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Kursy w Centrum Szkolenia Zawodowego

- mistrzowski
ruszyły zapisy na kolejną w tym roku edycję kursu dla 
monterów sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Zaję-
cia rozpoczną się 18 maja, a zakończą 21 lipca – łącz-
nie 6 zjazdów weekendowych, co drugi tydzień. uczest-
nicy spełniający kryteria egzaminacyjne przystąpią  
22 lipca do egzaminów państwowych na tytuł zawodo-

wy CZELADNiKA lub MisTrZA w zawodach monter sie-
ci, instalacji i urządzeń sanitarnych lub monter instalacji  
i urządzeń sanitarnych.
Kurs wzbogaci uczestników o najnowszą wiedzę i po-
może w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych. Dla 
przedsiębiorców z Małopolski istnieje możliwość uzy-
skania dofinansowania do 80%.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kon-
takt telefoniczny tel. 12 289 04 05 lub mailowy beata.
kmiecik@csz.pl

- przygotowawczy do egzaminu 
na uprawnienia budowlane
Chcesz dobrze przygotować się do egzaminu na 

uprawnienia budowlane? Poszukujesz rzetelnego źró-
dła wiedzy? weź udział w kursie przygotowawczym do 
egzaminów na „samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie”, który odbędzie się w Centrum w dniach: 
6 -11 maja 2018. 
rekrutacja już trwa. Zapisy i szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu: 12 289 04 05.

7. Targi Grupy SBS

Targi grupy sBs odbędą się już w dniach 25-26.04.2019 r. trady-
cyjnie w hotelu 500 w strykowie k. Łodzi. w tym miejscu będzie 
można spotkać ponad 100 największych branżowych dostaw-
ców, którzy zaprezentują swoje nowe produkty i technologie. 
Nie zabraknie też atrakcji dodatkowych, takich, jak konkurs tar-
gowy czy strefa gastronomiczna.
 
Dlaczego warto przyjechać na Targi Grupy sBs?
•	Dwa	dni	targowe	–	25	i	26.04.2019	r.
•	Ponad	100	wystawców	z	branży	instalacyjno-sanitarno-grzew-
czej i sieci zewnętrznych.
•	Wszystkie	nowości	produktowe	zebrane	w	jednym	miejscu.
•	Około	3500	targowych	gości.
•	Przestrzeń	fachowych	rozmów	i	wymiany	informacji	tech-
niczno-handlowych pomiędzy instalatorami, pracownikami 
hurtowni, projektantami i przedstawicielami szkół oraz uczel-
ni technicznych.
•	Strefa	gastronomiczna	–	bezpłatny	poczęstunek	grillowy	dla	wszystkich	targowych	gości.
•	Konkursy	targowe	–	organizowane	przez	SBS	i	pozostałych	wystawców.
•	Akcja	Autokarowa	–	zapewnienie	bezpłatnego	dojazdu	busami	i	autobusami	dla	wszystkich	osób	współpracu-
jących z hurtowniami Grupy sBs. Aby do niej dołączyć wystarczy zgłosić się do wybranej hurtowni partnerskiej. 
Lista lokalizacji znajduje się pod adresem: https://www.grupa-sbs.pl/hurtownie. 
•	Warto	także	podkreślić,	że	instalatorzy	którzy	przyjadą	z	Hurtowniami	Partnerskimi	SBS	mogą	liczyć	na	specjalną  
ofertę targową, która trwać będzie w dniach: od 23 do 30 kwietnia. 
Więcej o wydarzeniu

13 marca br. TrOx Gmbh i Grupa TiBA El Manzalawi 
podpisały umowę joint venture. Zgodnie z umową Trox  
i Tiba będą produkować elementy wentylacyjne i kli-
matyzacyjne – w szczególności komponenty do dys-
trybucji powietrza – na rynek egipski, a także na rynki 
Bliskiego wschodu oraz Afryki Północnej i wschodniej.
Trox i Tiba już od dwóch lat ściśle współpracują przy pro-
dukcji i sprzedaży central 
wentylacyjnych i klima-
konwektorów.
Grupa Tiba El Manzala-
wi, której siedziba znaj-
duje się w Kairze, jest 
jednym z największych 
przedsiębiorstw w branży 
hVAC w Egipcie. Tiba pro-
dukuje i sprzedaje kom-
ponenty klimatyzacyjne 
dla sektora mieszkanio-
wego i komercyjnego. 
Firma została założona  
w 1980 roku. TrOx Gmbh 
jest światowym liderem 
w opracowywaniu, pro-
dukcji i sprzedaży kom-

ponentów, jednostek i systemów do wentylacji i klima-
tyzacji pomieszczeń. Dzięki 27 spółkom zależnym w 25 
krajach na 5 kontynentach, 14 zakładom produkcyjnym 
oraz importerom i przedstawicielom, TrOx jest obec-
ny w ponad 70 krajach. GruPA TrOx zatrudnia obec-
nie prawie 4000 pracowników i generuje przychody  
w wysokości około 500 milionów euro.

Trox i Tiba El Manzalawi – umowa joint venture

http://www.instalreporter.pl
https://www.grupa-sbs.pl/targi/targi-grupy-sbs-2019/o-targach
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Druga edycja konferencji Immergas dla LSI

immergas podsumował kolejny rok pracy swoich naj-
lepszych serwisów. w Łodzi odbyła się druga dorocz-
na konferencja Licencjonowanych serwisów immer-
gas. hasłem tegorocznej edycji wydarzenia było „razem 
możemy jeszcze więcej”. immergas Polska, jako firma 
wyróżniająca się jakością obsługi klientów, przykłada 

szczególną uwagę do bieżącej współpracy z serwisami.
– Serwisanci są wizytówką marki Immergas wśród klien-
tów. Dlatego jako producent dokładamy wszelkich starań, 
aby nasze relacje były jak najlepsze. Stały kontakt z fachow-
cami jest dla nas szczególnie ważny. Każda okazja do spo-
tkań stanowi cenne źródło wiedzy o potrzebach klientów 

i opiniach na temat produktów – 
mówi Michał Berent, koordyna-
tor sieci serwisowej immergas.
stało się już tradycją, że raz do 
roku najlepsi serwisanci z całej 
Polski spotykają się w okolicach 
Łodzi, gdzie mieści się siedzi-
ba firmy immergas, aby wspól-
nie podsumować dotychcza-
sowe działania i porozmawiać  
o planach rozwojowych na przy-
szłość. Podczas konferencji po-
ruszane były, między innymi, ta-
kie zagadnienia, jak jakość usług 
gwarancyjnych i przeglądów ser-
wisowych. spotkanie było okazją 
do wymiany doświadczeń i spo-
strzeżeń gromadzonych podczas 
codziennej pracy serwisantów  
w różnych regionach Polski. 
we współpracy z serwisanta-
mi immergas zwraca szczegól-
ną uwagę na dostarczanie kom-
fortu, którego potrzebują klienci. 
Dla firmy priorytetem jest, aby 
użytkownicy jej produktów od-
czuwali spokój 24 h przez 365 dni  
w roku. Dlatego immergas za-
pewnia sprzęt najwyższej jako-
ści oraz profesjonalną obsługę 
posprzedażową przez cały okres 
użytkowania urządzeń.

https://www.immergas.pl
http://www.instalreporter.pl
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Szczegółowe informacje u Twojego Menadżera Regionu, na stronie internetowej www.beretta.pl 
oraz pod numerami infolinii:  801 044 804,  +48 56 663 79 99 
Zapraszamy do polubienia naszego profilu facebook.com/BerettaPoland.
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Firma Lindab wprowadza do portfolio nową markę kli-
matyzatorów TCL. Decyzja o nawiązaniu współpracy ze 
znanym na całym świecie koncernem TCL to odpowiedź 
na sygnały płynące z rynku i zapotrzebowanie klientów 
ceniących najwyższą jakość, nowoczesne rozwiązania 
technologiczne i dobrą relację jakości do ceny. 
Nowe na rynku klimatyzatory TCL serii Elite to rozwiązanie 
skierowane do tych inwestorów, którzy poszukują dobrej 
jakości w przystępnej cenie. w ofercie Lindab znajdują się 
klimatyzatory ścienne Elite xA71 i Elite xA81 wyróżniają-

ce się stylowym, nowoczesnym wzornictwem i wysoką 
klasą energetyczną urządzeń A++/A+. Jednostki split kli-
matyzatorów TCL Elite wyposażone są w szereg nowo-
czesnych funkcji poprawiających komfort użytkowników  
w klimatyzowanym pomieszczeniu, wśród których znajdu-
ją się między innymi: i Feel – dodatkowy czujnik tempera-
tury w pilocie, i set – dedykowany przycisk dla ustawień 
osobistych, inteligentny nawiew – tryb chłodnej mgiełki 
lub ciepły nawiew od dołu, czy Pamięć ustawień żaluzji. 
TCL to znany i obecny w 160 krajach na całym świecie chiń-
ski koncern produkujący innowacyjne produkty dla branż 
rTV i AGD oraz hVAC. Koncern posiada 23 instytuty badaw-
cze oraz 22 fabryki produkcyjne (w tym ośrodki w Polsce), 
które zatrudniają 75 000 pracowników na całym świecie. 
w 2018 roku marka podpisała kontrakt reklamowy z jed-
nym z najdroższych piłkarzy na świecie, brazylijskim na-
pastnikiem Neymarem Jr. Piłkarz tym samym stał się 
globalnym ambasadorem marki TCL na świecie.
więcej www.tcl.lindab-polska.pl

Egzaminy na uprawnienia budowlane 
odbędą się w maju

Od 12 lutego nie ma przepisów określających samodziel-
ne funkcje w budownictwie. ustawa, która zastąpi unie-
ważnione przez Trybunał Konstytucyjny rozporządzenie, 
wciąż czeka na publikację w Dzienniku ustaw. Mimo to 
majowy egzamin na uprawnienia budowlane powinien się  
odbyć bez zakłóceń.
3 kwietnia 2019 r. prezydent Andrzej Duda podpisał no-
welizację „Prawa budowlanego”, która przenosi przepi-
sy o ograniczeniach uprawnień budowlanych z rozpo-
rządzeń do ustawy. ustawa wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia. wciąż jednak nie pojawiła się 

w urzędowym dzienniku, co więcej nie ma jej na liście ak-
tów oczekujących. 
Do czasu wejścia w życie nowych regulacji Polska izba 
inżynierów Budownictwa nie ma podstawy prawnej do 
nadawania uprawnień budowlanych, a także ogłoszenia 
naboru kandydatów do egzaminu, który ma odbyć się 17 
maja, czyli już za niewiele ponad miesiąc. Okręgowe ko-
misje kwalifikacyjne informują jednak o tym, że przygo-
towania trwają i gdzie odbędą się egzaminy.
Źródło: www.prawo.pl 
Pełna treść informacji z 8.04.2019 r.:

TCL nowa marka klimatyzatorów w ofercie Lindab

http://www.beretta.pl
http://www.instalreporter.pl
https://www.prawo.pl/biznes/przepisy-dotyczace-uprawnien-budowlanych-czekaja-na-publikacje-w,397734.html?utm_medium=email&utm_source=WKPL_MSG_NSL_NPB-12-04-19-WKC0117018_EML&utm_campaign=WKPL_MSG_NSL_NPB-12-04-19-WKC0117018_OTH
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Piąty obszar w ofercie produktów  
Taconova: pompy

Komfort i wysokowydajne rozwiązania, zapewniające 
klientom oszczędność czasu i pieniędzy – z taką myślą 
Taconova Group rozwija ofertę produktów i usług serwi-
sowych. Dzięki fuzji z Taco Family of Companies w listo-
padzie 2017 r. Taconova ma obecnie w ofercie również 
wysokowydajne pompy. w ten sposób technika pomp 
uzupełniła asortyment firmy jako dodatkowy obszar 
kompetencyjny. – Z czterech obszarów zrobiło się teraz 
pięć. – tłumaczy ralph seewald, prezes Taconova – Tech-

nika pomp rozszerza istniejące obszary, czyli równoważe-
nie hydrauliczne, ogrzewanie powierzchniowe, technikę 
systemową i armaturę. Stanowiło to dla nas dodatkowy 
bodziec do dalszego rozwoju wizerunku rynkowego, za-
równo w kanałach tradycyjnych, jak i w Internecie.
istniejący już asortyment pomp Taco oferowany jest 
teraz pod nową nazwą i w atrakcyjnym opakowaniu. 
Nowe modele pomp charakteryzują się dodatkowymi 
zaletami dzięki innowacyjnym funkcjom i zastosowa-
nym w nich ciekawym rozwiązaniom. Pod nazwą Taco-
Flow dostępnych jest dziewięć kategorii pomp obiego-
wych do ogrzewania, ogrzewania i chłodzenia, energii 
słonecznej i cyrkulacji. wszystkie pompy są napędzane 
przez sprawdzone silniki synchroniczne z magnesami 
trwałymi, które zapewniają bardzo cichą i bezpieczną 
pracę. Kwadratowa konstrukcja pomp wspomaga au-
tomatyczne wykrywanie powietrza w systemie, nato-
miast automatyczna funkcja Anti-Blockier usuwa czą-
steczki brudu uwięzione przez drgania pomp.
Dzięki funkcji Active-Adapt w TacoFlow2 Adapt odpo-
wiednie obciążenie pompy jest przechowywane co 30 
minut, a jej prędkość jest automatycznie dostosowy-
wana do warunków otoczenia. Łatwe do odczytania 
wskaźniki LED dostarczają wyraźnych informacji na te-
mat stanu pracy pomp.
Kampania reklamowa towarzysząca wprowadzeniu produk-
tów na rynek wspiera odświeżony wizerunek marki Taconova.
– Ponadto pracujemy intensywnie nad naszą nową stroną 
internetową – dodaje ralph seewald – Przy jej pomocy 
firma Taconova zamierza w dwójnasób podwyższyć po-
ziom serwisu, kierując odwiedzających do pożądanych 
informacji przy możliwie jak najmniejszej liczbie kliknięć. 
Nowoczesna, estetyczna grafika zapewnia przyjemne ko-
rzystanie ze strony, a praktyczne funkcje umożliwiają pro-
stą obsługę. Nasze hasło Comfort Solutions nie powinno 
być w końcu pustą obietnicą.

Immergas – nowa sala szkoleniowa  
w centrum Polski

rzetelna wiedza instalatorów i serwisantów 
dotycząca kotłów oraz pomp ciepła to wizy-
tówka każdego producenta urządzeń grzew-
czych. immergas Polska, jako firma przykła-
dająca szczególną wagę do jakości obsługi 
klientów, jest tego w pełni świadoma, dlate-
go podjęła się modernizacji sali szkoleniowej  
w swojej łódzkiej siedzibie, gdzie szkolą się 
eksperci z całego kraju.
Nowa, ekspercka przestrzeń edukacyjna speł-
nia wszelkie standardy wymagane przy prezen-
tacji najnowocześniejszych rozwiązań techniki 
grzewczej w oparciu o kotły gazowe z oferty dla 
domu o mocy do 35 kw, jak i oferty obiektowej  
o mocy powyżej 35 kw. Główną zaletą zmoder-
nizowanej sali szkoleniowej jest kaskada wiszą-
cych kotłów kondensacyjnych średniej mocy 
z pełną hydrauliką i kolektorem spalinowym.
w części poświęconej pompom ciepła „powie-
trze-woda” znajdują się urządzenia typu mo-
noblok, split, hybrydowy system Magis Combo 
oraz pompy z wbudowanym zasobnikiem do przygo-
towania c.w.u. Każde z tych urządzeń podłączone jest 
do pracującej instalacji grzewczej i wyposażone w peł-
ną automatykę sterującą – tym samym uczestnicy szko-
leń mają okazję szczegółowo poznać specyfikę działania 
urządzeń immergas oraz poznać pełnię ich możliwo-
ści. Dzięki temu szkolenia są efektywne i ciekawe, bo 
prowadzone na urządzeniach w prawdziwych warun-
kach ich pracy.
Modernizacja obiektu szkoleniowego w naszej siedzibie 
to naturalna kolej rzeczy w przypadku firmy, która ofe-
ruje nowoczesne i ekologiczne rozwiązania w branży 
grzewczej – komentuje szef szkoleń immergas Polska, 
Kamil rdzanek – Bardzo zależy nam na tym, by serwi-
sanci i instalatorzy naszych kotłów i pomp ciepła dobrze 

znali urządzenia z oferty immergas „od podszewki”. ich 
profesjonalizm w bardzo dużym stopniu przekłada się 
na zadowolenie naszych klientów, a to jest dla nas naj-
ważniejsze – dodaje.
sala szkoleniowa została dodatkowo wyposażona  
w profesjonalny sprzęt nagłaśniający. Dodatkowo, dla 
usprawnienia prezentacji produktowych i edukacyjnych, 
zainstalowano specjalny monitor multimedialny wkom-
ponowany w designerską oprawę. 
Bogata oferta szkoleń immergas Polska skierowana jest 
do serwisantów, instalatorów, projektantów i handlow-
ców. Świadomi tego, że potrzeby każdej z tych grup są 
inne, eksperci immergas dostosowują każdy program 
kursu pod konkretną grupę uczestników, ku satysfak-
cji specjalistów oraz klientów.

http://www.instalreporter.pl


a k t u a l n o ś c i
6s t r.0 4 / 2 0 1 9

Budowlanka a rynek Smart Home w 2019

według najnowszych szacunków iDC 
światowy rynek systemów do inteligent-
nych domów w porównaniu do poprzed-
niego roku wzrośnie o 26,9% w 2019 r. 
Tym samym do konsumentów trafi ponad 
832 mln sztuk asortymentu z segmentu 
smart home. Oczekuje się, że skumulo-
wana stopa wzrostu w latach 2019-2023 
wyniesie 16,9%, co daje prawie 1,6 mld 
urządzeń w 2023 r. „Budowlanka” to jed-
na z najważniejszych gałęzi gospodarki – 
roczną wartość sektora na całym świecie 
wycenia się na 10 bilionów usD, poda-
je amerykańska firma doradcza McKin-
sey. Firmy z tej branży dają zatrudnienie 
aż 7% wszystkich ludzi pracujących na całym globie.
A jak wygląda sytuacja w Polsce? sPECTis utrzymuje, 
że roczna wartość rodzimego rynku budowlanego prze-
kracza już 50 mld usD (~200 mld PLN), co czyni go jed-
nym z większych w Europie.
Branża budowlana znalazła się jednak na ostrym za-
kręcie, sugeruje McKinsey w najnowszym opracowaniu 
zatytułowanym „sztuczna inteligencja: kolejna granica 
technologii budowlanej”. Firma analityczna zapowiada 
rewolucję, która w znacznym stopniu odmieni sektor 
budowlany. w badaniu porównano budownictwo do 
dwunastu innych przodujących branż, takich jak opie-
ka zdrowotna, produkcja, turystyka czy motoryzacja  
i oceniono, że chociaż dziesięć z nich wyprzedza budow-
nictwo pod kątem tempa i zaangażowania we wdraża-
nie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, to bycie 
ostatnim nie zawsze jest takie złe. Dzięki temu branża 
budowlana może przyjrzeć się temu, jak inne sektory 
wykorzystują sztuczną inteligencję, unikając popełnio-
nych przez nie błędów. wiedząc już co działa, a co nie, 
szybko nadrobi zaległości.
Dla branży budowlanej, szczególnie interesujące są tech-
nologia uczenia maszynowego i analiza predykcyjna. 

w badaniu PwC 72% liderów biznesu określiło sztucz-
ną inteligencję jako „przewagę biznesową”. również  
w najnowszym badaniu marki Microsoft potwierdzono 
te tendencje, w Polsce już co czwarty manager zapo-
wiada, że w ciągu najbliższego roku planuje wykorzy-
stać sztuczną inteligencję do podejmowania decyzji. 
sytuacja ta nie ominie również sektora budowlanego.
– Oczekuje się, że będzie to długa i pełna wyzwań podróż 
dla całego sektora, ale z właściwym planem i otwartym 
umysłem w kierunku nowych technologii. Digitalizacja bu-
downictwa może być bliższa, niż wielu mogłoby się wy-
dawać – sądzi Marcin Kotarski, Product Manager z ret-
tig heating, właściciela marki Purmo. Następnie dodaje:
– Liczba rozwiązań SI mających zastosowanie w zakresie 
budownictwa jest niemal nieograniczona. Londyn wyko-
rzystuje analitykę Big Data do monitorowania poszcze-
gólnych dzielnic, aby lepiej i skuteczniej planować roz-
budowę miasta. Gdybyśmy w Polsce mieli taki system…, 
to moglibyśmy zaoszczędzić ponad 84 mld zł rocznie! Wła-
śnie tyle kosztuje nas jako społeczeństwo zła gospodar-
ka przestrzenna, wynika z najnowszego raportu Komite-
tu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
Informacja prasowa firmy Rettig Heating

Inżynierowie budownictwa na rzecz dostępności

Minister inwestycji i rozwoju powołał radę Dostępności, 
której głównym zadaniem jest m.in. rekomendowanie 
najlepszych rozwiązań dla poprawy dostępności róż-
nych miejsc w przestrzeni publicznej, opiniowanie zmian  
w prawie oraz przygotowanie systemu certyfikacji i akre-
dytacji podmiotów działających na rzecz dostępności. 
w skład rady Dostępności zostali powołani przedsta-
wiciele organizacji zajmujących się tematem niepełno-

sprawności, instytucji rządowych, sektora nauki i biz-
nesu oraz eksperci ds. dostępności. 
radzie przewodniczy minister inwestycji i rozwoju Je-
rzy Kwieciński. Polską izbę inżynierów Budownictwa 
w pracach rady reprezentuje Elżbieta Janiszewska-
-Kuropatwa.
Źródło: www.piib.org.pl 
Pełna treść informacji z 9.04.2019 r.

Panasonic heating and 
Cooling otrzymał nagro-
dę iF Design za konsolę 
podłogową dla budyn-
ków mieszkalnych. Na-
groda iF Design, wręcza-
na przez international 
Forum Design (Między-
narodowe Forum wzor-
nictwa), to wyróżnienie 
dla producentów i pro-
jektantów tworzących 
pionierskie rozwiązania. 
Jurorzy biorą pod uwagę 
m.in. wpływ produktu na 
środowisko, jego wygląd 
i funkcjonalność.
Konsola podłogowa r32 
od Panasonic jest alter-
natywą dla tradycyjnych 
grzejników. 
Nagrodę zdobyła za sty-
lowe wzornictwo oraz in-
nowacyjne funkcje. 

Konsola podłogowa R32 z nagrodą iF Design

http://www.instalreporter.pl
https://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3938-inynierowie-budownictwa-na-rzecz-dostpnoci-
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AFRISO – II edycja „PROMOCJA 
ODPOWIETRZNIK”

AFrisO prezentuje kolejną odsłoną promocji dotyczącej 
odpowietrznika automatycznego z zaworem stopowym.  
Dokonaj zakupu większego pakietu odpowietrzników z za-
worem stopowym i odbierz prezent. Promocja obowiązuje 
od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

Kupując:
 - 10 sztuk odpowietrznika z zaworem stopowym 
otrzymasz Bandanę 4F
 

- 25 sztuk – Nerkę 4F 
 

- 50 sztuk – torbę narzędziową BOsCh 
 

Regulamin promocji
Ulotka promocyjna

- 100 sztuk – zestaw 11 wierteł  
i dłut sDs-Plus BOsCh w walizce
 

- 200 sztuk – myjkę wysokociśnieniową  
Karcher K 2 

Raport IRENA: „Global energy transformation: 
A roadmap to 2050”

Zwiększone wykorzystanie energii odnawialnej w połączeniu z intensyfikacją 
elektryfikacji może mieć decydujące znaczenie dla osiągnięcia przez świat 
kluczowych celów klimatycznych do 2050 roku. raport (edycja 2019) pod 
hasłem „Globalna transformacja energetyczna” – rozszerza kompleksowy 
plan działania irENA, w którym analizuje się ścieżki technologiczne i konse-
kwencje polityczne w celu zapewnienia zrównoważonej energii w przyszło-
ści. Ograniczenie zużycia energii elektrycznej do ponad połowy globalnego 
koszyka energetycznego (w porównaniu z jedną piątą obecnie) w połącze-
niu z odnawialnymi źródłami energii zmniejszyłoby wykorzystanie paliw ko-
palnych, odpowiedzialnych za większość emisji gazów cieplarnianych.
irENA – international renewable Energy Agency – Międzynarodowa Agen-
cja Energii Odnawialnej, jest organizacją, która wspiera kraje w przecho-
dzeniu na zrównoważoną przyszłość energetyczną i służy jako platforma 
współpracy międzynarodowej, zasobów i wiedzy finansowej w zakresie 
energii odnawialnej.
Aby pobrać raport kliknij w zdjęcie.

Głowica termostatyczna za 1 zł 
– poznaj promocję Purmo

Przy zakupie dowolnego grzejnika ramo lub Plan z oferty marki Purmo, 
koszt głowicy termostatycznej EVOSENSE wynosi 1 zł. 
Promocja trwa od 1.04.2019 do 31.12.2019.
Grzejnik płytowy Purmo Plan wyróżnia się idealnie gładkim wykończe-
niem płyty czołowej. Dzięki oszczędnej stylistyce i szerokiej palecie do-
stępnych kolorów Purmo Plan jest niezwykle uniwersalny. Pasuje zarów-
no do wnętrz nowoczesnych, jak i klasycznych.
Grzejnik płytowy Purmo ramo wyróżnia się gładkim wykończeniem pły-
ty czołowej z lekkimi poziomymi przetłoczeniami. Nadają one grzejniko-
wi oryginalny wygląd, nie dominując jednocześnie pomieszczenia, w któ-
rym został zamontowany.
Pobierz ulotkę 

http://www.instalreporter.pl
https://afriso.pl/storage/files/manager/Regulamin_promocja_odpowietrznik_II EDYCJA 2019.pdf
https://afriso.pl/storage/files/manager/Ulotka promocyjna odpwietrznik 2019 2Q.pdf
https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition
https://www.purmo.com/docs/pl/Flat_front_campaigne_2019_WEB.pdf
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Konferencja WOD-KAN

Viii Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Technicznej nt.: 
instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, 
wykonawstwo, eksploatacja odbędzie się w dniach 8-9 
maja 2019 r. w hotelu 500 w Zegrzu k. warszawy. Organiza-
torem imprezy jest Zakład Zaopatrzenia w wodę i Odpro-
wadzania ścieków wydziału instalacji Budowlanych, hydro-
techniki i inżynierii środowiska Politechniki warszawskiej.
Celem konferencji jest prezentacja i ocena krajowych 
i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń  
w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Do udziału w konferencji organizator zaprasza przed-
stawicieli środowisk naukowych, projektantów, wyko-
nawców i producentów oraz eksploatatorów instala-

cji wodociągowych i kanalizacyjnych. Konferencja jest 
miejscem wymiany wiedzy, spostrzeżeń i poglądów 
dotyczących zarówno zagadnień teoretycznych, jak 
i praktycznych z dziedziny wewnętrznych instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji 
proszone są o przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia 
uczestnictwa w konferencji do dnia 30 kwietnia 2019 r. 
oraz wpłacenie należności do dnia 3 maja 2019 r.
więcej www.is.pw.edu.pl/konferencje

Grupa sBs poszerzyła swoją ofertę o kolejny produkt 
wysokiej jakości – jednofunkcyjny kocioł kondensacyj-
ny Ariston CLAs ONE sYsTEM 18. Produkt dostępny jest 
również w atrakcyjnych PAKiETACh z zasobnikiem c.w.u. 
KELLEr i/lub z termostatem pokojowy Cube s Net.
Najważniejsze cechy:
•	Nowy	wymiennik	ciepła	ze	stali	nierdzewnej	XtraTech™.
•	Sekcje	 przepływowe	w	wymienniku	powiększone	 
o 142% w porównaniu z poprzednią wersją.
•	Wyświetlacz	LCD.
•	Klasa	energetyczna	A+	w	przypadku	połączenia	z	urzą-
dzeniem do termoregulacji.
•	Modulacja	mocy	1:5.
•	Protokół	komunikacyjny	BusBridgeNet®.
•	Funkcja	AUTO.
•	Zoptymalizowany	wewnętrzny	tłumik.
•	Montaż	również	w	strefie	nad	wanną.
•	Odprowadzenie	spalin	koncentryczne	60/100,	80/125	
lub rozdzielne 2x80 mm.

•	10	lat	gwarancji	od	Ariston	na	nowy	wymiennik	kon-
densacyjny zastosowany w serii ONE. Gwarancja 10 lat 
na wymiennik udzielana jest w przypadku korzystania 
z programu 8 lat bez ryzyka.

Kocioł Ariston na wyłączność w Grupie SBS IEO – rynek fotowoltaiki w Polsce 2019

Łączna moc projektów fotowoltaicznych, które uzyskały 
finansowanie w dotychczas przeprowadzonych aukcjach 
OZE wynosi 870 Mw. Projekty te należą do 549 podmiotów. 
Projekty z i aukcji z 2016 miały czas na realizację do koń-
ca grudnia 2018 r. wiadomo, że nie wszystkie zostały 
zrealizowane: z 73 projektów (68,4 Mw) zrealizowano  
w terminie 55 instalacji (52,5 Mw). ustawowy termin re-
alizacji projektów z ii aukcji z 2017 mija z końcem czerw-
ca 2019 r. Do tej pory zrealizowano 94 projekty (75 Mw), 
co stanowi 26%. Łączna moc farm fotowoltaicznych, 
które wygrały aukcje OZE i zostały już zrealizowane wy-
nosi 127 Mw, co stanowi 36% wszystkich farm PV reali-
zowanych w ramach pierwszej i drugiej aukcji. Projekty  
z trzeciej aukcji z listopada 2018 roku są przygotowywa-
ne do realizacji, mają czas do maja 2020 r.
iEO, przygotowując tegoroczny raport „rynek fotowol-
taiki w Polsce 2019”, zebrał ankiety od inwestorów i do-

stawców technologii PV. Ankiety potwierdzają spadają-
ce koszty budowy farm PV o wielkości ok. 1 Mw. Jeszcze 
trzy lata temu inwestor za zbudowanie farmy o mocy ok. 
1 Mw płacił ponad 4 mln zł, a w 2019 r. – ok. 3 miliony zł. 
Biorąc pod uwagę realne zamierzenia inwestorów foto-
woltaicznych związane z udziałem w systemie aukcyj-
nym oraz plany dotyczące tegorocznej aukcji, efektem 
całego systemu aukcyjnego może być blisko 5 mld zł in-
westycji w farmy fotowoltaiczne. Zdecydowana więk-
szość farm fotowoltaicznych powstanie przed końcem 
2020 roku. inwestorzy zwracają uwagę na skalę wy-
zwania, którego sprawna realizacja może przyczynić 
się do spełnienia przez Polskę celów OZE na 2020 roku. 
szybka budowa farm fotowoltaicznych w systemie au-
kcyjnym wymagać będzie usprawnienia procesów ad-
ministracyjnych (decyzję, pozwolenia) i biznesowych  
w całym łańcuchu dostaw.

http://www.instalreporter.pl
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II Giełda Towarowa GIK we wrześniu 

ii Giełda Towarowa GiK odbędzie się w dniach 4-6 
września 2019 r. w hali ExPO w Łodzi. Giełda to ogól-
nopolska impreza sprzedażowa, którą skierowana jest 
do klientów hurtowni instal-Konsorcjum. Celem tego 
wydarzenia jest przede wszystkim stworzenie bardzo 
konkurencyjnych warunków zakupowych dla firm in-
stalacyjnych. Na tym jednak nie kończy się atrakcyj-
ność tego miejsca.

Na uczestników tego wydarzenia czekają:
•	czołowi	producenci	i	dystrybutorzy	towarów	techniki	
grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej oraz odnawialnych 
źródeł energii (OZE) z bardzo atrakcyjnymi warunkami 
zakupowymi,

•	wystawcy,	którzy	specjalnie	na	dzień	trwania	Giełdy	
zaplanowali premiery swoich nowości,
•	eksperci	z	bogatą	ofertą	szkoleniową,	która	pozwoli	
poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje,
•	liczne	atrakcje	artystyczne	i	kulinarne,	cenne	nagrody,	
ciekawe konkursy.

Giełda Towarowa Grupy instal-Konsorcjum to profesjo-
nalna platforma dla specjalistów, prestiżowe miejsce 
spotkań przedstawicieli producentów urządzeń grzew-
czo-instalacyjno-sanitarnych, konsorcjantów, a przede 
wszystkim doświadczonych instalatorów.
Przygotowania do Giełdy ruszyły już w pełni. Organi-
zatorzy dokładają wszelkich starań, aby druga Gieł-
da Towarowa GiK odniosła jeszcze większy sukces 
niż jej pierwsza edycja. w przypadku chęci udziału  
w Giełdzie, organizatorzy proszą o kontakt z wybra-
nym konsorcjantem, gdyż wymagana jest wcześniejsza  
rejestracja.

więcej aktualnych informacji www.gieldatowarowa.ik.pl

Dla każdego uczestnika Giełdy markowy 
plecak 4F w prezencie

http://www.instalreporter.pl
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Chyba śmiało można powiedzieć, że marka Comap 
jest dobrze znana w branży. Za co jednak szczegól-
nie cenią ją instalatorzy współpracujący z Państwa 
firmą, czyli… dlaczego Comap?
w ostatnich dniach podczas naszego spotkania han-
dlowego wraz z moimi kolegami z działu handlowe-
go i technicznego zadaliśmy sobie podobne pytanie 
i praktycznie wszyscy po pierwsze wymienili zaufa-
nie. Zaufanie do nas jako do ludzi, ale i zaufanie do 
naszych produktów.
wiemy również, iż klienci podkreślają także naszą 
elastyczność w działaniach handlowych i logistyce.

Ponad 2/3 obrotów koncernu generuje sprzedaż 
międzynarodowa. Jaki udział przypada na Polskę? 
Jak liczny zespól za to odpowiada i jak zorganizo-
wana jest sprzedaż w Polsce?
Nasz udział w sprzedaży koncernu wynosi 5%. Za-
trudniamy blisko 30 osób, które pracują w czterech 
działach: handlowym, technicznym, księgowości i lo-
gistyce. Dział handlowy, jak wspomniałem na wstę-
pie, dzieli się na zespół „push” (obsługa instalatorów 
i hurtowni) i „pull” (praca z projektantami).

Ile już lat jest Pan związany z firmą i jak Pan po-
strzega współpracę z Francuzami? 
w czerwcu minie 14 lat mojej pracy w Comap.  
w tym miejscu chciałbym zauważyć, że w naszej 
firmie mamy stabilny zespół, w którym większość 
moich koleżanek i kolegów pracuje minimum 12-15 
lat. Mamy również kolegę, który podobnie, jak firma 
obchodzi w tym roku 25-lecie. Od naszych klien-
tów wiem, że stabilność zespołu jest bardzo dobrze  

postrzegana i podkreśla stałość firmy. Odpowiadając 
na drugą część pytania, chyba nie będę super orygi-
nalny mówiąc, że praca z Francuzami jest ciekawa. 
ważne jest to, że są elastyczni, słuchają i finalnie ak-
ceptują specyfikę lokalnych rynków.

Jakie systemy są Pana zdaniem rokujące na przy-
szłość, a z jakich rynek będzie się wycofywał?
Myślę, że rozwiązania proekologiczne jako komplek-
sowe systemy oparte na ogrzewaniu płaszczyznowym 
odpowiednio wyregulowane termicznie to przyszłość.

Sprawdziłam, że w portfolio koncernu Comap 
jest bardzo szeroka gama baterii różnego rodzaju  
i przeznaczenia. Szczególnie bogato wygląda ta ofer-
ta na rynku brytyjskim. Czy w Polsce możemy także 
spodziewać się wprowadzenia tej gamy produktów?
Tak, w Grupie Comap mamy hiszpańską firmę stan-
dard hydraulica, która posiada własną fabrykę ba-
terii, a to sprawia, że w naszej ofercie jeszcze w tym 
roku pojawia się baterie pod logo Comap.

25 lat marki Comap na 
polskim rynku, jest więc co 

świętować… 
Oczywiście, że tak! Najważniejszą 

rzeczą jest to, że Comap jest pozy-
tywnie kojarzony przez instalatorów, projektantów, 
jak i hurtownie. wysoko oceniana jest jakość na-
szych produktów i obsługa klientów. Mamy świet-
nych i doświadczonych pracowników, a w styczniu br.  
przeprowadziliśmy się do nowej siedziby. więc i ze-
spół, i warunki pracy mamy świetne.

Jak rozwijał się Comap w Polsce przez te lata? Ofer-
ta 25 lat temu, a dziś? 
w pierwszych latach naszej działalności oferta ogra-
niczała się do złączek do lutowania sudo i termo-
statyki, oferowanych klientom przez dwóch han-
dlowców. Obecnie nasza oferta składa się z trzech 
głównych działów produktowych, do których należą: 
systemy rurowe i złączki zaprasowywane, armatura 
grzejnikowa i zawory równoważące oraz uzdatnia-
nie wody. Kluczowa jest również zmiana w obsłudze 
klientów. Dziś mamy dwa zespoły handlowe. Jeden 
zajmuje się obsługą instalatorów i hurtowni („push”), 
drugi natomiast skupia się na prowadzaniu sprzeda-
ży „pull”, czyli współpracy głównie z projektantami.  
w latach 90. nasze działania handlowe ograniczały 
się tylko do obsługi hurtowni.

Która grupa produktów obecnie jest dla Comap klu-
czowa: systemy rurowe czy technika regulacyjna?
Naszą strategią jest oferowanie klientom komplek-
sowych rozwiązań, które składają się praktycznie ze 

wszystkich naszych grup produktowych. Zatem nie 
ma ważniejszych czy mniej ważnych produktów, po-
nieważ system nie będzie kompletny bez rur, złączek 
czy zaworów równoważących. Niemniej jednak naj-
większy udział w sprzedaży osiągamy na systemie 
Multiskin opartym na rurach wielowarstwowych, 
jak i złączkach zaprasowywanych z mosiądzu oraz 
PPsu. w styczniu tego roku wprowadziliśmy nową 
generację tych złączek, które charakteryzują się po-
dwójnym zabezpieczeniem przed pominięciem za-
prasowania, jak pierścień Visu Control oraz rozwią-
zanie LBP. Nasze złączki są cynowane wewnątrz i na 
zewnątrz oraz mogą być zaprasowywane szczękami 
o profilach Th, h i u. 

Jakiś czas temu w ofercie Comap znalazły się roz-
wiązania z technologii uzdatniania wody. Jakie 
jest zainteresowanie rynku tą grupą produktów?
Świadomość uzdatniania wody pitnej, jak i prze-
mysłowej konsekwentnie wzrasta w naszym kraju.  
To powoduje, że zainteresowanie tymi produktami 
stale rośnie. Doceniane i stosowane są one zarówno 
przez instalatorów, jak i klientów indywidualnych, 
dla których do uzdatniania wody pitnej oferujemy 
stacje Kome’o i Viveo. w naszej ofercie posiadamy 
również lampy uV, zmiękczacze oraz szeroki typo-
szereg filtrów. 

Jak określiłby Pan dzisiejszą pozycję firmy na pol-
skim rynku?
Jesteśmy poważnym graczem, który sukcesywnie po-
większa swoje udziały rynkowe, jak i zdobywa zaufanie 
klientów na rynku tradycyjnym oraz inwestycyjnym. 

COMAP świętuje 25 lat w Polsce
Doceniany za jakość produktów i konsekwentną politykę handlową

WyWiad z Leszkiem maćkoWiakiem

Leszek Maćkowiak, dyrektor Comap Polska sp. z o.o.

http://www.instalreporter.pl
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Rekuperacja – wpływ umiejscowienia 
urządzenia na poprawność działania

Dziś rekuperacja domowa, czyli wentylacja mecha-
niczna z odzyskiem ciepła to standard podczas bu-
dowy jedno- lub wielorodzinnego domu. Przeszła 
ona jednak długą drogę, od rozwiązania niszowego 
i luksusowego, poprzez dobrze znane i popularne 
lecz niedostępne cenowo, aż po standardowe roz-
wiązania dostępne dla każdego.
wentylacja mechaniczna to przede wszystkim za-
pewnienie kontrolowanej wymiany powietrza zuży-
tego na świeże oraz ewentualne jego dogrzewanie. 
Znajduje ona zastosowanie zarówno w budynkach 
nowych, jak i w obiektach istniejących. 

Producenci urządzeń, stale dostarczając nowe roz-
wiązania i urządzenia pozwalają nam na tworzenie 
coraz wydajniejszych i bardziej energooszczędnych 
układów wentylacji domowej. Jednak, by zaprojek-
towane systemy mogły pracować poprawnie i aby-
śmy my mogli cieszyć się komfortem termicznym  
w naszym domu lub mieszkaniu konieczne jest pra-
widłowe wykonanie całej instalacji. 
istotne są takie sprawy, jak: identyfikacja potrzeb 
klienta (użytkownika końcowego), odpowiednio wy-
konany projekt, wybór odpowiedniego urządzenia  
i systemu dystrybucji powietrza (nieliczni produ-
cenci oferują dedykowane systemy wraz z urządze-
niem), wybór właściwego instalatora (doświadczone-
go i przygotowanego merytorycznie) oraz precyzyjne 
wykonanie wszystkich prac.

Najważniejsze są szczegóły

Czy zakup rekuperatora i zamontowanie go wraz  
z systemem kanałów jest wystarczające, aby moż-
na było uznać system wentylacji za poprawny?  
Niestety nie – ważne, a może najważniejsze jest to, 
jak zostanie to zrobione, a szczególną rolę odgry-
wają z pozoru nieistotne detale. Jednym z nich jest 
umiejscowienie rekuperatora. 

Porada 1: Należy unikać stosowania jednocze-
śnie odcinków bardzo długich i bardzo krótkich 
w jednej linii przepływu powietrza (np. na linii 
nawiewnej lub wyciągowej).

Porada 2: Jeżeli tylko to możliwe, rekuperator 
należy umiejscawiać w centralnym punkcie bryły 
budynku lub jak najbliżej tego punktu/miejsca.

Przy zastosowaniu kanałów o różnej długości, może 
powstać pomiędzy nimi różnica spadku ciśnienia tak 
duża, że uniemożliwi utrzymanie w nich przepływu 
powietrza w ilościach projektowanych. 
Zniwelowanie tej różnicy za pomocą regulacji ele-
mentów nawiewnych może być niemożliwe. Długi 
kanał stawi powietrzu bardzo duży opór, przy jed-
noczesnym bardzo niskim oporze kanału krótkie-
go. Powietrze „wybierze” więc, prostszą drogę i zo-
stanie skierowane do kanału krótkiego. Efektem 
takiej sytuacji będzie dostarczanie powietrza nie 
tam, gdzie zakładano, a co za tym idzie rozregulo-
wanie systemu.
Problem ten szczególnie istotny jest w dwóch przy-
padkach. Pierwszy to budynki/domy o dużej po-
wierzchni, gdzie pomieszczenia są znacznie oddalo-
ne od siebie, np. salon w centralnej części, a sypialnia 

w jednej ze skrajni. Drugi przypadek to konieczność 
umiejscowienia rekuperatora w narożnych miejscach 
obiektu. Budynki, w których na etapie projektowania 
nie wzięto pod uwagę planowanej instalacji wentyla-
cji mechanicznej nie będą miały odpowiednio przy-
gotowanych pomieszczeń, które umożliwią montaż 
rekuperatora w centralnej części budynku. Na rys. 2 
pokazano przykładowy schemat (uproszczony) ob-
razujący błędny sposób poprowadzenia kanałów.  
Na rysunkach: 3, 4 i 5 pokazano proponowane moż-
liwe rozwiązania. 

Odpowiedzi udzielił: PaWeł koszorek
Dział Wentylacji i Klimatyzacji WOLF Technika Grzewcza

1  Przykładowy rekuperator marki wOLF

2  Błędne rozmieszczenie kanałów. Bardzo duża 
dysproporcja w długości kanałów

3  umiejscowienie rekuperatora w centrum  
bryły budynku
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w przykładzie rysunkowym wykorzystano poglą-
dowy plan budynku, pominięto otwory drzwiowe. 
Pod uwagę wzięto dwa pomieszczenia oraz pomi-
nięto linie wyciągową, a także czerpni i wyrzutni.
w sytuacji gdy konstrukcja, aranżacja czy powierzch-
nia obiektu wymusza takie umiejscowienie rekupe-
ratora, że istnieją pomieszczenia znacznie oddalone 
oraz znajdujące się bardzo blisko, problem można 
rozwiązać na przykład:
a) dla pomieszczeń znajdujących się najbliżej stwo-
rzyć dodatkowe pętle kanałów, czyli zastosować 
metodę „nie idź najkrótszą drogą” – należy jednak 

pamiętać o tym, aby nie przekroczyć maksymal-
nego dostępnego sprężu dyspozycyjnego urządze-
nia (rys. 4),
b) stosując dwa rekuperatory, gdzie każdy z nich ob-
służy inną cześć obiektu (zdjęcie 5).
Obie te metody można łączyć. Czy istnieją inne roz-
wiązania? Każde rozwiązanie pozwalające zmniej-
szyć dysproporcje w długościach kanałów będzie 
dobre. w uniknięciu tego problemu może pomóc 
też konsultacja z przedstawicielem producenta in-
stalowanego urządzenia, który, jeżeli nie dysponu-
jemy projektem, doradzić w rozplanowaniu instala-
cji oraz znalezieniu najlepszego rozwiązania. warto 
również swoją pracę oprzeć o rekuperator, do któ-
rego producent proponuje kompletny system dys-
trybucji powietrza, co znacznie ułatwi regulację wy-
konanej instalacji. 
Rysunki: Paweł Koszorek

Przedstawiona powyżej sytuacja, tj. 
różnica w długości kanałów wystąpi 
w każdej instalacji, jednak gros przy-
padków to układy, w których różni-
ca ta będzie nieznaczna lub na tyle 
mała, że możliwa do zniwelowa-
nia na drodze standardowej regula-
cji. Warto jednak pamiętać, że kon-
sekwencje zbagatelizowania tego 
problemu mogą być opłakane. Źle 
wykonana, a co za tym idzie, błędnie 
pracująca instalacja rekuperacji do-
mowej to przede wszystkim problem 
użytkownika końcowego, który po-
mimo inwestycji nie uzyskał żądane-
go efektu. Ten stan rzeczy może też 
położyć cień na reputacji firmy insta-
lacyjnej, która zostanie mocno nad-
szarpnięta. 

4  Dodatkowa pętla kanałów linii N1

5  wykorzystanie dwóch rekuperatorów w budynkach  
o bardzo dużej powierzchni

VOGEL &NOOT

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

LASERLINE
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Czy warto wcześniej budować dom 
według warunków WT 2021? 
Już w obecnej chwili warto rozważyć budowę domu 
według podwyższonego standardu warunków wT 
2021. Będzie się to wiązać ze stosunkowo nieznacz-
nym wzrostem kosztów budowy wynikającym przede 
wszystkim z poprawy standardu izolacji cieplnej.  
Pozostanie kwestia doboru systemu ogrzewania  
(i ewentualnie chłodzenia), wentylacji i podgrzewa-
nia ciepłej wody użytkowej. Obecnie są dostępne 
rozwiązania techniczne pozwalające bez przeszkód 
spełnić budynkowi wymagania warunków wT 2021. 
warunki Techniczne określają minimalny współ-

czynnik przenikania ciepła umin dla przegród domu. 
Przyjęcie warunków wT 2021 oznacza konieczność 
zwiększenia grubości izolacji cieplnej przegród,  
a także zakupu okien i drzwi o niższych współczyn-
nikach przenikania ciepła (tab. 1).
Zwiększenie grubości izolacji cieplnej dla tego sa-
mego domu w standardzie wT 2021 jest na tyle nie-
znaczne, że założono koszty prac montażowych, jak 
dla standardu wT 2017. Podobnie dla okien i drzwi 
należy się spodziewać, że koszty ich montażu będą 
praktycznie niezależne od wybranego standardu. 
Ogólnie można szacować, że wzrost kosztów budo-
wy o standardzie wT 2021 w stosunku do wT 2017 

Dlaczego warto budować dom już w standardzie WT 2021? 

w 2017 roku weszły w życie zaktualizowane warunki 
techniczne, jakim muszą odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, nazywane skrótowo wT 2017. w 2021 
roku zostaną one zastąpione warunkami wT 2021. 
Zmiana wpłynie zdecydowanie na podniesienie wy-
magań dla standardu energetycznego budynku. 
Dla budynku jednorodzinnego zużycie energii pier-
wotnej dla ogrzewania pomieszczeń, wentylacji 
oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej, nie bę-
dzie mogło przekraczać od 2021 roku jednostkowo  
70 kwh/(m2rok) (rys. 1). Tak więc, aby uzyskać pozwo-
lenie na budowę domu od 1 stycznia 2021 r., trzeba 
będzie wykazać w projekcie domu spełnienie takie-
go warunku. Będzie to możliwe do uzyskania dzięki 
zastosowaniu skuteczniejszej izolacji cieplnej prze-
gród oraz wyższej efektywności energetycznej sys-
temu ogrzewania, wentylacji i podgrzewu ciepłej 
wody użytkowej. 

Ile kosztuje budowa domu 150 m2 
w standardzie WT 2017? 
Za pomocą kalkulatora („Kalkulatory budowlane”, 
kb.pl), dokonano obliczeń kosztów budowy domu 
o powierzchni 150 m2. Koszty obejmują materiały 
oraz robociznę dla budowy domu w tzw. stanie de-
weloperskim. Nie zostały uwzględnione koszty za-
kupu działki, wykonania dokumentacji, przyłączy 
domu, czy pełnego wykończenia wnętrz. są one jed-
nak takie same dla budynku o standardzie wT 2017,  
jak i wT 2021, a więc nie wpływają na różnicę kosztów 
budowy. Koszt budowy ww. domu powinien wynieść  
367 600 zł brutto (VAT 8%). 

Porada pochodzi z portalu EKO-BLOG firmy Vaillant 
www.eko-blog.pl

WT 2017 WT 2021 Wzrost kosztów
WT 2021 / WT 2017

Izolacja ścian Umin = 0,23 W/m2K
Styropian 15 cm
23,8 zł/m2

(styropianonline.pl)

Umin = 0,20 W/m2K
Styropian 20 cm
31,7 zł/m2

(styropianonline.pl)

+33%

Izolacja dachu Umin = 0,18 W/m2K
Wełna 20 cm
31,3 zł/m2

(styropian-ocieplenia.pl)

Umin = 0,15 W/m2K
Wełna 25 cm
37,7 zł/m2

(styropian-ocieplenia.pl)

+20%

Okna pionowe Umin = 1,10 W/m2K
Okna 2-szybowe
(bestokna.pl)

Umin = 0,90 W/m2K
Okna 3-szybowe
(bestokna.pl)

+27%

Okna dachowe Umin = 1,30 W/m2K
Okna 2-szybowe
(budujemyonline.pl)

Umin = 1,10 W/m2K
Okna 3-szybowe
(budujemyonline.pl)

+30%

Tabela 1  szacunkowy wzrost kosztów budowy domu wT 2021 ze względu na podwyższenie 
standardu izolacji cieplnej

WT 2017

WT 2021

95 kWh/m2rok

70 kWh/m2rok

1  warunki Techniczne określają przede wszystkim 
maksymalne dopuszczalne jednostkowe zużycie energii 
pierwotnej 

http://www.instalreporter.pl
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(40% dzień/60% dzień). różnica powinna wynieść 
ok. 27% na korzyść domu wT 2021 (rys. 2).

Dom WT 2021 – łatwiej o zerowy bilans energii 
Budowa domu w standardzie wT 2021 sprzyja 
jednocześnie uzyskaniu standardu domu z zero-
wym rocznym bilansem energii. 

Jest to możliwe, gdy zostanie zastosowana odpo-
wiedniej mocy instalacji fotowoltaiczna, która wy-
tworzy co najmniej tyle energii, ile jest zużywane 
rocznie w budynku. Dzięki temu całkowite koszty za-
kupu energii nie powinny przekroczyć 200÷250 zł/rok  
(co jest nieuniknione ze względu na ponoszenie 
opłat stałych). 

w zakresie materiałów budowlanych, nie powinien 
przekroczyć +14 290 zł brutto (tab. 2). 
Obniżenie strat cieplnych budynku o standardzie 
wT 2021, powinno pozwolić na wybór systemu 
grzewczego o niższej wydajności. Czasem może się  
okazać, że wystarczy zastosować pompę ciepła  
o mniejszej mocy grzewczej (także mniejszą instalację 
fotowoltaiczną). również instalacja ogrzewania pod-
łogowego powinna być tańsza wskutek możliwości 
skrócenia długości orurowania. szacunkowo przyjęto 
obniżenie kosztów o -10%. Bez wpływu na koszty po-
zostanie raczej wybór układu wentylacji zależny od 
kubatury obiektu, a także układ podgrzewania cie-
płej wody użytkowej zależny od liczby mieszkańców 
i ich potrzeb (tab. 3). 
uwzględniając wzrost kosztów na podniesienie stan-
dardu izolacji cieplnej i jednocześnie obniżenie kosz-
tów budowy systemu grzewczego, można szacować, 
że budowa domu o wyższym standardzie wT 2021 
nie powinna być droższa o więcej niż 9÷10 tys. zł. sta-
nowi to wzrost kosztów budowy stanu deweloper-
skiego o około +2,5%. Można to uznać za nieznacz-
ne zwiększenie wydatków na budowę domu, który 
będzie jednak spełniać podwyższone i przyszłościowe 
wymagania standardu wT 2021. 
Biorąc pod uwagę ilość energii elektrycznej zużywanej 
przez pompę ciepła dla potrzeb ogrzewania budynku i 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a także zużycie 
energii przez rekuperator, można określić ilość ener-
gii końcowej (na liczniku energii) jako 4750 kwh/rok 
(wT 2017) lub 3500 kwh/rok (wT 2021). Koszty zakupu 
energii oszacowano jako: maks. przy cenie 0,55 zł/kwh  
brutto w taryfie 1-strefowej G11 i min. przy średniej 
cenie 0,45 zł/kwh brutto w taryfie 2-strefowej  

WT 2017 WT 2021 Spadek  kosztów 
WT 2021 / WT 2017 

Ogrzewanie podłogowe 20.420 zł brutto (-10%)  18.380 zł brutto - 2.040 zł 

Wyposażenie kotłowni  
- z pompą ciepła 

30.000 zł brutto (-10%)  27.000 zł brutto 
-3.000 zł 

Wyposażenie kotłowni 2.310 zł brutto bez zmian 

Wentylacja mechaniczna 28.000 zł brutto bez zmian 

SUMA:  -5.040 zł 

Tabela 3  Obniżenie kosztów budowy domu wT 2021 dzięki niższej mocy grzewczej systemu grzewczego 

Dom 150 m2

WT 2017
Dom 150 m2

WT 2021

EK = 4.750 kWh/ok EK = 3.500 kWh/ok

2.140÷2.610 zł/rok 1.570÷1.930 zł/rok

367.600 
zł brutto

376.850 
zł brutto

EK = 31,7
EP = 95,0 

kWh/m2rok

EK = 23,3
EP = 70,0 

kWh/m2rok

+9.250 zł 
(+2,5%)

-27%

2  Porównanie parametrów charakterystycznych dla domu zbudowanego wg warunków wT 2017 i wT 2021 

WT 2017 WT 2021 Wzrost kosztów
WT 2021 / WT 2017

Izolacja ścian 18.910 zł brutto 25.150 zł brutto + 6.240 zł

Izolacja dachu 5.665 zł brutto 6.800 zł brutto +1.135 zł

Okna pionowe 17.900 zł brutto 22.730 zł brutto +4.830 zł

Okna dachowe 4.825 zł brutto 6.270 zł brutto +1.445 zł

Drzwi zewnętrzne 3.195 zł brutto 3.835 zł brutto +640 zł

SUMA:  +14.290 zł

Tabela 2  wzrost kosztów budowy domu wT 2021 ze względu na podwyższenie standardu izolacji cieplnej
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dym z obszarów będą mogli wraz z ekipą Viessmann 
dopingować największe gwiazdy wśród kierowców 
rajdowych, w tym naszego rodaka roberta Kubicę.  
Debiut Polaka w Formule 1 miał miejsce aż 13 lat 
temu, właśnie podczas Grand Prix węgier w 2006 
roku. Trzy lata później, w lutym 2009 roku, oddano 
dodatkową trybunę, której patronem jest robert Ku-
bica – Kubica Grandstand. 

Jak sprawdzić swoje aktualne saldo punktów? Jest to 
bardzo proste! wystarczy zalogować się na swoje kon-
to w Programie instalator i kliknąć w zakładkę „Punk-
ty”. widoczna jest w niej suma punktów za wszystkie 
zarejestrowane urządzenia. Zachęcamy do wejścia na 
stronę Programu instalator (www.programinstalator.
pl), gdzie w sekcji „Do pobrania” znajduje się aktualna 
tabela premii i punktów. Aby uzyskać punkty wystar-
czy być aktywnym uczestnikiem Programu instalator.

Do rozstrzygnięcia konkursu pozostało jeszcze 4 mie-
siące. Każdy ma szansę i każdy może wygrać! Zachę-
camy do śledzenia aktualności na stronie interneto-
wej. warto również regularnie sprawdzać skrzynkę 
mailową, by na bieżąco otrzymywać najświeższe in-
formacje o bieżących wydarzeniach w Programie  
instalator.

Program Instalator ma 5 lat
Ten rok bez wątpienia jest najważniejszym okre-
sem w historii Programu instalator – to właśnie teraz 
świętować możemy jego piąte urodziny! Jest to na-
prawdę szczególna okazja, dlatego firma Viessmann  
przygotowała wiele atrakcyjnych nowości w ramach 
edycji 2019. Nie licząc premii finansowej, niezmien-
nie przyznawanej za montaż urządzeń od początku 
programu, uczestnicy otrzymali wyjątkową szan-
sę. w ramach tegorocznej edycji uczestnicy pro-
gramu dodatkowo mogą zbierać również punkty 

i wymieniać je na nagrody. wśród premiowanych 
modeli, za które można zyskać punkty znajdują 
się następujące urządzenia: kocioł kondensacyjny  
Vitodens 200-w/222-w/222-F/242-F, pompy ciepła 
Vitocal 100-s/111-s/250-s, Vitocal 200-s/222-s oraz 
rekuperatory Vitovent 300-w/300-C/300-F. Jedynym 
warunkiem, niezbędnym do otrzymania punktów, 
jest dokonanie rejestracji montażu premiowanego 
urządzenia na swoim koncie w Programie instala-
tor. Za każde z wymienionych wyżej urządzeń moż-
na zyskać 100, 150 lub nawet 200 punktów. Jedno-

cześnie warto nadmienić, że dla części urządzeń 
równolegle funkcjonuje zarówno premia punktowa,  
jak i finansowa.

Wyjazd na Grand Prix Węgier 
– nagroda w Programie Instalator
Jedną z atrakcji w trwającej obecnie jubileuszo-
wej edycji programu jest wyjazd na wspólne kibico-
wanie do Budapesztu podczas Grand Prix węgier.  
Z okazji piątej rocznicy powstania Programu insta-
lator uczestnicy z największą liczbą punktów w każ-

Już za kilka miesięcy, w dniach 2-4 sierpnia 2019 r., odbędzie się kolejna edycja Grand Prix Węgier. Hungaroring – klimatyczny,  
a zarazem interesujący dla kibiców, tor Formuły 1, położony niedaleko Budapesztu, stanie się miejscem wielkich emocji  
i niezapomnianych wrażeń! Każdy z uczestników Programu Instalator ma szansę wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu  
za sprawą nowej, specjalnej propozycji firmy Viessmann.

Z Viessmannem na Formułę 1
Dla uczestników Programu Instalator

3 sposoby, aby dołączyć  
do Programu instalator:

•	 przesłanie drogą mailową wypełnionej deklaracji 
uczestnictwa (dostępna na stronie internetowej  
w zakładce „Do pobrania”)

•	 samodzielna rejestracja w strefie instalatora
•	 kontaktując się z koordynatorem programu  

pod numerem tel: 782 756 666

Zgodnie z regulaminem uczestnikiem Programu instalator 
może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
w zakresie sprzedaży i montażu systemów grzewczych.

http://www.instalreporter.pl
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Sercem owego urządzenia jest rurowy wymien-
nik o unikalnej budowie, który wykonany jest ze sto-
pu aluminium i nie ma żadnych łączeń spawanych. 
Przewodność cieplna materiału, z jakiego jest wyko-
nany, pozwala na równomierny rozkład temperatury,  
co zapobiega tworzeniu się miejsc przegrzewu, a tym 
samym zwiększa trwałość wymiennika. Natomiast jego 
struktura zapewnia pełny przepływ wody kotłowej (bez 
spadków ciśnienia), zapobiega osadzaniu się kamienia 
oraz umożliwia jego pełną konserwację, co zwiększa 
trwałość urządzenia i obniża koszty eksploatacji.

Inteligentne sterowanie smartfonem 
lub tabletem w standardzie
Kocioł wyposażony jest w inteligentny programator 
BesMArT ze sterowaniem poprzez wiFi. Programator 
BesMArT wiFi umożliwia użytkownikowi zdalne stero-
wanie i zarządzanie komfortem cieplnym we własnym 
domu, a także kontrolę kotła poprzez wiFi za pośred-
nictwem smartfona lub tabletu. Z poziomu mobilnego 
urządzenia można sprawdzić stan systemu ogrzewa-
nia, jak również zaprogramować przedziały czasowe, 
regulować temperaturę, czy zmieniać tryby pracy ko-
tła. Dzięki bezpłatnej aplikacji BesMArT można się 
przekonać, jakie proste i intuicyjne jest programowa-
nie sterownika i zarządzanie pracą kotła.

Perfekcyjnie dobrana moc
Kocioł MysMArT, jak i pozostałe kotły kondensacyj-
ne marki Beretta dedykowane do mieszkań oraz do-
mów jednorodzinnych, jest certyfikowany rANGE 
rATED. homologacja rANGE rATED umożliwia do-
stosowanie maksymalnej mocy kotła do rzeczywi-
stego cieplnego zapotrzebowania systemu grzewcze-
go, do wielkości ogrzewanej powierzchni i wyliczeń 
projektanta (z zakresu modulacji kotła). 

Szeroki zakres modulacji
Kolejnym elementem mającym duży wpływ na niż-
sze koszty ogrzewania jest bardzo szeroki zakres mo-
dulacji mocy. Kocioł, modulując do dolnej granicy 
zakresu regulacji mocy (2,8 kw), znacząco redukuje 
częstotliwość włączania i wyłączania się, w efekcie 
wydłuża się jego żywotność.

Energooszczędna pompa 
z synchroniczną modulacją
Dzięki zastosowaniu energooszczędnej pompy 
Grundfos uPM 3 FLEx As 15- 70 AO-AC rO o modu-
lowanej prędkości (PwM) i współczynniku efektyw-
ności energetycznej EEi≤0,20 oraz wymiennika kon-
densacyjnego (o którym mowa była już wcześniej), 
kocioł MysMArT charakteryzuje się niskim zużyciem 

energii elektrycznej i gazu. słowo FLEx w nazwie mo-
delu pompy oznacza możliwość dostosowania wy-
sokości podnoszenia pompy (ustawienie fabryczne 
– 6 m) do wymagań instalacji, bez konieczności wy-
miany wbudowanej pompy na inną.

Wyposażenie
Kocioł MysMArT jest bogato wyposażony. w stan-
dardzie znajduje się m.in. programator BesMArT ze 
zdalnym sterowaniem poprzez wiFi, pełna konso-
la przyłączy hydraulicznych wraz z zaworami odci-
nającymi c.o. z filtrem, obudowa przyłączy hydrau-
licznych oraz zestaw przezbrojeniowy na gaz LPG.

8 lat gwarancji
w związku z wysoką jakością urządzeń marki Beretta,  
firma ruG riello urządzenia Grzewcze s.A. propo-
nuje 8-letnią gwarancję na kotły kondensacyjne My-
sMArT, której szczegółowe warunki znajdują się  
w karcie gwarancyjnej do kotła i na stronie interneto-
wej www.beretta.pl. Dzięki rejestracji kotła na rejestra-
cja.beretta.pl, użytkownik zostanie poinformowany  
o planowanym przeglądzie urządzenia, a w przypad- 
ku zagubienia karty gwarancyjnej, wszystkie dane od-
nośnie serwisowania kotła znajdą się w bazie danych 
producenta.

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

MySMART 
Nowoczesny kocioł kondensacyjny 
z inteligentnym sterowaniem

http://www.instalreporter.pl


Jak często serwisować urządzenia 
wentylacyjno-klimatyzacyjne?

Każdy z producentów ma swoje zalecenia odnośnie 
częstotliwości przeglądów instalacji i poszczególnych 
elementów układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. 

Konkretne wytyczne znajdują się w kartach gwaran-
cyjnych urządzeń. Takim minimum, którego należy 
przestrzegać, jest konserwacja w okresie wiosenno-
-letnim, najlepiej jeszcze przed falą upałów, a później 
w momencie wystąpienia usterek. Jeśli klimatyza-
cja wykorzystywana jest także zimą, należy przepro-
wadzić serwis również przed sezonem grzewczym. 
warto jednak zaznaczyć, że takie przeglądy powin-
ny być wykonywane gruntownie, najlepiej przez fir-
my specjalizujące się w serwisowaniu konkretnego 
typu jednostek klimatyzacyjnych. 

Dlaczego należy pamiętać 
o regularnych przeglądach?

Podobnie, jak w przypadku wszystkich urządzeń me-
chanicznych, odpowiednia konserwacja przedłuża 
żywotność klimatyzacji i pozwala w pełni korzystać  
z jej możliwości. Dodatkowo, regularne przeglądy 
mają bezpośrednie przełożenie na zdrowie i bez-
pieczeństwo oddychających klimatyzowanym po-
wietrzem osób. Nagromadzone w instalacji wenty-

Regularny serwis urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych to jeden z ważniejszych elementów pozwalających cieszyć 
się ich bezawaryjną pracą przez długi czas. Jest także niezbędny do utrzymania odpowiednich i bezpiecznych warunków 
klimatycznych w pomieszczeniach biurowych czy na terenie zakładu produkcyjnego. Jak często należy dokonywać przeglądów 
instalacji klimatyzacyjnych oraz dlaczego warto powierzyć je profesjonalistom? Na te pytania odpowiada Piotr Grzeszkowiak, 
dyrektor działu serwisu PROMAR, firmy świadczącej m.in. profesjonalne usługi serwisowe dla przedsiębiorstw.

Serwis urządzeń wentylacyjno- 
-klimatyzacyjnych w firmie

Kiedy należy dokonywać przeglądów i komu je powierzyć?

Zanieczyszczone filtry

Czyste filtry
www.hydro-tech.pl www.alpha-innotec.pl

Centrala Konin
ul. Zakładowa 4D

62-510 Konin

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

email: hydro@hydro-tech.pl

W trakcie trwania promocji zamów pompę ciepła 
z chłodzeniem pasywnym,  a zapłacisz za nią tyle, 
co za standardowy model.

Czas trwania promocji: 
od 1 lutego do 30 kwietnia 2019 r. 

 
Więcej szczegółów na naszej stronie 

www.alpha-innotec.pl

Zyskaj 
nawet 6000 zł 

netto!

Z pompą ciepła alpha innotec
żyjesz w strefie komfortu, latem i zimą!
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zbędne przeglądy zostały wykonane w terminie. Ofe-
rują też usługę 24-godzinnego pogotowia techniczne-
go, z gwarancją realizacji w czasie nieprzekraczającym 
2-4 godzin od momentu zgłoszenia. 

Jakie urządzenia serwisuje się  
i dlaczego?

Regularna wymiana filtrów jest bardzo istotna, 
ponieważ:

· zabezpiecza urządzenie i instalacje przed zanie-
czyszczeniem,
· poprawia jakość powietrza w strefie komfortu.
Na powierzchni zużytego filtra buduje się masa gnil-
na, która staje się rezerwuarem drobnoustrojów oraz 
szkodliwych substancji chemicznych. 

Zanieczyszczony skraplacz w urządzeniu chłodniczym 
powoduje znaczne podwyższenie parametrów skrapla-
nia oraz utrudnia przekazywanie ciepła do otoczenia. 

lacyjno-klimatyzacyjnej brud, kurz czy wilgoć nie 
tylko zmniejszają wydajność pracy samych urzą-
dzeń, ale również stają się siedliskiem chorobotwór-
czych drobnoustrojów oraz szkodliwych substancji 
chemicznych, które wraz ze strumieniem powietrza 
wdmuchiwane są do pomieszczeń. 
Niewychwycona w porę nieszczelność spowoduje 
wyciek szkodliwego dla ludzi i środowiska czynni-
ka chłodniczego. To zaniedbanie, poza konsekwen-
cjami zdrowotnymi, może pociągnąć za sobą skutki 
prawne wynikające z ustawy o substancjach zubo-
żających warstwę ozonową oraz o niektórych flu-
orowanych gazach cieplarnianych i karę finansową 
w wypadku dużych ubytków czynnika w instalacji.

Dobry serwis, czyli jaki?

Gruntowny serwis polega na dokładnym spraw-
dzeniu stanu i skuteczności działania każdego  
z elementów składowych instalacji wentylacyjno-
-klimatyzacyjnej, wyczyszczeniu bądź wymianie 
wymagających tego części, a następnie kalibracji  
i ponownego sprawdzenia poprawności pracy urzą-
dzeń. Niezbędna jest również kontrola instalacji 
elektrycznej. wszystko powinno zostać wykonane 
przez doświadczonych techników, posiadających 
zarówno uprawnienia f-gazowe uDT, kwalifikacyj-
ne sEP (w 1 i 2 grupie energetycznej), jak również 
przeszkolonych do obsługi i serwisowania urządzeń 
danego producenta. i nie mniej ważne, firma odpo-
wiedzialna za przegląd na koniec kontroli powinna 
sporządzić dokładny raport z przeprowadzonych 
działań, dokonać stosownego wpisu w Centralnym 
rejestrze Operatorów oraz zutylizować wymienia-
ne części (niektóre kwalifikowane są jako odpady 
niebezpieczne). w wypadku usunięcia nieszczelno-
ści i uzupełnieniu czynnika chłodniczego wskazane 
jest także, aby serwisanci ponownie sprawdzili stan 
instalacji, np. przed upływem 30 dni od naprawy. 
Profesjonalne firmy serwisowe przy długofalowej 
współpracy osobiście nadzorują, aby wszystkie nie-

Zanieczyszczony wymiennik wymiennik po myciu chemicznym

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, które-
go skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt,  
a także na inne elementy środowiska np. wodę, glebę. Zanieczyszczenia unoszące się 
w powietrzu są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż łatwo 
się rozprzestrzeniają i mogą skazić środowisko na dużych obszarach.

Zużyty filtr jest klasyfikowany jako odpad 
niebezpieczny, kod 150203. Firma serwisująca 
odpowiada także za jego utylizację

wentylacyjne 
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wysokie parametry skraplania przekładają się na 
zwiększenie częstotliwości pracy sprężarki, co skut-
kuje obniżeniem efektywności energetycznej urzą-
dzenia. użytkownik zużywa znacznie więcej ener-
gii, aby uzyskać oczekiwany efekt pracy urządzenia.

Zabrudzona powierzchnia wymiennika ciepła 
może znacznie ograniczyć sprawność urządzenia. 
Zanieczyszczony wymiennik trudniej oddaje ciepło 
z czynnika chłodniczego. Podczas konserwacji ser-
wis czyści chemicznie wymienniki ciepła. 

Nieszczelne urządzenie chłodnicze staje się źró-
dłem emisji szkodliwych substancji do środowiska 
naturalnego. 

Zaniechanie działań zapobiegających emisji substan-
cji szkodliwych narusza ustawę z dnia 15 maja 2015 r.  
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. 
użytkownik niedostatecznie dbający o stan szczel-
ności urządzeń narusza prawo.

Niedobór czynnika chłodniczego w instalacji 
skutkuje pogorszeniem parametrów chłodniczych, 
co przekłada się w na wysoki stopień przegrzania 
czynnika chłodniczego i prowadzi do uszkodze-
nia sprężarki.

Firma konserwująca urządzenia musi:
· dbać o środowisko,
· podczas prac unikać emisji szkodliwych substancji 
do środowiska,
· przekazywać odpady do utylizacji i przedstawiać 
Klientowi karty odpadów, 
· zatrudniać personel techniczny posiadający certy-
fikaty F-gazowe,
· posiadać certyfikat F-GAZ dla przedsiębiorstw,
· wprowadzać procedury zmniejszające prawdopo-
dobieństwo wystąpienia negatywnego wpływu urzą-
dzenia na środowisko. 

Materiał prasowy firmy PROMAR z Bydgoszczyspalone uzwojenie sprężarki

Technicy serwisowi ustalają, czy ilość czynnika w obwodach chłodniczych jest prawidłowa. Podczas inspekcji 
urządzeń za pomocą detektora testo 316 kontrolują szczelność urządzenia

Fo
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NOWOŚĆ: Miernik  wielofunkcyjny 
testo 400 

Nowa technologia pomiaru prędkości przepływu 
i jakości powietrza w pomieszczeniach

Szybkość: Wymiana sond pomiarowych bez konieczności restartu 
miernika

Oszczędność czasu:Oszczędność czasu: Możliwość utworzenia pełnej dokumentacji 
w miejscu pomiaru

Asystent pomiaru: Inteligentne wsparcie dla bezbłędnych wyników

Gotowość do pracy: Sondy mogą być wzorcowane niezależnie 
od przyrządu pomiarowego

Uniwersalny: Szeroka gama sond do wszystkich pomiarów prędkości 
przepływu powietrza

                                                                  www.testo.com.pl
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Wilo-Stratos

Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Yonos MAXO

wydatku pompy odpowiednio do podwyższonej lep-
kości). Tak więc pompa ta sprawdzi się we wszelkie-
go rodzaju wodnych instalacjach grzewczych, insta-
lacjach klimatyzacyjnych oraz przemysłowych, czy 
instalacjach cyrkulacyjnych.
Pompy wilo-Yonos MAxO charakteryzuje najwyższy 
stopień sprawności dzięki technologii ECM.
•	EEI	≤0,20;
•	minimalny	pobór	mocy	5	W.
wyposażone są w intuicyjny interfejs z możliwością 
ustawienia trzech trybów regulacji:
- Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień),

Dlaczego nowe zamienniki? 

18 lat po wprowadzeniu do sprzedaży pomp stra-
tos (w 2001 roku), wilo po wnikliwych analizach ryn-
ku przygotowało dwa modele bezdławnicowych 
(mokrobieżnych) energooszczędnych pomp obiego-
wych, które z końcem roku w pełni zastąpią znane  
i oferowane przez lata pompy z typoszeregu stratos.
Przygotowanie dwóch modeli pomp jest odpowie-
dzią na potrzeby rynku i zaawansowania instalacji 
sanitarnych, w których nasze pompy są stosowane.
Tym samym dla nieskomplikowanych układów grzew-

czych, chłodniczych i ciepłej wody użytkowej przy-
gotowane zastały pompy wilo-Yonos MAxO.

Wilo-Yonos MAXO – bezpośredni 
zamiennik dla pompy Wilo-Stratos  
bez dodatkowego modułu IF

wilo-Yonos MAxO to uniwersalna pompa o najwyższej 
sprawności pracy o szerokim zakresie aplikacji i zasto-
sowań. Niepodważalną zaletą nowej rodziny pomp 
jest wyjątkowo szeroki przedział temperatury przetła-
czanego medium od -20° do 110°C oraz wytrzymałość 

na temperaturę otoczenia od -20° do 40°C. Ta innowa-
cyjna cecha, do tej pory nieosiągalna w porównywal-
nych typoszeregach sprawia, że pompa wilo-Yonos 
MAxO jest uniwersalnym rozwiązaniem do każdej 
aplikacji. Doskonale sprawdzą się zarówno w domach 
wielorodzinnych czy budynkach mieszkalnych, ale też  
w nieruchomościach komercyjnych, obiektach uży-
teczności publicznej, szpitalach, szkołach, urzędach 
oraz przemyśle. Dopuszczalne przetłaczane me-
dium to woda grzewcza lub mieszanki woda/gli-
kol o maksymalnym stężeniu 1:1 (w przypadku do-
mieszek glikolu należy skorygować dane dotyczące  

Renomowanego producenta łatwo poznać po tym, jak 
zastępuje stare produkty nowymi. Nie sztuką jest tylko 
wprowadzenie nowych, lepszych urządzeń,  
ale sztuką jest zaproponowanie nowej oferty tak,  
aby była kompatybilna do poprzedniej, czyli 
umożliwiała instalatorom komfortową wymianę np. 
starych pomp na nowe, energooszczędniejsze,  
o szerszych funkcjach i polach zastosowania. 
Wilo taką właśnie politykę stosuje od lat. Obecnie 
wycofywany typoszereg pomp Wilo-Stratos 
komfortowo można zamienić na: 
• uniwersalne pompy Wilo-Yonos MAXO lub
• systemowe pompy Wilo-Stratos MAXO.

Co zamiast Wilo-Stratos?
Są gotowe zamienniki

szeroki zakres zastosowań wilo-Yonos MAxO, przy temperaturze 
medium od -20°C do 110°C, wyróżnia tę pompę na tle 
porównywalnych pomp innych producentów

http://www.instalreporter.pl
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pracy w zależności od rodzaju pracy, automatyczną 
pracę z obniżeniem, automatyczne wyłączanie w 
przypadku rozpoznania przepływu zerowego (No-
-Flow stop), automatyczną funkcję deblokady, ła-
godny rozruch, automatyczne schematy usuwania 
błędów (automatyczny ponowny rozruch), automa-
tyczne przełączanie trybu ogrzewania/chłodzenia, 
pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wy-
zwalaczem elektronicznym.

Pompy Wilo-Yonos MAXO i Wilo-Stratos MAXO 
wyposażone są ponadto m.in. w:
- zintegrowaną sygnalizację awarii, gwarantując 
maksymalne bezpieczeństwo pracy całej instalacji. 
Bezpotencjałowy styk, zaprojektowany jako normal-
nie zamknięty (NZ) pozwala na wyprowadzanie sy-
gnału o pojawieniu się awarii do zewnętrznego ukła-
du automatyki budynku (BMs).

- funkcję deblokady pozwalająca na odblokowania 
wirnika po okresie przestoju. Częstym problemem 
pojawiającym się szczególnie jesienią, przed rozru-
chem pompy, było zablokowanie wirnika spowodo-
wane tzw. kamieniem kotłowym osadzającym się na 
wirniku. Funkcja odblokowania pozwala na wprowa-
dzenie wirnika w ruch rotacyjny w obu kierunkach, aż 
do wyswobodzenia wirnika i poprawnej pracy pompy. 
w nowych pompach wilo-Yonos MAxO i wilo-stratos 
MAxO dzieje się to całkowicie automatycznie.
- automatyczny powrót do ustawionych parame-
trów pracy w przypadku zaniku napięcia, spowo-
dowanego wyładowaniami atmosferycznymi bądź 
też awarią sieci, pompa nie przechodzi do ustawień 
fabrycznych, lecz powraca do nastawy sprzed awa-
rii. Pozwala to uniknąć konieczności ponownych wi-
zyt u klienta celem programowania pompy po każ-
dym zaniku napięcia.

- Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień),
- 3-biegi stałej prędkości obrotowej.

Wilo-Stratos MAXO – bezpośredni 
zamiennik dla pompy Wilo-Stratos  
z dodatkowym modułem sterującym IF

w przypadku budynków wyposażonych w nadrzęd-
ny system monitoringu, sterowania i zarządzania 
pracą systemów hVAC, przygotowane zostały pom-
py o rozbudowanych możliwościach diagnostyki  
i komunikacji – wilo-stratos MAxO. są to inteligent-
ne bezdławnicowe pompy obiegowe z przyłączem 
gwintowanym lub kołnierzowym, silnikiem EC oraz 
wbudowanym elektronicznym systemem dopaso-
wania wydajności.
Pola zastosowań tych pomp to wodne instalacje 
grzewcze wszystkich rodzajów, instalacje klimaty-
zacyjne, zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe 
instalacje cyrkulacyjne. Dzięki precyzyjnemu usta-
wieniu rodzaju regulacji pod kątem stosowanego 
urządzenia (np. element grzejny, ogrzewanie podłogo-
we, chłodzenie sufitowe), pompa uruchamia tryb re-
gulacji gwarantujący pracę z najwyższą sprawnością  

systemową. Ogrzewanie i chłodzenie połączone
są automatycznie. 
w zależności od wybranego zastosowania dostęp-
ne są następujące rodzaje regulacji:
•	stała	prędkość	obrotowa	(n-constans);
•	Δp-c	(regulacja	wg	stałej	różnicy	ciśnień);
•	Δp-v	(regulacja	wg	zmiennej	różnicy	ciśnień);
•	Dynamic	Adapt	Plus	do	ciągłego	(dynamicznego)	
dostosowywania wydajności do aktualnego zapo-
trzebowania;
•	T-const.	do	regulacji	w	funkcji	stałej	temperatury;
•	ΔT	do	regulacji	wg	zmiennej	różnicy	temperatury;
•	stała	Q	do	utrzymywania	stałego	przepływu;
•	Multi-Flow	Adaptation:	określenie	całkowitego	prze-
pływu dla pompy głównej na podstawie sumy zapo-
trzebowań pomp wtórnych znajdujących się w roz-
dzielaczach	obiegów	grzewczych;
•	zdefiniowany	przez	użytkownika	regulator	PID.
Pompy wilo-stratos MAxO jak przystało na inteli-
gentne pompy wyposażono zarówno w wiele funk-
cji automatycznych, jak i opcjonalnych. 
wśród funkcji automatycznych warto wymienić choć-
by: zoptymalizowane do zapotrzebowania dopaso-
wanie wydajności do wydajnego energetycznie trybu 

wilo Polska sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola 
tel. 22 702 61 61, faks 22 702 61 00
wilo@wilo.pl, www.wilo.pl
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Pompy Wilo-Yonos MAXO wyposażone są w zintegrowaną sygnalizację awarii, 
gwarantując maksymalne bezpieczeństwo pracy całej instalacji. 

Bezpotencjałowy styk, zaprojektowany 
jako normalnie zamknięty (NZ) pozwala na 
wyprowadzanie sygnału o pojawieniu się 
awarii do zewnętrznego układu automatyki 
budynku (BMS).

Styk awarii rozwiera się, gdy pompa jest 
zasilana i następuje jeden z następujących 
błędów:

 ƒ przeciążenie sinika;
 ƒ zbyt wysoka temperatura modułu 

regulacyjnego;
 ƒ zbyt wysokie natężenie prądu;
 ƒ zablokowanie pompy;
 ƒ uszkodzone połączenie miedzy silnikiem 

a modułem regulacyjnym;
 ƒ zbyt niskie bądź zbyt wysokie napięcie 

sieciowe.

Funkcja deblokady pozwalająca na odblokowania wirnika po okresie przestoju 

Częstym problemem pojawiającym się 
szczególnie jesienią, przed rozruchem pompy, 
było zablokowanie wirnika spowodowane 
tzw. kamieniem kotłowym osadzającym się na 
wirniku. 

Funkcja odblokowania pozwala na 
wprowadzenie wirnika w ruch rotacyjny 
w obu kierunkach, aż do wyswobodzenia 
wirnika i poprawnej pracy pompy. W nowych 
pompach Wilo-Yonos MAXO dzieje się 
to całkowicie automatycznie.

Automatyczny powrót do ustawionych parametrów pracy 

W przypadku zaniku napięcia, 
spowodowanego wyładowaniami 
atmosferycznymi bądź też awarią sieci, 
pompa nie przechodzi do ustawień 

fabrycznych, lecz powraca do nastawy sprzed 
awarii. 

Pozwala to uniknąć konieczności ponownych 
wizyt u Klienta celem programowania pompy 
po każdym zaniku napięcia.

Wilo-Yonos MAXO  
Bezpośredni zamiennik dla pompy Wilo-Stratos 
bez dodatkowego modułu IF.

Wilo-Stratos Wilo-Yonos MAXO

Wilo-Stratos bez modułu IF zamień na Wilo-Yonos MAXO
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Wilo-Yonos MAXO

Pompy Wilo-Yonos MAXO wyposażone są w zintegrowaną sygnalizację awarii, 
gwarantując maksymalne bezpieczeństwo pracy całej instalacji. 

Bezpotencjałowy styk, zaprojektowany 
jako normalnie zamknięty (NZ) pozwala na 
wyprowadzanie sygnału o pojawieniu się 
awarii do zewnętrznego układu automatyki 
budynku (BMS).

Styk awarii rozwiera się, gdy pompa jest 
zasilana i następuje jeden z następujących 
błędów:

 ƒ przeciążenie sinika;
 ƒ zbyt wysoka temperatura modułu 

regulacyjnego;
 ƒ zbyt wysokie natężenie prądu;
 ƒ zablokowanie pompy;
 ƒ uszkodzone połączenie miedzy silnikiem a 

modułem regulacyjnym;
 ƒ zbyt niskie bądź zbyt wysokie napięcie 

sieciowe.

Funkcja deblokady pozwalająca na odblokowania wirnika po okresie przestoju 

Częstym problemem pojawiającym się 
szczególnie jesienią, przed rozruchem pompy, 
było zablokowanie wirnika spowodowane 
tzw. kamieniem kotłowym osadzającym się na 
wirniku. 

Funkcja odblokowania pozwala na 
wprowadzenie wirnika w ruch rotacyjny 
w obu kierunkach, aż do wyswobodzenia 
wirnika i poprawnej pracy pompy. W nowych 
pompach Wilo-Yonos MAXO dzieje się 
to całkowicie automatycznie.

Automatyczny powrót do ustawionych parametrów pracy 

W przypadku zaniku napięcia, 
spowodowanego wyładowaniami 
atmosferycznymi bądź też awarią sieci, 
pompa nie przechodzi do ustawień 

fabrycznych, lecz powraca do nastawy sprzed 
awarii. 

Pozwala to uniknąć konieczności ponownych 
wizyt u Klienta celem programowania pompy 
po każdym zaniku napięcia.

Wilo-Stratos MAXO  
Bezpośredni zamiennik dla pompy Wilo-Stratos 
z dodatkowym modułem sterującym IF.

Wilo-Stratos + Wilo-IF-Moduł Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos z dodatkowym modułem sterującym IF zamień na Wilo-Stratos MAXO

+
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Wilo-Stratos MAXO
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Przy porównaniu produktów warto zwrócić uwa-
gę, co producent urządzenia rozumie pod pojęciem 
autodiagnostyki – najczęściej będzie to jeszcze zbiór 
pytań do użytkownika lub instalatora w celu samo-
dzielnego zdiagnozowania problemu. Dla innych pro-
ducentów autodiagnostyka oznacza urządzenie pra-
cujące najczęściej wespół z serwerem i operujące 
na bazach danych parametrów historycznych oraz 
prognozowanych danych. Ze względu na dużą po-
trzebną moc obliczeniową oraz pamięć potrzebną 
do archiwizacji danych oraz dynamikę wprowadza-
nych zmian systemy tego typu prawie zawsze po-
wiązane są z serwerem firmy dostarczającej opro-
gramowanie do urządzenia.

W branży samochodowej od wielu lat standardem są konwertery i programatory pozwalające osobie serwisującej podłączyć się  
pod komputer samochodu. Coraz częściej w przypadku nowych samochodów marki premium słyszymy o „samochodzie 
podłączonym cały czas do Internetu”, który w sposób zdalny sprawdza nastawy i osiągi pracy najważniejszych podzespołów. 
Jednym z najbardziej wyrazistych firm, która oparła dużą część swoich badań wdrożeniowo-laboratoryjnych na systemie 
zbierania informacji o zachowaniach pojazdu w trakcie rzeczywistej pracy, jest rozpalająca wyobraźnię Tesla. W przypadku 
urządzeń grzewczych tylko najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania nadążają za segmentem motoryzacji. 
Najlepsi producenci pomp ciepła inwestują duże środki w autodiagnostykę urządzeń w celu polepszenia jakości pracy, 
zwiększenia bezawaryjności oraz poprawienia interakcji z konsumentem użytkującym produkt.

Diagnostyka i autodiagnostyka pomp ciepła
Naprawdę SMART

szymon PiWoWarczyk

Przykład urządzenia szkolnego – za pomocą podstawowych 
danych odnoszących się do termodynamiki układu uczeń 
sprawdza poprawność pracy urządzenia (zobacz więcej)

15min 30min 90min

1 2 3

http://www.instalreporter.pl
http://energia24.rzeszow.pl/pomoce-dydaktyczne/45-pompa-ciepla-zestaw-demonstracyjny-podstawowy.html
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kownika urządzenia grzewczego? Postarajmy się 
prześledzić kilka rozwiązań, które przy rozbudowa-
nej diagnostyce mogą wpłynąć na poprawność pra-
cy pompy ciepła. 

Sprawdzenie czy w układzie nie znajduje się 
mikro wyciek czynnika chłodniczego
Na podstawie danych pomiarowych możemy zoba-
czyć historię mikronieszczelności w jednej z instala-
cji pomp ciepła.
Pierwszego dnia od wystąpienia mikronieszczelności 
czas podgrzewania zasobnika wody wynosił 15 min.  
Na wykresie nie była jeszcze widoczna niepopraw-
na praca urządzenia (rys. 1).
9. dnia czas nagrzewania tego samego zasobnika  
z wodą w podobnych warunkach wynosił już 30 min. 
Doszło do obniżenia współczynnika COP (rys. 2).
15. dnia system diagnostyki wykrył mikronieszczel-
ność w układzie chłodniczym. Czas nagrzewania 
wody w zasobniku był wielokrotnie dłuższy (rys. 3).
standardowe zabezpieczenie presostatem ciśnie-
niowym zadziałało w przypadku mikrowycieku aż  
10 dni później niż system diagnostyki. system nie 
tylko zapobiegł ubytkowi znacznej części czynnika 

chłodniczego, ale również zaoszczędził w przeprowa-
dzonym badaniu 600 kwh energii elektrycznej (z po-
wodu niepoprawnie pracującego urządzenia) (rys. 4).

Sprawdzenie poprawności wykonanych prac 
instalacyjnych przez firmę serwisową
w układzie nie był należycie wykonany proces próż-
niowania w trakcie instalacji pompy ciepła. Powietrze 
wewnątrz układu chłodniczego spowodowało znacz-
ny spadek wydajności (rys. 5). Po zamianie czynnika 
chłodniczego wykres znacząco się zmienił (rys. 6).

Ograniczenie dostępu powietrza do parowacza 
pompy ciepła
Klient po roku użytkowania urządzenia w bezpo-
średniej bliskości zabudował zamkniętą wiatę, zna-
cząco ograniczając przepływ powietrza przez paro-
wacz pompy ciepła (rys. 7).
 
Brak stabilizacji pracy urządzenia
ustawienia wstępnie niedopasowane do wielkości 
zładu w instalacji grzewczej spowodowały mniej 
efektywną pracę urządzenia m.in. poprzez niepra-
widłowe rozmrażanie (rys. 8-13).

Jeszcze niedawno urządzenia chłodnicze wymagały 
do diagnozy wykwalifikowanych osób z dużym do-
świadczeniem w dziedzinie chłodnictwa. Za pomo-
cą odczytu ciśnienia parowania i skraplania, spraw-
dzenia parametrów temperaturowych po stronie 
układu chłodniczego oraz dolnego i górnego źródła,  
a także parametrów zasilania sprężarki i przepływów 
– doświadczona osoba mogła wyciągnąć wnioski  
z działania urządzenia i postawić diagnozę popraw-
nej bądź niepoprawnej pracy. 
wyobraźmy sobie teraz, że pompa ciepła otrzymu-
je rzeczywisty status sMArT. 
staje się urządzeniem w wielu sytuacjach potrafią-
cym samemu kontrolować swoje parametry pracy. 
Zaletą, która dochodzi ponad standardową obsłu-
gę wykwalifikowanego operatora układów chłod-
niczych, jest czas. 24 godziny na dobę, siedem dni  
w tygodniu i 365 dni w roku. Diagnostyka urządzenie 
sprawdza cały czas. w przypadku awarii zgłasza ją  
w zależności od stopnia skomplikowania za pomocą 
sMs, emaila, standardowego komunikatu w panelu 
sterującym lub samodzielnie wprowadza elementy 
optymalizujące pracę. Z założenia może współpra-
cować bezpośrednio z klientem, firmą wykonują-

cą instalację czy działem technicznym producenta. 
Nawet najbardziej wykwalifikowany człowiek może 
porównać jednocześnie kilkanaście parametrów  
w jednym punkcie czasu, ewentualnie poczekać  
i porównać spisane wcześniej parametry z następ-
nie odczytanymi. Nie trzeba nikogo przekonywać, 
że gdy widoczny jest cały proces (zbiór wielu punk-
tów następujących po sobie) oraz pełna historia pra-
cy, będzie to znaczne ułatwienie w diagnozowaniu 
i sprawdzeniu poprawności działania urządzenia 
i wprowadzaniu odpowiednich modyfikacji. idąc 
jeszcze dalej, na serwerze można rozpocząć wpro-
wadzać operacje obliczeniowe, które będą wyko-
nywały się w tle, wyszukiwały i powiadamiały o in-
stalacjach pracujących poza dopuszczalną normą. 
Oczywiście nie oznacza to, że wykwalifikowani spe-
cjaliści znikną – diagnostyka pozwoli im na oszczęd-
ność czasu i energii w celu poprawnego zdiagno-
zowania układu.

Diagnostyka – praktyczne funkcje

Czy diagnostyka jest marketingowym wymysłem, 
czy też rzeczywistą pomocą i wsparciem dla użyt-

• Częste załączanie i wyłączanie
• Zalodzony parowacz

11 razy 1 raz

74Hz

36Hz

8 9

http://www.instalreporter.pl


Wnioski
wielu producentów urządzeń grzewczych ma w swo-
jej ofercie zdalny podgląd pracy urządzeń. Kolejnym 

krokiem jest archiwizacja statystyk parametrów pra-
cy urządzenia w dłuższych przedziałach czasowych 
z próbkowaniem na tyle częstym, żeby można było 

Przed Po

Tp-temperatura na parowaczu

-6℃ -2℃

Żądana temperatura wody

Temperatura pomieszczeń CO1

Temperatura pomieszczeń CO2

Temperatura na zewnątrz

Przed Po
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wyciągać wnioski z pracy urządzenia. Pojawienie się 
automatycznej diagnostyki jest najwyższym etapem – 
który przestaje być tak mocno zależny od człowieka  

– ponieważ w wielu dziedzinach odbywa się auto-
matycznie poprzez samodzielnie wyszukanie nie-
prawidłowo działających elementów instalacji.

Przed Po

T2-temperatura w buforze

Przed Po

1kWh

11

13

Po prostu. Rewolucyjne. 
Lekkie.
Powietrzne pompy ciepła 
Bosch Compress 7000i AW 
Łatwa i szybka instalacja

Bosch Compress 7000i AW – efektywna pompa ciepła i nowoczesny design. 

▶   najlżejsze urządzenie w swojej klasie 

▶   łatwa i szybka instalacja oraz konserwacja 

▶   możliwość połączenia z innymi urządzeniami grzewczymi 

▶   łatwe uruchomienie dzięki czytelnemu menu

Produkty zawierają fluorowane gazy cieplarniane. Szczegółowe dane w tym zakresie, zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 517/2014,  
są dostępne na stronie www.junkers.pl. 
* Dane te odnoszą się do średniej w branży dla pomp ciepła powietrze/woda o mocy grzewczej wynoszącej około 8 kW (A-7 / W35).

www.junkers.pl

Mniejsza waga  
jednostki zewnętrznej!*64%
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dułowej (2-wentylatorowej). Przykładowo NiMBus s 
70 o mocy maksymalnej 11 kw jest wykonany w tech-
nologii 1-wentylatorowej. Ten model pompy dosko-
nale sprawdza się w nowo budowanych domach do 
powierzchni 180 m², więc może być z powodzeniem 
montowany w najpopularniejszych projektach do-
mów. Dodatkowo NiMBus s 70 występuje w wersji 
na 230 i 400 V. wszystkie pompy Nimbus s spełnia-
ją wymagania klasy energetycznej A+++ (ErP 2019).
Gama pomp NiMBus s ma inwerterową sprężarkę 
twin-rotary zapewniającą długą, ekonomiczną i ci-

chą pracę. wszystkie wersje są fabrycznie wyposa-
żone w funkcję chłodzenia latem. 

Sterowanie
Naturalnie, jak wszystkie supernowoczesne urzą-
dzenia grzewcze Ariston, także NiMBus s przysto-
sowana jest do pracy w systemie grzewczym dzięki 
protokołowi	komunikacji	BUS	BRIDGENET®.	Dzięki	
rozszerzonemu oprogramowaniu systemowego ste-
rownika sensys Net (sterownik jest standardowym 
wyposażeniem każdego urządzenia) niezwykle łatwa 
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Ariston Thermo Polska sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com

Szeroka gama mocy i modeli
Bardzo ważny jest dobór urządzenia optymalnie do-
pasowanego do zapotrzebowania na energię budyn-
ku – gwarantuje to prawidłową i ekonomiczną pra-
cę oraz długą żywotność urządzenia. Pompy Nimbus 
s występują w szerokiej gamie mocy od 6 do 17 kw 
(A7w35) i charakteryzują się wysokim współczynni-
kiem COP > 5 (A7w35) dla całej gamy. 
w ofercie Ariston NiMBus sPLiT dostępne są nastę-
pujące warianty:
-	NIMBUS	PLUS	S	NET	–	ogrzewanie,	chłodzenie;
- NiMBus FLEx s NET – ogrzewanie, chłodzenie, c.w.u. 
–	z	wolnostojącym	zasobnikiem	180	l;
- NiMBus COMPACT s NET – ogrzewanie, chłodzenie, 
c.w.u. – moduł hydrauliczny i zasobnik 180 l umiesz-
czone w jednej obudowie.

Kompaktowa konstrukcja
NiMBus sPLiT to pompy ciepła zbudowane w sys-

temie rozdzielnym. Oznacza to, że połączenie po-
między jednostką zewnętrzną a hydraulicznym mo-
dułem wewnętrznym zrealizowane jest za pomocą 
czynnika chłodniczego (freonu). rozwiązanie takie 
całkowicie zabezpiecza układ pompy przed zamar-
znięciem i jest najbardziej efektywne w tej gamie 
urządzeń, zapewniając najwyższe wartości współ-
czynnika efektywności COP w całym zakresie tem-
peratury zewnętrznej. wszystkie komponenty oraz 
oprogramowanie dobrane jest tak, aby uzyskać naj-
wyższe parametry na rynku.
Powietrzne pompy ciepła NiMBus s sprzedawane 
są jako kompletne rozwiązania grzewcze. są dedy-
kowane głównie dobrze ocieplonym budynkom z in-
stalacją niskotemperaturową. Można je łączyć z in-
stalacją PV.
w NiMBus sPLiT zwiększono wymiary i dzięki temu 
udało się uzyskać moc, która jest uzyskiwana w więk-
szości pomp tego typu dopiero przy konstrukcji mo-

Wraz ze wzrostem cen konwencjonalnej energii poszukujemy coraz tańszych  
i wydajniejszych metod pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych. Pompy ciepła 
to bardzo dynamicznie rozwijająca się grupa produktów w branży HVAC. 
Pompy ciepła NIMBUS S firmy Ariston dzięki zaawansowanej technologii 
wykorzystują naturalną i darmową energię czerpaną z powietrza.

Ariston – pompy ciepła 
NIMBUS SPLIT

rafał koWaLczyk 
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jest pełna kontrola pracy urządzenia oraz programo-
wanie czasowe dla stref grzewczych i produkcji cie-
płej wody użytkowej zarówno na sterowniku, jak i za 
pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej Ariston Net.
w standardzie każdą pompę wyposażono w modem 
wi-fi do zdalnej komunikacji za pomocą smartfona 
lub z poziomu komputera. Zdalny dostęp do moni-
torowania pracy urządzenia jest bardzo rozbudo-
wany, pozwala na podgląd wszystkich parametrów  
w czasie rzeczywistym, rejestrowanie zmian wszyst-
kich parametrów oraz wysyłanie do użytkownika  
i serwisu informacji o problemach. Co ważne – do-
stęp ten jest darmowy zarówno dla użytkownika, 
jak i serwisu.

Gwarancja oszczędności – energia z powietrza
NiMBus sPLiT pozwala na użycie darmowej ener-
gii z powietrza, z którego pochodzi aż do 80% ener-
gii użytej do ogrzewania budynku i podgrzewania 
ciepłej wody. Dodatkowe oszczędności w zużyciu 
energii elektrycznej uzyskano dzięki zastosowaniu 

elektronicznie modulowanych pomp obiegowych. 
wieloletnie doświadczenie Ariston pozwoliło na 
stworzenie pompy ciepła o doskonałych parame-
trach pracy. Pompy ciepła Nimbus s są certyfiko-
wane do pracy w temperaturze zewnętrznej do 
-20ºC, ale nawet w przypadku spadku poniżej tej 
temperatury pompa kontynuuje pracę. Dodatko-
wym zabezpieczeniem zapewniającym pokrycie 
zapotrzebowania na moc są grzałki elektryczne  
o mocy 6 kw. Efektywność urządzenia została z suk-
cesem potwierdzona przez Ariston w rzeczywistych 
polskich warunkach w procesie testów na realnych 
instalacjach centralnego ogrzewania w różnych re-
jonach naszego kraju.

Pompy ciepła Nimbus S powstają  
w całości w fabrykach firmy Ariston 
Thermo i są objęte 8-letnią gwarancją.

NIMBUS 
COMPACT 

NIMBUS 
FLEX 

NIMBUS 
PLUS 

promocja dla instalatorów
za 2 pompy Nimbus Split

kocioł Clas ONE 
o wartości katalogowej 7999 zł netto

DOSTARCZAMY  
KOMFORT 

CIEPLNY 
DLA KAŻDEGO 
W DOWOLNYM 
MIEJSCU NA ZIEMI

Dowiedz się więcej na:
aristoncomfortchallenge.com

3300918 - NIMBUS FLEX 40 S 

3300919 - NIMBUS FLEX 50 S 

3300920 - NIMBUS FLEX 70 S 

3300921 - NIMBUS FLEX 70 S T 

3300922 - NIMBUS FLEX 90 S T 

3300923 - NIMBUS FLEX 110 S T 

3300924 - NIMBUS FLEX 90 S T - 300

3300925 - NIMBUS FLEX 110 S T - 300

3300926 - NIMBUS COMPACT 40 S

3300927 - NIMBUS COMPACT 50 S

3300928 - NIMBUS COMPACT 70 S

3300929 - NIMBUS COMPACT 70 S T

3300930 - NIMBUS PLUS 40 S

3300931 - NIMBUS PLUS 50 S

3300932 - NIMBUS PLUS 70 S

3300933 - NIMBUS PLUS 70 S T

3300934 - NIMBUS PLUS 90 S T

3300935 - NIMBUS PLUS 110 S T

Czas trwania promocji: 07.03 - 30.06 2019

organizator: MPL Verbum SA ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Regulamin promocji dostępny na www.myariston.pl lub w siedzibie firmy

Zobacz jakie to proste!

Rejestrujesz od 07 marca do 30 czerwca 2019 r. na 
myariston.pl kody z naklejek pomp ciepła i otrzymujesz za 
każdy z nich, aż 1 900 punktów w Programie.

Punkty zamieniasz na przelewy lub inne nagrody np. Clas 
ONE za 3800 punktów.

W promocji biorą udział pompy zakupione oraz 
zarejestrowane na  myariston.pl w czasie trwania promocji.

Infolinia MY ARISTON:  61 8250 785 (koszt połączenia według taryfy operatora)

www.myariston.pl

URZĄDZENIA NIMBUS SPLIT OBJĘTE PROMOCJĄ

za 2 pompy do co i cwu Nimbus Split: 3800 pkt  
3800 pkt ➡ kocioł Clas ONE

za 1 pompę Nimbus Split: 1900 pkt 
1900 pkt ➡ 950 zł przelewu na kartę 

Clas ONE

za 2 pompy

Nimbus
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Duża efektywność i mała waga
Pompa ciepła Logatherm wLw196i Ar / wLw196i ir 
składa się z modułu pompy ciepła (w modelu Ar – 
montowany na zewnątrz, model ir – wewnątrz budyn-
ku – pozyskuje energię z powietrzna zewnętrznego, 
za pomocą kanałów powietrznych) oraz modułu we-
wnętrznego. Dostęp do obu elementów jest niezwy-
kle łatwy, a ich instalacja szybka. Moduły połączone 
są za pomocą przewodów instalacji wodnej. Pompę 
ciepła Logatherm wLw można montować na wie-
le sposobów z użyciem różnych rozwiązań systemo-
wych. Nowy system pompy ciepła jest dostępny w wer-
sjach z mocą wyjściową 6, 8, 11 i 14 kw przy A2/w35.
Każda z dostępnych mocy pomp ciepła może być wy-
posażona w jeden z czterech modułów wewnętrz-
nych o unikatowym wyglądzie z frontem w kolorze 
czarnym lub białym – dwa kompaktowe rozwiązania 
typu „tower” ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 
oraz dwa moduły do montażu naściennego. Daje to 
wiele możliwości konfiguracji i umożliwia optymalny 
dobór urządzenia do potrzeb podgrzewania c.w.u. 
oraz centralnego ogrzewania. Dodatkowo moduły 
wewnętrzne występują w wersji z wbudowaną grzał-
ką 9 kw (o trzystopniowej regulacji 3-6-9 kw). Alter-
natywnie moduł wewnętrzny może być podłączony 
do zewnętrznego źródła ciepła (kotła grzewczego).  

Zwiększa to jeszcze liczbę dostępnych konfiguracji  
i ułatwia dobór najlepszego rozwiązania do konkret-
nej instalacji. 

Wszystko w jednym 
w kompaktowej i zajmującej małą powierzchnię wie-
ży hydraulicznej „tower” z zasobnikiem c.w.u. wbu-
dowane są już wszystkie niezbędne elementy sys-
temu. urządzenie dostępne jest również w wersji  
z wężownicą pośrednią instalacji solarnej, która 
umożliwia podgrzewanie wody użytkowej za po-
mocą kolektorów słonecznych. 

Mały, ale wydajny 
Moduł wewnętrzny do montażu naściennego dostęp-
ny jest w wersji z grzałką elektryczną oraz w wersji  
z zaworem mieszającym do współpracy z kotłem. 
Takie rozwiązania pozwalają na niezawodne dostar-
czanie ciepła przez całą dobę, nawet w przypadku 
dużego zapotrzebowania na centralne ogrzewanie  

Nowa wielofunkcyjna pompa ciepła Logatherm WLW196i AR / WLW196i IR  
nadaje się do domów jednorodzinnych i niewielkich budynków 
wielorodzinnych, a także budowy nowych i rozbudowy istniejących systemów 
grzewczych. Wyższa wartość współczynnika efektywności cieplnej COP > 4,0 
przy A2/W35 sprawia, że jest to bardzo oszczędne rozwiązanie. 

Pompy ciepła 
Logatherm WLW 

Jeden system do wszystkich zastosowań

Zamontuj, gdzie chcesz:
- na zewnątrz: model Logatherm WLW196i AR
- wewnątrz: Logatherm WLW196i IR

4  |  System

Jeden system do wszystkich zastosowań
Niezależnie od tego czy budujesz nowy dom, modernizujesz stary, czy tylko  
wymieniasz tradycyjną instalację grzewczą – nasza nowa wielofunkcyjna pompa ciepła  
Logatherm WLW196i AR / WLW196i IR nadaje się do domów jednorodzinnych i niewielkich 
budynków wielorodzinnych, a także budowy nowych i rozbudowy istniejących systemów  
grzewczych. Wyższa wartość współczynnika efektywności cieplnej COP > 4,0 przy A2/W35 
sprawia, że jest to bardzo oszczędne rozwiązanie.

Nowoczesny system sterowania
Buderus dba o to, abyś pozostawał na bieżąco z najnowszymi nowinkami nie tylko  
w zakresie technologii stosowanej w pompach ciepła typu powietrze-woda, ale również  
w zakresie sterowania, obsługi i monitorowania Twojego urządzenia. Sprawdzony system  
sterowania Logamatic EMS Plus i moduł programowania Logamatic HMC300 są  
w wyposażeniu urządzenia, dzięki czemu nowa pompa ciepła ma możliwość współpracy  
z internetem. Umożliwia to obsługę systemu przy użyciu smartfona lub tabletu. 

Efektywne wykorzystanie 
energii dla jeszcze 
większego komfortu

Logatherm WLW196i AR Logatherm WLW196i IR

Klasyfikacja efektywności energetycznej Logatherm WLW196i-8 AR E / WLW196i-8 IR E  
w zestawie z regulatorem Logamatic HMC300. 
Klasyfikacja może ulec zmianie w zależności od komponentów systemu i mocy grzewczej.

A++  G A++  G
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źródeł energii odbywa się za pośrednictwem wie-
lostrefowego, warstwowego zbiornika buforowe-
go – Logalux PrZ. Może on zostać połączony ze sta-
cją świeżej wody Logalux Fs. stacja świeżej wody to 
kompaktowy moduł umożliwiający higieniczne przy-
gotowanie ciepłej wody użytkowej. woda pitna jest 
ogrzewana w przepływie w miarę zapotrzebowania. 

Takie rozwiązanie jest odpowiednie, gdy nie ma po-
trzeby gromadzenia zapasu ciepłej wody użytkowej.  
w przypadku większego zapotrzebowania można 
rozbudować moduł wewnętrzny do montażu na-
ściennego o samodzielny zasobnik c.w.u. 

Wygodna obsługa 
system sterowania Logamatic EMs Plus z regulato-
rem hMC300 z czytelnym wyświetlaczem i obsługą 
za pomocą jednego przycisku jest precyzyjnie do-
stosowany do indywidualnych wymagań w zakresie 
komfortu cieplnego. Zastosowana automatyka uła-
twia integrację systemu z nowymi i modernizowa-
nymi źródłami ciepła. Dodatkowo aplikacja Buderus 
MyDevice umożliwia łatwą obsługę instalacji grzew-
czej z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

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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Korzyści w skrócie:

■ możliwość wyboru modułu pompy ciepła 
do montażu wewnętrznego

■ unikatowy wygląd urządzenia – szklany 
front w kolorze czarnym lub białym

■ wysoka wydajność dzięki regulacji prędkości 
obrotów i technologii inwerterowej

■ wygoda obsługi dzięki panelowi obsługi 
Logamatic hMC300

■ moduł internetowy w standardzie
■ lekka i kompaktowa budowa
■ możliwość grzania i chłodzenia

Moduł wewnętrzny w wersji naściennej do pracy w trybie 
monoenergetycznym lub biwalentnym

Moduł wewnętrzny typu „tower” do pracy w trybie 
monoenergetycznym z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.

i ciepłą wodę użytkową. instalacja pompy ciepła 
może pracować równolegle z grzałką, kotłem gazo-
wym lub olejowym (do 25 kw mocy wyjściowej kotła).

W pełni automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
Pompa Logatherm wLw pobiera energię grzewczą 
z powietrza i nawet przy temperaturze do -20°C jest 
w stanie pokryć całe zapotrzebowanie na ciepło  
w sposób wydajny i przyjazny dla środowiska. rów-
nocześnie pompa ciepła typu powietrze-woda w po-
łączeniu z ogrzewaniem podłogowym jest także stan-
dardowo przygotowana do aktywnego chłodzenia. 

Najnowsza technologia
Moduł pompy ciepła ma możliwość modulacji. inwerter 

– oparty na technologii zmiennej prędkości – dostoso-
wuje w sposób ciągły moc pompy ciepła do zapotrzebo-
wania instalacji grzewczej. Zapewnia dzięki temu dużą 
wygodę w połączeniu z wyjątkowo ekonomiczną pracą.

Lekki i kompaktowy
Dzięki nowej kompaktowej konstrukcji ze specjalne-
go tworzywa EPP (pianki zbudowanej z cząstek na 
bazie polipropylenu nadającego się do recyklingu), 
moduł pompy ciepła Logatherm wLw jest znacznie 
lżejszy niż w przypadku rozwiązań konwencjonal-
nych. ułatwia to zarówno transport, jak i montaż.

Jeszcze większy komfort 
Możliwość integracji dodatkowych odnawialnych 

http://www.instalreporter.pl
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Zalety w skrócie:

- urządzenie jest standardowo wyposażone  
w sterownik.

- Maksymalizacja wykorzystania energii 
odnawialnej.

- solarne wspomaganie układu ciepłej wody 
użytkowej przez bezciśnieniowy system 
solarny drain-back.

- higieniczne i przepływowe przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej.

- Praca jednostki zewnętrznej możliwa  
do temperatury zewnętrznej -25°C.

Pompy ciepła Daikin Altherma 3 (typu split):
- jednostka zewnętrzna
- hydroboks zintegrowany
- hydroboks zintegrowany ze sterowaniem dwóch 
stref temp.
- hydroboks naścienny
- hydroboks zintegrowany ECh2O – nowość 2019

Zintegrowana jednostka Daikin Altherma 3 ECH2O
Niskotemperaturowa jednostka Daikin Altherma 
ze zintegrowanym zbiornikiem ECh2O jest zna-
na ze zdolności do maksymalnego wykorzystania 
różnych źródeł energii, oferując komfort w zakresie 
ogrzewania, przygotowania c.w.u. oraz chłodzenia. 
Oferuje wykorzystanie energii odnawialnej: techno-
logii pompy ciepła i energii z kolektorów słonecz-
nych, istnieje bowiem możliwość podłączenia sys-
temu solarnego.

Inteligentne zarządzanie zbiornikiem 
magazynującym
urządzenie jest przygotowane do sterowania w trybie 
smart Grid, dzięki czemu można korzystać z niskiej  

Kompletny typoszereg Daikin Altherma 3 jest odpowiedzią na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Po roku od 
udanego wprowadzenia go na rynek, firma Daikin uzupełniła serię o Daikin Altherma 3 Hydrosplit 11-16 kW i model Altherma 3 ECH2O. 
Model Hydrosplit opisywany był w lutowym wydaniu IR, w niniejszym zaś artykule przybliżymy jednostkę Altherma 3 ECH2O.

Pompa ciepła Daikin Altherma 3 
– model ECH2O

Nowość 2019
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Lekka i trwała konstrukcja urządzenia oferuje ela-
styczne opcje instalacji.

Zaawansowany interfejs użytkownika
Daikin-Eye. intuicyjny wskaźnik „Daikin-Eye” poka-
zuje w czasie rzeczywistym, jaki jest status syste-
mu. Kolor niebieski wskazuje normalną pracę, kolor  
czerwony – awarię.
Szybka konfiguracja. Po zalogowaniu można kom-

pletnie skonfigurować urządzenie w kilku krokach. 
Można nawet sprawdzić, czy jednostka jest gotowa 
do pracy poprzez uruchomienie cykli testowych.
Prosta obsługa. interfejs użytkownika działa bar-
dzo szybko dzięki menu wyposażonemu w ikony.
Ciekawe wzornictwo. interfejs był specjalnie zapro-
jektowany, aby być intuicyjnym. Kolorowy ekran za-
pewnia praktyczne elementy wizualne, które uprasz-
czają pracę instalatora, czy inżyniera serwisu.

taryfy za energię elektryczną i wydajnego magazy-
nowania energii do ogrzewania pomieszczeń i wy-
twarzania c.w.u. Elektroniczne zarządzanie pompą 
ciepła i zbiornikiem buforowym ECh2O maksymali-
zuje efektywność energetyczną, zapewnia wygodne 
ogrzewanie i wytwarzanie c.w.u.

Innowacyjny zbiornik wysokiej jakości
Lekki zbiornik (o pojemności 300 lub 500 litrów) z two-
rzywa sztucznego zapewnia higieniczne przygotowa-
nie ciepłej wody użytkowej, bez potrzeby wykonywa-
nia dezynfekcji termicznej. Zbiornik jest całkowicie 

bezobsługowy: brak korozji, brak anody, brak osadów, 
nie ma strat wody przez zawór bezpieczeństwa.  
wyposażono go w odporne na uderzenia polipro-
pylenowe ścianki wewnętrzne i zewnętrzne, pomię-
dzy które wstrzyknięta jest pianka izolacyjna wyso-
kiej klasy, która zmniejsza straty ciepła do minimum. 
Połączenie jednostki wewnętrznej ze zbiornikiem 
buforowym pozwala osiągnąć najwyższy komfort  
w domu. Opcja biwalentna umożliwia magazyno-
wanie w zbiorniku buforowym ciepła pochodzące-
go z innych źródeł, takich jak kotły olejowe, gazowe, 
czy na pelety, co dodatkowo obniża zużycie energii.

Daikin Airconditioning Poland sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 warszawa
tel. 22 319 90 00
e-mail: office@daikin.pl, www.daikin.pl
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Domy pasywne są domami energooszczędnymi, 
jednak budowanymi z myślą o biernym pozyskiwaniu 
energii z otoczenia. Biorąc pod uwagę ich znakomite 
właściwości izolacyjne, nie wymagają dostarczania 
dużej ilości ciepła. Z tego względu często nie stosuje 
się w nich tradycyjnego układu ogrzewania, jednak  
w polskich warunkach klimatycznych konieczne jest 
zastosowanie chociaż niewielkiego systemu grzew-
czego. wówczas ich głównym założeniem jest przede 
wszystkim wyeliminowanie zużycia paliw nieodna-
wialnych: gazu, oleju oraz węgla. Ponieważ domy 
wznoszone w tej technologii charakteryzuje niewiel-
kie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania to 
przyjmuje się, że wynosi ono mniej niż 15 kwh/m² 
na rok. Do pokrycia zapotrzebowania na ciepło wy-
korzystuje się promieniowanie słoneczne, a także 
ciepło takich źródeł energii jak oświetlenie czy na-
wet to wytwarzane przez mieszkańców podczas co-
dziennego użytkowania obiektu. 
warto zauważyć, że domy energooszczędne do ogrze-
wania potrzebują mniej więcej 50 kwh/m2 na rok,  
z kolei obecnie tradycyjne budynki jednorodzinne 
zużywają aż ok. 120 kwh/m2 na rok. 
Budownictwo pasywne daje więc gwarancję niskich 
kosztów eksploatacyjnych oraz korzystnego bilansu 
energetycznego, niezależnie od zmian cen dostaw-
ców energii. Pompa ciepła małej mocy jest w tym 
przypadku idealnym rozwiązaniem pokrywającym za-
potrzebowanie mieszkańców na ciepłą wodę użytko-
wą oraz stanowiącym źródło ogrzewania w obiekcie.

Dobór pompy ciepła
Podczas doboru powietrznej pompy ciepła do ogrze-
wania domu należy uwzględnić fakt, że jej działanie 
uzależnione jest od warunków zewnętrznych, choć 
nowoczesne konstrukcje urządzeń tego typu mogą 
pracować nawet, gdy temperatura zewnętrzna się-
ga -20°C. standardy, w jakich budowane są domy pa-
sywne sprawiają, że ich izolacja jest znacznie lepsza 
niż domów tradycyjnych, przez co mniej i wolniej się  
wychładzają. wyższe wymagania izolacyjności ter-

Zmiana standardów budownictwa oraz nowe technologie 
spopularyzowały w ostatnich latach innowacyjne rozwiązania 
ekologiczne. Świadomość inwestorów rośnie, a współczesne trendy 
zmierzają w kierunku, nie tylko ograniczenia kosztów inwestycyjnych, 
ale i zminimalizowania zużycia energii w trakcie eksploatacji domu. 
Przykładem takiej koncepcji jest budownictwo pasywne, które 
wykorzystuje do ogrzania obiektów m.in. powietrzne pompy ciepła.

Powietrzna pompa ciepła 
w domu pasywnym

http://www.instalreporter.pl
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micznej przegród zewnętrznych – współczynnik prze-
nikania ciepła u nie większy niż 0,15 w/(m2K) wyma-
gają zastosowania warstwy izolacji o odpowiedniej 
grubości i parametrach. Ponieważ straty ciepła bu-
dynków określane są w Polsce zgodnie z PN dla obli-
czeniowej temperatury od -16°C do -24°C w zależno-
ści od strefy klimatycznej, najczęściej popełnianym 
błędem jest dobór zbyt małego urządzenia. Efektem 
niedowymiarowania pompy ciepła są zwykle zwięk-
szone koszty eksploatacyjne i/lub niedogrzanie bu-
dynku. Najczęściej wykorzystywanym wspomaga-
niem systemu jest zastosowanie grzałki elektrycznej.

Powietrzna pompa ciepła Alezio S V200
Nowa Alezio s V200 to pompa ciepła typu powietrze/
woda split inwerter składająca się z jednostki zewnętrz-

nej oraz modułu wewnętrznego ze zintegrowanym 
podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 177 l. Model ten 
jest ulepszoną wersją poprzedniego, sprawdzonego 
od lat typoszeregu Alezio Evolution V200. Zaletą zmo-
dernizowanego urządzenia jest możliwość ustawie-
nia jednostki wewnętrznej bezpośrednio przy ścia-
nie lub w narożniku, dzięki wszystkim przyłączom 
wyprowadzonym do góry. Funkcja chłodzenia, mo-
dulująca sprężarka i bardzo prosta w obsłudze regu-
lacja sprawiają, że Alezio s V200 zapewni pełen kom-
fort przez cały rok. Model ten pracuje w trybie 
grzania do temperatury -20°C (Alezio 4,5 i 6 Mr do 
-15°C) oraz w trybie chłodzenia latem. To kompak-
towe, oszczędne i ekologiczne rozwiązanie do do-
mów nowych i modernizowanych, dopasowane do 
wymagań programów dotacyjnych. 
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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 

Pracująca instalacja pompy ciepła Cs7000i Aw na sali szkoleniowej Junkers-Bosch w warszawie

Jeszcze kilka lat temu pompy ciepła czerpiące ciepło z powietrza tzn. powietrzne 
pompy ciepła nie były tak popularne, ze względu na stosunkowo niską efektywność. 
Aktualnie w Polsce wzrost sprzedaży tych urządzeń jest dwucyfrowy. Czego nie 
notuje się praktycznie w żadnym innym segmencie urządzeń grzewczych. Pompy 
ciepła wpisują się również w trend ekologiczny. W czasie pracy tych urządzeń nie 
zachodzi żaden proces spalania, a zatem nie ma emisji żadnych splin, a co za tym 
idzie nie przyczyniają się do powstawania efektu smogu. 

Powietrzne pompy 
ciepła marki Bosch
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Bosch Compress 3000 AWS

Pompa ciepła typu split
w odróżnieniu od urządzenia Compress 7000i Aw, 
Bosch Compress 3000 Aws jest skonstruowane  
w technologii split. urządzenie pozwala zaoszczędzić 
energię, ponieważ jego moc jest modulowana zależnie 
od zapotrzebowania dzięki zastosowaniu technologii 
inwerterowej. Produkcja ciepła zachodzi przy bardzo 
wysokiej efektywności – współczynnik COP przy tem-
peraturze powietrza zewnętrznego 7°C wynosi nawet 
4,81, co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów 
eksploatacji. Zintegrowana pompa obiegowa i nowy 
regulator pompy ciepła hPC400, który pozwala na 
doskonałe współdziałanie z instalacją fotowoltaicz-
ną, wpływają również na energooszczędność.
Opcjonalnie dostępny jest także moduł interneto-
wy, umożliwiający zdalne mobilne sterowanie sys-
temem za pośrednictwem aplikacji Bosch Easy re-
mote. urządzenie automatycznie dostosowuje swoją 
moc (zakres modulacji 25-100%) do aktualnego za-
potrzebowania i optymalizuje zużycie energii. Pompa 
została przygotowana do pracy w klimacie skandy-
nawskim, dlatego jej wysoka efektywność zacho-
wywana jest w całym zakresie temperatury pracy, 
tj. aż do -20°C. Oprócz funkcji ogrzewania urządze-
nie można wykorzystać latem do chłodzenia, dzięki 
rewersyjnej pracy układu chłodniczego. 

Duży wybór modeli
Jednostkę zewnętrzną Bosch Compress 3000 Aws 
można połączyć z czterema różnymi jednostkami we-
wnętrznymi, które są dostosowane do szczególnych 
wymagań nowych i modernizowanych budynków. Nie-
istotne, czy w połączeniu z istniejącym pojemnościo-

wym podgrzewaczem wody, czy z podgrzewaczem 
zintegrowanym w urządzeniu – Bosch Compress 3000 
Aws idealnie nadaje się również do przygotowania 
c.w.u. Zapotrzebowanie przestrzenne urządzenia jest 
niewielkie – jednostka zewnętrzna zajmuje niedużą 
przestrzeń poza budynkiem, a jednostkę wewnętrzną 
można bez problemu instalować w dowolnym po-
mieszczeniu wewnątrz (np. w pralni czy piwnicy). Pom-
py Bosch Compress 3000 Aws są oferowane w 4 mo-
cach grzewczych: 6, 8, 11 i 13 kw. Łącznie urządzenie 
dostępne jest w 16 zestawach, co umożliwia dobór do 
niemal każdego rodzaju instalacji grzewczej.

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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Bosch Compress 3000 Aws

Bosch Compress 7000i AW

Powietrzna pompa ciepła Bosch Compress 7000i Aw 
składa się z dwóch elementów. Jeden jest umieszczo-
ny na zewnątrz budynku. To w nim następuje odbiór 
energii z powietrza i przeniesienie jej na wyższy po-
ziom temperaturowy, który pozwala efektywnie za-
silać instalację grzewczą. Dostępne są 4 moce grzew-
cze. Drugi element znajduje się w wewnątrz budynku. 
Dostępne są 4 wersje, które wyposażone są w stero-
wanie, pompy obiegowe, elementy zabezpieczające 
instalację grzewczą. Dodatkowo dwa z nich mają wbu-
dowany zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej. 

Atrakcyjny design
Bosch Compress 7000i Aw to urządzenie wyróżniające 
się pod wieloma względami. Jednostka wewnętrzna 
zaprojektowana została w nowoczesny sposób. Przed-
ni front urządzenia jest zupełnie płaski wykonany  
z hartowanego szkła, a jego górne i dolne krawędzie 
są zaokrąglone. Dostępne są dwa kolory: biały i czar-
ny. Na szklanej tafli umieszczono symbole, przedsta-

wiające stan pracy pompy ciepła. Pod szklaną obu-
dową znajduje się główny regulator pompy ciepła 
hPC400. wystarczy jedynie odchylić klapkę obudo-
wy, aby uzyskać do niego dostęp. Na panelu regu-
latora, można programować pracę urządzenia pod 
kątem centralnego ogrzewania, chłodzenia, ciepłej 
wody, współpracy z instalacją fotowoltaiczną, in-
stalacją solarną czy podgrzewaniem basenu. Każ-
dy model wyposażony jest standardowo w moduł 
do zdalnej komunikacji. Jeśli do urządzenia zosta-
nie podłączona sieć internetowa, to za pomocą apli-
kacji Bosch Easyremote, można dokonywać zmian 
w ustawieniach za pomocą smartfona lub tabletu. 

Zaawansowane technologicznie
Oprócz atrakcyjnych cech wizualny oraz funkcji, pom-
pa ciepła Bosch Compress 7000i Aw to również urzą-
dzenia bardzo zaawansowane technologicznie. Każda 
jednostka dzięki inwerterowi, może modulować mocą 
grzewczą, dostosowując ją do zapotrzebowania bu-
dynku na ciepło. układ chłodniczy wyposażony jest 
w dwa elektroniczne zawory rozprężne, które bardzo 

precyzyjnie regulują układ chłod-
niczy odpowiedzialny za odbiór 
i przekazywanie energii do obie-
gu grzewczego (c.o.). współczyn-
nik określający sezonową efek-
tywność pracy pomp ciepła to 
nawet sCOP = 5,15, co oznacza, 
że urządzenie przekazuje do sys-
temu grzewczego 5 razy więcej 
energii, niż potrzebne jest do jej 
działania, a zatem działa bar-
dzo oszczędnie. Bosch Compress 
może pracować do temperatu-
ry powietrza -20°C. Jeśli jednak 
wystąpi niższa temperatura, to 
urządzenie jest wyposażone  
w dodatkowe źródło ciepła, któ-
re zabezpiecza dostawy energii 
do instalacji c.o.

Bosch Compress 7000i Aw
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w układy (kaskady) – kilku/kilkunastu urządzeń.
Zwiększono wydajność nowych modeli 16-30GT, 
co jest zasługą nowoczesnych sprężarek spiralnych  
z technologią EVi, pozwalających na utrzymanie mocy 
grzewczej przy zwiększaniu się temperatury zasilania.
Technologia EVi umożliwia uzyskanie wyższego ci-
śnienia skraplania przy obniżaniu temperatury koń-
ca sprężania. wyższe ciśnienie skraplania natomiast 
pozwala na uzyskanie wyższej temperatury wody na 
wyjściu z pompy ciepła, nawet 60°C. Dzięki temu urzą-
dzenia doskonale sprawdzą się w modernizowanych 
instalacjach grzewczych z układami grzejnikowymi, 
chociaż wiadomo, że najlepsze efekty zawsze uzy-
skamy łącząc pompę ciepła z instalacją podłogową.
Pompy ciepła Airmax2 dużej mocy charakteryzują 
się wysokim COP: do 4,7 przy A7w35 oraz wyższym 
COP (niż jednostki mniejszej mocy) przy punkcie 
pracy A7w55, czyli generalnie przy wyższej tempe-
raturze zasilania. wszystkie jednostki zostały prze-
badane w niezależnym laboratorium według normy  
EN 14511 (badanie wydajności i COP) oraz EN 14825 
(badanie sCOP) i osiągnęły doskonałe wyniki po-
twierdzone certyfikatem. urządzenia uzyskały wy-
soką klasę efektywności energetycznej do A++.

wysoka temperatura zasilania obiegu grzewczego – 
nawet do 60°C – jest jedną z głównych zalet nowych 
pomp ciepła produkowanych przez Galmet.

8 modeli Airmax2 – sposób na 
najtańsze ogrzewanie domu  
i przygotowanie c.w.u.

Typoszereg produkowanych przez Galmet powietrz-
nych pomp ciepła Airmax2 zapewnia inwestorom nie-
spotykaną uniwersalność zastosowań, funkcjonal-
ność i oszczędności w każdym systemie grzewczym.  

Zadanie specjalistów z Działu Badawczo-roz-
wojowego firmy Galmet nie polegało tylko na pro-
stym zwiększeniu mocy pomp ciepła Airmax2. Kon-
strukcje zostały udoskonalone – jednostki dużej 
mocy, dzięki wprowadzonym modyfikacjom, stały 
się przede wszystkim bardziej wydajne w trudniej-
szych warunkach pracy (wysokiej temperaturze). 
Przygotowano je, aby efektywniej realizować więk-
sze zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u., czyli szybciej 
dostarczać ciepło odbiorcom w obszerniejszych bu-
dynkach bez wzrostu kosztów jednostkowych. Nowe 
modele Airmax2 są pod tym względem bardzo 
oszczędne.

Duży może więcej

Najmocniejsza z nowych pompa ciepła Airmax2 to 
model 30GT o mocy nominalnej ok. 30 kw, który 
pozwala obsługiwać obiekty do 400 m2 (przy za-
łożeniu standardowego zapotrzebowania na cie-
pło 50 w/m2 i zużycia 200 l/dobę). Takie założe-
nie obejmuje jednak głównie budynki mieszkalne.  
w przypadku obiektów użyteczności publicznej czy 
przemysłowych powierzchnia może być większa, 
ponieważ zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. czy 
c.w.u. mogą być tam niższe. Jeszcze większe moż-
liwości otrzymujemy, łącząc pompy ciepła Airmax2 

Gama powietrznych pomp ciepła 
Airmax2, które ze względu na swoje 
doskonałe parametry, polskie 
pochodzenie i atrakcyjne ceny 
błyskawicznie stała się liderem rynku, 
powiększona została o modele dużej 
mocy i obecnie obejmuje jednostki  
6, 9, 12, 15 GT oraz nowe: 16, 21, 26 
i 30 GT. Nikt nie będzie miał już kłopotu  
z precyzyjnym dobraniem optymalnego 
urządzenia do potrzeb grzewczych.

Nowe pompy ciepła 
Airmax2 16-30 GT

Rodzi się moc!

Z dofinansowaniem jeszcze taniej! 
Najwydajniejsze urządzenia, korzystające  
z odnawialnych źródeł energii, takie 
 jak pompy ciepła, dotowane są we 
wszystkich krajowych, samorządowych  
i wojewódzkich programach dofinansowań, 
także w programie „Czyste powietrze”. 
Kontakt ze specjalistą ds. dofinansowań 
pod nr telefonu: 692 086 899.

http://www.instalreporter.pl


urządzenia te są szczególnie przydatne w obiek-
tach z instalacją wymagającą wyższej temperatury 
zasilania (czyli grzejnikowych). Pamiętajmy jednak, 
że niezależnie od tego faktu, zawsze najkorzystniej 
energetycznie i finansowo sprawdzi się instalacja 
podłogowa – i taka jest najbardziej zalecana.
Airmax2 wyróżnia się najlepszym stosunkiem ja-
kości urządzenia do jego ceny, a także najkorzyst-
niejszym odniesieniem całościowych kosztów in-
westycji do późniejszych kosztów ogrzewania c.o. 
i c.w.u. na przestrzeni wielu lat eksploatacji sys-
temu. Największe zyski będą odczuwane w du-
żych obiektach, gdzie uzyskiwane oszczędności,  
w stosunku do mniej ekonomicznych źródeł ogrze-
wania (np. kotła olejowego), są proporcjonalnie 

większe, a przez to inwestor może liczyć na szyb-
szy zwrot inwestycji.

Błyszczy na tle konkurencji

O przewadze pomp ciepła Airmax2 nad konkurencją 
decydują także:
· bardzo intuicyjny sterownik z kolorowym wyświe-
tlaczem,
· bogate wyposażenie standardowe,
· budowa monoblokowa z hermetycznym układem 
chłodniczym – niepodważalna zaleta w stosunku do 
splitów,
· wysoka sprawność i najwyższa jakość komponentów.
· dostęp do instalatorow i serwisantów w całym kraju

„Galmet sp. z o.o.” sp. K. 
48-100 Głubczyce, ul. raciborska 36
tel. 77 403 45 00, faks 77 403 45 99
galmet@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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w zestawie najkorzystniej

Opisane korzyści można powiększyć, implemen-
tując pompę ciepła do hybrydowego systemu 
Grzewczego. Jest to forma zestawu, który można 
elastycznie konfigurować z jednym dodatkowym 
lub kilkoma innymi źródłami ciepła. szczególnie 
duże oszczędności można uzyskać, kompilując  
w jednym zestawie urządzenia wykorzystują-
ce odnawialne źródła energii, np. pompę ciepła  
z zestawem fotowoltaicznym, solarnym lub ko-
tłem c.o. na pellet. Kumulacja korzyści czyni ta-
kie systemy wręcz autonomicznymi, czyli samo-
wystarczalnymi energetycznie.

Takie ekologiczne systemy są zdecydowanie bar-
dziej wydajne i uniwersalne, niezależne od warun-
ków atmosferycznych oraz w znacznie większym 
stopniu zapewniają bezpieczeństwo cieplne miesz-
kańców i budynku. Zestaw zawsze konfigurowany 
jest w oparciu o najnowsze rozwiązania i techno-
logie, które będą aktualne jeszcze przez wiele lat.
Klienci zawsze mogą liczyć na pomoc specjali-
stów Krajowego Centrum Doradztwa Techniki 
Grzewczej w doborze, konfiguracji i dopasowaniu 
urządzeń grzewczych do konkretnego budynku, 
wybranego systemu i istniejącej infrastruktury.

Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl

POMPA CIEPŁA 
DO POTĘGI DRUGIEJ

 AIRMAX2

POMPA CIEPŁA DO C.O. I C.W.U.

Dbałość o zdrowie użytkowników – większość energii pochodzi ze źródeł 
odnawialnych – OZE. Niskie koszty ogrzewania domu i wody użytkowej – klasa 
energetyczna A++ i wysoka sprawność. Łatwość i wygoda obsługi dzięki 
sterownikowi z kolorowym panelem dotykowym i modułem internetowym. 
Niższe koszty instalacji - dotowana w programie „Czyste Powietrze”.

A++do

4,72
współczynnik

COP

DO
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system C – modułowy, dostosowany do potrzeb, oparty na najnowocześniejszej technologii pomp ciepła. 
Moc cieplna i wydajność chłodzenia są dostosowane do projektu budowlanego

GDTs koncentruje się na systemie, a konkretnie 
na systemie C przeznaczonym do zarządzania ogrze-
waniem i chłodzeniem obiektów komercyjnych. Mo-
dułowy, dostosowany do potrzeb system oparty jest 
na najnowocześniejszej i przyjaznej dla klimatu tech-
nologii pomp ciepła. Moc cieplna i wydajność chło-
dzenia są dokładnie dopasowane do projektu budow-
lanego i łączone z odpowiednimi komponentami 
hydraulicznymi. istnieje również możliwość łączenia 
pomp ciepła powietrze-woda w kaskady, aby uzyskać 
jeszcze większą elastyczność projektową. Komercyj-
ne nieruchomości muszą być szybko uruchamiane, 
ponieważ czas to pieniądz. Dzięki szczególnie wyso-
kiemu stopniowi prefabrykacji i modułowości system 
C doskonale nadaje się do konstrukcji seryjnych, do 
projektów detalicznych, a nawet komercyjnych.

Jeden system. Szeroki zakres zastosowań
system C opiera się na wyjątkowo energooszczędnej  
i przyjaznej dla klimatu pompie ciepła, która nie ma so-
bie równych na rynku. Pompa ciepła powietrze/woda o 
mocy 60 kw wykorzystuje naturalny czynnik chłodniczy  

– propan. Jest to urządzenie rewersyjne do ogrzewa-
nia i chłodzenia. Aby zaoszczędzić miejsce, urządze-
nie to może być zainstalowane na zewnątrz budynku, 
np. na dachu. uzupełnieniem systemu jest kompakto-
wa jednostka hydrauliczna ze zbiornikiem buforowym  
i opcjonalnym zasobnikiem c.w.u. Jeżeli budynek jest re-
montowany, hydraulika może być również dostarczana  
w sekcjach. szerokość modułu wynosi 75 cm, co ozna-
cza, że można łatwo go dopasować do istniejących drzwi.
system C został specjalnie opracowany dla różnych 
warunków zastosowań i kontroluje trzy funkcje: ogrze-
wanie lub chłodzenie w wersji podstawowej, ogrze-
wanie i chłodzenie z przygotowaniem c.w.u. w wersji 
zaawansowanej. Z kolei wersja Premium może być sto-
sowana do równoległego ogrzewania i chłodzenia, jak 
również do przygotowywania c.w.u. integracja z sys-
temem odzyskiwania ciepła uzupełnia rozwiązanie.

Innowacja GDTS: równoległe ogrzewanie 
i chłodzenie
Pompa ciepła w układzie glikol/woda dodatkowo 
zintegrowana z jednostką hydrauliczną systemu C 

Na tegorocznych międzynarodowych targach ISH we Frankfurcie, firma Glen 
Dimplex Thermal Solutions (GDTS) zaprezentowała System C przeznaczony do 
ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i odzyskiwania 
ciepła w jednym kompaktowym układzie dla obiektów komercyjnych. 

działa w celu przenoszenia energii cieplnej w budyn-
ku zależnie od zapotrzebowania przemieszczeń na 
grzanie czy chłodzenie w tym samym czasie. Ozna-
cza to, że system oferuje największą możliwą efek-
tywność energetyczną przy niskim zużyciu energii, 
ponieważ chłodząc jedną część budynku, tą samą 
energią ogrzewamy jego drugą część.

Zrównoważony i przyszłościowy
Najnowsze rozporządzenie uE dotyczące tzw. F-
-gazów wiąże się również z drastycznymi zmianami  
w zastosowaniach komercyjnych. Czynniki chłodni-
cze o wysokim wskaźniku GwP (Global warming Po-
tential) nie będą już możliwe do stosowania. Dotyczy 
to szczególnie syntetycznych czynników chłodni-

czych, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane 
(F-gazy). Aby spełnić wszystkie dzisiejsze wymaga-
nia, GDTs opracował system C. Naturalny propan jest  
w nim stosowany jako czynnik chłodniczy. szczegól-
nie atrakcyjny jest jego wskaźnik GwP, który wynosi 
tylko 3, stąd też prezentowany system C jest szcze-
gólnie zrównoważoną, przyszłościową inwestycją.

System C. Wersja Premium w wersji seryjnej
rozwiązania systemowe w wersji seryjnej są obecnie 
trendem umożliwiającym to, aby budynki biurowe 
lub mieszkalne mogły być „gotowe do użytkowania” 
w bardzo krótkim czasie. Dzięki specjalnie opraco-
wanemu i zintegrowanemu systemowi ogrzewania  
i chłodzenia system C odgrywa kluczową rolę w tym 

System C – nowy wymiar 
efektywności energetycznej

Zarządzenie ogrzewaniem i chłodzeniem obiektów komercyjnych

adam koniszeWski
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stalowany na zewnątrz budynku, np. na dachu. roz-
wiązanie konstrukcyjne urządzenia przeznaczonego 
do ogrzewania/chłodzenia musiało być również ła-
twe do przenoszenia na inne projekty bez potrzeby 
poważnych prac planistycznych.
system C stanowi niezwykle kompaktowe rozwiąza-
nie, w jego obudowie bowiem wyposażonej w izola-
cję akustyczną i termiczną, znajduje się hydraulika, 
zbiornik buforowy i zasobnik ciepłej wody użytko-
wej, które umieszczone są na zewnątrz budynku. 
urządzenie może być montowane np. na dachu lub 
za budynkiem mieszkalnym. Ponadto system ten 
można łatwo zaplanować i szybko skonfigurować, 
oferując wysoki stopień prefabrykacji i możliwość 

jego przeskalowania do innych projektów. Zapew-
nia wyjątkowo energooszczędne i unikalne na ryn-
ku równoległe ogrzewanie i chłodzenie. wymaga to 
zastosowania dodatkowej pompy ciepła do przeno-
szenia energii, np. pompa ciepła glikol/woda, która 
dba o to zarówno zimą, jak i latem. sama pompa cie-
pła powietrze-woda jest używana tylko wtedy, gdy 
występuje ekstremalna temperatura, dzięki czemu 
zwiększa się wydajność układu. w budynkach biuro-
wych warto również połączyć system C z systemem 
odzysku ciepła. umożliwia to wykorzystanie ciepła 
odpadowego, np. z serwerowni, aby było ono efek-
tywnie wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń 
i do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Glen Dimplex Polska sp . z o.o.
ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań
tel. 61 842 58 05, faks 61 842 58 06
office@glendimplex.pl 
www.dimplex.pl
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system C – wersja podstawowa do ogrzewania lub chłodzenia. Elementy systemu: pompa  
ciepła powietrze/woda 60 kw, umieszczona na zewnątrz jest połączona ze stacją hydrauliczną  
i zbiornikiem buforowym o pojemności 1000 l

system C – wersja zaawansowana do ogrzewania i chłodzenia, jak również do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. Elementy systemu: pompa ciepła powietrze/woda 60 kw, umieszczona 
na zewnątrz, jest połączona ze stacją hydrauliczną z dwoma zbiornikami buforowymi pojemności 
1000 l i zasobnikiem c.w.u. 700 l

system C – wersja Premium do równoległego ogrzewania i chłodzenia, do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej i opcjonalna integracja z systemem odzysku ciepła. Elementy systemu: pompa ciepła 
powietrze/woda 60 kw, umieszczona na zewnątrz. w połączeniu ze stacją hydrauliczną z dwoma 
zbiornikami buforowymi 1000 l, dwoma zbiornikami c.w.u. 700 l oraz dodatkową pompą ciepła glikol/woda

przedsięwzięciu i może być produkowany seryjnie. 
Zapotrzebowanie na ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą 
wodę użytkową musi zostać zaspokojone przy mak-
symalizacji efektywności energetycznej w dużych po-
mieszczeniach mieszkalnych lub biurowych, np. na 

budynku mieszkalnym o powierzchni do 3000 m².  
Jednym z kluczowych wymagań, jeśli chodzi o wy-
konanie seryjne jest to, że nie można tracić cennej 
przestrzeni użytkowej wewnątrz obiektu. system 
zaprojektowano w taki sposób, aby mógł być zain-

http://www.instalreporter.pl
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Szerszy zakres mocy, szersze możliwości 
zastosowania i wyższa efektywność
w obecnej ofercie znajdują się 4 modele pomp ciepła 
PCCO sPLiT, o mocy nominalnej 6, 10, 13 oraz 20 kw.  
O ile wcześniej należały one do grupy pomp ni-
skotemperaturowych (35°C), to obecnie zakres ich 
pracy zgodnie z nową etykietą efektywności ener-
getycznej poszerzył się. stąd klasa efektywności  
i parametry pracy podawane są dla temperatury na 
zasilaniu 35 i 55°C. Pompy ciepła mogą tym samym 
stanowić rozwiązanie dla obiektu modernizowane-
go jako element układu hybrydowego. Jednocześnie 
wzrosły klasy efektywności energetycznej, szczegól-
nie przy najniższej i najwyżej mocy urządzeń. Dla mo-
delu PCCO sPLiT 20kw jest to A++ (35°C), a dla PCCO 
sPLiT 6kw nawet A+++ (35°C).
 
Kompletne rozwiązanie, łatwe do wkomponowania  
w system grzewczy
Pompy ciepła PCCO sPLiT są fabrycznie przygotowane  

do zastosowania w większości standardowych sys-
temów grzewczych. Nie ma potrzeby np. dodatko-
wej rozbudowy układu sterowania dla 2 obiegów 
grzewczych. Jednostka wewnętrzna zawiera także 
3-drogowy zawór przełączający tryb pracy c.o./c.w.u.  
Może też mieć przepływowy podgrzewacz elektrycz-
ny wody grzewczej o mocy 3 lub 6 kw. Dostarczany  
w komplecie moduł EKO-LAN dla zdalnej obsługi tak-
że mieści się w jednostce wewnętrznej. Jednostka 
wyposażona jest w regulator z dotykowym panelem 
obsługowym. Jest on w standardzie dostawy przy-
stosowany do współpracy ze zdalnym systemem 
nadzoru EKONTrOL.

EKONTROL – stałe wsparcie dla użytkownika 
i instalatora
Pompy ciepła są urządzeniami bardziej złożonymi niż 
tradycyjne kotły grzewcze. wynika to przede wszyst-
kim z faktu, że ich praca opiera się o procesy zacho-
dzące w obiegu chłodniczym. 

Typoszereg pomp ciepła PCCO SPLIT firmy Hewalex zyskał w 2019 roku 
kilka istotnych modyfikacji i rozszerzeń. To już kolejna generacja pomp 
ciepła służących do ogrzewania, chłodzenia budynku i podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej. Ich rozwój bardzo ściśle opiera się na praktycznych 
doświadczeniach użytkowników, instalatorów i serwisantów.

Pompy ciepła 
Hewalex PCCO SPLIT 

Z systemem automatycznej diagnostyki

Możliwość pracy z temperaturą zasilania 55°C pozwala na zastosowanie w budynkach modernizowanych 
jako samodzielnego źródła ciepła lub we współpracy z innym w tzw. układzie hybrydowym

Pompy ciepła PCCO sPLiT mogą pracować do -25°C, mają 5-letnią gwarancję bez dodatkowych kosztów 
dla użytkownika dzięki systemowi zdalnego nadzoru EKONTrOL

http://www.instalreporter.pl
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prezentuje jednak w swojej nowej odsłonie jako EKON-
TrOL DiAGNOsTYKA. Powstał on na bazie wieloletnich 
doświadczeń w prowadzeniu zdalnego nadzoru kilku-
set pomp ciepła. Podstawą działania jest stale prowa-
dzona analiza 54 danych podczas pracy pompy ciepła. 
są to w szczególności informacje z czujników tempe-
ratury, ciśnienia i przepływu. Dane podlegają anali-
zie i służą sporządzaniu automatycznych raportów 
udostępnianych użytkownikowi, a także firmie ser-
wisowej. Dzięki temu zyskuje się pewność, że urzą-
dzenie pracuje w optymalnych zakresach. Jeśli nie, 
to stawiana jest diagnoza potencjalnego niedoma-
gania wraz z zaleceniem dla dalszego postępowania.
szczególną przydatność systemu EKONTrOL DiA-
GNOsTYKA wykazuje jednak we wczesnym wykrywa-
niu niedomagań, które mogą z czasem doprowadzić 
do unieruchomienia pompy ciepła. Klasycznym przy-
kładem może być niewłaściwa ilość czynnika chłod-
niczego – za mała w wyniku powstania nieszczelno-
ści lub za duża przy nieodpowiednim napełnianiu, 
czy uzupełnianiu. w praktyce system EKONTrOL DiA-
GNOsTYKA jest w stanie wykryć już niewielki ubytek 
czynnika kilka, czy kilkanaście dni wcześniej od mo-
mentu zadziałania presostatu. Można więc wcześniej 
wezwać serwis i uniknąć unieruchomienia pompy 
ciepła oraz poniesienia kosztów uzupełniania ukła-
du większą ilością czynnika. Diagnostyka pozwala 
wykryć także takie nieprawidłowości, jak obecność 

powietrza w obiegu chłodniczym, zanieczyszczenie 
parownika, czy filtra wody grzewczej. Znając objawy 
można też łatwiej znaleźć wady fizyczne układu ta-
kie jak np. przewężenia rur czynnika przy ich niepra-
widłowym gięciu.
system EKONTrOL pozwala ograniczyć do minimum 
niezbędne przeglądy okresowe, a także te wynika-
jące z ustawy F-gazowej. Jego przydatność będzie 
mógł docenić nie tylko użytkownik, ale także insta-
lator i serwisant.

Diagnostyka pracy takiego urządzenia wymaga szer-
szych kwalifikacji i obejmuje więcej czynności. Za-
daniem systemu monitoringu jest nie tylko pozwo-
lić użytkownikowi mieć w dowolnej chwili i miejscu 
możliwość podglądu pracy i zmiany parametrów ste-
rownika pompy ciepła. Możliwe jest tak ważne dla 
tego typu urządzeń wsparcie użytkownika przez ser-
wis fabryczny lub firmę serwisową. Można także re-
alizować wsparcie instalatora przez serwis fabryczny 
np. w trakcie prac uruchomieniowych czy też pod-
czas przeglądu okresowego.
 
EKONTROL DIAGNOSTYKA 24/7/365 – 
nowy wymiar opieki technicznej
Pompy ciepła PCCO sPLiT w ostatnich latach ofero-
wano każdorazowo z systemem zdalnego nadzoru 
EKONTrOL. stanowi to warunek utrzymania 5-letniej 
gwarancji. Prawdziwą wartość system monitoringu  
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hEwALEx sp. z o.o. sp.K.
ul. słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl

Aplikacja EKONTrOL w wersji mobilnej zawiera podstawowe 
potrzebne użytkownikowi opcje, a w wersji na komputer 
stacjonarny rozszerzone dane przydatne dla fachowców

Fragment raportu z systemu EKONTrOL DiAGNOsTYKA ze wskazaniem punktów pracy pompy 
ciepła po stronie skraplania i parowania czynnika chłodniczego

Obejrzyj najnowszy film z montażu 
pompy ciepła PCCO SPLIT 13kW

http://www.instalreporter.pl
https://www.hewalex.pl/strefa-instalatora/
https://www.youtube.com/watch?v=eC0ILi6HVRM
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Inwerterowa pompa ciepła typu powietrze/woda 
LwDV jest częścią rodziny LwD marki alpha innotec, 
ciągle rozwijanej i dostosowywanej do najnowszych 
wymagań i oczekiwań rynku i klientów. Po mode-
lach – standardowych i z chłodzeniem – o mocy 5, 7  
i 9 kw do programu dostaw alpha innotec dołącza 
model LwDV z inwerterem: oferujący wszystkie ko-
rzyści, które uczyniły serię LwD tak popularną.

Pompa ciepła alira LWDV 
jest najwydajniejszą 
pompą typu powietrze/
woda w historii firmy,  
a także jedną  
z najwydajniejszych  
pomp powietrznych 
dostępnych na rynku.

Pompa inwerterowa LWDV – 
cicha i dzięki R290 ekologiczna

alpha innotec poszerza rodzinę pomp ciepła LWD

Bartosz ŚWierczeWski

W trakcie trwania promocji zamów 
powietrzną pompę ciepła z serii alira LWDV 
i zyskaj 5000 zł netto! 
Czas trwania promocji: od 1 marca 
do 31 maja 2019 r. 
Więcej szczegółów na naszej stronie: 
www.alpha-innotec.pl

http://www.instalreporter.pl
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nium alira LwDV jest odporna na korozję i inne czyn-
niki atmosferyczne.
•	Do	pracy	także	w	niskiej	temperaturze.
•	Idealna	przy	zmiennym	zapotrzebowaniu.
•	Pięcioletnia	gwarancja	w	standardzie.
•	Darmowe	sterowanie	z	dowolnego	miejsca	na	
świecie.

Prosta w montażu i uruchomieniu

•	Zintegrowana	hydraulika	i	prefabrykowany	system	
łączenia sprawia, że instalacja jest łatwa i przyjem-
na, a uruchomienie szybkie.
•	Dzięki	budowie	typu	monoblok	nie	trzeba	posiadać	

uprawnień chłodniczych do instalacji.
•	Przygotowany	system	podłączeń.
•	Wiele	komponentów	hydraulicznych	już	zintegro-
wanych.
•	Możliwość	połączenia	z	modułem	hydraulicznym	
hDV lub stacją hydrauliczną hsDV.

Bezpieczeństwo planowania

szeroki zakres mocy pomp alira LwDV umożliwia in-
stalatorom właściwe zaplanowanie instalacji.
system LwDV oferuje dodatkowo największą ela-
styczność doboru element.w instalacji i różnorod-
ność dostępnych rozwiązań.Dlaczego LMDV?

Dzięki wysokiej jakości, specjalnie zaprojektowanej 
konstrukcji, zoptymalizowanej pod względem aku-
stycznym, alira LwDV potrafi osiągnąć bardzo niskie 
wartości emisji dźwięków. Nowo opracowany „tryb 
cichy” zapewnia cichą pracę także w nocy – redukcja 
o 6 dB(A) (59/53 dB(A)). Może być używana na osie-
dlach domów nawet w zabudowie szeregowej czy  
w małych posiadłościach, gdzie odległości między 
domami są niewielkie, ponieważ poziom hałasu spa-
da poniżej wymaganego.
Pompy LwDV pracują – w oparciu o innowacyjną tech-
nikę – na naturalnym czynniku chłodniczym r290, 
dzięki czemu nie powiększają emisji CO2. 

Decyzja o zakupie pompy ciepła LwDV to wybór mo-
delu zaprojektowanego z myślą o przyszłości, dbają-
cego o klimat, działającego ze szczególną wydajnością.
Ze względu na wysoki współczynnik COP – nawet 
6,04 przy A10/w35, LwDV wpisuje się w wymagania 
rządowe w kwestii dofinansowania, nawet w trybie 
monoenergetycznym dla budynków nowych i mo-
dernizowanych.

Walory użytkowe

•	Energooszczędna	praca	–	klasa	A++.
•	Odpowiednia	dla	budynków	nowych	i	modernizo-
wanych.
•	Dzięki	obudowie	wykonanej	z	anodowanego	alumi-

  Najnowocześniejsza technologia inwerterowa 
z przyszłościowym czynnikiem chłodniczym

  Poziom hałasu tak niski, że przestaje mieć to znaczenie

 Zgodna z wymogami dotacji – dzięki najwyższej wydajności

alira LWDV
Pompa ciepła powietrze/woda

W SWOJEJ
NAJLEPSZA

KLASIE

Funkcje ogrzewanie + c.w.u.
System/ustawienie powietrze/woda, ustawienie zewnętrzne
Min. temp. dolnego źródła -22°C
Moc grzewcza 2,74–8,2 kW
COP (A10/W35) 6,03
COP (A7/W35) 5,41
Zmienna moc sprężarki (inwerter) tak

Elementy dodatkowe energooszczędne pompy obiegowe,
regulator temperatury

Cena netto
cena promocyjna 37 000 zł

cena za zestaw: pompa ciepła + wieża hydrauliczna  
(zintegrowany zasobnik na c.w.u.)

Przedsiębiorstwo „hydro-Tech” Konin
wyłączny przedstawiciel marki alpha innotec w Polsce.
ul. Zakładowa 4D, 62-510 Konin, tel. (63) 245 34 79 
www.hydro-tech.pl, www.alpha-innotec.pl
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alpha innotec – marka ait-deutschland GmbH

Przedsiębiorstwo “Hydro-Tech” Konin
wyłączny przedstawiciel marki alpha innotec w Polsce

Siedziba główna:
ul. Zakładowa 4D,

62-510 Konin

T: +48 63 245 34 79

F: +48 63 242 37 28

E: hydro@hydro-tech.pl

Oddział Gdynia
Sportowa Centrum 

ul. Sportowa 8C,

81-300 Gdynia

T: +48 58 778 90 90 

 E: gdynia@hydro-tech.pl

Oddział Poznań
Nobel Tower

ul. Dąbrowskiego 77A,

60-529 Poznań

T: +48 61 830 03 52

E: poznan@hydro-tech.pl

Państwa partner handlowy

Pompy ciepła alpha innotec
Partner handlowy, który 
pomoże Państwu dokonać
właściwego wyboru!

www.hydro-tech.pl www.alpha-innotec.pl © alpha innotec 2019
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych

http://www.instalreporter.pl
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Ciepło bez paliw stałych?

Tak, to możliwie! wystarczy dostęp do prądu i… 
powietrza. Choć wiele osób może uznać ten fakt 
za mocno „naciągany”, to jest on niezaprzeczal-
ną prawdą – pompy ciepła nie potrzebują niczego 
więcej do ogrzania domu. Dzieje się tak, ponieważ 
urządzenia te nie produkują energii, ale korzystają 
z jej zasobów dostępnych w naturalnych źródłach 
jak woda, grunt czy powietrze i w ten sposób ogrze-
wają wodę w instalacji grzewczej. 
– Pompy to urządzenia, które zyskują coraz większą 

popularność, a z roku na rok liczba tych urządzeń  
w Polsce stale rośnie. Wg danych Polskiej Organizacji 
Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, liczba zamontowa-
nych pomp powietrze-woda w Polsce w samym 2017 
roku wykorzystywanych do celów grzewczych. prze-
kroczyła 8 tys. szt. – tłumaczy Kamil Rosa, ekspert 
od pomp ciepła w Immergas Polska.

Ekologiczne, czyli drogie?

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zakup 
pompy ciepła to niezwykle kosztowny wydatek. 

samo urządzenie jest droższe od tradycyjnych ko-
tłów grzewczych, czasem nawet o 30 000 zł. warto 
jednak spojrzeć na to zagadnienie z szerszej perspek-
tywy, a mianowicie – czasu eksploatacji. Okazuje się, 
że w tym wypadku koszty, jakie ponosi np. posiadacz 
kotła gazowego są dwa razy wyższe od eksploatacji 
pompy ciepła. wszystko dlatego, że pompy ciepła to 
urządzenia, które w zależności od temperatury po-
wietrza zewnętrznego oraz temperatury zasilania in-
stalacji potrafią wyprodukować nawet 4,5 razy wię-
cej energii cieplnej w stosunku do pobranej energii 
elektrycznej. Co ciekawe, wydatki na ogrzewanie  

Koszty związane z ogrzewaniem 
to dla wielu bardzo newralgiczne 
zagadnienie, szczególnie zimą.  
Nic dziwnego, około 2/3 wydatków 
związanych z użytkowaniem domu 
przeznaczanych jest właśnie na ten 
cel. Dodatkowo wiąże się to z natrętnie 
powracającym problemem emisji 
szkodliwych substancji przyczyniających 
się do powstania smogu, przed którym 
ekolodzy ostrzegają od lat. Jednak 
współczesne rozwiązania wspierające 
ekologiczne i energooszczędne 
budownictwo pozwalają na instalacje 
urządzeń grzewczych, które mogą uwolnić 
użytkowników od tych problemów.

Pompy ciepła Immergas
Ekologia, która się opłaca 
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To rozwiązanie, które wciąż jest ekologiczne, a kosz-
ty użytkowania urządzeń nadal są niskie – tłumaczy 
ekspert immergas Polska.

Zapytaj specjalistę

Choć trudno w to uwierzyć fakty mówią same za sie-
bie – ogrzewanie węglem lub węglopodobnymi od-
padami nie jest tańsze od ekologicznych pomp cie-
pła. instalacja takiego urządzenia rzeczywiście 
wymaga na początku większego nakładu finansowe-

go niż tradycyjne kopciuchy, czy kotły na „ekogroszek”, 
ale to pieniądze, które się zwrócą na przestrzeni kilku 
lat. Potwierdzenia tych informacji z powodzeniem 
można szukać w wielu akredytowanych punktach dys-
trybutorów pomp ciepła, gdzie dodatkowo można 
dowiedzieć się, jakie urządzenie będzie najwydajniej 
pracowało w danym domu i z jakimi kosztami użyt-
kownik musi liczyć się przez najbliższe lata. Taka kon-
sultacja nie powinna zostawiać wyboru wszystkim 
poszukującym oszczędnego i ekologicznego urzą-
dzenia grzewczego.

w przypadku korzystania z pomp ciepła można do-
datkowo obniżyć poprzez połączenie z ogrzewaniem 
podłogowym, które dystrybuuje ciepło w efektyw-
niejszy sposób, nie wymagając przy tym dużej ener-
gii grzewczej.
 
Jakie urządzenie wybrać?

Choć na rynku dostępne są różne rodzaje pomp to 
największą popularnością wśród instalatorów i użyt-
kowników w Polsce cieszą się pompy typu powie-
trze-woda.

– Samo urządzenie jest stosunkowo tanie i nie wyma-
ga kosztownej infrastruktury. Instalacja jest prosta  
i szybka, a pełna automatyka pozwala na bezobsłu-
gową pracę pompy. Wadą jest oczywiście niestabil-
ność. Pompy ciepła powietrze-woda pracują z pełną 
wydajnością w dodatnich wartościach temperatury 
i w okolicach niewielkiego mrozu. Jeśli temperatura 
spada poniżej -10°C, ich praca zaczyna być wspoma-
gana grzałką elektryczną. W przypadku pomp ciepła 
Immergas nic nie stoi na przeszkodzie, by taką insta-
lację połączyć z kotłem kondensacyjnym, który przej-
muje zadania pompy w przypadku dużych mrozów. 

iMMErGAs POLsKA sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00, faks 42 649 36 01
www.immergas.pl
biuro@immergas.pl

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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Powietrzne pompy ciepła NiBE są rozwiązaniem 
grzewczym stosowanym zarówno w nowych budyn-
kach, jak i w budynkach istniejących, poddawanych 
termomodernizacji. Zastosowanie pompy ciepła 
NiBE sPLiT gwarantuje całoroczny komfort przeby-
wania w budynku, zapewniając jednocześnie ogrze-
wanie, chłodzenie oraz ciepłą wodę użytkową. 

Budowa i sterowanie
Pompy ciepła powietrze/woda typu split to urządzenia, 
w których układ chłodniczy rozdzielony jest na dwie 
jednostki. Jednostka zewnętrzna NiBE AMs 10 wypo-
sażona jest w inwerterową sprężarkę, wysokowydaj-

ny parownik, a także wentylator o zmiennej prędko-
ści obrotów. Jednostka wewnętrzna dobierana jest  
w zależności od funkcji, jaką ma spełniać. Jeżeli system 
ma pracować wyłącznie na centralne ogrzewanie, jed-
nostkę NiBE AMs 10 łączy się z jednostką wewnętrzną 
hBs oraz sterownikiem sMO. w przypadku, gdy pom-
pa ciepła NiBE sPLiT ma ogrzewać budynek, a także 
produkować c.w.u. stosowana jest kompaktowa cen-
trala wewnętrzna hK 200 z wbudowanym zasobni-
kiem wody o pojemności 180 l, modułem elektrycznym  
o maksymalnej mocy 9 kw, grupą bezpieczeństwa, 
naczyniem przeponowym, manometrem, elektrycz-
nie sterowaną pompą obiegową oraz skraplaczem. 

Wzrost cen paliw, a tym samym rosnące koszty ogrzewania 
budynków sprawiają, że coraz więcej ludzi poszukuje 
alternatywnych sposobów na zapewnienie komfortu cieplnego 
pomieszczeń. Odpowiedzią są powietrzne pompy ciepła NIBE, 
których sprzedaż w ostatnich latach gwałtownie rośnie.

Pompy ciepła  
NIBE SPLIT  
– ekonomiczne 
ogrzewanie  
w praktyce

Z przykładem domu z pompą ciepła
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wództwie podlaskim, właściciel zastosował instalację  
hybrydową, gdzie powietrzna pompa ciepła NiBE sPLiT 
8 kw (AMs 10-8+hK 200s+sMO40) współpracuje z sys-
temem fotowoltaicznym on-grid NiBE PV 6kw i zbior-
nikiem buforowym NiBE uKV 100. wspomagająco jako 
dodatkowe źródło ciepła zastosowano kocioł gazowy 
(NiBE GBM 10-15 + OPT). w domu zamontowano również 
centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła NiBE Ers 500.

urządzenia zamontowano pod koniec 2016 r. i w paź-
dzierniku tego samego roku włączono ogrzewanie 
na cele budowlane. Całość systemu uruchomiono 
po zasiedleniu budynku w czerwcu 2017 r.
właściciel na własne potrzeby prowadzi monitoring 
systemu i po roku eksploatacji wyliczył koszt ogrze-
wania domu, wentylacji, chłodzenia i produkcji cie-
płej wody użytkowej, który wyniósł 98 zł/m-c.

Parametry pracy i zastosowanie
Pompa ciepła NiBE sPLiT zapewnia, aż 58°C na zasi-
laniu systemu grzewczego z pracy samej sprężarki, a 
z dodatkowym źródłem ciepła aż do 65°C, będąc tym 
samym idealnym rozwiązaniem do termomoderni-
zacji budynków, w których użytkownicy chcą zacho-
wać istniejący system grzejnikowy. Dzięki możliwo-
ści odwrócenia obiegu chłodniczego, system NiBE 
sPLiT oprócz ogrzewania i produkcji c.w.u., zapew-
nia również chłodzenie w okresie letnim. 
Dzięki wykorzystaniu w pompach ciepła NiBE sPLiT 
technologii inwerterowej, moc sprężarki dostosowuje 
się do aktualnego zapotrzebowania budynku na cie-
pło, dzięki czemu urządzenia te zapewniają wyższą 
niż tradycyjne pompy, efektywność pracy. Techno-
logia ta zapewnia większą trwałość, większy komfort  
i mniejsze zużycie prądu dzięki czemu pompy ciepła 

osiągają wysoki współczynnik sprawności. współ-
czynnik sprawności COP pompy sPLiT 6 kw wynosi 
5,32 przy A7/w35 wg EN 14511.
Pompa ciepła NiBE sPLiT wyróżnia się niezwykłą ela-
stycznością w doborze lokalizacji i prostotą instalacji. 
Obie jednostki łączy się ze sobą systemem rur, a na-
stępnie wypełnia się czynnikiem chłodniczym r410A, 
w który pompa ciepła jest fabrycznie wyposażona. 
Jednostkę zewnętrzną można zawiesić na ścianie 
budynku za pomocą uchwytów ściennych lub po-
stawić na stelażu naziemnym przy ścianie budynku. 

Przykład zastosowania pompy ciepła NIBE SPLIT  
w systemie z panelami NIBE PV oraz rekuperatorem  
NIBE ERS 
w budynku jednorodzinnym o powierzchni użytko-
wej 143 m2 (+ nieogrzewany garaż) położonym w woje-

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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Od 1 marca 2019 r. trwa nowa edycja Szwedzkiej Dotacji do pomp ciepła NIBE do  
10 000 zł. Wszystkim chcącym ogrzać swój dom w czysty, energooszczędny i komfor-
towy sposób, producent oferuje wsparcie do 5000 zł do pompy ciepła, do 6000 zł do 
pompy ciepła wraz z rekuperatorem NIBE ERS lub GV-HR, do 9000 zł na zakup pompy 
ciepła z zestawem paneli fotowoltaicznych NIBE PV. Dotację w wysokości 10 000 zł  
można otrzymać na zakup pompy ciepła, rekuperatora oraz zestawu paneli fotowol-
taicznych NIBE PV. Szwedzką Dotację marki NIBE, można łączyć z ulgą podatkową 
oraz dotacją w ramach programu NFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

Atuty typoszeregu NIBE SPLIT to cicha praca (32 dB(A) wg EN11203, w odległości 2 m), sze-
roki zakres temperatury pracy (od -20oC do +43oC), brak konieczności wykonywania ko-
lektora gruntowego, szybkość instalacji, niska awaryjność i łatwość obsługi. Poprzez za-
stosowanie dodatkowych akcesoriów, system grzewczy oparty na pompie NIBE SPLIT daje 
możliwość obsługi dwóch obiegów grzewczych, zliczanie wyprodukowanej energii ciepl-
nej, czy sterowanie urządzeniem za pomocą sterownika pokojowego z wyświetlaczem.
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Technologia gorącego gazu 
(HGW – Hot Gas Water)
standardowa pompa ciepła przesyła całą podgrza-
ną wodę do instalacji grzewczej lub do podgrzew-
cza c.w.u. i ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, 
przekazując 100% wody w jednym kierunku w da-
nym czasie. Dzięki zastosowaniu technologii gorą-
cego gazu (hot Gas water – hGw) Thermia opraco-
wała unikalną metodę przygotowania c.w.u. 

W prawie każdym nowo budowanym domu jednorodzinnym standardem są dwie łazienki, nierzadko jedna z nich wyposażona jest  
w dużą wannę lub tzw. jacuzzi. I choć sama ilość konsumowanej ciepłej wody nie wzrosła znacząco, to zmienił się sposób korzystania 
z niej i oczekiwania w zakresie dostępności i ilości. Dzisiaj kiedy nawet 50% wody zużywanej w przeciętnym gospodarstwie 
domowym stanowi ciepła woda użytkowa do celów sanitarnych, każdy chce mieć pewność, że cała rodzina będzie mogła korzystać 
ze związanych z nią udogodnień jednocześnie i w dowolnym czasie. Firma Thermia opracowała dwa rozwiązania, dwie technologie, 
które wspierają produkcję ciepła wody użytkowej, zdecydowanie przewyższające rozwiązania konkurentów. 

Pompy ciepła Thermia – 
lider w produkcji ciepłej 
wody użytkowej
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Zużycie wody w gospodarstwie domowym
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Dostępność ciepłej wody użytkowej (40°C) 
w zasobniku c.w.u. o pojemności 180 litrów, 
wykorzystującym technologię hGw
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Poprzez zastosowanie tej technologii rozwiązany 
został pozornie nierozwiązywalny problem: zwięk-
szenie efektywności w skali roku przy jednoczesnym 
zwiększeniu temperatury i ilości przygotowywanej 
ciepłej wody użytkowej. 
Jednocześnie z podgrzewaniem wody przeznaczo-
nej do rozprowadzenia w domowej instalacji grzew-
czej przygotowywana jest ciepła woda użytkowa  
o bardzo wysokiej temperaturze z wykorzystaniem 
dodatkowego wymiennika ciepła (wymiennika go-
rącego gazu). 
Oznacza to, że tym okresie roku, kiedy dom jest 
ogrzewany, uzyskuje się mnóstwo ciepłej wody użyt-
kowej po bardzo niskich kosztach.

Technologia HGW to komfort domowników
Dzięki pompie ciepła w technologii gorącego gazu 
można częściej i dłużej przebywać pod prysznicem. 
Do kąpieli pod prysznicem zwykle zużywa się ok. 
35-40 litrów wody o temperaturze 40°C. w grunto-
wych pompach ciepła serii Diplomat Optimum G3 
ilość przygotowanej wody wynosi 419 litrów, a w wer-
sji Diplomat inverter – aż 545 litrów, co umożliwia 
korzystanie nawet z „9 pryszniców” w tym samym 
czasie. Jest to wygodne w dużej rodzinie albo gdy 
podejmujemy gości w domu. Podobne porównanie 
można odnieść do kąpieli w wannie, gdzie średnie 
zużycie c.w.u. wynosi 150 litrów. 
Dzięki naszej pompie ciepła można brać kąpiel  
w wannie dwa razy częściej niż przy zastosowaniu 
innych pomp ciepła wyposażonych w tradycyjne 
zbiorniki c.w.u. Ta supernowoczesna technologia 
zapewnia wystarczającą ilość ciepłej wody użytko-
wej dla całej rodziny nawet w szczycie zapotrze- 
bowania.

Pod względem przygotowania  
c.w.u. pompy ciepła wyposażone  
w technologie HGW i TWS należą  
do najlepszych na rynku. 
W ofercie Thermii obie technologie 
są dostępne w modelach Diplomat 
Inverter oraz Diplomat Optimum G3. 
Co więcej pompy Diplomat Inverter 
oraz Diplomat Optimum G3 są 
dostępne w promocji „-4000 zł”  
do końca maja br. 

Więcej na poland.thermia.com 

wartość i korzyści dla użytkownika

•	Korzystanie	z	gorącej	wanny	i	prysznica	często	i	bez	pośpiechu	dzięki	ciągłej	dostawie	ciepłej	wody.	
•	Niższe	rachunki	za	energię.	
•	Większa	ilość	ciepłej	wody	użytkowej	–	w	porównaniu	z	innymi	standardowymi	pompami	ciepła,	
Thermia Optimum G3 lub Thermia inverter umożliwia przygotowanie z wykorzystaniem 180-litrowe-
go zasobnika nawet 419 litrów lub 545 litrów ciepłej wody o temperaturze 40°C. 
•	Osiągnięcie	temperatury	ciepłej	wody	do	ponad	90°C	w	zasobniku,	regularnie	przeprowadzany	cykl	
pasteryzacji (zapobieganie powstawaniu bakterii Legionella). 
•	Zwiększenie	efektywności	przygotowania	c.w.u.	nawet	o	20%	w	skali	roku.

Obejrzyj animację:  
jak działa technologia 
gorącego gazu

Dzięki pompie ciepła w technologii gorącego gazu można częściej 
i dłużej przebywać pod prysznicem. Do kąpieli pod prysznicem zwykle 
zużywa się ok. 35–40 litrów wody o temperaturze 40°C. W modelach 
serii Diplomat Optimum G3 ilość przygotowanej wody wynosi 419 
litrów, a w wersji Inverter aż 545 litrów, co umożliwia korzystanie nawet 
z 9 pryszniców w tym samym czasie. Jest to wygodne w dużej rodzinie, 
albo gdy podejmujemy gości w domu. Podobne porównanie można 
odnieść do kąpieli w wannie, gdzie średnie zużycie c.w.u. wynosi 150 
litrów. Dzięki naszej pompie ciepła można brać kąpiel w wannie dwa 
razy częściej niż przy zastosowaniu innych pomp ciepła wyposażonych 
w tradycyjne zbiorniki c.w.u. Nasza supernowoczesna technologia 
zapewnia wystarczającą ilość ciepłej wody użytkowej dla całej rodziny! 
Możesz mieć pewność, że w szczycie zapotrzebowania masz do 
dyspozycji nawet więcej ciepłej wody, niż potrzebujesz.

Pompa ciepła Thermia z technologią HGW  
jest prawdziwym przyjacielem rodziny, 
gwarantując najwyższy komfort kąpieli.

Dzięki technologii HGW ilość dostępnej ciepłej wody użytkowej jest zwiększona nawet o 75%, a jednocześnie koszty 
jej przygotowania są znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań.

3| Thermia

Ilość kąpieli pod prysznicem

Thermia Diplomat G3 i Thermia Inverter ze 180-litrowym 
zasobnikiem c.w.u., wspomaganym przez technologie HGW i TWS. 

Typowa pompa ciepła z 200-litrowym tradycyjnym zasobnikiem c.w.u.Inna 
marka 

•  bezstresowe korzystanie z gorącej wanny i prysznica  
 dzięki ciągłej dostawie ciepłej wody 

• niższe rachunki za energię – przygotowanie ciepłej  
 wody użytkowej jest niemal 3-krotnie bardziej  
 efektywne niż w powszechnie stosowanych  
 urządzeniach; Thermia Optimum G3 potrafi  
 przygotowywać ciepłą wodę użytkową przy   
 współczynniku efektywności nawet 1:5, podczas 
 gdy rozwiązania oferowane przez innych producentów  
 osiągają współczynnik 1:2  
 
•  większa ilość ciepłej wody użytkowej – w porównaniu 

z innymi standardowymi pompami ciepła, Thermia 
Optimum G3 lub Thermia Inverter umożliwia 
przygotowanie z wykorzystaniem 180-litrowego 
zasobnika nawet 419 litrów lub 545 litrów ciepłej wody 
o temperaturze 40°C

•  osiągnięcie temperatury ciepłej wody do ponad 
90º C w zasobniku, regularnie przeprowadzany cykl 
pasteryzacji (zapobieganie powstawaniu bakterii 
Legionella) 

•  zwiększenie efektywności przygotowania c.w.u. nawet 
o 20 procent w skali roku

max

min

Technologia HGW poprawia
zdolność do pokrycia

szczytowego
zapotrzebowania
na ciepłą wodę.

Zużycie ciepłej wody użytkowej

6:00–7:00 19:00–20:0012:00

W jaki sposób technologia 
HGW może poprawić 
komfort domowników 
korzystających z łazienki?

Liczba kąpieli pod prysznicem

Liczba kąpieli pod prysznicem

12

39

6

12

6

9 3

Technologia TWSZaSobnik Tradycyjny

warto podkreślić, iż pompy ciepła Thermia wykorzystują również technologię Tws (Tap water 
stratification – termiczne uwarstwienie wody), czyli wbudowana wężownica zapewnia zwiększenie 
efektywności wymiany ciepła i skuteczniejsze uwarstwienie wody w zasobniku c.w.u.  
w tradycyjnym dwupłaszczowym podgrzewaczu c.w.u. wymiana ciepła następuje powoli,  
poprzez przestrzeń międzypłaszczową i jest mniej efektywna. w technologii Tws podgrzanie  
wody po opróżnieniu zasobnika trwa dwukrotnie krócej niż w rozwiązaniu tradycyjnym. 

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=2Ixkb9qj-Xk&feature=youtu.be
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Ekologiczne i gotowe na przyszłość
Pompę ciepła powietrze-woda recoCOMPACT exclu-
sive opracowano specjalnie do montażu w nowych 
budynkach. w jednym urządzeniu jest wszystko, co 
zapewnia komfort w domu jednorodzinnym. Pompa 
o najwyższej możliwej efektywności (A++) to gwaran-
cja skutecznego ogrzewania, chłodzenia i dostępności 
ciepłej wody dla całej, nawet pięcioosobowej rodziny.  

system fotowoltaiczny auroPOwEr pozwala rozbu-
dować instalację i samodzielnie produkować ener-
gię do jej zasilania.
 
Wbudowana wentylacja
izolacja cieplna nowych budynków jest coraz sku-
teczniejsza, ale często powoduje także spowolnie-
nie naturalnej wymiany powietrza. Dlatego pompa 

Wszystko wewnątrz – na tym polega 
wyjątkowość recoCOMPACT exclusive do 
doskonałe rozwiązanie typu „wszystko 
w jednym” dla nowych budynk.w. Jest 
to pompa przeznaczona do ogrzewania, 
chłodzenia, wentylacji i przygotowania 
ciepłej wody. Pompa recoCOMPACT 
exclusive jest montowana w całości 
wewnątrz budynku. Oznacza to 
ochronę systemu przed czynnikami 
atmosferycznymi i brak jednostki 
np. w ogrodzie. Powietrze niezbędne 
do działania pompy ciepła jest 
doprowadzane przez kanał w ścianie 
zewnętrznej.

Powietrzna pompa ciepła 
recoCOMPACT exclusive 

Nowość w ofercie Vaillant!

Pompa ciepła recoCOMPACT exclusi-
ve z wbudowaną wentylacją i zasob-
nikiem ciepłej wody użytkowej otrzy-
mała etykietę Green IQ. Etykietę 
otrzymują wyłącznie te produkty, któ-
re spełniają nasze najwyższe wyma-
gania w zakresie pracy w inteligentnej 
sieci i ekologicznych technologii.

Zastosowanie recoCOMPACT 
„all in one”

Zobacz, jak zainstalować 
recoCOMPACT exclusive

Poznaj recoCOMPACT exclusive

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=I0DcX74ozIk&list=PLk9ZxbWQqRPU6doKa79zWNcylAvFnsxq4&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=idYTFto0bgU&list=PLk9ZxbWQqRPU6doKa79zWNcylAvFnsxq4&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZqHf_xyUMVY&list=PLk9ZxbWQqRPU6doKa79zWNcylAvFnsxq4
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recoCOMPACT exclusive ma wbudowane urządze-
nie wentylacyjne. układ wentylacji nawiewa świeże, 
zdrowe powietrze do domu. CO2 i wilgoć są wywie-
wane na zewnątrz, a kurz i pyłki skutecznie filtrowa-
ne (filtr klasy F7) ze świeżego powietrza. wentylacja 
zapobiega rozwojowi pleśni i sprzyja zachowaniu 
substancji budynku w dobrym stanie.

Kompaktowe i eleganckie
w pompach recoCOMPACT exclusive wszystkie pod-
zespoły są zabudowane w jednym urządzeniu – po-
zwala to lepiej wykorzystać powierzchnię użytkową. 
system może być ustawiony w niewielkiej odległo-
ści od ściany. serwis jest prowadzony od przodu, 
wobec czego można efektywnie wykorzystać prze-
strzeń obok pompy. Do wymiany powietrza w pom-
pie ciepła recoCOMPACT exclusive są potrzebne tyl-
ko dwa otwory w ścianie zewnętrznej. Poza dwoma 
kratkami wentylacyjnymi na zewnątrz nie trzeba ni-
czego montować. Świeże powietrze do wentylacji 
można pobierać przez ścianę zewnętrzną albo dach.

Najcichsza na rynku
wewnętrzna pompa ciepła powietrze-woda reco-
COMPACT exclusive należy do najcichszych tego typu 
urządzeń na rynku nawet podczas zwykłego działa-
nia (33 dB(A) w odległości 3 m od budynku). system 
soundsafe opracowany w firmie Vaillant zatrzymu-
je dźwięk wewnątrz pompy ciepła. 
w „trybie nocnym” urządzenie jest jeszcze cichsze. 
Dzięki temu instalacja spełnia surowe wymagania 

ochrony przed hałasem i doskonale sprawdza się  
w gęstej zabudowie szeregowej.

Inteligentne i skuteczne sterowanie
Konfiguracja instalacji i sterowanie pompą recoCOM-
PACT exclusive to zadanie dziecinnie łatwe dzięki 
bezpłatnej aplikacji multiMATiC. umożliwia ona ste-
rowanie instalacją za pomocą telefonu – z kanapy 
lub z dowolnego miejsca poza domem.

Vaillant saunier Duval sp. z o.o.
ul. 1 sierpnia 6A, budynek C, 02-134 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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ecoCOMPACT exclusive – w jednym urządzeniu jest wszystko

Zalety recoCOMPACT 
exclusive w skrócie:

- niskie koszty eksploatacji dzięki bardzo 
efektywnej pompie ciepła i dwustopniowemu 
odzyskowi energii w układzie wentylacji

- zintegrowane przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej dla 5 osób

- idealna współpraca wszystkich wbudowanych 
podzespołów

- opracowane i produkowane w Niemczech – 
oznaczone	etykietą	Green	iQ	firmy	Vaillant

- niewielka przestrzeń montażowa
- praca: najcichsza na rynku
- sterowanie przez bezpłatną aplikację 

internetową multiMATiC App

Zobacz dane techniczne 
recoCOMPACT exclusive

http://www.instalreporter.pl
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/recocompact-exclusive-56384.html
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Vitocal 200-S

Nowe pompy ciepła typu split składają się z jednostki 
wewnętrznej i z wyjątkowo cichej jednostki zewnętrz-
nej. urządzenie jest prawie niesłyszalne.
specjalne, zoptymalizowane akustycznie wentyla-
tory wraz z inteligentnym systemem sterowania ich 
prędkością obrotową, przyczyniają się wydatnie do 
minimalizacji emitowanego hałasu przy pracy z peł-
nym lub częściowym obciążeniem. wyeliminowane 
zostały dźwięki o niskich częstotliwościach, odczu-
wane przy konwencjonalnych pompach ciepła, jako 
szczególnie uciążliwe (technologia AAD – Advanced 
Acoustic Design). Vitocal 200-s nadaje się dzięki temu 
szczególnie do stosowania w gęsto zabudowanych 
obszarach, jak na przykład osiedla domów szerego-
wych. w trybie nocnym moc akustyczna wentylatora 
i sprężarki zostaje dodatkowo zredukowana. Funk-
cja ta jest bardzo istotna wszędzie tam, gdzie trze-
ba spełnić ustawowe wymagania odnośnie ograni-
czenia emisji hałasu (40 dB(A) w okresie nocnym).
Pompy ciepła są szczególnie polecane są do nowe-
go budownictwa wyposażonego w niskotemperatu-
rowy system grzewczy, np. ogrzewanie płaszczyzno-
we, zarówno podłogowe jak i ścienne, gwarantując 
najwyższą efektywność pracy i tym samym najniższe 
koszty eksploatacyjne. regulator ma również moż-
liwość sterowania drugim źródłem ciepła, przez co 
pompę ciepła można zastosować również do moder-
nizacji istniejącej instalacji. Automatyka potraktuje 
kocioł jako tzw. szczytowe źródło ciepła, którego za-
daniem będzie uzupełnienie mocy pracującej pom-
py ciepła w okresie występowania większego zapo-
trzebowania na ciepło w najzimniejsze dni.

Vitocal 200-S – parametry użytkowe: 
•	moc	grzewcza:	od	5,7	do	14,7	kW	(przy	A7/W35)	–	
od	5,7	do	14,7	kW	(przy	A7/W35);
•	COP	w	trybie	ogrzewania	do	5,1	(powietrze	7°C/
woda	35°C)	i	do	3,8	(powietrze	2°C/woda	35°C);
•	klasa	efektywności	energetycznej:	3,0	do	5,6	kW:	

Zależnie od oczekiwań inwestora co do 
realizowanej funkcji, w jednych domach 
świetnym wyborem będą pompy ciepła 
tylko do podgrzewania ciepłej wody 
Vitocal 262-A, w innych zaś pompy 
ciepła zapewniające ogrzewanie dla 
całego obiektu – Vitocal 200-S. Oba 
typy urządzeń to najnowsze powietrzne 
pompy ciepła w ofercie Viessmann, 
pierwsze w wersji monoblokowej, drugie 
– splitowej. Dodatkową zachętą do 
zainwestowania w pompy ciepła może 
być obecnie obowiązująca promocja 
pakietowa firmy Viessmann obejmująca 
m.in. urządzenia typu split.

Różne obiekty,  
różne potrzeby,  
ale do każdego 
– pompa ciepła 
Viessmann

Dla jednych do ogrzewania, dla innych  
do podgrzewania wody użytkowej Vitocal 200-s

http://www.instalreporter.pl
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Vitocal 262-A – parametry użytkowe: 
•	pojemność	zasobnika	300	litrów;
•	wysoka	wartość	współczynnika	efektywności	COP	
= 3,8 (COP = Coefficient of Performance) wg EN 16147 
przy	parametrach	(powietrze	15	°C/woda	10-55°C);
•	proste	uruchomienie,	dzięki	kompletnemu	okablo-
waniu	i	wstępnie	ustawionemu	regulatorowi;

•	podgrzew	c.w.u.	pompą	ciepła	do	65°C;
•	funkcja	szybkiego	podgrzewania	z	wykorzystaniem	
grzałki	elektrycznej	(wyposażenie	dodatkowe);
•	przygotowana	do	optymalnego	wykorzystywania	
prądu	z	własnej	instalacji	fotowoltaicznej;
•	przystosowana	do	sterowania	z	inteligentnej	sieci	
energetycznej (smart-Grid).

A++/A+, 7,7 do 9,06 kw: A++/A++, wg rozporządzenia 
wE 811/2013, ogrzewanie, przeciętne warunki klima-
tyczne – zastosowanie niskotemperaturowe (35°C) / 
średniotemperaturowe	(55°C);
•	podgrzew	wody	użytkowej:	konieczny	dodatkowy	
pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. gwarantujący 
wysoki	komfort	korzystania	z	ciepłej	wody;
•	pozostałe	właściwości:	elastyczność	montażu	jed-
nostki	zewnętrznej	(stojąco,	wisząco);
•	wysoki	komfort,	dzięki	wykonaniu	odwracalnemu,	
umożliwiającemu tak ogrzewanie, jak i chłodzenie.

Vitocal 262-A

Obok modułu pompy ciepła, w kompaktowej obudo-
wie umieszczono zasobnik c.w.u. o pojemności 300 

litrów i regulator. Pompa ciepła dostarczana jest al-
ternatywnie z zasobnikiem bez wężownicy, do pra-
cy monowalentnej lub z wężownicą, do stosowa-
nia w instalacjach biwalentnych, np. do współpracy  
z kolektorami słonecznymi lub kotłami. Vitocal 262-A  
typ T2E wyposażona jest w grzałkę elektryczną  
o mocy 1,5 kw (dla typu T2h dostępna jest jako wy-
posażenie dodatkowe).

Zamknięty lub otwarty obieg powietrza
Vitocal 262-A wykorzystuje ciepło z powietrza do 
ekonomicznego podgrzewu wody. idealnymi zasto-
sowaniami są miejsca, dla których wymaga się rów-
noczesnego przygotowania ciepłej wody użytkowej 
i chłodzenia pomieszczeń (np. serwerownie, składy 
win lub chłodnie produktów spożywczych).
w wersji z otwartym obiegiem powietrza Vitocal 262-
A wykorzystuje powietrze z pomieszczenia, w któ-
rym jest zainstalowana. 
w wariancie pracy na powietrze dolotowe, ciepłe po-
wietrze pobierane jest kanałami z wnętrza budynku. 
Pompa ciepła odbiera część ciepła z zassanego po-
wietrza i transformuje je na użyteczny poziom tem-
peraturowy, nawet do 65°C.
Vitocal 262-A wyposażona w adapter do podłą-
czenia kanałów może pracować na powietrzu ze-
wnętrznym, zapewniając efektywne przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej do temperatury powietrza 
zasysanego -7°C. Poniżej tej temperatury automa-
tyka może załączyć kocioł podłączony do wężow-
nicy pompy ciepła.
wężownica została celowo zamontowana w górnej 
części zbiornika, tak aby ciepłem z kotła zapewniać 
komfort korzystania z ciepłej wody. Dolna część zbior-
nika ogrzewana jest przez pompę ciepła. w ten spo-
sób zapewniona jest zawsze ciepła woda, a jedno-
cześnie koszty jej ogrzewania są najniższe.
hybrydowy regulator dba o najniższe koszty przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej w inteligentny 
sposób załączając pompę ciepła lub współpracują-
cy kocioł grzewczy.

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 wrocław
www.viessmann.pl 
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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Vitocal 200-s w akcji Ekosystem Twojego Domu

Pompy powietrzne typu s ujęte są w ciekawej ak-
cji promocyjnej Viessmann, która wystartowała 
pod hasłem „Ekosystem Twojego domu” na po-
czątku lutego 2019 r. Promocja obejmuje specjal-
ny pakiet usług dostępny dla wszystkich klientów, 
którzy do końca czerwca br. zakupią objęte pro-
mocją urządzenie firmy. 
Ekosystem Twojego Domu to akcja promocyjna 
Viessmann obejmująca specjalne pakiety kom-
pletnego systemu grzewczego dla klientów indy-
widualnych. w ramach promocji klient końcowy, 
który zdecyduje się na zakup wyszczególnionych 
zestawów urządzeń, w pakiecie otrzyma rów-
nież montaż i uruchomienie urządzenia przez 
doświadczonych specjalistów Viessmann, Pro-
gram wydłużonej Gwarancji (5 lat gwarancji) 
oraz dodatkowy osprzęt w przypadku wybra-
nych zestawów.

Akcją Promocyjną – oprócz pomp ciepła typu s – 
objęte są jeszcze inne urządzenia firmy Viessmann,  
jak kotły:
•	Vitodens	222-F,
•	pakiet	Vitodens	200	z	zasobnikiem	120	litrów	od	
13 do 35 kw,
•	pakiet	Vitodens	200	z	zasobnikiem	150	litrów	od	
13 do 35 kw,
a także:
•	rekuperatory	Vitovent	300-W	300	i	400	m3,
•	fotowoltaika.	
szczegóły promocji dostępne w regulaminie na 
stronie ekosystemdomu.pl. Promocja trwa od  
15 lutego do 30 czerwca 2019 roku.

Kompletne systemy grzewcze dla każdego
EKOSYSTEM Twojego Domu

A K C J A S P E C J A L N A

Oferta ważna do 30. czerwca 2019 r.  Dowiedz się więcej: 801 00 2345, www.ekosystemdomu.pl

Vitocal 262-A

http://www.instalreporter.pl
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zastosowanie dodatkowego źródła ciepła w posta-
ci grzałki elektrycznej bądź np. modnego rozwiąza-
nia – kominka grzewczego. Natomiast niewątpliwą 
zaletą tego rozwiązania jest możliwość chłodzenia 
pomieszczeń. Zastosowana w tym modelu sprężar-
ka inwerterowa, umożliwia optymalne wykorzysta-
nie pompy ciepła do procesu ogrzewania, chłodze-
nia i przygotowania ciepłej wody użytkowej. splitowe 
pompy ciepła występują w wykonaniu z grzałką elek-
tryczną 6 kw lub bez grzałki. Zakres mocy grzewczej 
od 5,2 do 17,5 kw. Aby zapewnić efektywną pracę, 
pompy zostały wyposażone w system odszraniania 
poprzez odwrócenie obiegu pracy pompy. Dzięki 
zastosowaniu odpowiedniej automatyki, gruntowe 
czy też powietrzne pompy ciepła mogą pracować  
w kaskadzie do maks. 5 urządzeń.

Jeżeli potrzebne jest przygotowanie tylko ciepłej wody 
użytkowej to dla potrzeb tego rozwiązania firma wolf 
przygotowała pompę ciepła o oznaczeniu SWP. 

WOLF Technika Grzewcza od wielu lat jest firmą wiodącą w branży ogrzewnictwa i wentylacji, należącą do nielicznej 
grupy firm zaliczających się do marki „premium”, co świadczy o jakości oferowanych produktów. Przybliżmy temat 
jednej z grup naszych produktów, a mianowicie pomp ciepła. 

Pompy ciepła marki WOLF
dariusz zaBrzycki

Pompy ciepła splitowe czy gruntowe? 
Zarówno jedne, jak i drugie cieszą się coraz to więk-
szą popularnością, niejednokrotnie zastępując ko-
tły gazowe, olejowe lub na paliwa stałe, a co za tym 
idzie obniżają koszty rachunków w domu. Każda  
z nich ma swoje zalety, które przyciągają uwagę na-
wet najbardziej wymagającego użytkownika.
Dla ceniących sobie stałą całoroczną wysoką spraw-
ność bez dodatkowego źródła ciepła w postaci do-
datkowego urządzenia grzewczego bądź grzałki elek-
trycznej są gruntowe pompy ciepła z pionowym lub 
poziomym wymiennikiem ciepła. ich zaletą jest wyso-
ki współczynnik efektywności COP (ang. Coefficient Of 
Performance), który dla pomp gruntowych wolf wynosi  

nawet aż 5,6. Oznacza to, że przy zużyciu 1 kw ener-
gii elektrycznej uzyskuje się aż 5,6 kw energii ciepl-
nej. stosując rozwiązanie oparte na tych pompach, 
uzyskuje się większą stabilność pracy, ponieważ wy-
mienniki gruntowe – pionowe lub poziome usytuowa-
ne poniżej poziomu przemarzania gruntu, zapewnia-
ją taką samą temperaturę dolnego źródła przez cały 
rok. Oferta gruntowych pomp ciepła BWS-1 wystę-
puje w zakresie mocy od 5,9 do 16,8 kw. Dodatkowo  
w palecie produktów firmy wolf występują pompy cie-
pła „woda-woda” oparte na pompie gruntowej. Zakres 
mocy tych pomp ciepła BWW-1 to od 7,1 do 20,8 kw. 
Oferta pomp ciepła firmy wolf to również pompy po-
wietrzne w wykonaniu monoblok typ BwL-1, jak i pompy  

splitowe BwL-1s. Dolnym źródłem dla tego rozwiąza-
nia jest powietrze. Pompy te pobierają energię ciepl-
ną z powietrza zewnętrznego. Pompy monoblokowe 
występują w wykonaniu zewnętrznym i wewnętrznym.

Splitowe pompy ciepła BWL-1S to rozwiązanie 
oparte na dwóch modułach – moduł do montażu 
w pomieszczeniu kotłowni i drugi moduł do mon-
tażu zewnętrznego. Tego typu urządzenia pozwa-
lają na oszczędność miejsca w pomieszczeniu ko-
tłowni oraz oszczędności w kosztach montażu.  
Z uwagi na to że powietrzne pompy ciepła mają ogra-
niczony zakres pracy na zewnętrznym powietrzu 
do -25°C, dlatego w tym przypadku niezbędne jest  

Odwiedź nas podczas 7. Targów Grupy SBS  
w Strykowie w dniach 25-26 kwietnia.

http://www.instalreporter.pl
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Jest to rozwiązanie oparte na zasobnikowej pompie 
ciepła o pojemnościach zbiornika 200 lub 260 l. Do-
datkowym argumentem przemawiającym za zastoso-
waniem tego rozwiązania jest występująca w standar-
dzie dodatkowa wężownica grzewcza do podłączenia 
do dodatkowego źródła ciepła np. gazowego kotła 
kondensacyjnego. Tego typu pompa zapewnia szyb-
ki podgrzew wody przy niskim zużyciu prądu.

Dlaczego wybrać urządzenia WOLF?
Podstawą bezawaryjnej pracy każdego urządzenia 
grzewczego jest przede wszystkim poprawny dobór 
urządzeń, montaż przez autoryzowanego instalato-
ra i późniejszy serwis/konserwacja tego urządzenia. 
serwis gwarancyjny firmy wOLF to wykwalifikowani 
specjaliści w swojej dziedzinie, którzy posiadają od-
powiednie uprawnienia do uruchomienia, napraw  
i przeglądów naszych urządzeń. 

staramy się, aby ich wiedza i umiejętności były sta-
le podnoszone. w naszym biurze organizujemy dla 
partnerów zarówno szkolenia serwisowe, jak i szko-
lenia instalacyjne. szkolenia dotyczące montażu  
i obsługi pomp ciepła (F-gazy) prowadzone są przez 
specjalistów, aby użytkownik mógł cieszyć się naj-
wyższą jakością obsługi. Nasi serwisanci są w sta-
łym kontakcie z działem serwisowym, który odpo-
wie nawet na najbardziej wymagające pytania i stara 
się zrobić wszystko z myślą o kliencie.
Dla sprawnego działania naszych pomp niezbędny 
jest ich coroczny przegląd, który wydłuża żywotność 
urządzeń oraz zapewnia ich bezproblemową pracę. 
Gwarancja, jaką można uzyskać na produkty takie, 
jak pompy ciepła, to 5 lat. 
szeroka oferta pomp ciepła marki wOLF pozwala 
spełnić oczekiwania klientów. Tego typu urządzenia 
to pierwszy krok do obniżenia rachunków za ener-
gię w domu, z jednoczesną myślą o środowisku.  
Zaawansowana automatyka jest jeszcze prostsza  
w obsłudze niż kiedykolwiek.

wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
sokołów, ul. sokołowska 36, 05-806 Komorów k. warszawy
tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf-polska.pl

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Dedykowany instalatorom 
ceniącym sobie szybki i pewny 
montaż
Gebo Basic set to znakomite rozwią-
zanie, aby wykonać pewny, gładki  
i szczelny odcinek rury gotowy do pod-
łączenia m.in. kotłów, pieców, pomp 
ciepła, zasobników czy wymienników. 
wystarczy tylko kilka prostych ruchów 
ubijakiem, aby prawidłowo uformo-
wać kołnierz na końcu rury. 

Zastosowanie w instalacjach 
wodnych, solarnych i c.o.
Całość systemu Gebo super Vario 
uzupełniają:
•	elastyczne	rury	ze	stali	nierdzewnej	

Aisi 316L w rozmiarach od DN 12 
do DN 32,
•	zestawy	nakrętek,	uszczelek	 

i pierścieni,
•	nyple	mosiężne	z	szerokim	czołem,
•	narzędzia:	obcinaki	i	chwytaki	 

do rur.

Gebo oferuje profesjonalny zestaw narzędzi dedykowany do rur Gebo ze stali 
nierdzewnej AISI 316L – GEBO BASIC SET. W skład zestawu wchodzi: ubijak 
i 2 wymienne głowice (DN 12 i DN 16). Zestaw przeznaczony jest do prac 
instalatorskich z rurą ze stali nierdzewnej AISI 316 L Gebo Super Vario.

Nowość  
w ofercie Gebo

Tylko zastosowanie profesjonalnych narzędzi Gebo super Vario zapewnia 
szczelność wykonanych instalacji. Nie zalecamy stosowania nypli do 
wykonania kołnierza na rurze!

Zestaw Gebo Basic Set dostępny jest w bardzo atrakcyjnej cenie 
w sieci hurtowni instalacyjnych współpracujących z Gebo!
Więcej na www.gebo.com.pl

Ważnym elementem całego systemu grzewcze-
go opartego m.in. na pompie ciepła jest jego au-
tomatyka i elementy obsługowe. Wszystkie urzą-
dzenia Wolf podłączone do naszego systemu: 
rekuperator CWL, kolektory słoneczne TOPSON-F3  
można obsługiwać z jednego modułu BM-2,  
co sprawia, że ustawienie komfortowej tempera-
tury w domu, temperatury ciepłej wody staje się 
banalnie proste, ale to nie wszystko. Kotłownią 
można sterować, nawet gdy nie jesteśmy  
w domu, a to wszystko jest możliwe po zamonto-
waniu modułu do komunikacji WOLF LINK.  
Dzisiaj nie ma nic prostszego jak sterowanie z po-
ziomu telefonu komórkowego. W każdej chwili 
możemy sprawdzić lub zmienić temperaturę  
w domu, mając dostęp do internetu.

http://www.instalreporter.pl
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Anomalia temperatury powierzchniowo-powietrznej w 2018 r. w stosunku do średniej 1981–201
[Źródło: dane ECMwF ErAinterim, Copernicus Climate Change service]

Od września 2018 roku z 17,7 mln osób wewnętrz-
nie przesiedlonych (iDP), śledzonych przez Między-
narodową Organizację ds. Migracji, przyczyną prze-
siedleń ponad 2 mln osób były katastrofy związane 
z wydarzeniami pogodowymi i klimatycznymi. 
susza, powodzie i burze (w tym huragany i cyklo-
ny) to zdarzenia, które doprowadziły do najwiek-
szych wysiedleń spowodowanych klęskami żywio-
łowymi w 2018 r.
szacuje się, że w latach 2000-2016 liczba osób nara-
żonych na fale upałów wzrosła o około 125 milionów 
osób, a średnia długość poszczególnych epizodów 
fal upałów była o 0,37 dnia dłuższa w porównaniu  
z okresem między 1986 a 2008 r. Tendencje te budzą 
niepokój wśród lekarzy zwłaszcza, że zgodnie z pro-
gnozami ekstremalne zjawiska temperaturowe będą 
się dalej zwiększać pod względem ich intensywno-
ści, częstotliwości i czasu trwania.

Raport podkreśla rekordowy wzrost poziomu 
morza, a także rekordowo wysoką temperaturę lądu 
i oceanu w ciągu ostatnich czterech lat. Trend ocie-
plenia trwa od początku tego wieku i według na-
ukowców będzie dalej rosnąć. Kluczowe wskaźniki 
zmian klimatu stają się coraz wyraźniejsze. Poziom 
dwutlenku węgla, który wynosił w 1994 r. 357,0 czę-
ści na milion, kiedy to po raz pierwszy opublikowa-
no oświadczenie, stale rośnie – do 405,5 części na 
milion w 2017 r. w 2018 r. i 2019 r. przewidywany jest 
dalszy wzrost stężenia gazów cieplarnianych. 
w oświadczeniu wMO o stanie globalnego klimatu, 
wśród najważniejszych doniesień znalazły się rów-
nież te mówiące o zagrożeniach. 

Zagrożenia naturalne 

w 2018 r. większość zagrożeń naturalnych, które 
dotknęły prawie 62 mln osób, była związana z eks-

tremalnymi zjawiskami  
pogodowymi i klimatycznymi. według analizy 281 
wydarzeń zarejestrowanych przez Centrum Ba-
dań nad Epidemiologią Katastrof (CrED) i Między-
narodowej strategii redukcji ryzyka Katastrofy 
ONZ, powodzie to te żywioły, które dotknęły naj-
większą liczbę ludzi – ponad 35 milionów. indyj-
ski stan Kerala doświadczył najcięższych opadów  
i najgorszych powodzi od prawie stu lat.
huragan Florence i Michael były dwoma z czternastu 
„miliardów katastrof” w 2018 r. w stanach Zjednoczonych 
Ameryki (usA). wywołały ok. 49 mld usD odszkodowań 
i ponad 100 zgonów. super tajfun Mangkhut dotknął po-
nad 2,4 miliona ludzi i zabił co najmniej 134 osoby, głów-
nie na Filipinach. Ponad 1600 zgonów było związanych 
z intensywnymi falami upałów i pożarami w Europie, Ja-
ponii i usA. w stanach Zjednoczonych wiązały się one  
z rekordowymi stratami ekonomicznymi wynoszący-
mi prawie 24 mld usD. 

Kolejne zagrożenie związane jest z bezpieczeństwem 
żywnościowym. Narażenie sektora rolniczego na eks-
tremalne warunki klimatyczne grozi olbrzymimi stra-
tami ekonomicznymi i problemem braku żywności. 
według nowych danych agencji ONZ, w tym Orga-
nizacji ds. wyżywienia i rolnictwa oraz Światowego 
Programu Żywnościowego, po wcześniejszym spad-
ku tego wskaźnika, obecnie odnotowywany jest cią-
gły wzrost głodu na świecie. szacuje się, że w 2017 r.  
liczba osób niedożywionych wzrosła do 821 mln, czę-
ściowo z powodu silnych susz związanych z silnym 
El Niño w latach 2015-2016.

Problem migracji wskutek  
zmian klimatu

Na liście negatywnych skutków zmian klimatu w ra-
porcie wMO znalazł się również problem migracji. 

Według nowego, opublikowanego 28 marca 2019 roku, 
raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej fizyczne 
oznaki i społeczno-ekonomiczne skutki zmian klimatycznych 
wyraźnie przyspieszają. Wszystko dlatego, że odnotowywane 
obecnie rekordowe stężenia gazów cieplarnianych powodują 
przesunięcie globalnych temperatur w kierunku coraz 
bardziej niebezpiecznych poziomów. Już teraz wzrost średniej 
temperatury na Ziemi przekroczył 1°C. To oznacza, że należy 
pilnie podjąć działania, które pomogą zatrzymać globalne 
ocieplenie na poziomie 1,5°C. Aby tak się stało do roku 2030 
świat musi ograniczyć emisję CO2 o 45%. 

Alarmujący raport WMO
Zmiany klimatu przyspieszają

http://www.instalreporter.pl


Zmiany klimatu = wyzwanie dla świata

Nie ma wątpliwości, że zmiany klimatu to jedno z naj-
poważniejszych wyzwań obecnego świata. Do tego 
niezmiernie trudne, ponieważ dotyka wszystkich 
sfer naszego życia – nie jest zagrożeniem jedynie dla 
środowiska naturalnego i przyrody, ale również dla 
światowej ekonomii i gospodarki, spraw społecznych 
oraz zdrowia każdego z nas. Nie możemy odkładać 
na póżniej działań na rzecz ograniczenia globalnego 
ocieplenia. Już teraz powinniśmy dołożyć wszelkich 
starań, żeby maksymalnie zminimalizować powodo-
wana przez człowieka emisję gazów cieplarnianych. 
i doskonale o tym wiedzą zarówno przedstawiciele 
polityki, nauki, organizacji pozarządowych, jak i biz-
nesu. Posłuchaj ich klimatycznego przesłania, które 
przekazali światu podczas wywiadów #ETtalksDri-
VE realizowanych przez Danfoss w ramach grudnio-
wego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach: 
https://www.youtube.com/watch?v=oPGVnlwGcHs&t
w zrealizowanym w grudniu 2018 r. przez Danfoss #ET-
talksDrive głównym tematem rozmów były zmiany 
klimatyczne, wyzwania, jakie się z nimi wiążą i możli-
wości ich ograniczania. Mówili o tym między innymi: 
- Michał Kurtyka, prezydent COP24 i sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Środowiska, 
- Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Ba-
dań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, 
- Jean-Pascal van Ypersele, wiceprezes iPCC, 
- Marcin Popkiewicz, analityk megatrendów, 
- Monica Frassoni, prezes European Alliance to save 
Energy (Eu-AsE), 
- Rachel Kyte, CEO sustainable Energy for All (sEforALL), 
- Marcene Mitchell, dyrektor Climate strategy and 
Business Development, iFC/world Bank Group, 
- Erik Lauritzen, burmistrz sønderborga, 
- Laura Van Wie McGrory, wiceprezydent strategic in-
itiatives for the Alliance to save Energy,
- Adam Jędrzejczak, prezes regionu Europy wschod-
niej Danfoss Poland. 
Materiał prasowy firmy Danfoss

Pożyczki  
na kształcenie

Nieoprocentowana pomoc zwrotna nawet do 
100 000 zł.
Otwarcie naboru wniosków 18 marca 2019 r.

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Mi-
nisterstwa rozwoju, finansowane w ramach Progra-
mu Operacyjnego wiedza Edukacja rozwój, ukie-
runkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. 
Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamiesz-
kujących na obszarze Polski, chcących rozwijać 
swoje umiejętności i kompetencje. umowa doty-
cząca finansowania projektu została podpisana  
13 czerwca 2017 r.
„Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana po-
moc zwrotna (tj. pożyczka z możliwością częściowe-
go umorzenia) dla uczestnika projektu wynosząca 
nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100 000 zł.
Pomoc zwrotna przekazywana jest przez operatora 
do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybra-
nej przez uczestnika formy kształcenia.
w ramach projektu osoby posiadające pełną zdol-
ność do czynności prawnych mogą wnioskować  
o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, 
kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób do-
rosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne pod-
mioty (za wyjątkiem studiów i, ii i iii stopnia), trwają-
ce nie dłużej niż 24 miesiące.
wnioski o pomoc zwrotną będą składane za pomo-
cą systemu wnioskowania online. 
Pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu mie-
sięcznym;	minimalna	liczba	rat/długość	spłaty	to	 
12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy.

www.inwestujwrozwoj.pl

Budujesz dom?

Myślisz o wymianie kotła?

Wybierz czysty, energooszczędny i komfortowy 
system NIBE ze Szwedzką Dotacją do 10 000 zł.

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 wiedzą co dobre dla nich i dla środowiska.
Dlatego szwedzka marka NIBE cieszy się pozycją europejskiego 
lidera rynku pomp ciepła.

Wybierz szwedzką jakość.

do pomp ciepła NIBE do 10 000 zł
DOTACJA
SZWEDZKA
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https://www.szwedzkadotacja.pl/
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Specjaliści z krakowskiej firmy zajmującej się 
projektowaniem, instalowaniem oraz serwisowa-
niem systemów hVAC, odpowiadają za montaż wy-
dajnych urządzeń w pomieszczeniach technicznych, 
obsługi, monitoringu oraz stref handlowych, które 
znajdą się na stacja i sprawdzą się w tych wymaga-
jących, podziemnych warunkach. 

Klimatyzacja komfortu pod ziemią 
unoszący się pył i całoroczne zyski ciepła to jedne  
z najważniejszych wyzwań, które zostały postawio-
ne przed zespołem CentroClimy. istotne było również 
zapewnienie bezpiecznego i bezawaryjnego syste-
mu, który będzie zgodny z wymaganiami projekto-
wymi i spełni oczekiwania przyszłych użytkowników. 
– Najważniejsze dla projektantów było znalezienie ta-
kiego rozwiązania, które będzie w stanie poradzić sobie 
ze specyficznymi warunkami panującymi pod ziemią. 
Przede wszystkim są to stałe zyski ciepła, nawet pod-
czas chłodnych miesięcy oraz unoszący się kurz, który 
chociaż dla nas może być niezauważalny – w większości 
urządzeń może zwiększać awaryjność i przekładać się  

Trwające prace przy budowie II linii metra w Warszawie to obecnie jedna z najważniejszych 
inwestycji transportowych nie tylko na Mazowszu, ale także w Polsce. Łączna długość tuneli, 
które połączą m.in. Targówek z centrum miasta, to aż 15 km. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych 
dla trzech stacji (C06, C07, C08) wykonywać będzie CentroClima.

CentroClima montuje 
klimatyzację na stacjach 
warszawskiego metra

systemy klimatyzacyjne na stacjach metra w warszawie

http://www.instalreporter.pl


na wydajność całego systemu. Dlatego priorytetem 
była niezawodność oraz wydłużona gwarancja pro-
duktów. Takie możliwości oferuje kompleksowy system 
VRF od Mitsubishi Electric. Przez najbliższe kilkanaście 
miesięcy nasz zespół będzie również odpowiedzial-
ny za serwis całej instalacji, tak aby zapewnić odpo-
wiednie parametry pracy urządzeń, które zagwaran-
tują bezpieczeństwo i komfort wszystkim pasażerom, 
ale także właścicielom sklepików, pracownikom metra 
czy urządzeniom znajdującym się w pomieszczeniach 
technicznych – wyjaśnia Jarosław hrehorowicz, dy-
rektor ds. technicznych firmy CentroClima. 
w przypadku tak nietypowych inwestycji równie 
ważny jest dostęp do sterowania parametrami po-
wietrza i stała kontrola nad działaniem całego sys-
temu. stąd w urządzeniach zostały zamontowane 
karty sieciowe, które w następnym etapie zostaną 
podpięte do zarządzania w trybie BMs (Building Ma-
nagement system). 

Elastyczność zamontowanego systemu 
Poprzez szeroki zakres zarządzania instalacjami, 
przyszli pracownicy i właściciele wynajmowanych 
pomieszczeń będą mieli możliwość niezależnego 
dopasowywania funkcji i parametrów powietrza do 
swoich potrzeb. w każdej części stacji mogą pano-

wać takie warunki, jakie w danym momencie będą 
komfortowe dla odbiorców. 
– W podziemiach warszawskiego metra zamonto-
waliśmy ponad 90 jednostek wewnętrznych typu na-
ściennego i kasetonowego oraz 33 jednostki zewnętrz-
ne. Łącznie będą one generować moc chłodniczą na 
poziomie 700 kW. Pomimo podłączenia urządzeń do 
jednego systemu nadzorującego, każdy będzie miał 
możliwość zmiany parametrów w zaprogramowanym 
zakresie. To duża elastyczność oraz wygoda. Ponadto 
zamontowane przez nas urządzenia są efektywne ener-
getycznie, dzięki czemu utrzymanie całej instalacji bę-
dzie bardziej ekonomiczne – podkreśla hrehorowicz. 
Obecnie instalatorzy CentroClimy zajmują się monta-
żem urządzeń na stacjach C06 (Księcia Janusza), C07 
(Młynów), C08 (Płocka) oraz w wentylatorniach V07, 
V08 i V09. Do ich zadań należy także rozruch, usuwa-
nie usterek oraz przyszła konserwacja całego systemu. 
Chociaż do zakończenia budowy ii linii metra zosta-
ło jeszcze trochę czasu, znaczna część prac została 
już wykonana. władze miasta zapowiadają gotowość 
całej linii na przełomie 2022-2023 roku i niepoprze-
stanie na tej rozbudowie. 

Materiał prasowy firmy CentroClima
Fot. Metro Warszawskie

stacja metra warszawskiego

viega.pl/O-nas

GROMKIE BRAWA, 
OKLASKI I OWACJE 
NA STOJĄCO.
Od widzów podziwiających występy na scenie i od 
fachowców podziwiających technologię za kulisami.

Elbphilharmonie, Hamburg, Niemcy

Elbphilharmonie w Hamburgu jest jednym z najbardziej wyrafinowanych architektonicznie 
budynków w Niemczech. Uznanie budzi nie tylko wygląd filharmonii, ale również doskonała 
akustyka sal koncertowych, uzyskana dzięki opływowym kształtom wnętrz. Układ budynku 
stanowił wielkie wyzwanie przy montażu instalacji, któremu udało się sprostać z łatwością, 
dzięki szerokiej gamie produktów Viega Profipress. Viega. Connected in quality.
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 Grzejniki kolumnowe LAsErLiNE swoim wyglą-
dem nawiązują do tradycyjnych grzejników żeberko-
wych. Jednakże wykonane są w najnowocześniejszej 
technologii spawania laserowego. spoina powstają-
ca w wyniku łączenia stali wiązką laserową, ma 
minimalną szerokość, eliminując praktycz-
nie miejsca powstawania korozji. 
Grzejniki LAsErLiNE wykonane są z rury 
stalowej o przekroju litery D. sprawia to, 

że mają wyższą wydajność i większą powierzchnię 
wymiany ciepła niż klasyczne rury o przekroju ko-
łowym. Grzejniki LAsErLiNE dostępne są w szero-
kiej gamie rozmiarów, co daje możliwość zamówie-

nia grzejnika w niestandardowych wysokościach 
i szerokościach. Dopasowując się do indywi-

dualnych wymiarów i nietypowych kształ-
tów pomieszczeń, kolumny mogą być po-
łączone pod kątem lub w formie półkola.

W ofercie Vogel&Noot dostępnych jest 5 modeli 
grzejników kolumnowych:

- LAsErLiNE standard,
- LAsErLiNE grzejnik zaworowy z podłączeniem 
środkowym,
- LAsErLiNE Twin,
- LAsErLiNE Bank,
- LAsErLiNE Theke.

LASERLINE Standard 

Model grzejnika standard dostępny jest w 5 głębo-
kościach (63, 101, 139, 177, 215 mm). wysokość: od 
155 do 3000 mm. Długość: 200-2500 mm. Podłącze-
nie standardowe: 4 x Gw 1/2" z boku. Grzejnik jest 
dostępny w 71 kolorach rAL i specjalnych.

LASERLINE z podłączeniem 
środkowym

Grzejniki zaworowe z podłączeniem środkowym mają 
wbudowany, regulowany zawór z nastawą wstępną. 
Możliwa jest tylko parzysta liczba członów.
wysokość 155-3000 mm. Długość 200-1500 mm. 
Podłączenia: 4 x Gw 1/2" na przodzie z prawej i le-
wej strony, 2 x Gw 1/2" na dole po środku.

LASERLINE Twin

LAsErLiNE Twin dostarczany jest łącznie z rucho-
mym w pionie wieszakiem w kolorze grzejnika (z chro-
mowanym uchwytem) oraz zestawem mocującym.  
Dla modelu Twin można zamówić grzałkę elektrycz-
ną i wówczas będzie możliwa eksploatacja grzejni-
ka poza sezonem grzewczym.
wysokość 1000, 1200, 1500 i 1800 mm. Długość 500 mm 
(10 członów), 600 mm (12 członów). 

LASERLINE to grzejniki członowe kolumnowe, które dzięki technologii spawania laserowego wyróżniają się 
precyzyjnym wykończeniem, a łączenia poszczególnych elementów grzejnika są niezauważalne. 
Metoda ta pozwala również na dokładne wykończenie wnętrza grzejnika, co zmniejsza ryzyko korozji.

Grzejniki kolumnowe LaserLine
Lidia BohdanoWicz

Od lewej: spawanie tradycyjne i laserowe

LAsErLiNE standard
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(900) lub 1120 (1100) mm. Głębokość: 4-kolumno-
wy 224 mm, 5-kolumnowy 262 mm.

LASERLINE Bank

To grzejnik poziomy, charakteryzujący się klasycznym 
designem, który może pełnić funkcję podgrzewanego 
siedziska. sprawdzi się przede wszystkim w przedpokoju 
lub łazience (praktyczna ławeczka lub przydatna półka).

wysokość: 422 mm (4-członowy), 472 mm (5-czło-
nowy), 522 mm (6-członowy), 572 mm (7-człono-
wy). Długość: 1850 do 3150 mm. Głębokość 370 mm.
wszystkie grzejniki LAsErLiNE spełniają wymagania 
certyfikatów jakości isO: 9001 i 14001 oraz mają dekla-
racje zgodności z normą PN-EN 442. Objęte są 10-letnią  
gwarancją. 

Głębokość wersji 2-kolumnowej: 63 mm. Grzejnik LA-
sErLiNE Twin jest podłączony od dołu po środku przez 
2 przyłącza Gw 1/2". rozstaw przyłączy wynosi 50 mm. 

LASERLINE Theke 

Grzejnik kolumnowy LAsErLiNE Theke udowad-
nia, że możliwe jest połączenie nowoczesnego desi-
gnu, funkcjonalności oraz wysokiej mocy grzewczej.  
To nowoczesny grzejnik pionowy, który sprawdzi się 
w kuchni w formie bufetu oddzielającego np. część 
typowo kuchenną od jadalnej, ale może być również 
zainstalowany w innych pomieszczeniach.
Montaż tego modelu pozwala na bardzo ergonomicz-
ne zagospodarowanie przestrzeni dzięki rezygnacji  
z typowych grzejników płytowych, które nie pozwa-
lają na całkowite wykorzystanie ścian (zwłaszcza pod 
oknami). Grzejnik jest dostępny z blatem wykonanym 
z drewna bukowego, jednak istnieje również możli-
wość zamówienia grzejnika bez blatu. wówczas do 
wykończenia można użyć również innych materia-
łów, takich jak marmur czy szkło.
wysokość 940 (750) lub 1090 (900) mm (wys. grzej-
nika podane w nawiasach). Długość 720 (700), 920 

rettig heating sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 11, 44-203 rybnik,  
Oddział w wałczu: ul. Budowlanych 10,  
78-600 wałcz, tel. 67 356 5101
marketing-pl@vogelundnoot.com
www.vogelundnoot.com/pl

LAsErLiNE BankLAsErLiNE grzejnik zaworowy z podłączeniem środkowym
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LAsErLiNE Theke

LAsErLiNE Twin
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System klimatyzacji – atrakcyjny 
i energooszczędny
Od samego początku uczestnicy projektu mieli czte-
ry główne cele: zapewnić atrakcyjność biurowca we-
stpol zarówno na zewnątrz, jak i od wewnątrz, umoż-
liwić łatwe dostosowywanie do potrzeb najemców, 
zapewnić najlepsze możliwe warunki w pomieszcze-
niach, a także zagwarantować energooszczędność 
przekładającą się na niskie koszty eksploatacji. Pro-
jektanci dążyli do uzyskania maksymalnych warto-
ści określonych w normach dotyczących klimatyza-
cji i wentylacji, dlatego przyjęli strumień powietrza 
zewnętrznego 75 m³/h na osobę oraz nastawy tem-
peratury w pomieszczeniach od 22°C (zima) do 26°C 
(lato). Podczas gdy w pomieszczeniach biurowych 
przewidziano nawiew ze stałym przepływem obję-
tościowym, w salach spotkań oraz konferencyjnych 
zdecydowano się na sterowanie nawiewem/wywie-
wem dostosowane do bieżących potrzeb. 

w tym celu zastosowano przepustnice regulujące 
strumień powietrza, które są otwierane lub zamykane 
odpowiednio do sygnału z czujnika CO2 mierzącego 
jakość powietrza w pomieszczeniu. Centrala wentyla-
cyjna ma całkowitą wydajność 16 000 m³/h i jest wy-
posażona w rekuperator rotacyjny odzyskujący ciepło  
z powietrza wywiewanego. Powietrze jest wprowa-
dzane do pomieszczeń przez nawiewniki szczelino-
we, a temperatura nawiewu wynosi od 18 do 24°C  
i zależy od pory roku, obciążenia pomieszczeń oraz 
nastawy temperatury.

Regulowanie mocy sufitów grzewczych/
chłodzących według firmy Belimo 
Drugim, istotnym elementem instalacji klimatyzacyj-
nej w budynku westpol są sufity grzewcze/chłodzące, 

Właściciel budynku Westpol zdecydował się na kompleksową modernizację nieruchomości 
o powierzchni ok. 3000 m2 i zainwestował 6 mln euro w przebudowę, wykonanie nowej 

elewacji ze szkła, nowy podział pomieszczeń oraz nowocześniejsze instalacje. Po kompleksowej 
renowacji ośmiopiętrowy budynek Westpol we frankfurckiej dzielnicy bankowej stał się atrakcyjnym 

i nowoczesnym biurowcem. W budynku zastosowano liczne innowacje, w tym 6-drogowe zawory 
regulacyjne Belimo, przyczyniające się w istotny sposób do efektywnego i energooszczędnego 

regulowania mocy sufitów grzewczych/chłodzących, dzięki czemu 100 pracowników może przez cały 
rok indywidualnie regulować temperaturę w pomieszczeniach.

6-drogowe kulowe zawory regulacyjne 
Belimo we frankfurckim biurowcu Westpol

Najwyższy poziom komfortu przy optymalnej sprawności energetycznej

zasilanie 
ogrzewania

powrót 
ogrzewania

zasilanie np. 
wymiennika

powrót np.  
z wymiennika

zasilanie 
chłodzenia

powrót 
chłodzenia

Budowa 6-drogowego zaworu regulacyjnego

Firma Belimo oferuje pomieszczeniowy 
regulator temperatury CrK24-B1 do 
montażu naściennego, który jest idealnym 
uzupełnieniem systemu wyposażonego  
w 6-drogowy zawór regulacyjny. wbudowana 
funkcja oszczędzania energii (EhO)  
umożliwia monitorowanie temperatury  
w pomieszczeniu w zakresie 15-40°C. Przy użyciu 
pomieszczeniowego regulatora temperatury 
użytkownik może samodzielnie modyfikować 
nastawę temperatury w zakresie ±3 K

http://www.instalreporter.pl


63s t r.0 4 / 2 0 1 9
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Gdy nastawa zostanie zmieniona przez użytkowni-
ka pomieszczenia, 6-drogowe zawory regulacyjne 
dostosowują przepływ wody tak, aby precyzyjnie 
zapewnić żądaną moc grzewczą/chłodniczą sufitu.  
w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych nowe 
6-drogowe zawory regulacyjne cechują się wyraźnie 
lepszym stosunkiem ceny do możliwości. Zamiast 
180 konwencjonalnych zaworów wystarczyło zain-
stalować i podłączyć tylko 94 zawory regulacyjne 
Belimo, co wyraźnie zmniejszyło nakład pracy pod-
czas montażu oraz ilość potrzebnego okablowania. 
Jednocześnie 6-drogowy zawór regulacyjny zapew-
nia wyjątkowy poziom niezawodności i bezpieczeń-
stwa, ponieważ gwarantuje całkowite, hydrauliczne 
rozdzielenie pracy w trybach ogrzewania i chłodze-
nia: ze względu na konstrukcję, niezamierzone mie-
szanie wody zimnej i gorącej, zasilającej lub powra-
cającej w 6-drogowym zaworze regulacyjnym jest 
wykluczone. Dzięki temu, straty energii oraz koszty 
zostają zminimalizowane oraz zwiększa się spraw-
ność energetyczna systemu. 

które zainstalowano we wszystkich pomieszczeniach 
biurowych, salach spotkań i salach konferencyjnych. 
Panele grzewcze/chłodzące znajdują się za sufitami 
podwieszanymi, wykonanymi z perforowanych płyt 
gipsowo-kartonowych. ich maksymalne moce chłod-
nicze oraz grzewcze wynoszą odpowiednio 67 w/m² 
oraz 75 w/m². Każdy z 6-drogowych zaworów regu-
lacyjnych w budynku westpol może sterować strefą  
regulacji (sufitem chłodzącym) o powierzchni do ok. 

40-50 m² (moc grzewcza/chłodnicza pojedynczej stre-
fy regulacji do ok. 3,5 kw). Aby zapewnić optymalne 
i energooszczędne sterowanie sufitami grzewczymi/
chłodzącymi zastosowano 94 6-drogowe zawory re-
gulacyjne firmy Belimo. Zawory te regulują przepływ 
zimnej lub gorącej wody w sufitach w zależności od 
temperatury w pomieszczeniu, a tym samym za-
pewniają płynną regulację mocy chłodniczej/grzew-
czej w zakresie od 0 do 100%. Ponadto, temperatura  
w pomieszczeniach jest mierzona na bieżąco i prze-
syłane do systemu automatyki, który określa nasta-
wy zaworów regulacyjnych oraz steruje siłownikami 
zaworów. w poszczególnych pomieszczeniach zain-
stalowano regulatory umożliwiające użytkownikom 
modyfikowanie w zakresie ±3 K nastawy ustalonej 
przez system automatyki. Dzięki temu można łatwo 
dostosować temperaturę w pomieszczeniu do indy-
widualnych potrzeb.

właściwości 6-drogowego 
zaworu regulacyjnego

Firma Belimo oferuje 6-drogowe zawory regulacyjne 
w 13 standardowych wielkościach z kombinacjami 
współczynników przepływu przy ogrzewaniu/chło-
dzeniu od 0,25 do 6,3 m³/h (inne kombinacje warto-
ści Kvs na życzenie). Zawory są bezobsługowe i za-
pewniają szczelne zamknięcie. Mogą być stosowane 
w różnorodnych instalacjach i umożliwiają regulo-
wanie szerokiego zakresu mocy. są przystosowa-
ne do pracy w instalacjach wody zimnej o tempe-
raturze 6-80°C. 

Najważniejsze zalety 6-drogowych 
zaworów regulacyjnych:
- 1 zawór zastępuje nawet 4 dotychczasowe, 

konwencjonalne zawory,
- 1 siłownik zastępuje nawet 4 dotychczasowe 

siłowniki,
- obniżenie kosztów instalowania (kosztów 

okablowania, montażu, serwisowania),
- regulowanie pracy wymiennika w trybach 

ogrzewania i chłodzenia przy użyciu tylko 
jednego punktu danych,

- płynne regulowanie mocy w zakresie od 
0-100% w trybach ogrzewania i chłodzenia 
(charakterystyka liniowa),

- pełne zabezpieczenie przed jednoczesnym 
ogrzewaniem i chłodzeniem, dzięki 
mechanicznemu rozdzieleniu obiegów wody  
w zaworze,

- najwyższa sprawność energetyczna oraz 
maksymalna energooszczędność, dzięki 
szczelnemu zamknięciu,

- duża trwałość, bezobsługowa praca,
- siłownik z interfejsem komunikacyjnym  

(szyna MP-Bus, MODBus, BACnet lub LON),
- 5 lat gwarancji.

Do wszystkich pomieszczeń biurowych  
i sal konferencyjnych w budynku westpol 
jest nawiewane klimatyzowane powietrze. 
Ponadto pomieszczenia te są wyposażone  
w sufity grzewcze/chłodzące

Elementy sufitów grzewczych/chłodzących 
znajdują się za sufitem podwieszanym, 
wykonanym z perforowanych płyt  
gipsowo-kartonowych

6-drogowy zawór regulacyjny podłączony do 
instalacji (za panelem sufitu podwieszanego,  
w korytarzu)
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Jak działa 6-drogowy kulowy zawór regulacyjny 
6-drogowy zawór regulacyjny składa się z dwóch ku-
lowych zaworów regulacyjnych, po trzy porty każ-
dy, które są umieszczone jeden nad drugim. Z lewej 
strony znajdują się przyłącza obiegu chłodniczego, 
z prawej natomiast przyłącza obiegu grzewczego.
Przez oba przednie przyłącza przepływa woda za-
silająca (przyłącze górne) wymiennik albo powra-
cająca z wymiennika (przyłącze dolne). w 6-dro-
gowym zaworze regulacyjnym znajduje się kula 
z jednym otworem dla górnych portów i jednym 
otworem dla dolnych, która jest przestawiana 
przez siłownik. Gdy siłownik utrzymuje kąt otwarcia 
0-30°, zawór znajduje się w trybie chłodzenia. Lewe  
i przednie przyłącza są wówczas otwarte, dzięki cze-
mu zimna woda przepływa przez wymiennik. 
Przy wszystkich stanach roboczych „trybu chłodzenia” 
prawa część zaworu, podłączona do obiegu grzew-
czego, jest szczelnie zamknięta. Przy kątach otwar-
cia 30-60° zawór znajduje się w martwej strefie: wów-
czas są w pełni zamknięte zarówno obieg grzewczy, 
jak i chłodniczy. Przy kącie otwarcia 60° rozpoczyna 
działanie prawa część zaworu i zostaje włączony tryb 
ogrzewania. Teraz otwierają się prawe i przednie przy-
łącza a do wymiennika dopływa gorąca woda, któ-
ra powraca przed oba dolne przyłącza. Gdy jest po-
trzebna większa moc grzewcza, siłownik obraca zawór  
z położenia 60° w kierunku 90°, zwiększając przepływ 
gorącej wody aż do wartości maksymalnej. 
sterowanie zaworem regulacyjnym odbywa się na 
podstawie sygnału z czujnika temperatury. Gdy tem-
peratura w pomieszczeniu różni się od wartości na-
stawy, regulator wysyła do zaworu sygnał napięcio-
wy 0-10 V. sygnał ten steruje siłownikiem, który  
w zależności od zapotrzebowania na moc otwiera lub 
zamyka zawór. Położenie zaworu może być cały czas 
monitorowane i wyświetlane na panelu dotykowym. 
Dzięki temu, użytkownik może stale kontrolować pra-
cę zaworów i wizualnie sprawdzać informacje o pra-
cy poszczególnych wymienników sufitowych (trybie 
ogrzewania/chłodzenia, martwa strefa).

Podczas trzyletniego procesu tworzenia nowe-
go systemu firma Viega pytała o opinie i doświad-
czenia fachowców zajmujących się na co dzień mon-
tażem systemów zabudowy podtynkowej. Zebrane 
w ten sposób pomysły i sugestie ulepszeń zostały 
uwzględnione przez projektantów. Prevista przeko-
nuje przejrzystą strukturą i zmniejszoną liczbą kom-
ponentów: rozwiązanie to opiera się na strategii sys-

temu modułowego. stworzona na jego potrzeby 
nowa spłuczka może być łączona z wieloma iden-
tycznymi elementami do montażu pojedynczo przy 
ścianie, w profilach ścian działowych lub na specjal-
nej szynie montażowej.
sugestie przekazane przez instalatorów w znacznej 
mierze przyczyniły się również do uczynienia no-
wego systemu prostszym i szybszym w montażu. 

Zastosowane w nim innowacyjne rozwiązania po-
zwalają na znaczne ograniczenie ilości potrzebnych 
narzędzi. Profile poprzeczne stelaży podtynkowych 
Prevista montuje się za pomocą zacisków z szyb-
ką blokadą. Nóżki mocowane są szybko na szynie 
montażowej Dry Plus za pomocą klipsów. Przy za-
stosowaniu tego samego stelaża możliwy jest rów-
nież montaż pojedynczy.

Jaka grupa produktów 
na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat diametralnie 
zmieniła sposób projektowania 
łazienek? Oczywiście, systemy 
zabudowy podtynkowej! Viega 
stworzyła system Prevista,  
na nowo definiując techniczne 
i ekonomiczne zalety techniki 
podtynkowej. W ścisłej współpracy 
z instalatorami zaprojektowano 
innowacyjny system, który dzięki 
koncepcji modułowej zawiera 
znacznie mniej komponentów. 
Upraszcza to montaż na  
budowie oraz kwestie logistyki  
i magazynowania produktów. 

System zabudowy 
podtynkowej Viega Prevista 

Nowy standard elastycznego i łatwego montażu

system Prevista, stworzony we współpracy z instalatorami, charakteryzuje się mniejszą liczbą elementów, 
które można wykorzystać we wszystkich typowych sytuacjach montażowych. Na zdjęciu od lewej: stelaż 
do wC Prevista Dry z szyną montażową Dry Plus do elastycznej aranżacji łazienki, stelaż regulowany  
w pionie do montażu przy ścianie lub w profilach oraz blok Prevista Pure do zabudowy mokrej
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ruchome i montowane ręcznie, są koloru żółtego. 
instalator od razu widzi więc, co ma do zrobienia. 
Dotyczy to na przykład suwaka do ustawiania spłu-
kiwania pełnego lub oszczędnego na zaworze od-
pływowym, regulowanego dławika przepływu czy 
uchwytu zaworu napełniającego.

Estetyczne i funkcjonalne przyciski 
uruchamiające

innowacyjność systemu Prevista wyraża się także po-
przez ponad 50 różnych modeli przycisków urucha-
miających do wC i pisuaru. Dzięki ponadczasowemu 
designowi wkomponują się one harmonijnie w indy-
widualny wystrój dowolnej łazienki i pozostaną aktu-
alne pomimo zmieniających się trendów wzorniczych.
Ciekawy akcent dekoracyjny stanowią nowe przyci-
ski uruchamiające Visign for More, wyposażone seryj-
nie lub opcjonalnie w oświetlenie LED zintegrowane 

w ramce montażowej. Pełni ono również praktyczną 
funkcję, zapewniając orientację w ciemności. Energo-
oszczędne diody włączają się dopiero po zbliżeniu.
Do łazienek o podwyższonych wymaganiach w zakresie 
higieny i obiektów użyteczności publicznej firma Viega 
oferuje bezdotykowe przyciski uruchamiające pasują-
ce do systemu Prevista. Programowane indywidualnie 
przyciski z funkcją higieny gwarantują zachowanie ja-
kości wody poprzez automatyczną aktywację spłuki-
wania w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu.
Fot. Viega 

Trzy linie systemu Ze względu na koncepcję modułową nowy system 
obejmuje tylko dwie linie do zabudowy suchej Dry  
i Dry Plus oraz jedną linię Pure do zabudowy mokrej. 
Analogicznie redukcji uległa również liczba elemen-
tów systemowych. Prevista oferuje stelaże podtyn-
kowe do zabudowy suchej do wC, umywalki, pisu-
aru i bidetu. Dodatkowo dostępne są modele do 
wC i umywalki z regulacją wysokości. szyna mon-
tażowa Dry Plus umożliwia indywidualną aranża-
cję łazienki. Do zabudowy mokrej wystarczą czte-
ry przygotowane odpowiednio bloki instalacyjne 
do wC, umywalki, pisuaru i bidetu. Zmniejszenie 
liczby elementów systemowych ułatwia logistykę  
i magazynowanie, co jest korzystne zarówno dla hur-
towni, jak i instalatorów.
wszystkie stelaże Viega Prevista o standardowej 
wysokości 1120 mm są wyposażone w identyczną 
spłuczkę. Mechanizm spłukiwania jest zawsze taki 
sam – niezależnie od wysokości i głębokości stelaża. 
ułatwia to nie tylko montaż na budowie, lecz zapew-
nia jednocześnie pełną swobodę wyboru przycisku 
uruchamiającego. spłuczkę Prevista można łączyć 
ze wszystkimi przyciskami Viega, a w razie potrze-
by, wymienić w przyszłości przycisk na inny model.
spłuczki wytwarzane metodą formowania przez roz-
dmuchiwanie bez problemu podłączymy do każdego 
dostępnego na rynku systemu instalacyjnego. Obję-
tość spłukiwania ustawia się łatwo na zaworze odpły-
wowym, a optymalne natężenie przepływu regulu-
jemy przy pomocy opatentowanego dławika. Dzięki 
temu spłuczkę Prevista można dopasować do róż-
nych misek ustępowych, również bezkołnierzowych. 
Ponadto regulowane w pionie stelaże są przystoso-
wane do podłączenia nowoczesnych toalet myją-
cych, do których oferujemy odpowiednie zestawy.

Intuicyjny montaż

Aby usprawnić instalację stelaży Prevista, firma Vie-
ga we współpracy z projektantami stworzyła spe-
cjalną koncepcję kolorystyczną. wszystkie elementy  

Kluczowym wymaganiem stawianym przed twórcami 
systemu Prevista był możliwie jak najłatwiejszy montaż 
stelaży. Na zdjęciu praktyczna nóżka, którą przykręca się 
bezpośrednio do podłogi lub mocuje zatrzaskowo  
na szynie montażowej Dry Plus

Linie Dry, Dry Plus i Pure, wchodzące w skład 
systemu Prevista wyznaczają nowe standar-
dy elastyczności. Są przeznaczone do klasycz-
nego montażu przy ścianie, w profilach lub na 
sprawdzonych szynach systemowych. Umożliwia 
to kreatywną i funkcjonalną aranżację łazienki. 
System Viega Prevista będzie dostępny  
na rynku od maja 2019 roku.

Na przykładzie spłuczki Prevista wyraźnie 
widać koncepcję ułatwienia fachowcom 
montażu poprzez funkcjonalną kolorystykę 
zastosowaną w nowym systemie. 
wszystkie elementy ruchome i montowane 
ręcznie, są w kolorze żółtym

Kolejny przykład praktycznego wykorzystania 
doświadczeń instalatorów: stelaż Prevista 
Dry ma w standardzie możliwość regulacji 
wysokości w zakresie 6 cm. Dzięki temu, już po 
zamontowaniu można dopasować wysokość 
położenia miski do indywidualnych preferencji
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Dostępne są następujące wersje urządzenia:
· GAZELLE EVO 3000 – 2,72 kw
· GAZELLE EVO 5000 – 4,52 kw
· GAZELLE EVO 7000 – 5,88 kw

Zasada działania
Polega na przepływie powietrza przez ogrzewacz. 
Powietrze jest zasysane przez wentylator osiowy 
umieszczony w dolnej części urządzenia, następ-
nie przepływa przez wymiennik ciepła i ogrzane 
wypływa do pomieszczenia. Działanie ogrzewacza 
jest całkowicie zautomatyzowane poprzez wbudo-
wany termostat otoczenia oraz panel sterowania  
z programem tygodniowym. wystarczy ustawić żąd-
ną temperaturę oraz czas włączenia i wyłączenia dla 
poszczególnych dni tygodnia na panelu sterowania. 
Dodatkowym elementem sterującym może być za-
stosowanie regulatora pokojowego on-off lub open-
-therm umieszczonego na ścianie w dowolnym miej-
scu wybranym przez użytkownika.

Bezpieczeństwo
Komora spalania jest całkowicie odizolowana od 
pomieszczenia i nie zachodzi ryzyko wydostawania 
się produktów spalania. wyposażenie urządzenia we 
wszystkie elementy zabezpieczające, przewidzia-
ne dla tego typu produktów gazowych sprawia, że 
ogrzewacz GAZELLE EVO jest całkowicie bezpieczny 
dla użytkownika. w razie wystąpienia jakichkolwiek 
nieprawidłowości w pracy urządzenia automatycznie 

zostaje włączona jego blokada. Jest to sygnalizowa-
ne nie tylko za pomocą wyświetlanego błędu na pa-
nelu sterowania, ale także sygnałem dźwiękowym.

Komfort
urządzenie może działać w trybie automatycznym 
lub ręcznym. w trybie automatycznym można usta-
wić dwa poziomy temperatury – dzienną i nocną.  
w ogrzewaczu zastosowano wentylator osiowy mo-
dulacyjny, który ułatwia szybkie uzyskanie żądanej 
temperatury w pomieszczeniach. Automatyczna re-
gulacja poziomu mocy w modulacji gwarantuje sta-
bilność temperatury w pomieszczeniach i zapobiega 
uciążliwym ich zmianom. Ogrzewacz jest wyposażo-
ny w zewnętrzny nawilżacz powietrza, który łatwo 
napełnia się wodą. 

Panel sterowania
Ma duży podświetlany wyświetlacz LCD, pokrętło 
oraz cztery przyciski. Za pomocą pokrętła można 
ustawić odpowiednią temperaturę w zakresie od  
5 do 35°C. Na panelu jest możliwość ustawienia aktu-
alnego czasu i daty. Znajdują się tutaj także przyciski 
serwisowe służące do uruchomienia funkcji kominia-
rza potrzebnej podczas regulacji zaworu gazowego. 
Jest również możliwość wyświetlenia ostatnich blo-
kad oraz liczby dni, jakie upłynęły od ich zaistnienia. 

Miejsce instalacji i montaż
Ogrzewacz gazowy Gazelle Evo ma cechy, które po-

Firma Fondital wprowadza do sprzedaży nowy ogrzewacz gazowy o nazwie 
handlowej GAZELLE EVO. Urządzenie jest ogrzewaczem gazowym konwekcyjnym, 
z zamkniętą komorą spalania, wymuszonym obiegiem spalin.

Nowy ogrzewacz gazowy GAZELLE EVO

Cechy konstrukcyjne ogrzewacza

· Klasa A sezonowej efektywności energetycznej.
· Żebrowany główny wymiennik ciepła z aluminium.
· wtórny wymiennik ciepła z podwójnymi kanałami.
· Dwa wentylatory z modulacją.
· Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia.
· Panel sterowania z wyświetlaczem LCD, pokrętłem i przyciskami.
· Płyta elektroniczna z tygodniowym programatorem.
· Czujnik temperatury otoczenia.
· Możliwość podłączenia regulatora zewnętrznego on-off lub open-therm.
· Zawór gazowy taki sam, jak w kotłach kondensacyjnych.
· Automatyczna modulacja ciągła płomienia w komorze spalania.
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zwalają na harmonijne wkomponowanie urządzenia 
do każdego pomieszczenia. 
Ma nowoczesny i prosty kształt, neutralne kolory 
oraz wysoką jakość surowca, z którego jest wyko-
nany. Ogrzewacze gazowe GAZELLE EVO nadają się 
idealnie do zastosowania w budownictwie indywi-
dualnym, wielorodzinnym, sakralnym, użyteczno-
ści publicznej, domkach letniskowych, sklepach, 
biurach, halach, magazynach oraz w wielu innych 
miejscach. wszystkie modele ogrzewaczy mają jed-
nakową wysokość (550 mm) i głębokość (195 mm)  
natomiast różną się szerokością (od 547 mm do 
772 mm). Montaż ich przebiega szybko i sprawnie 
bez potrzeby wykonywania dodatkowych prac bu-
dowlanych.
Firma Fondital w swojej ofercie posiada kompletny 
system przewodów, złączek i kształtek pozwalają-
cych na montaż ogrzewacza przy zachowaniu aktu-
alnie obowiązujących przepisów. Ogrzewacz gazowy 
GAZELLE EVO standardowo jest dostarczany z pro-
stymi przewodami do poboru powietrza i wyrzutu 
spalin o długości 59 cm, które w razie potrzeby moż-
na zastąpić rurami o długości do 1 m. w opakowaniu 
znajdują się wszystkie niezbędne elementy potrzeb-
ne do montażu na ścianie zewnętrznej.

Zalety produktu
Główne zalety ogrzewaczy GAZELLE EVO to: este-
tyczny wygląd, wysoka sprawność, sterowanie elek-
troniczne, dwa stopnie mocy, różnorodność syste-
mów do odprowadzania spalin i poboru powietrza 
do spalania. są bezpieczne przez zastosowanie za-
mkniętej komory spalania. Powietrze konieczne do 
spalania pobierane jest z zewnątrz a spaliny odpro-
wadzane są również na zewnątrz. włączenie i wyłą-
czenie urządzenia podobnie. jak i temperaturę w po-
mieszczeniach można zaprogramować w zależności 
od potrzeb. Ogrzewacz jest urządzeniem prostym  
w obsłudze, daje możliwość szybkiego uzyskania żą-
danej temperatury w pomieszczeniach i pracuje  
w sposób automatyczny.

Dlaczego rozdzielacze prefabrykowane?
Przemawia za tym kilka czynników. Grupy pompo-
we montowane są na rozdzielaczach, czasem na 
rozdzielaczach z wbudowanym sprzęgłem hydrau-
licznym. Dzięki temu zapewniamy przepływ na po-
trzeby danego obiegu, jednocześnie uniezależnia-
jąc go od pozostałych obiegów i obiegu kotłowego. 
Kolejną zaletą jest bezproblemowość, szybkość  
i niezawodność tak wykonanego układu rozdzielają-
cego czynnik grzewczy na poszczególne obiegi. Dla-
tego też instalatorzy coraz częściej stosują fabrycz-
nie zmontowane i często sprawdzone już pod kątem 
szczelności grupy pompowe. Zastosowanie takich 
komponentów w znaczącym stopniu skraca mon-
taż instalacji kotłowni i optymalizuje jego przebieg. 
Posługiwanie się grupami pompowymi sprzyja lep-
szej koordynacji pracy i skraca niezaprzeczalnie czas 
składania instalacji, a tym samym pozwala instala-

torowi zająć się następnego dnia kolejną instalacją. 
Pamiętajmy też, że klasyczna instalacja bez grup 
pompowych, jeżeli mamy 2 czy 3 obiegi zaczyna wy-
glądać skomplikowanie, zajmować miejsce i wpro-
wadza do kotłowni (z punktu widzenia laika) chaos  
i brak estetyki. Grupy pompowe pozwalają na wyko-
nanie estetycznej kotłowni, którą inwestor z dumą bę-
dzie chciał pochwalić się sąsiadowi. izolacje termicz-
ne grup pompowych gwarantują ograniczenie strat 
ciepła do minimum. Nie zapominajmy też, ze stan-
dardowe wyposażenie grup pompowych często za-
wiera dodatkową armaturę będącą nie do przecenie-
nia podczas późniejszej eksploatacji. Taką armaturą, 
która bez wątpienia podniesie poziom i wygodę póź-

niejszej eksploatacji, są np. wbudowane termometry 
na nitkach zasilających i powrotnych poszczególnych 
obiegów, zawory zwrotne chroniące instalację przed 
przepływami zwrotnymi czy grawitacyjnymi itp. 

W ostatnich latach obserwujemy coraz większą popularność grup 
pompowych i innych prefabrykowanych układów hydraulicznych. 
Dlaczego grupy pompowe zjednały sobie instalatorów  
i inwestorów? Jakie cechy grup pompowych wpływają na to,  
że są one stosowane obecnie na szeroką skalę zarówno  
w kotłowniach domów jednorodzinnych, jak i większych obiektów 
mieszkaniowych, usługowych czy użyteczności publicznej? 
Odpowiedź brzmi – rozwiązania prefabrykowane.

80% kotłowni  
w jednej szafce

Zestawy mieszające PrimoBox AZB AFRISO

Zestaw mieszający PrimoBox AZB w szafce

www.primobox.afriso.pl
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Zestawy mieszające PrimoBox AZB
A co gdyby stworzyć jeszcze bardziej kompakto-
we rozwiązanie mające wszystkie wyżej wspomnia-
ne zalety? Firma AFrisO zadała sobie takie właśnie 
pytanie i wprowadziła do oferty zestawy miesza-
jące PrimoBox AZB – kompletne, kompaktowe, 
zamknięte w szafce rozwiązanie do połączenia 
źródła ciepła z kilkoma obiegami grzewczymi 
w instalacjach do 35 kW. w zestawach PrimoBox 
AZB obiegi hydrauliczne i źródło ciepła rozdziela-
ne są wbudowanym, ukrytym pod izolacją termicz-
ną sprzęgłem hydraulicznym, które zapewnia ich 
hydrauliczne rozdzielenie i optymalną pracę ca-
łej instalacji. Do sprzęgła podłączone są 2 lub 3  
(w zależności od wybranej wersji) obiegi grzewcze.  
w zależności od wyboru jednej z aż 12 wersji zestawu,  
możemy regulować temperaturę zasilania poszcze-
gólnych stref grzewczych. 
spójrzmy na przykład pokazany na schemacie (rys. 1)  
– zestaw mieszający PrimoBox AZB 351 – możemy 
dzięki niemu regulować temperaturę zasilania stre-
fy 2 i strefy 3. Do regulacji temperatury zasilania po-
szczególnych stref możemy wybrać 3-drogowy zawór 
obrotowy z siłownikiem ArM ProClick lub 3-drogo-
wy zawór termostatyczny ATM. regulacja tempera-
tury na obiegu z zaworem termostatycznym ATM 
odbywać się będzie poprzez mieszanie gorącego 
medium ze źródła ciepła z powrotem z danej strefy. 
Temperatura będzie utrzymywana na stałym pozio-
mie, zadanym na pokrętle zaworu termostatyczne-
go ATM. regulacja temperatury na obiegu z zaworem  
obrotowym i siłownikiem również będzie odbywać się  
poprzez mieszanie gorącego medium ze źródła ciepła  

z powrotem z danej strefy. Z tą różnicą, że tutaj ocze-
kiwaną temperaturę zadawać będzie zewnętrzny ste-
rownik podłączony do puszki elektrycznej zestawu 
mieszającego PrimoBox AZB. 
Popatrzmy na przykład pokazujący, jak zestawy 
mieszające PrimoBox AZB umożliwiają uzyskanie 
różnej temperatury zasilania poszczególnych stref 
instalacji. Na przykładzie (rys. 2) widać, że na za-
sobniku c.w.u. można utrzymywać najwyższą tem-
peraturę uzyskiwaną na kotle np. 75°C, na instala-
cji grzejnikowej optymalne 60°C, a na instalacji 
ogrzewania podłogowego 30°C. wszystko to reali-
zowane jest w zamkniętej, kompaktowej szafce  
o wymiarach jedynie 50x45x16 cm. Szafkę taką moż-
na montować na ścianie nadtynkowo, jak i w ścia-
nie podtynkowo. Kocioł przyłączamy z góry, więc 
szafka z PrimoBox AZB będzie idealnie wpasowy-
wać się pod wiszącym kotłem gazowym. Zestawy 
mieszające PrimoBox AZB mogą być też łączone  
z zestawami separacyjnymi AhB, tworząc wspólnie 
komplet hydrauliczny pełniący funkcję rozdzielania 
instalacji na poszczególne obiegi i umożliwiając jed-
nocześnie pracę instalacji z dwoma źródłami ciepła. 
Zestawy mieszające PrimBox AZB oferowane przez 
AFrisO są więc kolejnym znaczącym krokiem ku ła-
twemu wykonywaniu estetycznych kotłowni w opar-
ciu o gotowe elementy. stosując zestawy PrimoBox 
zapewniamy miniaturyzację instalacji, a jedno-
cześnie późniejszą bezpieczną eksploatację.  
Teraz kotłownia zmieści się pod kotłem gazowym 
wszędzie tam, gdzie planujemy go zlokalizować, po-
nieważ kotłownia to jedna szafka PrimoBox AZB 
produkcji AFrisO.

AFrisO sP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 
szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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Zestaw mieszający PrimoBox AZB:
1 – schemat przepływu
2 – przykład podziału instalacji na strefy  
o różnej temperaturze zasilania

1

2

Komplet hydrauliczny PrimoBox – połączone 
zestawy mieszający AZB i separacyjny AhB
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Poradnik „Dom bez rachunków”

28 lutego 2019 r. w ramach Targów Enex w Kielcach odbył się Vii Kon-
gres Polskiej Organizacji rozwoju Technologii Pomp Ciepła (POrTPC) 
pod hasłem „Dom bez rachunków”. w trakcie Kongresu miała miejsce 
premiera poradnika „Dom bez rachunków”. Powstał on przy współ-
działaniu siedmiu organizacji działających w Porozumieniu Branżo-
wym na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE).
Zadaniem poradnika jest pomoc projektantom, architektom i insta-
latorom w zakresie doboru i projektowania systemu składającego się  
z instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła oraz zasobników ciepła i cie-
płej wody w domach jedno lub dwurodzinnych. Poradnik przedstawia 
systemy grzewcze z pompą ciepła z funkcjami ogrzewania, chłodze-
nia i przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz pompom ciepła 
służącym do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w połączeniu 
z instalacją fotowoltaiczną o mocy do 10 kwp współpracującą z sie-
cią energetyczną (on-grid) i funkcjonującą w ramach systemu opustu.  
Korzyści z zastosowania systemu modułów fotowoltaicznych oraz za-
silanej elektrycznie pompy ciepła i bufora ciepła i/lub systemu maga-
zynowania energii elektrycznej uwarunkowane są licznymi czynnikami: 
· Zastosowanie systemu opustu zgodnego z aktualną ustawą OZE po-
zwala na budowanie „Domów bez rachunków”, w których pobrana 
energia na cele ogrzewania, ciepłej wody i chłodzenia oraz zużywanej 
pozostałej energii elektrycznej bilansuje się z produkowaną energią 
elektryczną z instalacji fotowoltaicznej w systemie opustu, a koszty 
za energię spadają do kosztów stałych za przyłącze. w tym przypad-
ku użytkownik musi ponieść tylko stosunkowo niewielkie koszty mie-
sięcznych opłat stałych za energię elektryczną. 
· wygaśnięcie systemu opustu w przypadku pierwszych instalacji  
z ustawowego okresu wsparcia wynoszącego 15 lat nastąpi w 2035 r.  
w przypadku instalacji wykonanych po 2020 r., 15-letni okres syste-
mu opustu będzie stopniowo skracany. 
· Już obecnie bardziej opłaca się wykorzystywać energię elektryczną 
wytworzoną samodzielnie w instalacji fotowoltaicznej niż kupować 
ją u dostawcy energii. 
· w ostatnich latach spadły ceny instalacji fotowoltaicznych i akumu-
latorów do magazynowania energii. w przyszłości magazyny energii 
elektrycznej będą w stanie w pełni zastąpić system opustu.
Głównymi korzyściami, jakie związane są z budową „domu bez ra-
chunków”, są optymalne połączenie ekonomii, komfortu i ekologii dla 

mieszkańców. Jest to również indywidualny wkład w trwałą likwida-
cję smogu i walkę z globalnym ociepleniem klimatu. wzrost finanso-
wy wartości inwestycyjnej budynku pozwala na łatwiejsze i korzyst-
niejsze ekonomicznie sprzedanie budynku w przyszłości. Ponadto 
eliminowane są dodatkowe koszty inwestycyjne związane na przy-
kład z budową komina, kotłowni i magazynu opału. Koszty ogrzewa-
nia, ciepłej wody, chłodzenia budynku i pozostałej energii elektrycz-
nej mogą wynosić ok. 20 zł/miesiąc. Budynek taki spełnia wymogi 
przyszłych warunków technicznych w 2021 r. (wT 2021) oraz umoż-
liwia skorzystanie z programu Czyste Powietrze. Jest to rozwiąza-
nie bezobsługowe zapewniające komfort i wygodę użytkowania. 
umożliwia to zachowanie czystości w budynku, a dodatkowo brak 
negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców i sąsiadów. system 
przygotowany jest na rozwiązania smart i na sterowanie w sieciach 
energetycznych przyszłości. Co ważne rozwiązanie to gotowe jest 
również na samochód elektryczny (odpowiednie miejsce na dachu 
na dodatkowe moduły PV).
Poradnik „Dom bez rachunków” stanowi pierwszą pomoc projekto-
wą do wymiarowania instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła. sys-
tem opustu zgodny z aktualną ustawą OZE pozwala na budowanie 
tzw. „domów bez rachunków”, w których koszty ogrzewania, ciepłej 
wody i ew. chłodzenia oraz zużywanej pozostałej energii elektrycz-
nej bilansują się z produkowaną energią elektryczną z instalacji foto-
woltaicznej w rocznym systemie opustu. w tym przypadku użytkow-
nik musi ponosić tylko stosunkowo niewielkie koszty opłat stałych. 
Zastosowana wentylacja z odzyskiem ciepła zapewnia kontrolowaną  
i oszczędną wentylację. Nową inwestycję budowlaną można optyma-
lizować pod względem kosztów poprzez projektowanie z wyprzedze-
niem niezbędnych części systemu. w przypadku istniejącego, star-
szego budynku, istniejące elementy można połączyć w nowy system. 
w każdym przypadku dokładny dobór systemu przez projektanta lub 
innego specjalistę jest warunkiem skutecznego działania tego systemu.
Poradnik „Dom bez rachunków” dostępny jest tutaj.
Poradnik jest częścią kampanii społecznej „Dom bez rachunków” skie-
rowanej do osób, które zamierzają budować dom w najbliższej przy-
szłości, instalatorów, architektów i branżystów.
strona kampanii: www.dombezrachunkow.com
Źródło: POrTPC

http://www.instalreporter.pl
kliknij http://bit.ly/Poradnik_Dom_bez_rachunkow_materialy
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wiodącym tematem tegorocznego FOruM były „Odna-
wialne źródła energii – droga do niskoemisyjnego bu-
downictwa”. w spotkaniu wzięło udział 240 osób, w tym 
audytorzy energetyczni i projektanci, a także przedsta-
wiciele świata polityki, nauki i gospodarki. 
spotkanie, składające się z trzech sesji, otworzył prezes 
ZAE Dariusz heim.
w otwierającym pierwszą sesję referacie „Droga do ni-
skoemisyjnego budownictwa. racjonalny radykalizm, 
jako warunek konieczny poprawy jakości powietrza” Jan 
rączka (Alternator sp. z o.o.) wyraził pogląd, że aktualnie 
w działaniach dotyczących termomodernizacji musi na-
stąpić zmiana priorytetów: poprawa jakości powietrza 
jest ważniejsza niż zmniejszenie zużycia energii. Prele-
gent przedstawił postulat konieczności radykalnych dzia-
łań, gdyż zła jakość powietrza niszczy nasze społeczeń-
stwo. Tylko radykalna regulacja, zakazująca całkowicie, 
na terenie całego kraju, stosowanie paliw stałych, przy-
niesie poprawę jakości powietrza. Przyzwolenie na sto-
sowanie kotłów na paliwa stałe zawsze będzie obciążo-
ne poważnym ryzykiem utrzymania obecnych praktyk, 
tzn. wybierania tańszego (gorszego) paliwa. Ponieważ 

wyższa jakość powietrza, to wyższy standard życia, nie 
wolno ani uchylać się od wydatków z prywatnej kiesze-
ni, ani czekać z założonymi rękami na pomoc państwa, 
ani odsuwać w czasie oczekiwanych zmian.
Do tych radykalnych postulatów ustosunkował się min. 
Piotr woźny (pełnomocnik rządu ds. programu „Czyste 
Powietrze”), częściowo podzielając potrzebę bardzo ra-
dykalnych działań i omówił dotychczasowe i aktualne 
działania dotyczące zwalczania smogu prowadzone 
przez rząd i samorządy lokalne. Jako szczególnie waż-
ne przedstawił działania w Krakowie, gdzie od września 
br. będzie obowiązywał całkowity zakaz korzystania  
z paliw stałych do ogrzewania domów. Doświadczenia 
z tych działań wykorzystują też władze innych miast.
Tomasz Gałązka (Min. inwestycji i rozwoju) przedstawił 
kierunki i zakres zmian w systemie świadectw energetycz-
nych budynków. Zmiany te są konieczne dla implemen-
tacji nowej dyrektywy o charakterystyce energetycznej 
budynków, a także dla poprawienia działania systemu 
świadectw w oparciu o doświadczenia ostatnich lat.
w drugiej sesji ryszard wnuk (KAPE) omówił zastoso-
wanie technologii OZE w termomodernizacji budynków,  

w tym szczególne znaczenie 
OZE dla zmniejszenia zapo-
trzebowania na energię pier-
wotną i redukcję szkodliwych 
emisji. Przedstawił możliwości 
wykorzystania energii promie-
niowania słonecznego, wiatru, 
biomasy, pomp ciepła i energii 
odpadowej, wskazując też czę-
ste wady w praktycznych zasto-
sowaniach. wady te wynikają 
nierzadko z nieznajomości spe-
cyfiki instalacji OZE, braku do-
świadczenia i nieuwzględnia-
nia nowoczesnych technologii 
i rozwiązań. Obliczenia zysków 

energetycznych są wykonane bez uwzględnienia wa-
runków lokalnych, a zwłaszcza strat przesyłu energii. 
Niekiedy duże dofinansowanie zastosowania OZE nie 
skłania do troski o prawidłowe funkcjonowanie i efekty.
Paweł Lachman (POrT PC) omówił wykorzystanie pomp 
ciepła, jako technologię grzewczą, która ma największy 
potencjał redukcji emisji CO2 w ogrzewnictwie i zapewnia 
trwałą likwidację niskiej emisji. POrT PC prognozuje, że 
do 2030 roku liczba instalacji pomp ciepła będzie wynosić 
około 1 miliona szt. Poruszył kwestię zmiany systemu ety-
kietowania urządzeń grzewczych od września 2019 roku  
i innowacji w technologiach budynków, a także zastosowanie 
wskaźnika sri oceny budynków wg nowej dyrektywy EPBD 
2018 – wskaźnika gotowości sMArT dokonywanego wg  
8 kryteriów. POrT PC podjął kampanię informacyjną  
(w tym poradnik) „Dom bez rachunków” wskakującą racjo-
nalne rozwiązania ogrzewania budynków.
Jerzy Żurawski (ZAE, Dolnośląska Agencja Poszanowania 
Energii i Środowiska) przedstawił praktyczne przykłady 
zrealizowanych modernizacji budynków do standardu 
nZEB. Były to przykłady głębokiej termomodernizacji 
z udziałem OZE wskazujące na możliwość osiągnięcia 

standardu nZEB także w budynkach już istniejących. 
Andrzej wiszniewski (NAPE) omówił raport dotyczący 
rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce opraco-
wany w ramach programu Building Market Briefs. Opra-
cowanie zawiera skondensowane informacje na temat 
krajowych uwarunkowań sektora budowlanego i wskaź-
niki, które można bezpośrednio porównywać pomiędzy 
krajami. raporty dostarczają porównywalnych danych 
w skali europejskiej, skondensowany wgląd w sektor bu-
dowlany, ukazują potencjał rynkowy z wielu perspektyw.
Dyskusja i rozstrzygnięcie loterii zakończyły FOruM.
Obradom towarzyszyły stoiska informacyjne firm: Alior 
Bank s.A., Bank Ochrony Środowiska s.A., eGain Polska 
sp. z o.o., Gazuno Langowski sp. j., Kingspan insulation 
sp. z o. o., Bank Millennium s.A.
Autor relacji: dr inż. Maciej Robakiewicz
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immergas zaprezentował nowe pozycje dostępne w ofer-
cie dla kotłowni przemysłowych. To gazowy kocioł kon-
densacyjny Victrix PrO 68 2 ErP oraz zasobniki ciepłej 
wody użytkowej.
uznana już seria kotłów ViCTrix PrO przekonała klien-
tów m.in. innowacyjnym systemem spalania ze wstępnym 
mieszaniem. Zaletą tych urządzeń jest także możliwość 
zasilania ich zarówno gazem ziemnym (różne rodzaje ka-
loryczności), jak i płynnym – propanem technicznym.
Nowa jednostka wyróżnia się na tle rodziny ViCTrix PrO 
mocą – 68 kw. Jest na tyle duża, by ogrzać obiekt o po-
wierzchni nawet 900 m2 przy wysokości pomieszczeń do 
2,7 m, ale nie wymaga przy tym formalności związanych 
z dopuszczeniem kotłowni do eksploatacji przez uDT. 
w efekcie otrzymujemy potężne, przemysłowe urządze-
nie grzewcze, które instalujemy jak zwykły kocioł. wszyst-
ko dzięki elektronicznemu ogranicznikowi, dbającemu, by 
osiągi kotła nie przekraczały mocy 70 kw.
Oprócz powyższych udogodnień, Victrix PrO 68 2 ErP 
sterowany jest za pomocą centralki elektronicznej z mi-
kroprocesorem. Kotły te mogą być instalowane kaska-
dowo (nawet do 7 urządzeń w baterii, podłączonych do 
tej samej instalacji).
immergas rozszerzył również gamę zasobników c.w.u. ze 
stali emaliowanej. w ofercie producenta dostępne są jed-
nostki o pojemnościach 400, 500, 750 i 1000 l.  
Każdy z nich wyposażono w pojedynczy wymiennik o du-
żej powierzchni, zapewniający szybką transmisję ciepła 
do podgrzewu wody użytkowej. Ponadto zbiorniki  
wyposażone są w otwór rewizyjny i specjalne gniazdo,  
co umożliwia montaż szerokiej gamy opcjonalnych grza-
łek elektrycznych.
w ofercie nadal pozostają zbiorniki z 2 wymiennikami  
o pojemnościach 200-1000 l. Na specjalne życzenie klien-
ta immergas jest w stanie dobrać również inne zbiorniki, 
dopasowane do indywidualnych potrzeb.

immerGas 

Ta nowoczesna bateria zlewozmywakowa jest hitem sprzedaży ostatnich miesięcy marki Ferro i ma szansę na 
długo pozostać liderką wśród baterii z elastycznymi wylewkami. Cechą charakterystyczną Zumby jest elastycz-
na wylewka, która może przybierać niemal dowolny kształt. Bateria jest oferowana z wylewkami w 5 modnych 
kolorach: cytrynowym, zielonym, szarym, białym i czarnym. wysokość wylewki można swobodnie ustawiać  
w zakresie 280-440 mm, a jej zasięg wynosi od 150 do 350 mm. A gdyby znudził się kolor, który klient wybrał, to 
jest możliwość jej wymiany, gdyż wylewki są oferowane oddzielnie, w estetycznych blistrach. Bateria Zumba zo-
stała wyposażona w regulator ceramiczny i regulator strumienia. Funkcjonalna i oryginalna (firma zastrzegła 
wzór na obszarze unii Europejskiej) na pewno ożywi niejedno kuchenne wnętrze.

ferro

Bateria zlewozmywakowa Zumbanowości w ofercie immergas

http://www.instalreporter.pl
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Dzięki Villeroy & Boch dobranie brodzika w łazience nigdy nie było prostsze.  
Kolekcja squaro infinity to 49 różnych modeli innowacyjnych brodzików wykona-
nych	z	Quarylu®,	które	można	przycinać	do	wymiarów	i	kształtów	wedle	indywi-
dualnych potrzeb właściciela i wymogów pomieszczenia.
Kolekcja charakteryzuje się także 3 wariantami instalacyjnymi: na równi z po-
wierzchnią posadzki, na płytkach lub na cokole. 
Brodzik montowany równo z posadzką – brak rantów przy wejściu oraz płynne 
przejście z brodzika na płytki łazienkowe tworzy efekt otwartej przestrzeni. 
Brodziki montowane na posadzce to bardziej klasyczne rozwiązanie. Mają kra-
wędź o wysokości 2-4 cm i można je łatwo zainstalować w łazience, nawet w przy-
padku niewielkiej głębokości posadzki. 
Brodziki montowane na podwyższeniu to w pełni klasyczny projekt. sprawdzają 
się w łazienkach o małej głębokości posadzki, ponieważ odpływ można umieścić 
bezpośrednio w podwyższeniu. 
squaro infinity zostały nagrodzone nagrodą iF Product Design Award 2016.  
Projekt został doceniony za możliwość stworzenia absolutnie jednolitej po-
wierzchni w łazience i uzyskanie idealnie gładkiego wyglądu. Zintegrowany na 
równi z powierzchnią brodzika odpływ jest kolorystycznie dopasowany i wy-
kończony chromowaną listwą. Jest on też w pełni funkcjonalny, zaprojektowany 
tak, aby z łatwością go wyjąć i bezproblemowo wyczyścić. Dodatkowo wydaj-
ność odpływu wynosi 48 l/min, co jest wynikiem znacznie ponad normę w tego 

typu brodzikach. 
Możliwości aranżacyjne squaro infinity to nie tylko 
mnogość kształtów i 3 rodzaje montażu. To także wy-
bór koloru spośród pięciu matowych barw: Anthracite, 
Crème,	Grey,	Brown,	Edelweiss,	Quaryl®	to	innowacyjny	
materiał, wytwarzany z kwarcu i akrylu. uzyskane dzięki 
temu połączeniu właściwości plastyczne sprawiają, że 
można go wykorzystywać zarówno do klasycznych,  
jak i niestandardowych projektów. 
Brodziki	wykonane	z	tworzywa	Quaryl®	są	bardzo	sta-
bilne, odporne na wstrząsy i zarysowania. Materiał jest 
łatwy w pielęgnacji i odporny na osady. Dodatkowo, ma 
właściwości termoizolacyjne, i potwierdzone certyfika-
tami właściwości antypoślizgowe o najwyższej klasie 
skuteczności. 

ViLLeroy&Boch

Brodziki squaro infinity 

służą do precyzyjnej kontroli temperatury i automatycznego równoważenia 
hydraulicznego w systemach dwururowych. Zawór ogranicza natężenie prze-
pływu do wartości ustawionej przy dowolnej różnicy ciśnienia, zapobiega to 
zmianom żądanych wartości, podczas gdy inne punkty odbioru się zamykają.

Zalety zaworów serii DB:
•	efektywne	równoważenie	obwodu	hydraulicznego	
z	oszczędnością	energii	i	większym	komfortem;
•	nastawa	wstępna,	stała	dokładna	kontrola;
•	nastawa	ze	skalą	w	celu	ograniczenia	
maksymalnego	przepływu;
•	możliwość	wymiany	wkładki	podczas	pracy	
systemu;
•	pełna	gama	do	zastosowania	z	rurami	stalowymi	
oraz	tworzywowymi;
•	wysoka	maksymalna	różnica	ciśnienia	–	 
150 kPA, dzięki temu nadają się do szerokiej  
gamy zastosowań.

Giacomini

zawory termostatyczne serii dB
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Największe ryzyko z punktu widzenia jakości wody pitnej generują odległe, krańcowe odcinki instalacji, zlokali-
zowane np. w rzadko używanych pomieszczeniach gospodarczych. Zalegająca się w nich ciecz może mieć tem-
peraturę zbliżoną do temperatury powietrza, a gromadzące się rdza i osad kamienny stanowią dobrą pożywkę 
dla mikroorganizmów. Armatura do montażu naściennego wALis E została stworzona właśnie z myślą o ta-
kich wymagających uwagi punktach instalacji. Nie tylko automatycznie przepłukuje je w okresach, gdy nikt nie 
korzysta z danego punktu czerpalnego, lecz tak-
że po połączeniu z oprogramowaniem sChELL 
sws może przeprowadzać zaplanowane przepłu-
kiwania antystagnacyjne. w ten sposób symuluje 
ona normalne uruchomienia i zapewnia cyrkulację 
wody w rurach. Płukania mogą odbywać się  
w określonych interwałach czasowych lub w opar-
ciu o zamontowany w obudowie czujnik termiczny. 
inicjuje on działanie w momencie spadku tempera-
tury do krytycznego poziomu pomiędzy 25 a 55°C. 
Dzięki baterii sChELL wALis E zapewnienie stałe-
go obiegu wody instalacjach do tego nieprzystoso-
wanych nie wymaga już kosztownych przeróbek, 
a dodatkowo zapewnia oszczędność wody. roz-
wiązanie zużywa jej dokładnie tyle, ile jest jej po-
trzebne do płukania danego odcinka. Natężenie 
przepływu wynosi zaledwie 5 l/min, jednak w razie 
potrzeby można je zwiększyć dwukrotnie, poprzez 
wymianę perlatora. 
Zaletą baterii są jej kompaktowe wymiary i mon-
taż naścienny. Można wybrać wykonanie umożli-
wiające podłączenie do sieci elektrycznej lub zasi-
lane na baterie alkaliczne. 
w odpornej na uszkodzenia obudowie z wyso-
kiej jakości tworzywa ABs znajduje się miejsce na 
wpięcie inteligentnych modułów: sws lub ssC. 
Dzięki nim można programować pracę armatury 
za pośrednictwem specjalnych aplikacji na kom-
puterze lub smartfonie, dokumentować cykle prze-
płukiwań czy nawet zintegrować instalację wodną 
z systemem zarządzania budynkiem. 

scheLL

elektroniczna bateria scheLL WaLis e 
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