dimplex sporo miejsca przeznaczył na prezentację 
Systemu M. Jednostki zewnętrzne tej powietrznej pompy 
ciepła nowej generacji można dobrać kolorystycznie  
do elewacji budynku, przy którym stoi… dostępna jest 
nawet wersja z imitacją rdzy
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Na targach ISH Polskę reprezentowała silna  
grupa producentów. Wśród nich oczywiście  
nie zabrakło takich firm, jak: KAN, TErMET, 
HEWALEX czy GALMET 

Na ciekawy pomysł prezentacji oferty wpadła marka Buderus – urządzenia zostały pogrupowane 
w przykładowe gotowe rozwiązania do danego obiektu w wersji standard jako krok 1, a następnie 
zaproponowano ich rozbudowę w kroku 2 i 3 o dodatkowe urządzenia wzbogacające system  
o zaawansowaną regulację lub rozszerzające jego zastosowanie

Koncern resideo zaprezentował markę 
Honeywell Home. Wśród nowości można 
zauważyć było m.in. niezależny od ciśnienia 
zawór termostatyczny Kombi-TrV
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W dniach 11-15 marca 2019 roku 
na „zielonym” stoisku Viessmann 
prezentowano nową strategię 
marki oraz innowacyjną ofertę 
produktową. 

Viessmann  
na targach ISH 2019

Motto: Partnerstwo dla przyszłych pokoleń 
Nowoczesna koncepcja stoiska…

Wśród 2532 wystawców ISH 2019 zaprezento-
wało się 96 firm z Polski. Tradycyjnie już po najwięk-
szych targach na świecie portal Exspace.pl organi-
zuje StandOuT. – plebiscyt na polskie stoiska, które 
poprawiają standardy architektury i wzornictwa  
w branży wystawienniczej. Celem StandOuT. jest 
promocja polskich firm, których prezentacje marek 
i produktów wyróżniają się na największych impre-
zach wystawienniczych w Europie i na świecie.
Laureaci StandOuT. – faworyci publiczności głosu-
jącej za pośrednictwem Internetu oraz zwycięzcy 
prestiżowych Wyróżnień Honorowych nominowani 
przez Kapitułę Plebiscytu – otrzymają dyplomy oraz 
Pakiety Promocyjne o łącznej wartości 7500 zł ufun-
dowane przez portal Exspace.pl.

Serwis online prezentujący polskich wystawców 
Zagłosuj na swoich ulubionych nominowanych

Partnerem StandOuT. ISH 2018 są Targi Frankfurt, 
Przedstawicielstwo w Polsce Piotr Łukaszewicz, War-
szawa. StandOuT. realizowany jest przez portal 
Exspace.pl od roku 2012. Fakt, że konkurs odbywa 
się wirtualnie sprawia, że grono głosujących jest bar-
dzo zróżnicowane branżowo i daleko wykracza poza 
temat danej wystawy. W dotychczasowych sześć-
dziesięciu siedmiu edycjach StandOuT. oddano po-
nad 152 000 głosów. dzięki StandOuT. udział w tar-
gach to nie jednorazowe odwiedziny stoiska.  
To możliwość wielokrotnego powracania do wize-
runku marki i oferty produktowej.

W ramach sześćdziesiątej 
dziewiątej edycji 
StandOUT. architekci 
współpracujący  
z portalem Exspace 
nominowali 66 polskich 
wystawców ISH 2019. 
Każdemu stoisku można 
przydzielić punkty [1-5], 
gdzie [5] jest najwyższą 
notą. Głosowanie 
kończy się 17 kwietnia 
2019 roku. Laureatów 
poznamy 18 kwietnia br.

StandOUT. ISH 2019. 
Zagłosuj na stoiska polskich wystawców!

http://www.instalreporter.pl
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Podczas targów ISH firma Viessmann zaprezen-
towała ofertę uzupełnioną o nowe, cyfrowe, bez-
pieczne, ekologiczne i jeszcze bardziej ekonomicz-
ne technologie – cyfrowe i hybrydowe systemy 
grzewcze z pełnym ich zarządzaniem i komplekso-
wą kontrolą za pośrednictwem Internetu. Nowocze-
sna koncepcja stoiska Viessmann ściśle łączyła się  
z motto firmy „Partnerstwo dla przyszłych pokoleń”. 
Zgodnie z misją firmy, w myśl troski o jakość klima-
tu i środowisko naturalne, Viessmann wykreował 
przestrzeń pełną zieleni oraz miejsc do wypoczyn-
ku, która przypominała park. do dekoracji wykorzy-

stano dużo roślin oraz elementów ekologicznych, a 
gości częstowano jabłkami oraz zdrowymi przeką-
skami. 
Podczas targów, wspólnie z partnerami i rzemiosłem 
instalatorskim, przedstawiciele firmy Viessmann wy-
razili chęć kształtowania przestrzeni życiowej swoich 
klientów, proponując rozwiązania, które w globalnym 
kontekście, mają prowadzić do zmian polityki klima-
tycznej i poprawy jakości życia przyszłych pokoleń. 
Stoisko Viessmann cieszyło się dużym powodzeniem 
i przyciągało uwagę odwiedzających nieprzerwanie 
przez wszystkie dni targowe.

Max Viessmann do partnerów handlowych i pracowników  
polskiego oddziału Viessmann

Max Viessmann stwierdził, że Viessmann, jako fir-
ma z ponad 100-letnim doświadczeniem, ponosi 
ogromną odpowiedzialność za jakość przestrzeni 
życiowych i środowisk, w których żyją ludzie na ca-

łym świecie. Zaznaczył również, że firma Viessmann  
ma świadomość, jak wielkie wyzwanie stoi przed 
przedsiębiorstwami tego pokroju. Celem dzia-
łań firmy jest rozwiązanie problemu i zaoferowa-

nie mieszkańcom miast lepszej jakości powietrza.  
Firma Viessmann planuje osiągnąć zamierzony 
wyżej cel na dwa sposoby: po pierwsze poprzez 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfe-
ry w wyniku możliwie najefektywniejszego spalania 
gazu lub wykorzystania odnawialnych źródeł ener-
gii. Po drugie: poprzez zaproponowanie klientom 
skutecznych systemów wentylacji – zaznaczył rów-
nież, że szczególnie istotne jest właściwe oczysz-
czanie powietrza w pomieszczeniach. 
– Jako młody przedstawiciel czwartej generacji wła-
ścicieli przedsiębiorstwa, czuję się w szczególnym 
obowiązku wdrożenia kolejnych etapów rozwoju fir-
my. Obecnie szczególnie istotny jest dla mnie postęp 
w zakresie digitalizacji usług – mówił Max Viessmann. 
– Mamy ogromne szczęście, że możemy poszczy-
cić się dużym udziałem zespołu polskiego w na-
szej firmowej rodzinie. Mamy zatem unikalną moż-
liwość rozwijania cyfrowych usług we współpracy 
z teamem we Wrocławiu. Chcemy nie tylko wspól-
nie działać na rzecz poprawy komfortu mieszkania 
i jakości życia naszych klientów, ale także wspólnie 
maksymalizować przepływ doświadczeń usługo-

wych i serwisowych dla naszych partnerów – dodał. 
Max Viessmann wyraził bardzo duży optymizm, 
przedstawiając plany związane z digitalizacją oraz 
przemianą energetyczną. Stwierdził, że obie te drogi 
stanowią dla firmy ogromny potencjał i znamionu-
ją niespotykaną wcześniej szansę rozwoju. uświa-
damiają równocześnie ciążącą na firmie odpowie-
dzialność za przyszłe pokolenia.
Kończąc swoją wypowiedź Max Viessmann zwró-
cił się również bezpośrednio do pracowników Vies-
smann w Polsce. Przypomniał, że firma Viessmann 
może poszczycić się długą historią na rynku pol-
skim. Wspomniał również o fakcie, że duża część 
spośród 12 000 pracownic i pracowników koncer-
nu zatrudniona jest właśnie w Polsce. 
– Jestem niezmiernie dumny, że jesteście członka-
mi naszej rodziny. Każdego dnia możemy przeżywać 
naszą przygodę i wspólnie kształtować przyszłość, 
wkraczając w drugie stulecie firmy Viessmann. Bar-
dzo serdecznie dziękuję za dotychczasową udaną  
i efektywną współpracę i cieszę się na czekające na 
nas wyzwania – mówił Max Viessmann, zwracając 
się do polskich pracowników firmy. 

Zdjęcie z konferencji, która odbyła się podczas targów ISH dla firm instalatorskich i dziennikarzy  
z Polski. Od prawej: Artur ulrich dyrektor eksportu Europa Wschodnia, Maximilian Viessmann Group 
CEO, Sebastian Walerysiak prezes zarządu Viessmann Sp. z o.o.

Grupie dziennikarzy z Polski nowości Viessmann zaprezentował Sebastian Walerysiak 
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Targi z Nową Energią – kolejna edycja ENEX za nami

W Targach Kielce zakończyła się kolejna edycja targów 
ENEX/ ENEX Nowa Energia skupiających wokół siebie 
branżę energetyczną. W wydarzeniu wzięły udział 84 
firmy z czterech krajów: Polski, Niemiec, Czech i Chin. 
XXII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki 
Enex oraz XVII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX 
Nowa Energia były w tym roku rekordowe – wystawę 
odwiedziło ponad 6 tysięcy profesjonalistów.
Wśród stoisk targowych Enex Nowa Energia można było 
spotkać najnowszej generacji panele fotowoltaiczne, ko-
lektory słoneczne czy pompy ciepła. Swoje rozwiązania 
proponowali m.in. Viessmann, Immergas, Vaillant, da-
ikin, Hydro-Tech, Corab. Na wystawie można było oglą-
dać także samochody elektryczne czy sprzęt rozwijają-
cy infrastrukturę drogową e-mobilty. Pojawiły się więc 
szybkie ładowarki czy baterie magazynujące energię  
w efektywny sposób.
Po raz drugi został rozegrany konkurs na Instalato-
ra roku. Wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem – do zmagań przystąpiło  
20 drużyn z całej Polski. Instalatorzy zmierzyli się nie tylko 
z fachowym montażem, ale także z testem wiedzy. Warto 
dodać, że konkurs przyciąga do Targów Kielce profesjona-
listów, którzy na co dzień montują panele fotowoltaiczne.
Podczas targów zorganizowano również „Festiwal pomp 

ciepła” dedykowany instalatorom z branży. Instalatorzy 
walczyli w rywalizacji na czas w wykonaniu zadań, a tak-
że odpowiadali na pytania dotyczące montażu, budo-
wy czy regulacji prawnych.
W Targach Kielce nie zabrakło również dostawców tra-
dycyjnej energii – dystrybutorów, ale także producen-
tów przetworników, armatury sieciowej czy listew bez-
piecznikowych. Wśród wystawców nie zabrakło polskich 
dystrybutorów energii – warto podkreślić, że partnerem 
tragów jest PGE dystrybucja.
Organizatorzy targów ENEX stawiają na szerzenie wie-
dzy. W programie targów znalazły się liczne konferen-
cje, kongresy i seminaria.
Bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających cie-
szyło się spotkanie POrT PC zorganizowane pod ha-
słem „dom bez rachunków”. Podczas paneli poruszono 
kwestię znaczenia pomp ciepła w dużych przedsiębior-
stwach. Nie zapomniano również o mniejszych budyn-
kach – domach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. 
Eksperci dawali wskazówki, jak dobrać i zamontować 
instalacje z pompami ciepła, fotowoltaiczne tak, aby 
przyniosły jak najwięcej oszczędności. udział w panelu 
dyskusyjnym, który odbył się podczas spotkania, wziął 
Piotr Woźny, pełnomocnik prezesa rady Ministrów do 
spraw programu „Czyste Powietrze”.

drugi raz Targi Kielce zorganizo-
wały konferencję Energia PL, któ-
rej celem jest szerzenie informacji 
na temat magazynowania ener-
gii. Pierwszy blok tematyczny obył 
się pod hasłem Magazyny energii  
w rynku Energetyki, drugi zaś nosi 
tytuł: Magazyny Energii w rynku e-
-mobility. udział w konferencji wzię-
li m.in. specjaliści z Energoprojekt 
Katowice oraz Centrum Badawcze-
go Polskiej Akademii Nauk KEZO. 
Przedstawiciele Ministerstwa Energii, które objęło pa-
tronat honorowy nad targami ENEX, poruszyli kwestie 
ustawodawcze oraz prawne dotyczące magazynowania 
energii i rynku energetycznego. Część dotycząca tych 
standaryzacji była punktem wyjścia dla referatów pol-
skich przedsiębiorstw z branży, takich jak APS Energia, 
PGE, Tauron czy ZPuE.

medale targów eNeX 2019:
•	GALMET	za pompę ciepła Spectra Smart z podgrze-
waczem do c.w.u.
• NIbe-bIAWAR za inteligentny i wielozadaniowy sys-
tem grzewczy NIBE

• DeFRO za bIO SlIm PluS – ekologiczny kocioł na bio-
masę klasy 5. oraz ECOdESIGN

Wyróżnienia targów eNeX 2019:
• eDWARD bIel PRODuceNt ROzDzIelNIc elek-
tRyczNycH za stację ładowania pojazdów elektrycz-
nych – EVB
• Politechnika Świętokrzyska za silniki do pracy w wa-
runkach niebezpiecznych
• Solar PV krzysztof Dorynek za Panele fotowoltaicz-
ne ZNShine GIZera Graphene

medale za aranżację stoisk: cORAb i bRuk-bet.
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VII Kongres PORT PC „Dom bez rachunków” - relacja

28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył 
się VII Kongres Polskiej Organizacji rozwoju Technologii 
Pomp Ciepła (POrTPC) pod hasłem „dom bez rachunków”.
Patronat Honorowy nad VII Kongresem POrT PC objęły 
ministerstwo Przedsiębiorczości i technologii oraz 
agenda ONz – uN global compact Polska.
Kongres POrT PC to najważniejsze wydarzenie bran-
ży pomp ciepła w ciągu roku. W tej edycji zgromadziło 
ponad 300 osób z branży. Spotkanie miało na celu inte-
grację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświad-
czeń pomiędzy specjalistami.
Głównym tematem VII Kongresu POrTPC był „dom bez 
rachunków” z pompami ciepła, fotowoltaiką i wentylacją 
mechaniczną z odzyskiem ciepła. Oprócz tego ważnymi te-
matami były zastosowanie i znaczenie pomp ciepła w prze-
myśle oraz efektywna elektryfikacja ogrzewania jako naj-
skuteczniejszy kierunek dekarbonizacji w unii Europejskiej.
W panelu dedykowanym Czystemu Powietrzu i budyn-
kom bez rachunków udział wziął m.in. minister Piotr 
Woźny – pełnomocnik premiera ds. programu „czy-
ste Powietrze”. 
Minister Woźny zwrócił uwagę na znaczenie inicjatywy 
„dom bez rachunków” i poparł ideę wsparcia budynków 
plus energetycznych przez branżę. Z kolei dyrektor agen-
dy ONZ uN Global Compact Kamil Wyszkowski zachęcił 
całą branżę do skupienia się wokół inicjatywy siedmiu 
organizacji branżowych działających w Porozumieniu 
Branżowym na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE)
Jedną z najszybciej rozwijających się technologii w świe-
cie energetyki są obecnie systemy fotowoltaiczne. Za-
stosowany w Polsce system rozliczeń energii elektrycz-
nej opierający się o tak zwany system upustów promuje 
stosowanie pomp ciepła w budynkach, jako urządzeń 
zwiększających zużycie energii i zarazem pozwalających 
na realizację budynków bez rachunków za zużytą ener-
gię elektryczną, ogrzewanie, ciepłą wodę i chłodzenie. 
W trakcie kongresu przedstawione zostały praktyczne 
narzędzia pomagające zaprojektować i dobrać właśnie 

takie instalacje. Jak twierdzi Paweł Lachman – prezes 
zarządu POrT PC, dzięki starannemu zaprojektowaniu 
systemu budynku i instalacji, koszty budowy budynków 
bez rachunku mogą być porównywalne do klasycznych 
rozwiązań. dzięki rezygnacji z budowy skomplikowane-
go dachu, komina, pomieszczenia kotłowni czy magazy-
nu opału można zbudować budynek, w których koszty 
zużycia energii i ciepła sprowadzają się tylko do niewiel-
kich kosztów stałych energii elektrycznej. 
VII Kongres POrTPC rozpoczął też kampanię informa-
cyjną „dom bez rachunków” W trakcie sesji poświęco-
nej temu tematowi wystąpili również czołowi eksperci 
z branży efektywnych budynków. W trakcie kongre-
su miała miejsce premiera poradnika „Dom bez ra-
chunków” przeznaczonego dla branżystów.
Jednym z głównych mówców Kongresu był Marcin Pop- 
kiewicz, czołowy polski analityk megatrendów, eks-
pert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w ob-
szarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko, autor 
bestsellerów „Świat na rozdrożu” i „rewolucja energe-
tyczna. Ale po co?”. marcin Popkiewicz został w tym 
roku laureatem wyróżnienia PORt Pc za wkład  
w popularyzację wiedzy o zmianach klimatu i odna-
wialnych źródłach energii w Polsce.
Większość krajów unii Europejskiej wkroczyła już na 
drogę zmian w sektorze ogrzewania i chłodzenia, rów-
nież w Polsce w najbliższych miesiącach musi powstać 
zintegrowany krajowy plan pozwalający na realizację 
ambitnych celów klimatycznych w 2030. Kolejny gość:  
dr christian Schnell – starszy ekspert Instytutu Ja-
giellońskiego przedstawił sytuację w zakresie realizacji 
celu OZE 2020 i 2030 oraz wpływ pomp ciepła na roz-
wój branży w najbliższych latach. Jak twierdzi Christian 
Schnell biorąc pod uwagę konieczność neutralności  
w emisji CO2 w gospodarce, w średniej i dłużej perspek-
tywie nie ma alternatywy dla szerokiego zastosowania 
pomp ciepła zarówno w budownictwie, ciepłownictwie, 
jak i przemyśle.

Gość specjalny, Pál kiss – 
prezes węgierskiego Sto-
warzyszenia Pomp Ciepła 
(MAHŐSZ) przedstawił 
m.in. znaczenie pomp cie-
pła dużej mocy w prze-
myśle i ciepłownictwie 
oraz perspektywy roz-
woju branży w Europie.
Podczas kongresu bog-
dan Szymański – prezes 
Stowarzyszenia Branży 
Fotowoltaicznej Polska 
PV przedstawił praktycz-
ne wskazówki dotyczące 
projektowania, doboru i 
montażu instalacji foto-
woltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Wystąpie-
nie to było częścią sesji pt. „dom bez rachunków”.
W trakcie Kongresu został rozstrzygnięty konkurs na naj-
lepszy przykład zastosowania pomp ciepła w przemyśle.
Celem Konkursu jest popularyzowanie tematyki pomp 
ciepła w przemyśle, inspirowanie architektów i projek-
tantów do stosowania tego typu rozwiązań, rozwoju prac 
naukowo-badawczych związanych z tą tematyką, powie-
lanie istniejących, sprawdzonych w praktyce instalacji,  
a przez to zwiększanie liczby rzeczywistych aplikacji pomp 
ciepła w tym sektorze, których skutkiem będzie wzrost 
udziału OZE oraz poprawa jakości powietrza w Polsce.

laureaci konkursu:
I miejsce: GEO-TErM POLSKA S.A. za projekt pt. „Ka-
skada pomp ciepła o mocy 1 MW w kopalni „Brzeszcze”
II miejsce: diMEN S.C. za projekt pt. „Odzysk ciepła  
z chłodzenia wtryskarek produkcja tworzyw sztucznych 
WAŚ Oława”
III miejsce: GWdA SP. Z O.O. za projekt pt. „Instalacja 
pomp ciepła do ogrzewania budynków oczyszczalni 

ścieków z wyłączeniem z eksploatacji kotłowni olejowej”
III miejsce: PuH GrASANT za projekt pt. „Odzysk ciepła 
z wody wodociągowej w Wągrowcu”
Wyróżnienie: GAZuNO LANGOWSKI SP.J. za projekt pt. 
„Wykorzystanie gazowych absorpcyjnych pomp cie-
pła do ogrzewania hali centralnego składowania Gre-
ne-KrAMP”
Wyróżnienie: dAIKIN AIrCONdITIONING POLANd SP.  
Z O.O. za projekt pt. „Pompa ciepła w instalacji grzew-
czej i klimatyzacyjnej w budynku biurowym”
W Kongresie wzięli udział przedstawiciele organizacji 
branżowych, instytucji związanych z rozwojem rynku 
pomp ciepła w Polsce, przedstawiciele branży grzew-
czej oraz osoby zainteresowane tematyką efektywnych 
budynków przyszłości.
Prezentacje z Kongresu dostępne są na stronie interne-
towej Kongresu.
Poradnik „dom bez rachunków” dostępny jest tutaj.
dodatkowe materiały do Poradnika „dom bez rachun-
ków” dostępne są tutaj.
Źródło: POrT PC

http://www.instalreporter.pl
http://bit.ly/Prezentacje_VII_Kongres_PORTPC
http://bit.ly/Prezentacje_VII_Kongres_PORTPC
http://bit.ly/Poradnik_dom_bez_rachunkow
http://bit.ly/Poradnik_Dom_bez_rachunkow_materialy
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- urZĄdZENIA WIELOFuNKCYJNE (centrale wenty-
lacyjne z pompami ciepła, pompy ciepła z funkcją 
wentylacji, rewersyjne pompy ciepła, rozwiązania 
systemowe SMArT dla systemów wentylacyjnych, 
inne urządzenia łączące różne funkcje)
 
Konkurs Najciekawszy Produkt 2019

do Konkursu Najciekawszy Produkt 2019 wystawcy 
zgłosili swoje nowości – produkty i urządzenia wpro-
wadzone na rynek Polski po 1 stycznia 2018 r.
 
zwycięzcy konkursu na Najciekawszy Produkt 
2019 
Kategoria WENTYLACJA: 
- regulator VAV rVL-r – zgłoszony przez SMAY
Kategoria KLIMATYZACJA: 
- klimatyzator kasetonowy z nawiewem obwodo-
wym z czarnym panelem dekoracyjnym FCAGH-H 
+ RZAG-MV1/MY1 + BYCQ140EGFB – zgłoszony przez 
dAIKIN AIrCONdITIONING POLANd
- agregat wody lodowej AQuACOOL GrEEN F – zgło-
szony przez PPH COOL dArIA KALINOWSKA
 
Seminaria

W czasie dwóch dni, równolegle z targami, odbywa-
ły się specjalistyczne seminaria, warsztaty, wystąpie-
nia. Zaprezentowano ponad 70 wystąpień.
5 marca, pierwszy dzień targów podsumowano wieczo-
rem branżowym, podczas którego wręczono nagrody del-
ta 2019 i PASCAL 2019 Stowarzyszenia Polska Wentylacja.

PASCAL 2019

Nagroda branżowa PASCAL Stowarzyszenia Polska 
Wentylacja przyznawana jest za najlepsze projekty 
instalacji wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia. Statu-
etki PASCAL 2019 przyznano po raz piąty. Wyróżnie-
nie otrzymały biura projektowe, których zgłoszenia 
wyróżniały się na tle konkurencji niestandardowymi  

17. edycja  
Forum Wentylacja  
– Salon Klimatyzacja

Forum odbyło się w nowej lokalizacji - Centrum 
Targowo-Kongresowym Global EXPO. W tym nowo-
czesnym obiekcie, na jednym poziomie, znajduje się 
część wystawiennicza, a piętro wyżej przestronne  
i komfortowe sale konferencyjne. Nowo powstała 
hala oraz sąsiadujący z nią parking naziemny na 1500 
miejsc, stworzyły dogodne warunki zarówno dla wy-
stawców, jak i dla odwiedzających.

Strefa Instalatora

Po raz kolejny na targach Stowarzyszenie Polska Wen-
tylacja zorganizowało specjalną strefę dedykowaną 
branżystom – instalatorom systemów wentylacji, kli-
matyzacji i chłodzenia. Strefa Instalatora to wydzielone 
miejscem pośród ekspozycji targowej, w którym moż-
na podnieść swoje umiejętności zawodowe, a także 
zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi.
Pokazy w strefie instalatora 2019:
- porady z zakresu technik pomiarowych i regulacji 

instalacji wentylacyjnych – b&l INteRNAtIONAl 
Sp. z o.o.
- pokaz budowy kanałów wentylacyjnych z płyt  – 
bH-Res mędrek i Wspólnicy
- pokazy montażu instalacji wentylacyjnych w systemie 
Climate recovery duct – VeNteRmO Roha group
- praktyczne aspekty montażu i regulacji regulato-
rów VAV – SmAy Sp. z o.o.
- techniki ręcznego lutowania twardego przewodów 
chłodniczych – PROzON Fundacja Ochrony klimatu
- dobór wentylatora i regulacja instalacji wentylacyj-
nej – VeNtS gROuP Sp. z o.o. 
- ciekawe pokazy przygotowały też firmy ImI Hydronic  
i Agmet

Arena Technologii 

W ArENIE przedstawiono dwie grupy urządzeń:
- KLIMATYZATOrY NOWOŚCI (klimatyzatory split – 
jednostki wewnętrzne i zewnętrzne)

Najważniejsze wydarzenie dla branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej  
i chłodniczej FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA odbyło się  
w dniach 5-6 marca 2019 w Warszawie. Na targach wystawiło się ponad 180 firm. 
Targom towarzyszyły dwudniowe seminaria, odwiedzający zaś mogli wziąć  
udział też w pokazach i konkursach w Strefie Instalatora, a także zagłosować  
na nowość targów w Konkursie Najciekawszy Produkt.

http://www.instalreporter.pl


a k t u a l n o ś c i
53s t r.0 3 / 2 0 1 9

i nowatorskimi rozwiązaniami. Kapituła przyznała tak-
że wyróżnienia. Laureatów wyłania Kapituła powoła-
na przez zarząd Stowarzyszenia Polska Wentylacja. 
Kapituła po analizie przesłanych zgłoszeń postano-
wiła przyznać równorzędne nagrody następującym 
firmom i projektom:
- KLIMASTEr J.BYSTrZYŃSKI i T.MrÓZ Sp.j. za pro-
jekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku 
użyteczności publicznej MuZEuM II WOJNY ŚWIATO-
WEJ - Gdańsk, pl. W. Bartoszewskiego 1, autor pro-
jektu: Jerzy Bystrzyński
- BurO HAPPOLd POLSKA Sp. z o.o. za projekt in-
stalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku biuro-
wo-usługowo-mieszkaniowym SPArK C - Warszawa,  
al. Solidarności 173, autor projektu: Krzysztof Staszewski
- POL-CON CONSuLTING Sp. z o.o. za projekt insta-
lacji wentylacji i klimatyzacji w budynku wielofunk-

cyjnym FOruM GdAŃSK - Gdańsk, Targ Sienny 7, au-
tor projektu: Bożenna Ewa Sawicka
Kapituła przyznała także wyróżnienia dla firm:
- MArCIN ZduLSKI PrOJECT za projekt instalacji wen-
tylacji i klimatyzacji w budynku biurowo-handlowym 
dOM TOWArOWY SMYK - Warszawa, ul. Krucza 50, 
autor projektu: Andrzej Wysocki
- ELEr PIOTr ŚCIEGIENKA za projekt instalacji wenty-
lacji i klimatyzacji w budynku użyteczności publicz-
nej FOLWArK ŁOCHÓW - Łochów, ul. M. Konopnic-
kiej 10, autor projektu: Piotr Ściegienka
- WSP POLSKA Sp. z o.o. za projekt instalacji wentyla-
cji i klimatyzacji w budynku rENAISSANCE WArSAW 
AIrPOrT HOTEL - Warszawa, ul. Żwirki I Wigury 1H, 
autor projektu: Artur Jackowski, Marcin Zimmer
- PrOJECT 1 Sp. z o.o. za projekt instalacji wentylacji  
i klimatyzacji w budynku użyteczności publicznej SZKO-

ŁA POdSTAWOWA im. SuE rYdEr - Niepołomice, Osie-
dle Kaptarz 40, autor projektu: Jolanta Filipczyk
- INSTALACJE GrZEWCZE INSTALACJE WENTYLA-
CJI MECHANICZNEJ  za projekt instalacji wentylacji 
i klimatyzacji w budynku użyteczności publicznej 
SZKOŁA POdSTAWOWA Nr 10 - Zgierz, ul. Ozorkow-
ska 68/70, autor projektu: Przemysław Zalewski

DELTA 2019

delta to wyróżnienie przyznawane przez Stowarzy-
szenie Polska Wentylacja podmiotom o najwięk-
szej dynamice obrotów z trzech ostatnich lat. delta 
to nagroda za osiągnięcia biznesowe, których przy-
znanie poprzedzone jest badaniami rynku i analizą 
statystyczną. Nagrodę delta przyznano w trzech ka-
tegoriach: firmy do 10 lat na rynku, od 11 do 20 i po-

wyżej 20 lat na rynku. dodatkowymi warunkami są:  
oficjalne publikowanie danych, osiągnięcie w 3 ostat-
nich latach zysku oraz obroty na poziomie 12 mln zł, 
9 mln zł i 6 mln zł (odpowiednio w każdej kategorii 
„wiekowej”). Nagrody trafiły do:
Kategoria – firmy działające do 10 lat
I miejsce - HArMANN POLSKA
II miejsce - PLANETFAN
III miejsce - dABrOWENT
Kategoria – firmy działające do 20 lat
I miejsce - EurOKLIMAT
II miejsce - rEFSYSTEM
III miejsce - FLOWAIr Głogowski i Brzeziński
Kategoria – firmy działające ponad 20 lat
I miejsce - IGLOTECH
II miejsce - SCHIESSL POLSKA
III miejsce - KLIMOr

http://www.instalreporter.pl
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Bosch wprowadza na rynek nową serię akumulatorów ProCOrE18V. Akumulatory za-
projektowano tak, aby maksymalnie zwiększyć ich wydajność i ograniczyć wagę. Lżej-
szy akumulator to mniejsze obciążenie użytkownika, co pozwala na szybszą i bardziej 
efektywną pracę. 
Najnowsza technologia ogniw i doskonałe zarządzanie ciepłem sprawia, że akumulato-
ry ProCOrE18V osiągają nawet 87% więcej mocy. Inteligentna technologia odprowadza-
nia ciepła Bosch COOLPACK 2.0 wydłuża czas życia akumulatora o 135%. 
Trzy rodzaje akumulatorów ProCOrE18V: 
- COMPACT 4.0Ah – pełna moc standardowego akumulatora przy mniejszej wadze. 
Szczególnie sprawdza się przy wykonywaniu zadań w trudnych miejscach np. nad gło-
wą użytkownika. Bateria ProCOrE18V 4.0 Ah ma mniejszą objętość o nawet 39% w po-
równaniu z innymi bateriami tej samej klasy;
- PErFOrMANCE 8.0Ah – efektywność porównywalna z narzędziami sieciowymi o mocy 
1600 W. dzięki temu ma szerszy zakres zastosowań i poradzi sobie nawet z najbardziej 
energochłonnymi zadaniami; 
- ENdurANCE 12.0Ah – najlepsze rozwiązanie, jeśli wykonywane prace wymagają wy-
korzystania pełnej energii urządzenia. dzięki nowej strukturze ogniw możemy pracować 
urządzeniem przez długi czas, zachowując przy tym jego maksymalną moc – porówny-
walną do urządzeń sieciowych. 
Akumulatory Bosch ProCOrE18V są dostępne w sprzedaży w zestawach z nowymi elek-
tronarzędziami wykonanymi w technologii Connectivity. Model ENdurANCE 12.0Ah bę-
dzie dostępny w sprzedaży od 6 maja 2019 r. Akumulatory są też w 100% kompatybilne 
ze wszystkimi urządzeniami akumulatorowymi Bosch Professional.

BoSch

akumulatory Procore18V

klimatyzator kasetonowy 
z nawiewem obwodowym

To rozwiązanie daikin przeznaczone do stosowania w biurach  
i sklepach o dowolnym kształcie i wielkości. Oferuje on możliwość 
uzyskania wyższej punktacji w certyfikacji BrEEM przy zastoso-
waniu w układach pomp ciepła Sky Air i VrV IV.
unikalne funkcje:
• nawiew powietrza 360°,
• automatyczne czyszczenie filtra,
• kurz można w prosty sposób usunąć za pomocą odkurzacza (nie 
ma konieczności otwierania urządzenia),
• inteligentne czujniki obecności,
• równomierny rozkład temperatury pomiędzy sufitem i podłogą 
dzięki czujnikom na podczerwień,
• 5 różnych prędkości wentylatora,
• funkcja sterowania klapami za pomocą zdalnego sterownika.
dane techniczne:
• Wymiary: kaseta 288x840x840 mm, panel 130x950x950 mm
• Waga: kaseta 25 kg, panel 10,3 kg
• Filtr powietrza: siatka żywiczna
• Klasa efektywności sezonowej: A++
• Wydajność chłodnicza: 6,8-13,4 kW
• Wydajność grzewcza: 7,5-15,5 kW
• Systemy sterowania: zdalny sterownik pracujący w podczerwieni 
BrC7FA532F
• Sterownik przewodowy BRC1H519W/S/K, BRC1E53A/B/C, 
BrC1d52

daikin

Nowy regulator SMAY, dzięki swojej solidnej konstrukcji i in-
nowacyjnej budowie, pozwala na szybsze otwarcie niż do-
tychczas oferowane regulatory VAV. rozmieszczenie otworów 
pomiarowych na obwodzie zwężki Venturiego umożliwia pre-
cyzyjne uśrednienie pomiarów ciśnienia z całego przekroju 
kanału, co przekłada się na większą precyzję regulacji. Zwęż-
ka ma opływowy kształt – dzięki temu spiętrzenie przepływu 
na zwężce minimalizuje opory przepływu powietrza, a miej-
scowe zwiększenie prędkości przepływu utrudnia osadzanie 
się zanieczyszczeń w punktach pomiaru przepływu. Zalety 
te sprawiają, że ten typ elementu spiętrzająco-pomiarowe-
go jest najdokładniejszą oraz najbardziej niezawodną meto-
dą pomiaru przepływu (w porównaniu z kryzą oraz listwą po-
miarową). Obudowa i przesłona mogą być wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. 
dane techniczne:
• Najniższy zakres pracy na rynku: od 0,45 m/s!
• Zakres standardowy: od 0,6 do 8 m/s
• Brak konieczności stosowania odcinków prostych przed re-
gulatorem
• Wykonanie: stal ocynkowana, nierdzewna 1.4301. – klasa 
odporności na korozję C4
• Rodzaje napędów: wolny (150 s).
• Maksymalny czas otwarcia dzięki unikatowej konstrukcji 
przegrody: około 100 s
• Klasa szczelności: C3 (zgodna z normą PN-EN1751)
• Możliwość zamówienia produktu w wersji z izolacją aku-
styczną
• Ciśnienie pracy: 50-100 Pa
• Dostępne średnice: 125, 160, 200 i 250 mm

Smay

regulator VaV rVl-r

http://www.instalreporter.pl
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Główne zalety:
• Płynna regulacja mocy (7,5-19 kW)
• Kompaktowe wymiary (675x350x230 mm)
• Wydatek 11 l/min, klasa energetyczna A
• Intuicyjny i przyjazny panel sterowania
• Cyfrowy wyświetlacz
• Funkcje oszczędności gazu
• Zapłon elektroniczny
• Urządzenie jonizacyjnej kontroli płomienia
• Stabilizator ciśnienia gazu
• Regulator ciśnienia gazu
• Regulator temperatury c.w.u.
• Termostat spalin 

Beretta

Podgrzewacz 
przepływowy fonte lx

rozdzielacz przeznaczony jest do instalacji ogrzewania 
podłogowego i grzejnikowego.

elementy składowe zestawu: uchwyty, dwa korki 1", 
dwa odpowietrzniki automatyczne, wkładki termosta-
tyczne (Kvs 2,74) z możliwością instalacji siłowników 
M30x1,5 mm, komplet nypli 1/2"x3/4" z eurostożkiem, 
do złączy PEX, PEX/AL/PEX oraz Cu, zawory spustowe, 
rotametry Taconova.

Właściwości: materiał: stal nierdzewna AISI 304, profil 
belki: 40x40x1,5 mm, rozstaw osi belek - 220 mm gwa-
rancja: 2 lata.

Prandelli

rozdzielacz rino-r z rotametrami

System Sentio został zaprojektowany tak, aby proces ko-
rzystania z ogrzewania podłogowego i chłodzenia płasz-
czyznowego był intuicyjny i łatwy w obsłudze. rodzina 
produktów Sentio obejmuje centralę sterującą (CCu), mo-
duły rozszerzające, termostaty i czujniki pokojowe, apli-
kację oraz ekran dotykowy LCd. W ramach ogrzewania 
podłogowego Wavin oferuje również specjalnie dedyko-
wane rury PE-rT/EVOH/PE-rT oraz asortyment niezbęd-
ny do montażu.
Pełne wykorzystanie zalet ogrzewania podłogowego  
i chłodzenia płaszczyznowego wymaga zwykle zaawan-
sowanej znajomości systemu oraz zmiany wielu ustawień. 
Tymczasem nowy system Wavin Sentio zmienia wszystko. 
Eliminuje on poziom skomplikowania oraz często napoty-
kane problemy dzięki inteligentnym i logicznym funkcjom, 
przez co instalacja systemu to łatwy proces, obejmujący je-
dynie trzy kroki: podłącz, ustaw, korzystaj.
Zdolność systemu Sentio do monitorowania, regulowania i 
utrzymania optymalnej temperatury w poszczególnych po-
mieszczeniach budynku zapewnia wysoki poziom komfortu 
oraz minimalne zużycie energii. 

WaVin

System sterowania Sentio 
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Spis reklamodawców
Beretta str. 34, De Dietrich str. 31, Fondital str. 21, Hydro-Tech str. 3,  
Nibe-Biawar str. 10, Purmo str. 20, Thermia str. 12, Vaillant str. 1,  
Viega str. 9, Vogel&Noot str. 19, Wolf str. 35.
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Jednym z ważniejszych kryteriów wyboru rozwiązań sanitarnych jest możliwość dostosowania ich do indywi-
dualnych preferencji i stylu aranżacji łazienki. Przykładem uniwersalnych i przemyślanych rozwiązań jest system 
odwodnienia TECElinus. Odwracalny ruszt oraz kompletność systemu umożliwiają swobodę w aranżacji prze-
strzeni prysznicowej i zachowanie jej spójności na każdym z etapów realizacji projektu.
TECElinus to kompletny system odwodnienia, złożony z rynny prostej, syfonu odpływowego o przepustowości 
0,7 l/s, akcesoriów montażowych oraz odwracalnego rusztu. Takie rozwiązanie pozwala na swobodne kreowa-
nie strefy prysznicowej i podejmowanie decyzji o ostatecznym jej wyglądzie w dowolnym momencie. 
Po zainstalowaniu odpływu użytkownik może zadecydować, którą „stronę” rusztu wybiera – ze stali nierdzew-
nej lub plate, czyli do wypełniania płytkami podłogowymi. W tym przypadku odwodnienie staje się niemal nie-
widoczne i zintegrowane z płaszczyzną posadzki. Takie rozwiązanie docenią z pewnością zwolennicy minima-
lizmu. Z kolei ruszt pełny ze stali nierdzewnej to propozycja dla tych użytkowników, którzy chcą podkreślić 
unikalny charakter strefy prysznicowej i wyeksponować poszczególne elementy wykończenia. 
Odwodnienie prysznicowe TECElinus zwiększa możliwości aranżacyjne łazienki. To duża wartość zarówno dla 
ostatecznych użytkowników, niezdecydowanych co do ostatecznej wizji projektu, jak i dla samych architektów 
wnętrz. uniwersalność tego rozwiązania to spore ułatwienie podczas pracy nad projektem – produkt może być 
w nim uwzględniony niezależnie od ostatecznych preferencji użytkownika.

TECElinus to uzupełnienie 
oferty odwodnień prysz-
nicowych firmy TECE,  
w skład której wchodzą 
także: TECEdrainprofile – 
do montażu w płaszczyź-
nie płytek na całej długo-
ści strefy prysznicowej  
i dopasowania profilu do 
pożądanej długości,  
TECEdrainline – odwodnie-
nie liniowe z rusztami ze 
stali, szkła, do wypełniania 
płytkami i kamieniem oraz 
odwodnienie punktowe 
TECEdrainpoint S.
dostępne długości rynien 
i rusztów: 700, 800,  
900 mm
Cena netto – od 949 zł

tece

odwodnienie tecelinus z odwracalnym rusztem
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