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PIIB – co nowego w sprawie projektu ustawy o inżynierach budownictwa?

29 kwietnia br. do PIIB wpłynęła już piątą wersja pro-
jektów trzech odrębnych ustaw: o architektach, o in-
żynierach budownictwa oraz przepisy wprowadzają-
ce te ustawy.
Mimo kilkakrotnych deklaracji ze strony Ministerstwa 
także i ta wersja rozdzielonych ustaw nie oddaje ak-
tualnego, niezmienionego stanu rzeczy w zakresie re-
alnego podziału uprawnień inżynierów budownictwa 
i architektów. wciąż nie przedstawia się obiektywnie 
uzasadnionych powodów, które tłumaczyłyby potrze-

bę zmian w tym zakresie. Proponowanych rozwiązań 
nie odnosi się do jakichkolwiek twardych danych lub 
uzasadnionego interesu publicznego.
wobec powyższego w dniu 6 maja br. prezes Krajowej 
rady PIIB skierował do kierownictwa MIir oraz sejmo-
wej Komisji Infrastruktury pismo, w którym wskazał 
najważniejsze powody braku akceptacji dla rezultatów 
dotychczasowych prac nad ustawami o zawodach.  
w konkluzji pisma znalazł się fragment o treści:
„Biorąc powyższe pod uwagę uprzejmie proszę Pana 

Ministra o zaniechanie prac nad projektami odręb-
nych ustaw o zawodach. Kontynuacja prac przyczyni 
się jedynie do podsycania animozji między środowi-
skami zawodowymi architektów i inżynierów budow-
nictwa, a w przypadku wprowadzenia projektowanych 
regulacji – mimo naszego sprzeciwu – do fundamen-
talnych zmian w ugruntowanym stanie prawnym,  
ze szkodą dla polskiego budownictwa. Za to nie chce-
my być współodpowiedzialni”.
Źródło: PIIB

Program narzędziowy QIK z technologią Bluetooth

Celem Programu QIK jest wyposażenie firm instalacyj-
nych korzystających z oferty systemu instalacyjnego 
QIK w profesjonalne, lekkie i komfortowe akumulato-

rowe prasy zaciskowe do dokonywania połączeń złą-
czek zaprasowywanych QIK z rurą wielowarstwową 
QIK PE-rT II/AL/PE-rT II. 

w programie tym pojawił 
się nowy model zaciskar-
ki ACO103, wyposażony  
w technologię Bluetooth,  
a także diodę doświetla-
jącą oraz zabezpieczenie 
trzpienia głowicy przed 
uruchomieniem maszyny 
w przypadku źle zamoco-
wanej szczęki. 
Dzięki technologii Bluetooth 
i dostępnej już w języku pol-
skim aplikacji NovoCheck, 
zyskujemy możliwość:
• przekazywania do urządze-
nia mobilnego danych o pra-
cy narzędzia,
• sprawdzenia stanu narzędzia,
• analizy pracy zaciskarki,

• sporządzania raportu dla dokumentacji przeprowa-
dzonej instalacji.
Tak, jak dotychczasowy model ACO102, nowa wersja 
jest produkowana przez renomowanego niemieckie-
go producenta, firmę Novopress. w skład kompletu 
narzędzi objętego programem wchodzi: 
• ultralekka zaciskarka akumulatorowa ACO103, ważą-
ca jedynie 1,7 kg wraz z akumulatorem,
• szczęki zaciskowe mini TH 16, TH 20 i TH 26, wykona-
ne w nowoczesnej technologii laserowej,
• ładowarka oraz dwa mocne akumulatory litowo-jo-
nowe firmy Milwaukee, zapewniające niezawodną wy-
dajność,
• walizka transportowa z logotypem QIK.
Program narzędziowy polega na tym, że instalatorzy 
mogą dokonać zakupu ww. kompletu narzędzi o war-
tości 9000 zł netto w bardzo atrakcyjnej cenie. 
warunkiem jej uzyskania jest dokonanie zakupu rury 
i złączek QIK w ciągu 12 miesięcy lub wszystkich to-
warów QIK w okresie 18 miesięcy, zgodnie z zasadami 
zamieszczonymi w regulaminie programu, dostępnym  
w hurtowniach Instal-Konsorcjum. 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!

http://www.instalreporter.pl
http://www.promocjepompy.pl
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Wysokowydajne pompy Taconova. Rekordowo kompaktowe, skuteczne 

i niezawodne. Sprawdzone w milionach instalacji. Przeznaczone do 

systemów grzewczych, CWU, klimatyzacji i techniki solarnej. 

PRZEKONAJ
SIĘ SAM!
taconova.com

PRZEKONAJ
SIĘ SAM!
taconova.comtaconova.com

Mistrzowska pompa obiegowa

taconova_pompa-obiegowa_207x148.indd   1 11.04.2019   14:02:59
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Viessmann partnerem konkursu 
EFEMERYDA_2019 

Firma deweloperska wawel service wraz z Zakładem 
Architektury Elementarnej Politechniki Krakowskiej im. 
Tadeusza Kościuszki dokonali wyboru laureatów kon-
kursu architektonicznego EFEMErYDA_2019, w którym 
udział wzięli studenci wydziału Architektury Politechni-
ki Krakowskiej. Celem konkursu było wyłonienie najlep-
szego projektu na zagospodarowanie przestrzeni wspól-
nej okolicy inwestycji Piasta Park. 
studenci wykazali się nie tylko kreatywnością i pomysło-
wością, ale przede wszystkim dużym profesjonalizmem 
i znajomością tworzenia kompozycji elementarnych. 
wśród wszystkich projektów wyróżniono 7 i nagrodzo-
no 3 najlepsze prace. Laureatami nagrody głównej zo-
stali Maria Zimnoch, Filip sierak i Mateusz ryjak. 
w tłumaczeniu z greckiego efemeryda to „istota, rzecz 
lub zjawisko przemijające szybko, bez śladu” i w taki spo-
sób przygotowany został zwycięski projekt. jak wspomi-
na Filip sierak z grupy, która zdobyła pierwsze miejsce  
w konkursie: – Zaprojektowany przez nas budynek musiał 

być w pełni ekologiczny, nowoczesny i – co najważniejsze 
– musi dać się go przenieść w inne miejsce. Nasz pawilon 
jest zmienny i nieuchwytny tak jak efemeryda, która była 
hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu. W za-
leżności od pory roku obiekt zmienia swój kształt. Moż-
na go rozkładać i składać i tak naprawdę dopasować do 
miejsca, w którym powstanie. Pawilon można przewieźć 
za pomocą trzech tirów. Budynek powstanie jako prze-
strzeń do wykorzystania dla studentów Politechniki Kra-
kowskiej, a następnie zostanie przeniesiony na jedno  
z krakowskich osiedli, gdzie będą mogli korzystać z nie-
go mieszkańcy.
Ekspozycję zwycięskich prac tego konkursu będzie moż-
na obejrzeć w najbliższy weekend, 25-26 maja 2019 r., 
podczas 134. Krakowskiej giełdy Domów i Mieszkań, 
która odbędzie się w Centrum Targowym Chemobudo-
wy przy ul. Klimeckiego 14 w Krakowie. 
Bezpłatna wejściówka na wydarzenie do pobrania i wy-
drukowania: www.gielda.sbdim.pl

Debata w NFOŚiGW nt. ciepłownictwa

NFOŚigw był 25 kwietnia br. gospodarzem debaty 
eksperckiej pod hasłem: „Energetyka i ciepłownic-
two” w samorządach skutecznym narzędziem popra-
wy jakości powietrza, zorganizowanej przez „Przegląd  
Komunalny”.
w merytorycznej, dwugodzinnej i wielowątkowej dys-
kusji dane i poglądy zaprezentowane przez panelistów 
potwierdziły tezę zawartą w tytule debaty, że rozwój 
efektywnego ciepłownictwa – szczególnie w średnich 
i małych skupiskach miejskich – jest bardzo ważnym 
czynnikiem poprawy jakości powietrza oraz obniże-
nia emisji gazów cieplarnianych w naszym kraju. Dużą 
część dyskusji poświęcono synergii ciepłownictwa z ra-

cjonalną gospodarką odpadami, w tym z gospodarką  
o obiegu zamkniętym.
uczestnicy debaty przedstawiali (z punktu widzenia 
swoich specjalności, reprezentowanych instytucji i śro-
dowisk) najważniejsze, ich zdaniem, wyzwania i barie-
ry dla rozwoju ciepłownictwa oraz aktywnej roli samo-
rządów w tym obszarze.

http://www.instalreporter.pl
https://www.taconova.com/pl/
http://www.instalreporter.pl
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„Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych”
WIEDZA – PRAKTYKA – BEZPIECZEŃSTWO – ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

w warszawie w dniach 3-4 października 2019 r. od-
będą się „warsztaty pracy projektanta i rzeczoznaw-
cy instalacji i sieci sanitarnych”, organizowane przez 
Zarząd główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów  
i Techników sanitarnych. w trakcie wydarzenia zapla-
nowane są prelekcje plenarne oraz cztery warszta-
ty panelowe, w których udział wezmą doświadczeni 
projektanci, rzeczoznawcy oraz przedstawiciele śro-
dowiska naukowego.
w ciągu 2 dni przedstawionych będzie 20 warsztatów 
panelowych, które będą odbywać się jednocześnie  
w 5 salach.
Tematy omawiane podczas warsztatów będą poru-
szać zarówno kwestie związane ze spojrzeniem na mi-
sję projektantów w dzisiejszych czasach, jak również 
konkretne zagadnienia techniczne.

Problematyka poruszana w pierwszej grupie 
tematów to m.in.:

· zmiana gospodarki linearnej na obiegi zamknięte, pra-
widłowe określanie obecnych priorytetów w branży,  
a także trendy w rozwoju instalacji, jak powinien zmie-
nić się warsztat projektanta;
· energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu  
i eksploatacji instalacji hVAC;
· dom bez rachunków;
· warsztat rzeczoznawcy XXI wieku.

Zagadnienia techniczne omówione będą w ramach 
następujących warsztatów panelowych:
· Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia  
w Polsce. uwarunkowania doboru materiałów polime-
rowych do budowy sieci gazowych.
· Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożaro-
wych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą tech-
niczną.
· uwarunkowania prawne – przepisy dopuszczające 
budowę gazociągów z tworzyw sztucznych o ciśnie-
niu powyżej 10 barów w krajach Europy.
· Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnie-
nia liniowe bez użycia separatora?
· Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle.
· właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach 
ogrzewczych i klimatyzacyjnych.

Prelegentami będą m.in.: Łukasz Amanowicz (Po-
litechnika Poznańska), Andrzej Barczyński (PZITs), 
janusz Bujak (uniwersytet Technologiczno-Przy-
rodniczy im. jana i jędrzeja Śniadeckich; PrOMONT, 
PZITs), Tomasz Cholewa (Politechnika Lubelska, 
PZITs), Maciej Cyba (Cyba – Pracownia Projektowa 
Branży sanitarnej), roman Ćwiertnia (AQuANET s.A., 
PZITs), Nikon gawryluk (wilo Polska sp. z o.o.), Zbi-
gniew gieleciak (regionalnego Centrum gospodar-
ki wodno-Ściekowej s.A.), Aleksandra Imiołek (Izba 

gospodarcza gazownictwa), Mikołaj Książkiewicz 
(PZITs), henryk Kurek (stowarzyszenie Naukowo-
-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naf-
towego i gazowniczego), Paweł Lachman (POrT PC), 
jan F. Lemański (PZITs), Michał Linke (hAurATON 
Polska sp. z o.o.), Adam Masłowski (poradnik pro-
jektanta.pl, Pracownia sanitarna Adam Masłowski), 
grzegorz Ojczyk (Centrum szkolenia Zawodowego 
spółka z o.o.), Maciej Pawlak (hAurATON Polska 
sp. z o.o.), Florian Piechurski (Politechnika Śląska, 
PZITs), Krzysztof Próchnicki (hAurATON Polska 
sp. z o.o.), Andrzej Pusz (Politechnika Śląska), woj-
ciech ratajczak (TrIM-TECh, PZITs), joanna ruciń-
ska (Politechnika warszawska, PZITs), Tadeusz rze-
pecki (Tarnowskie wodociągi sp. z o.o.), gniewosz 
siemiątkowski (wilo Polska sp. z o.o.), Zenon spik 
(Politechnika warszawska), Krystian szczepański (In-
stytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Ba-
dawczy), Bogdan szymański (Polska PV), Maciej Try-
janowski (TrIM-TECh, PZITs), Bartosz Tywonek (wilo 
Polska sp. z o.o.), Maria witkowska (Armacell Poland 
sp. z o.o.), Monika żubrowska-sudoł (Politechnika  
warszawska).

Patronat honorowy nad warsztatami objęty: Izba 
gospodarcza gazownictwa., Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa, Izba gospodarcza wodociągi Polskie.

Parterami Warsztatów są firmy z branży:
• Partner Strategiczny: LG Electronics, Geberit Sp.  
z o.o., wilo Polska sp. z o.o., hAurATON Polska sp. z o.o.,  
Armacell Poland sp. z o.o.
• Partner Złoty: Lindab Sp. z o.o., Niczuk Sp. j.

szczegółowe informacje oraz informacje nt. rejestracji 
dostępne są na stronie: www.warsztaty.pzits.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.top-therm.pl
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Banki i gminy w programie Czyste Powietrze?

Bank Światowy wskazuje, że kanały dystrybucji progra-
mu Czyste Powietrze powinny zostać poszerzone o sa-
morządy i banki; zmian w tej kwestii można spodziewać 
się jesienią – poinformował PAP pełnomocnik premie-
ra ds. programu Piotr woźny. woźny powiedział PAP, że 
do końca czerwca Bank Światowy ma przygotować ra-
port, w którym oceni pierwszy etap wdrażania progra-
mu antysmogowego Czyste Powietrze. Przygotowanie 
dokumentu zleciła Komisja Europejska.
Program Czyste Powietrze wystartował 19 września 
2018 roku. Mimo, że środki na jego realizację pochodzą 
z NFOŚigw, to operatorem programu jest 16 wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska.
woźny poinformował, że w ramach programu złożo-
no do tej pory blisko 52 tys. wniosków o dofinanso-
wanie. Blisko 8 tys. umów zostało już podpisanych 
na kwotę niemal 140 mln zł. rząd zamierza przezna-

czyć na program 103 mld zł w ciągu 10 lat.
– W każdy tego typu program wpisana jest +krzywa ucze-
nia się+. Do tej pory nigdy Narodowy Fundusz we współpra-
cy z 16 funduszami tak ambitnego programu nie wdrażał. 
To co zostało zrobione od 19 września ub.r. (od początku 
programu – PAP) to bardzo dobry rozbieg. Od 1 stycznia 
mamy wprowadzoną termomodernizacyjną ulgę podat-
kową, która moim zdaniem będzie hitem tegorocznych 
rozliczeń podatkowych – ocenił.
Pełnomocnik zaznaczył, że Bank Światowy nie ma wie-
lu uwag co do meritum programu Czyste Powietrze.
Pytany, kiedy można się spodziewać aktualizacji progra-
mu, uwzględniającej rekomendacje Banku Światowe-
go dot. udziału gmin i banków wskazał, że jeżeli raport 
będzie gotowy do końca czerwca, to zmian w progra-
mie Czyste Powietrze można spodziewać się jesienią. 
Źródło: Codzienny serwis Informacyjny PAP 

http://www.ottone.pl
http://www.instalreporter.pl
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MY i MASZYNY – Viessmann dziękuje  
za wspólną zabawę

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki 
Kopernik – już za nami!
w sobotę 11 maja w warszawie firma Viessmann za-
prosiła do wspólnej zabawy dzieci wraz z rodzicami na 
Piknik Naukowy Polskiego radia i Centrum Nauki Ko-
pernik – największą w Europie imprezę plenerową o te-
matyce naukowej.
Doskonała pogoda spowodowała, iż wszyscy zaprosze-
ni spędzili miło czas, uczestnicząc w zorganizowanych 
konkursach i zabawach. 
Największą przyjemność sprawiło firmie zorganizowa-
nie wielu atrakcji dla dzieci. Na małych gości Pikników 
czekały liczne niespodzianki: łamigłówki – układanki 
puzzle, konstrukcje domków do złożenia, konkursy z na-
grodami rozstrzygane pod okiem sportowca – olimpijki  
i byłej biathlonistki weroniki Nowakowskiej – dziś pro-
pagatorki zdrowego i aktywnego stylu życia, ekolożki  
i przyjaciela firmy Viessmann.
Viessmann kieruje gorące podziękowanie pod adresem 
wszystkich, bez których zaangażowania zorganizowa-
nie Pikniku byłoby niemożliwe. Do zobaczenia mamy 
nadzieję za rok!

Danfoss na Europejskim Kongresie Gospodarczym

w katowickim spodku w dnach 14-15 maj odbył się 
Europejski Kongres gospodarczy. w dwóch panelach 
udział wzięli przedstawiciele Danfoss Poland. Dorota 
jezierska, odpowiedzialna za sprzedaż ogrzewnictwa  
w Danfoss Poland dyskutowała o energetycznej rewolucji  
w budownictwie, a Aleksandra stępniak konsultanka 
ds. efektywności energetycznej – o technologiach przy-
szłości w energetyce.
Zgodnie ze specjalnych raportem IPCC (Międzyrządo-
wy Panel ds. zmian klimatu) do roku 2030 powinnyśmy 
zredukować emisję CO2 o 45%, tak aby w roku 2050 być 
net zeroemisyjni (net zero – ponieważ bardzo trudna jest 
całkowita eliminacja emisji pod uwagę bierze się rów-
nież wychwytywanie CO2 z atmosfery).
Ogrzewając i chłodząc budynki, wykorzystujemy 30% 
całkowitego zużycia energii w uE, a tym samym odpo-
wiadamy za 36% całkowitej emisji dwutlenku węgla.  
w gospodarstwach domowych, aż 80% zużywanej ener-
gii stanowi ciepło i chłód, dlatego tak istotne są nie tyl-
ko odpowiednie parametry sprzętu elektrycznego, ale 
również efektywność energetyczna samych budynków.
Należy pamiętać, że efektywność energetyczna budyn-
ków opiera się na trzech filarach – izolacji i zastosowa-
niu stolarki o odpowiednich parametrach, efektywnym 

energetycznie i czystym źródle ciepła i/lub chłodu oraz 
regulacji przepływu energii wewnątrz budynku. I wła-
śnie potencjał kryjący się w optymalizacji systemów 
technicznych budynku – ogrzewania, chłodzenia, wen-
tylacji, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia dostrzegła 
Komisja Europejska poświęcając zagadnieniu znaczną 
część zmienionej Dyrektywy w sprawie charakterysty-
ki energetycznej budynków.
sama optymalizacja systemów technicznych budynków 
w skali Europy pozwoliłaby na osiągniecie do roku 2030:
• 14% celu w zakresie efektywności energetycznej w ra-
mach „uE 2030”,
• redukcję emisji o 156 Mt emisji CO2 – co jest równo-
wartością emisji wytwarzanych przez 82 mln samo-
chodów,
• 67 mld euro rocznej oszczędności na rachunkach za 
energię w 2030 r.,
• stworzenie dodatkowych 300 000 miejsc pracy w ob-
szarze wytwarzania i instalowania energooszczędnych 
produktów i usług.
Dzięki optymalizacji systemów technicznych budynku 
można osiągnąć średnio 30% oszczędności energii przy 
2-letnim okresie zwrotu z inwestycji.
http://www.eecpoland.eu/pl/

Mobilne Centrum Szkoleniowe ROCKWOOL w trasie

Kilkadziesiąt tegorocznych szkoleń w różnych miejsco-
wościach Polski będzie dotyczyć ocieplenia ścian ze-
wnętrznych i poddaszy. 
w tym sezonie eksperci przygotowali także nowość, na 
którą czeka wielu wykonawców: szkolenia z nadmuchu 
granulatu wełny skalnej grANrOCK suPEr.
Mobilne Centrum szkoleniowe rOCKwOOL działa przez 
cały rok – rozkład jazdy można na bieżąco śledzić na 

stronie https://www.rockwool.pl/superwykonawca/
mobilne-centrum-szkoleniowe. 

Na szkolenia można zapisywać się 
na dwa sposoby:
· wysyłając sMs o treści „szkolenie” na numer 4622,
· dzwoniąc na infolinię pod numer 801 300 444 (czyn-
na w dni powszednie w godzinach 9:00-18:00).

http://www.instalreporter.pl
https://www.rockwool.pl/superwykonawca/mobilne-centrum-szkoleniowe
https://www.rockwool.pl/superwykonawca/mobilne-centrum-szkoleniowe
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Szkolenia Systemair dla instalatorów

Program szkolenia:
1. Pierwsze uruchomienie cen-
trali – o czym należy pamiętać.
2. Tryby pracy, programy oraz 
możliwości dotykowego panelu 
sterowania. 
3. Chmura systemair i jej funk-
cjonalność.
4. Dostępne akcesoria i aplikacje.
5. Dobór odpowiedniego syste-
mu wentylacji dla domu/miesz-
kania.
6. Przykłady montażu central 
wentylacyjnych i instalacji roz-
dzielaczowej.

Terminy szkoleń:
- Białystok, 30 maj, godz. 10:00-
14:00, Inwestklima, ul. Przędzalniana 8
- gdańsk, 18 czerwiec, godz.10:00-14:00, BIMs PLus,  
ul. Przywidzka 4, 
- Kraków, 25 czerwiec, godz. 10:00-14:00, BIMs PLus,  
ul. rzemieślnicza 20A.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Kolejne szkolenia planowane są w następujących mia-
stach: Lublin, Poznań, wrocław, gliwice, szczecin.

Zarejestruj się

1900 punktów za NIMBUSY SPLIT

Za 2 pompy ciepła Nimbus split odbierz kocioł Clas ONE 
o wartości katalogowej 7999 zł netto.
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r. trwa promocja na 
myariston.pl: za kody z naklejek pompy ciepła Nimbus 
split i otrzymuje się za każdy z nich aż 1900 punktów 
w Programie. 

Za każdy zarejestrowany podgrzewacz Lydos hybrid ob-
jęty promocją – dostaje się 200 punktów.
Promocja trwa od 7 marca do 30 czerwca 2019 r. na 
www.myariston.pl i dotyczy tylko poniższych produk-
tów promowanych w Programie My Ariston. 
Więcej

Kup kocioł Wolf i odbierz separator

Kierując się przesłaniem „Wolf dla Instalatorów” 
producent przygotował kolejną promocję z urzą-
dzeniami Wolf. 
Tym razem do każdego kotła kondensacyjnego serii 
CgB-2, Cgs-2, Cgw-2 i CsZ-2 lub pakietu na bazie tych 
kotłów dołącza gratisowo magnetyczny separator za-
nieczyszczeń ze specjalnej limitowanej serii brytyjskie-
go producenta Adey. By-pass separatora umożliwia 

włączenie trybu obejścia na czas serwisowania, a neo-
dymowy magnes sprawia, że nawet najmniejsze zanie-
czyszczenia zostaną wychwycone. Poza samym separa-
torem w komplecie otrzymuje się zestaw niezbędnych 
przyłączy oraz klucz.
Promocja dotyczy urządzeń zakupionych od 15.04 do 
31.10.2019.
Regulamin promocji

http://www.instalreporter.pl
https://www.systemair.com/pl-PL/Polski/Aktualnosci/szkolenie_dla_instalatorow/
https://www.myariston.pl/aktualnosci/85-podwajamy-punkty-za-nimbusy
https://polska.wolf.eu/fileadmin/Wolf_Internationalisierung/Polen/Bilder/Promocje/Separator_Adey/Regulamin_promocji_Wolf_-_Bezpieczenstwo_w_pakiecie_z_Adey.pdf
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Geberit Promo Truck wystartował

Najnowsza wersja Promo Trucka pojawiła się 9 maja 
2019 przed siedzibą geberit w warszawie. w imponują-
cym wnętrzu ciężarówki pracownicy firmy i dziennikarze 

mieli okazję zapoznać się z nowościami produktowymi 
geberit. wydarzeniu towarzyszyła premiera przygoto-
wanego przez geberit słuchowiska na temat rzek.
w doskonale zaaranżowanej przestrzeni trucka znala-
zło się miejsce na cały szereg nowości produktowych –  
od przycisków spłukujących, przez nową toaletę myjącą 
AquaClean sela, po ceramikę oraz meble geberit. wszyst-
kie rozwiązania mają oczywiście szwajcarski znak jakości 
geberit. Ekspozycję podzielono na 4 strefy tematyczne 
nawiązujące do wybranych kolekcji łazienkowych.
geberit zadbał także o strefę relaksu. Na dachu Promo 
Trucka można nie tylko odpocząć, lecz także posłuchać 
dźwięków natury. Chętni mogli również dołączyć do pro-
gramu ekologicznego „strażnicy rzek wwF”, który ma 
na celu ochronę naturalnych rzek w Polsce. 
Ekspozycja mobilna geberit Promo Truck pojawi się  
w Tychach, wrocławiu, Łodzi, Krakowie, gdańsku, Po-
znaniu i warszawie. 

we wnętrzu Promo Trucka zaprezentowano 
komplementarne kolekcje łazienkowe geberit

Bella Rura – nowa promocja dla instalatorów Purmo

Mawia się, że wszystkie drogi prowadzą do rzymu, czy 
tak rzeczywiście jest, postanowiła sprawdzić marka Pur-
mo – największy europejski producent branży grzew-
czej. w tym celu przygotowano promocję „Bella rura”, 
co z włoskiego oznacza „piękny kraj”. w ramach inicja-
tywy przewidziano atrakcyjną nagrodę – wycieczkę do 
słonecznej Italii, podczas której zaproszeni instalatorzy 
odwiedzą najbardziej charakterystyczne miejsca Półwy-
spu Apenińskiego. Dlaczego ten kierunek?
– Niewiele jest miejsc na świecie, które mogłyby kon-
kurować walorami krajobrazowymi i historycznymi  
z północno-wschodnią Italią. To również ważny dla nas 
region, ze względu na umiejscowienie dwóch fabryk, pro-
dukujących asortyment dla naszej marki – odpowiada  

Karolina Kaszkiewicz, inżynier produktu z rettig heating.
Co należy zrobić, by wziąć udział w promocji? wystarczy, 
że w okresie 01.05-31.12.2019 instalator zakupi produk-
ty Purmo tj. systemy płaszczyznowe, a także systemy 
rurowe Cleverfit radial oraz Axial, zachowa faktury po-
twierdzające zakup i podejmie rywalizację z innymi in-
stalatorami. Na czym ma polegać współzawodnictwo? 
Chodzi o to by w czasie trwania promocji, wykazać jak 
najwyższe obroty na asortymencie Purmo. 
wycieczka odbędzie się w maju 2020. szczęśliwi zwycięz-
cy udadzą się do włoch samolotem, gdzie następnie będą 
realizować program zwiedzania. O całościową organiza-
cję wyjazdu zadba marka Purmo. Instalatorzy odwiedzą 
między innymi jezioro garda i wenecję oraz dwie fabryki, 

które produkują asortyment grzewczy dla rettig heating. 
Osoby, które chciałyby poznać szczegóły związane  

z promocją, zachęcamy do kontaktu z regionalnymi sze-
fami sprzedaży Purmo. 

http://www.instalreporter.pl
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Relacja z 7. Targów Grupy SBS 2019 

Najwięcej marek wystawiających się w historii targów, 
goście z całej Europy, pogoda jak nad Morzem Śród-
ziemnym, ponad 150 nagród wręczonych gościom  
w konkursie targowym – to zaledwie ułamek atrakcji, ja-
kie w tym roku złożyły się na 7. edycję Targów grupy sBs. 
jak co dwa lata, także w tym roku 25 i 26 kwietnia, do-
stawcy grupy sBs spotkali się z klientami w strykowie.
Przez dwa słoneczne dni goszczono blisko 3000 instalato-
rów. Mogli oni spotkać się i podyskutować z przedstawi-
cielami ponad stu marek, które prezentowały się podczas 
7. edycji targów (lista wystawców). Na stoisku sBs rozda-
no ponad 150 nagród w ramach konkursu targowego.
Najważniejszym działaniem tworzącym targom jest Ak-
cja Autokarowa. jak przy każdej edycji hurtownie Part-
nerskie grupy sBs udowodniły, że świetna organizacja  
i relacje z instalatorami są u nich na najwyższym poziomie.  
To właśnie dzięki Partnerom sBs targi cieszyły się bar-
dzo wysoką frekwencją.
Nie należy także zapominać o Akcji Targowej, czyli  
o specjalnej akcji promocyjnej, w której brało udział po-
nad 60 marek producenckich wystawiających się na tar-
gach, trwającej w dniach 23-31 kwietnia. Podczas trwania  
Akcji Targowej instalatorzy mogli cieszyć się wyjątkowymi  

promocjami w hurtowniach Partnerskich, z którymi 
udali się do strykowa.
Targi to oprócz rozrywki miejsce, gdzie można się do-
wiedzieć, jaki kurs rozwoju obierają wystawcy. w przy-
padku grupy sBs duży nacisk położono na promowa-
nie systemu ogrzewania podłogowego KELLEr Floor 
(nominowanego w kategorii Produkt roku w plebiscy-
cie Polecane Przez Polskich Instalatorów) i wyposaże-
nia kotłowni: grup pompowych KELLEr, pomp c.w.u.  
i c.o., pompy ciepła, stacji zmiękczającej i przede wszyst-
kim kotła kondensacyjnego: KELLEr windsor s oraz ko-
tłów na wyłączność Ariston CLAs ONE sYsTEM 18, De 
Dietrich MCr home, Vaillant ecoTEC pro VC 246/5-3 (h-
PL). swoją premierę miały także odkurzacz centralny  
KELLEr oraz podgrzewacz elektryczny IsEA – produkt 
na wyłączność. goście mogli także zapoznać się w ofer-
tą marki KELLEr w części gastronomicznej. Tam prezen-
towano systemy PP i PEX.
Targi grupy sBs w tym roku po raz pierwszy w histo-
rii gościły Ogólnopolskie stowarzyszenie Firm Instala-
cyjnych i serwisowych. Podczas targów odbył się finał 
pierwszej edycji plebiscytu Polecane Przez Polskich In-
stalatorów.

Lista zwycięzców:
• Produkt roku: KAN 
• Debiut roku: AFRISO
• Firma Przyjazna Instalatorom: Grupa SBS

• Wizerunek i kampania marketingowa: AFRISO
• Przedsiębiorcza hurtownia roku: Aqua Team - hurtow-
nia sanitarna
• Nagroda publiczności: Wilo Polska.

http://www.instalreporter.pl
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aby w łazience było ciepło wraz z efektem ciepłej 
podłogi. Ale żeby nie było tak łatwo, przeszkodą jest 
temperatura czynnika krążącego w instalacji grzej-
nikowej. Tak jak już wcześniej wspomniano układy 
płaszczyznowe zasilane są czynnikiem o obniżo-
nej temperaturze, oscylującej w zakresie 25-43°C.  
Dlatego należy taki układ podmieszać i zabez-
pieczyć przed zbyt dużą temperaturą czynnika.  
Ale najczęściej do zasilenia jest tylko jedna pętla.  
Budowa układu podmieszania wymaga zaworu ter-
mostatycznego, pompy i rozdzielacza, co oprócz 
tego, że obliguje do znalezienia miejsca do monta-
żu na ścianie, to jest także kosztowne. 
Na szczęście świat instalacji jest na taką ewentual-
ność przygotowany i od lat proponuje rozwiązanie 
w postaci ogranicznika temperatury powrotu.  
Ten zawór montowany – jak sama nazwa wskazuje 
na powrocie – jest regulatorem przepływu sterowa-
nym przez wkładkę termostatyczną, co oznacza, że 

Największym atutem ogrzewania płaszczyzno-
wego jest to, że wymaga ono zasilania niższym pa-
rametrem, dzięki czemu do zasilenia takich układów 
wybiera się niskotemperaturowe źródła ciepła, ta-
kie jak kotły kondensacyjne czy pompy ciepła,  
co z kolei przyczynia się do obniżenia rachunku za 
energię potrzebną do ogrzania obiektu. jednak no-
woczesne instalacje oparte o oszczędne i efektyw-
ne źródła ciepła pojawiają się dopiero od kilkunastu 
lat i stanowią małą część pracujących aktualnie in-
stalacji grzewczych. Natomiast większość systemów 

ogrzewania budownictwa mieszkaniowego jest opar-
tych na układach grzejnikowych, również tych pro-
ponowanych przez deweloperów, których użytkow-
nicy coraz częściej wyrażają chęć zastosowania 
ogrzewania podłogowego. 
Najczęściej pomysł zastosowania podłogówki po-
jawia się przy okazji remontu łazienki czy kuchni, 
kiedy jest okazja do lekkich modyfikacji instalacji.  
Po sprawdzeniu możliwości technicznych budynku, 
obniżeniu posadzki o wymaganą wysokość wylewki 
 i izolacji, prawdopodobnie nic nie stoi na przeszkodzie,  

Miłe uczucie ciepłej podłogi, równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu 
oraz niewidoczne urządzenia grzewcze, to jedynie kilka korzyści, które wpływają 
na decyzję inwestorów, jeśli chodzi o wybór systemu ogrzewania podłogowego. 
O ile ogrzewanie ścienne nie jest jeszcze bardzo popularne, to instalacje 
podłogowe pojawiają się już w większości nowo projektowanych instalacjach  
w budownictwie mieszkaniowym i nie tylko. 

Podłogówka dla każdego

Zestaw regulacyjny rTL-Box 324 Vario

AFrIsO po latach obserwacji rynku instalacyjnego 
w Polsce oferuje coś więcej, niż jedynie tak zwa-
ny zawór rTL. Taki zawór niejednokrotnie trzeba 
ukryć w skrzynce w ścianie, co rzutuje na estetykę 
wykonania całego pomieszczenia. Dlatego w naj-
nowszej ofercie AFrIsO pojawił się rTL-Box Vario, 
który jest gotowym rozwiązaniem, aby w bezpiecz-
ny i estetyczny sposób zasilić pętlę podłogową.  
Dodatkowo jest wyposażony w głowicę termo-
statyczną, która będzie sterowała całym zestawem 

tak, aby utrzymać zadaną jednakową temperaturę 
pomieszczenia. Zastosowany zawór odpowietrzający 
pozwala na montaż kompletu na dowolnej wysoko-
ści, wygodnej dla użytkownika i niewpływającej ne-
gatywnie na efekt końcowy wykonania. 
Cały zestaw regulacyjny znajduje się w podtyn-
kowej skrzynce, zamkniętej pod małą i estetycz-
ną klapką zaślepiającą. rTL-Box Vario umożliwia 
kontrolę nad przepływem przez pętlę, tempera-
turą, przy jakiej zawór odetnie przepływ, oraz –  

co najważniejsze – nad temperaturą pomieszczenia. 
stosując rTL-Box Vario zyskuje się komfort cieplny 
oraz możliwość pełnej regulacji pętli podłogowej 
przy bardzo estetycznym wykonaniu nieograni-
czonym szczególnymi warunkami zabudowy ze-
stawu. Bez dodatkowych układów podmieszania, 
obniżania temperatury czynnika grzewczego, do-
datkowej pompy i rozdzielacza wielu użytkowni-
ków instalacji grzejnikowych może spełnić marze-
nia o ciepłej podłodze.

Przykładowa realizacja z zastosowaniem zestawu 
rTL-Box 324 Vario

Zestaw rTL-Box 324 Vario 

http://www.instalreporter.pl
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zawór jest w pełni automatyczny. Takie rozwiąza-
nie nie reguluje jednak temperatury zasilania pętli 
podłogowej, ale ogranicza przepływ przez nią w za-
leżności od nastawionej temperatury. Czyli mamy 
sytuację, gdzie kocioł podaje na instalację grzejniko-
wą parametr 60°C, zawór ograniczający temperatu-
rę powrotu nastawiony na 35°C, w pętli podłogowej 

znajduje się czynnik o temperaturze takiej samej, jak 
posadzka pomieszczenia, więc zawór otworzy prze-
pływ z instalacji grzejnikowej do pętli podłogówki. 
Kiedy na czujniku zaworu pojawi się temperatura 
wyższa niż nastawiona, wtedy ten zamknie przepływ 
i gorący czynnik, który dostał się do pętli podłogo-
wej zostaje zatrzymany, aby przekazać ciepło do po-
sadzki. jeśli temperatura czynnika w pętli podłogo-
wej spadnie poniżej nastawionej na zaworze, ten 
znów otworzy przepływ i wpuści kolejną porcję cie-
płego czynnika do pętli. w ten prosty sposób moż-
na zasilić jedną pętlę podłogówki zasilanej bezpo-
średnio z instalacji grzejnikowej.

Zestaw rTL-Box 324 Vario - zastosowanie w łazience z grzejnikiem drabinkowym

AFrIsO sP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 
szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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Obejrzyj film instruktażowy  
o RTL-Box 324 Vario

Program Immergas Caius

Program Caius to program premiowy dla instalatorów 
urządzeń grzewczych marki Immergas. Dzięki współ-
pracy z producentem codzienna aktywność zawodo-
wa może przynosić jeszcze więcej korzyści. Za zakup  
i montaż wybranych urządzeń marki Immergas można 
uzyskać dodatkowe profity w postaci premii pieniężnej 
lub profesjonalnej odzieży roboczej.
udział w Programie Caius jest niezwykle prosty. wystar-
czy zgłosić się do Programu poprzez formularz zgłosze-
niowy dostępny na stronie. 
urządzenia objęte Programem Caius dostępne są wy-
łącznie w punktach sprzedaży objętych Akredytacją  
Immergas. wykaz punktów z ważną Akredytacją do-
stępny jest w zakładce gdzie Kupić. 
Zasady i czas trwania programu określa Regulamin Pro-
gramu, ważny od 7.05.2018.
szczegóły dostępne również w ulotce informacyjnej. 

Aby odebrać nagrodę wystarczy:

Kupić urządzenie w punkcie objętym 
ważną Akredytacją Immergas

Zainstalować urządzenie 
premiowane w Programie

Zarejestrować urządzenie na stronie 
www.caius.pl

Odebrać premię na kartę Visa 
Immergas

Nowe produkty w programie Caius!  
Rejestruj i odbieraj PREMIE!

Drogi Instalatorze,

Już teraz możesz rejestrować nowe produkty:  
kotły serii Victrix PRO, pompy ciepła Immerwater  

i hydrauliczne rozdzielacze strefowe DIM
dostępne w programie CAIUS i cieszyć się  

dodatkową premią!

Wejdź na stronę www.caius.pl/Produkty-promocyjne i zapoznaj się  
z listą wszystkich aktualnie premiowanych urządzeń.
 
To proste!
1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i przystąp do programu.
2. Kup urządzenie w punkcie z Akredytacją Immergas.
3. Zainstaluj urządzenie premiowane w programie.
4. Zaloguj się do Strefy Instalatora i zarejestruj urządzenie.
5. Odbierz premię na kartę Visa Immergas.

Masz pytania? 
Skontaktuj się z nami:

INFOLINIA: +48 61 625 02 02
E-MAIL: caius@caius.pl

 
Pozdrawiamy 

Immergas Polskawww.immergas.pl

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=BqL1tZ39SxY&t
https://www.caius.pl/resources/CAIUS/Program-Caius_regulamin_25.04.2019.pdf
https://www.caius.pl/resources/CAIUS/Program-Caius_regulamin_25.04.2019.pdf
https://www.caius.pl/resources/CAIUS/Immgergas_caius_ulotka_23042019.pdf
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sobniku temperaturę c.w.u. zaledwie na poziomie 
43-45°C twierdząc, że taka temperatura jest wystar-
czająca do codziennego, komfortowego korzystania  
z c.w.u. (m.in. brania prysznica) bez konieczności 
mieszania jej z zimną wodą. użytkownicy również ar-
gumentują, że wyższa temperatura c.w.u. zwiększa 
koszty związane z jej magazynowaniem i produkcją. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że obecnie produko-
wane zasobniki mają izolację termiczną, a więc stra-
ty związane z przekazywaniem ciepła do pomiesz-
czeń są zminimalizowane. Zwiększenie temperatury 
wody w zasobniku powyżej 55°C jest najkorzystniej-
szym rozwiązaniem w opisywanej sytuacji. 

Rozkład temperatury wody w zasobniku c.w.u. 
ustawienie temperatury c.w.u. na 55°C nie zawsze 
jednak gwarantuje uniknięcie powstawania brzyd-
kiego zapachu wody. Dzieje się tak dlatego, że gdy 
woda w górnej części zasobnika osiąga temperaturę 
55°C (czujnik temperatury jest zazwyczaj umieszczo-
ny w górnej części zasobnika), w dolnej części (przy 
przyłączu z.w.) może wynosić jedynie 30 °C. w dużej 
mierze wielkość rozwarstwienia temperatury c.w.u.  
w zasobniku będzie zależeć od jego budowy oraz 
wielkości. Im wyższy zasobnik, tym rozwarstwie-
nie może być większe. w tym miejscu warto wspo-
mnieć o popularnych instalacjach solarnych, w któ-

Rozwiązanie typu pierwszego stosuje się głów-
nie w budynkach wielorodzinnych oraz w domach, 
w których odległość od ostatniego punktu poboru 
wody nie przekracza 8 metrów lub nie ma koniecz-
ności zapewnienia dużego chwilowego przepływu 
c.w.u. np. w przypadku posiadania przez użytkowni-
ka wylewki prysznicowej (deszczownicy) o przepły-
wie np. 20 l/min. Niemożność uzyskania dużego prze-
pływu wynika z faktu, że zazwyczaj montuje się kotły 
dwufunkcyjne o mocy 25 kw, co przy przepływie  
20 l/min umożliwia uzyskanie zaledwie 28°C (dla z.w. 
wejściowej na poziomie 10°C). Taka wartość jest nie-
zadowalająca dla użytkownika. 

w drugim przypadku – przy zastosowaniu zasobni-
ka c.w.u. w czasie poboru wody może pojawić się 
specyficzny, nieprzyjemny zapach. Problem ten na-
sila się szczególnie po dłuższej nieobecności użyt-
kowników i powstaje w następstwie rozwoju bakte-
rii (głównie beztlenowych). 

Skąd nieprzyjemny zapach i jak 
przeciwdziałać poszczególnym 
przypadkom?

Zbyt niska temperatura w zasobniku c.w.u. 
Praktyka pokazuje, że użytkownicy utrzymują w za-

Na początku warto przypomnieć, że w budynkach możemy spotkać się 
z dwoma sposobami przygotowania c.w.u. Pierwszy – przepływowy 

podgrzew wody (np. w gazowych kotłach dwufunkcyjnych,  
w indywidualnych węzłach cieplnych itp.), który nie powoduje 

problemów związanych z brzydkim zapachem wody nawet po dłuższej 
nieobecności oraz drugi sposób, w którym c.w.u. przygotowywana jest 

z wykorzystaniem zasobnika/podgrzewacza. 

Nieprzyjemny zapach c.w.u. 
Przyczyny i środki zapobiegawcze

Marcin Jóskowski
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użytkownicy niekiedy twierdzą, że na początku użyt-
kowania zasobnika c.w.u. zapach wody był trudny 
do wytrzymania, ale „na szczęście” po ok. 2 latach 
od zakupu sytuacja się poprawiła, ponieważ klienci 
co prawda zaczęli świadomie korzystać z funkcji an-
tylegionelli i czasowych wygrzewów c.w.u., ale nie-
stety zapomnieli o wymianie anody magnezowej. 
Tylko niewielka część użytkowników pamięta o re-
gularnym sprawdzeniu stanu anody i czyszczeniu 
zasobnika (np. podczas przeglądu serwisowego). 
jej zużycie niestety skutkuje szybszym rozszczel-
nieniem zasobnika spowodowanym przez elektro-
korozję jego powłoki. wygodnym aczkolwiek kosz-
townym rozwiązaniem jest zastosowanie anody 
elektronicznej (tytanowej), która nie wymaga wy-
miany, a znacząco przyczynia się do likwidacji nie-
przyjemnego zapachu.

Własne ujęcie wody. Duża część zgłoszeń doty-
cząca nieprzyjemnego zapachu wody dotyczy bu-
dynków jednorodzinnych z własnym ujęciem wody. 
w zależności od regionu Polski i od głębokości uję-
cia woda może mieć różne właściwości fizykoche-
miczne, dlatego też przed decyzją o jej wykorzysta-
niu należy bezwzględnie oddać ją do przebadania. 
Związki żelaza zawarte w wodzie przyczyniają się do 
zwiększenia intensywności rozwoju bakterii, a tym 
samym do powstania nieprzyjemnego zapachu.  
Zadowalającym rozwiązaniem jest zastosowanie od-
powiednich filtrów, które zapewne pomogą w walce  
z brzydkim zapachem wody. Należy zaznaczyć,  
że w przypadku, kiedy istnieje możliwość przyłącze-
nia się do sieci wodociągowej o kontrolowanych pa-
rametrach wody, wykonanie własnego ujęcia w celu 
wykorzystania wody jedynie do celów sanitarnych 
staje się rozwiązaniem nieopłacalnym.

Rozległa instalacja c.w.u. oraz przyłącza cyrku-
lacyjnego. Dawniej w większości instalacji wody 
pitnej wewnątrz budynku stosowano rury miedzia-
ne, które w naturalny sposób były antybakteryjne.  

Aktualnie szeroko stosowane rury wykonane na bazie 
polietylenu nie gwarantują dezynfekcji biologicznej 
na jej wewnętrznej ściance. w tym przypadku rów-
nież należy utrzymywać temperaturę wody w za-
sobniku powyżej 55°C oraz pamiętać o regularnym 
wygrzewie instalacji c.w.u., tak aby zminimalizować 

rych instaluje się zasobniki o dużej pojemności np. 
300 litrów. Latem, kiedy instalacja solarna pracu-
je, wartość temperatury wody w zasobniku często 
przekracza 60°C i dzięki temu następuje dezynfek-
cja wody sanitarnej. jednak zimą użytkownicy usta-
wiając temperaturę c.w.u. na poziomie 43-45°C, przy-
czyniają się tym samym do wzrostu rozwoju bakterii, 
które powodują powstawanie brzydkiego zapachu 
wody. Należy nadmienić, że użytkownicy wyłącza-
ją funkcję antylegionelli, która w sposób automa-
tyczny (np. raz na tydzień) wygrzeje zasobnik c.w.u. 
do temperatury np. 65°C. Najlepszym rozwiązaniem  
w tym przypadku jest zwiększenie temperatury wody 
w zasobniku powyżej 60°C oraz korzystanie z funk-
cji dostępnych w urządzeniach grzewczych, tj. funk-
cja antylegionelli, wygrzewu c.w.u. itp.

Zastosowanie anody magnezowej jako zabezpie-
czenia antykorozyjnego zasobnika. Na powierzchni 
anody magnezowej rozmnażają się bakterie beztleno-
we, co prowadzi do powstania brzydkiego zapachu.  

Dzięki elektrycznie przewodzącemu połączeniu anody ze stalą zbiornika, miejsca ewentualnych 
ubytków emalii stają się katodą i zamiast stali zbiornika rozpuszczeniu ulega anoda magnezowa,  
a korozja zbiornika ulega zatrzymaniu. Anoda magnezowa z powodu generowania prądu ochronnego 
i korozji własnej ulega przy tym stopniowemu rozpuszczeniu i wymaga okresowej wymiany. Zgodnie 
z normą DIN 4753 pierwsza konserwacja powinna być przeprowadzona najpóźniej po 2 latach. 
Następnie zalecana jest kontrola coroczna. O ile z pierwotnej średnicy anody pozostało mniej 
niż 1/3 zaleca się wymianę anody magnezowej na nową. Podstawowa reguła dla nowej anody – 
200 g magnezu na m² emaliowanej powierzchni zbiornika. Bardzo ważnym jest, aby wliczyć też 
powierzchnie wymiennika ciepła (tzw. wężownicy). więcej na www.anoda-m.pl

rondo Premium to zbiornik c.w.u. przeznaczony 
do jednofunkcyjnych kotłów gazowych. Zbiornik 
rondo Premium ma podwójna ochronę – 
pokrywany jest wewnątrz wysokiej jakości 
emalią ceramiczną EXTrA gLAss® nakładaną 
najskuteczniejszą metodą „na mokro” oraz 
dodatkowo zabezpieczany anodą magnezową. 
Dodatkową ochronę zbiornika stanowi technologia 
Dielectric Protection® czyli zabezpieczenie 
antykorozyjne połączeń zbiornika z instalacją
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ilość namnażających się bakterii, które nie tylko po-
wodują nieprzyjemny zapach, ale również są niebez-
pieczne dla zdrowia. 

Podsumowując, przyczyną powstawania brzydkie-
go zapachu nie jest materiał, z jakiego został wyko-
nany zasobnik c.w.u, co często sugerują klienci. Za-
zwyczaj problem brzydkiego zapachu wody 
rozwiązuje podniesienie temperatury c.w.u. do war-
tości ok. 60 °C. Po dłuższej nieobecności należy sto-
sować wygrzew wody w zasobniku, a jeżeli urządze-
nia grzewcze mają odpowiednie funkcje – aktywować 
automatyczne, cykliczne podgrzewanie c.w.u. w za-
sobniku (tzw. funkcja antylegionelli lub dezynfekcji 
termicznej). Nie należy zapominać, że regularne prze-
glądy i czyszczenie zasobników c.w.u. oraz wymiana 
anody magnezowej są podstawą sprawnie działają-
cej instalacji c.w.u. Na zakończenie warto dodać,  
że montaż dostępnych na rynku zaworów kulowych 
antybakteryjnych (z zieloną rączką) z dodatkowym 
otworem w kuli, gwarantującym ciągły przepływ wody 
pomiędzy korpusem zaworu a kulą, również zapobie-
ga powstawaniu kolonii bakterii powodujących nie-
przyjemny zapach. 

wiele regulatorów pokojowych sterujących pracą 
układów kocioł i zasobnik ma wbudowaną funkcję 
termicznej dezynfekcji zasobnika ciepłej wody 
(ochrona przed bakteriami Legionella). Na zdjęciu 
przykładowy regulator calorMATIC 370 firmy Vaillant 
właśnie z taką funkcją
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Zawór kulowy antybakteryjny z dodatkowym otworem w kuli
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JEDNO Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH
CENTRÓW LOGISTYCZNYCH 
NASZYCH CZASÓW.
I największy magazyn produktów, 
które tak właściwie są już niedostępne.

Centrum logistyczne Viega, Attendorn-Ennest, Niemcy

Zarówno przy zamówieniach jednego z naszych nowoczesnych systemów, jak i pojedynczych
części zamiennych, które już dawno zostały wycofane z bieżącej sprzedaży, przykładamy 
równie wysoką wagę do nieograniczonej dostępności, jak i do bezwzględnej terminowości. 
Ponieważ tylko w ten sposób możemy dostarczyć dokładnie to, dokładnie wtedy i dokładnie 
tam, gdzie jest to potrzebne – bez żadnych kompromisów. Viega. Connected in quality.

190501DU_Image_Logistik_PL_207x297_InstalReporter_F39.indd   1 20.03.19   16:43
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Thomas Nowak, sekretarz generalny EhPA. – Być 
może największą zaletą jest ich dostępność. Techno-
logia pompy ciepła może być stosowana w budyn-
kach mieszkalnych, komercyjnych oraz w procesach 
przemysłowych. Najnowsze osiągnięcia technologicz-
ne umożliwiają ich zastosowanie podczas renowacji 
budynków mieszkalnych i procesów przemysłowych. 
Te ostatnie jednostki mogą skutecznie dostarczać cie-
pło do 160°C.
rzeczywiście, EhPA zawsze zdecydowanie opowia-
dała się za ambitnymi i skutecznymi środkami ma-
jącymi na celu pełną dekarbonizację europejskich 
gospodarek do 2050 r., jak również była za promo-
waniem odnawialnego, efektywnego i inteligentne-
go europejskiego systemu energetycznego. Branża 
pomp ciepła nieustannie dokłada starań, aby popra-
wić jakość i trwałość swoich produktów.

Tegoroczne Forum Pomp Ciepła w Brukseli od-
zwierciedliło pionierską rolę przemysłu pomp cie-
pła, dając przestrzeń niekonwencjonalnym aspek-
tom debaty energetycznej, takim jak współpraca  

Na kilka dni przed wyborami europejskimi Euro-
pejskie stowarzyszenie Pomp Ciepła (EhPA – Europe-
an heat Pump Association) zgromadziło podczas heat 
Pump Forum 2019 ponad 200 ekspertów z branży z ca-
łej Europy, aby omówić najnowsze osiągnięcia na ryn-
ku i ocenić, w jaki sposób pompy ciepła mogą przyczy-
nić się do przyszłej i jaśniejszej Europy. 

Dzięki zainstalowaniu 11,8 miliona urządzeń w ca-
łej Europie, technologia pomp ciepła bardzo szyb-
ko przekształciła się w kamień węgielny europejskiej 
przemiany energetycznej w zakresie ogrzewania. 
Obecnie ok. 10% wszystkich budynków jest ogrze-
wanych przez pompy ciepła.
Dzięki potencjałowi elastyczności po stronie poboru 
ciepła i popytu w nowym systemie energetycznym 
potrzebne będą pompy ciepła, aby osiągnąć neutral-
ność klimatyczną do 2050 r. oraz zrealizować entu-
zjastyczny projekt reindustrializacji unii Europejskiej. 
Oznacza to jednak, że „ogrzewanie i chłodzenie” musi 
najpierw stać się najwyższym priorytetem następ-
nego Parlamentu Europejskiego i Komisji. 
– Pompy ciepła zapewniają wiele korzyści zgodnie  
z celami energetycznymi i klimatycznymi UE – twierdzi  

Forum Pomp Ciepła 2019 w Brukseli – 
podsumowanie rynku

• Dwucyfrowy wzrost sprzedaży pomp 
ciepła na rynku europejskim na 
przestrzeni ostatnich czterech lat. 

• Branża gotowa na osiągnięcie wyższych 
wyników dla przyszłości Unii Europejskiej.

http://www.instalreporter.pl


z młodzieżą i studentami oraz odpowiednia interak-
cja między dalszą elektryfikacją a gazyfikacją. wy-
darzenie miało również na celu przedstawienie in-
nowacyjnych doświadczeń związanych z pompami 
ciepła na poziomie krajowym, regionalnym i lokal-
nym oraz z wartością dodaną dla innych części euro-
pejskiego przemysłu i gospodarki cyfrowej. Thomas 
Nowak, sekretarz generalny EhPA, dodał również: 
– Współpracujemy z wieloma branżami i sektora-
mi, aby współtworzyć lepszą przyszłość dla Europy.  
Jesteśmy również gotowi wesprzeć pracę nowych przy-
wódców politycznych wybranych z wyborów europej-
skich w tym miesiącu. Naszym głównym życzeniem 
politycznym jest, aby ogrzewanie i chłodzenie (stano-
wiące 50% całkowitego zużycia energii w UE) ostatecz-
nie uznano za najwyższy priorytet UE, nie tylko po to, 
by osiągnąć neutralność emisyjną dwutlenku węgla 
do 2050 r., ale także by pomóc w ponownej industria-
lizacji Europy w najbardziej zrównoważony sposób.
Polska Organizacja rozwoju Technologii Pomp Cie-
pła POrT PC jest członkiem stowarzyszenia EhPA.  
Na spotkaniu w Brukseli POrT PC reprezentowała Mał-
gorzata smuczyńska – wiceprezes zarządu POrT PC. 
Fot. Heat Pump Forum 2019 (Fot. EHPA)

O EhPA

Europejskie stowarzyszenie Pomp Ciepła (EhPA) 
z siedzibą w Brukseli reprezentuje większość eu-
ropejskiego przemysłu pomp ciepła. Obecnie ma 
123 członków ze wszystkich części łańcucha war-
tości w branży: pompy ciepła i producentów kom-
ponentów, instytuty badawcze, uniwersytety, la-
boratoria testujące i agencje energetyczne. jego 
głównym celem jest promowanie świadomości  
i właściwego wdrażania technologii pomp ciepła na 
europejskim rynku zastosowań mieszkaniowych,  

komercyjnych i przemysłowych. EhPA koordynu-
je europejski znak jakości dla pomp ciepła oraz 
system edukacji i szkoleń EuCErT dla instalato-
rów pomp ciepła. Kompiluje roczne statystyki 
sprzedaży i prognozy rynkowe. 
więcej informacji można znaleźć na stronie: 
www.ehpa.org. 

Nowe produkty w programie!

•		hydrauliczne	rozdzielacze	strefowe	DIM

•		Immerwater	-	pompy	ciepła	powietrze-woda	

z	zasobnikiem	c.w.u.

•		kotły	kondensacyjne	wiszące	o	mocy	35-120	kW

NOWOŚĆ

Zwiększamy asortyment produktów objętych 
premią za rejestrację w Programie Caius

Teraz	oprócz	kotłów	kondendacyjnych	małej	mocy	oraz	pomp	ciepła	

powietrze-woda	 otrzymasz	 premię	 za	 rejestrację	 hydraulicznych	

rozdzielaczy	strefowych	DIM,	pompy	ciepła	Immerwater	oraz	kotły	

wiszące	o	mocy	powyżej	35	kW.

Zasady programu określa Regulamin Programu dostępny na www.caius.pl

Instaluj produkty Immergas i osiągaj dodatkowe korzyści

www.caius.pl

0 5 / 2 0 1 9

r
e

k
l

a
m

a

http://www.caius.pl
http://www.instalreporter.pl


Ogólnopolski program 
Czyste Powietrze

19 września 2018 r. ruszył rządowy program do-
tacji Czyste Powietrze, w ramach którego można 
uzyskać od 30 do 90% dotacji na inwestycje pole-
gające na montażu nowego źródła ciepła w budyn-
kach nowo budowanych lub termomodernizacji  
i wymianie źródła ciepła w budynkach istniejących. 
Celem programu jest zmniejszenie lub uniknięcie 
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadza-
nych do atmosfery, dlatego najlepszym rozwiąza-
niem jest wymiana starego kotła na odnawialne 
źródło ciepła, jakim jest pompa ciepła. Z programu 
mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicie-
lami lub współwłaścicielami domów jednorodzin-
nych. realizacja programu potrwa do 2029 roku,  
a jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego 
na finansowanie w formie dotacji przeznaczono  
63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł.  
Ponadto od 1 stycznia 2019 roku uruchomiona zo-
stała ulga podatkowa, którą można łączyć z dotacją 
w ramach Czystego Powietrza, tym samym zwięk-
szając wsparcie finansowe. 

Dofinansowanie OZE, 
czyli o programach 
wsparcia

Czyste Powietrze najpopularniejszym programem

Małgorzata SMuczyńSka

Rezygnacja z paliw kopalnych na rzecz od-
nawialnej energii jest kluczowa dla nas  
i dla środowiska, dlatego coraz więcej in-
stytucji wprowadza dofinansowanie do za-
kupu i montażu rozwiązań OZE, które nie 
emitują dwutlenku węgla i innych zanie-
czyszczeń do środowiska. Jedną z najbar-
dziej potrzebnych technologii w walce  
o zatrzymanie globalnego ocieplenia jest 
technologia pomp ciepła, ponieważ są to je-
dyne urządzenia, które mogą zastąpić kotły 
konwencjonalne, zapewniając ogrzewanie  
i chłodzenie domów i budynków komer-
cyjnych czy przemysłowych. Aktualnie na 
pompę ciepła można otrzymać wsparcie fi-
nansowe z instytucji takich, jak: Urzędy 
Marszałkowskie w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych, ARiMR, NFO-
ŚiGW, WFOŚiGW, Fundusz Termomoderni-
zacji i Remontów (zarządzany przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego), samorządy 
gminne i powiatowe. Jednak ze względu na 
swój szeroki zasięg i możliwości dalszego 
rozwoju najbardziej obiecującym jest rzą-
dowy program Czyste Powietrze, który bę-
dzie realizowany aż do 2029 r.

 hurtownieinstalacyjne.plPierwsze w Polsce konsorcjum hurtowni instalacyjnych

Made in 
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Jak to wygląda w praktyce?
w ramach programu Czyste Powietrze maksymal-
ny koszt kwalifikowany na gruntową pompę cie-
pła to 45 000 złotych, a na powietrzną – 30 000 zło-
tych. w zależności od dochodu, jaki przypada na 
osobę w gospodarstwie domowym, wysokość do-
finansowania może wynieść od 15 do 90% kosztów 
kwalifikowanych w budynkach istniejących i od 30 
do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji w bu-
dynkach nowych, przy czym budynki nowe objęte 
są programem tylko do końca 2019 r. stąd wynika,  
że na pompę gruntową można uzyskać od 6750 do 
40 500 złotych, a na pompę powietrzną od 4500 do 
27 000 złotych.

Przykład wyliczenia dotacji i ulgi w ramach 
programu Czyste Powietrze
Poniżej przedstawiono analizę kosztów instalacji 
pompy ciepła w budynkach nowo budowanych  
i modernizowanych, z uwzględnieniem dotacji w ra-
mach programu Czyste Powietrze oraz ulgi termo-
modernizacyjnej.

Dotacja w budynku nowo budowanym
Inwestor w nowo budowanym domu chce zainstalo-
wać gruntową pompę ciepła o mocy 6 kw. 

Cena katalogowa urządzenia to 32 500 zł brutto,  
a przybliżony koszt instalacji wraz z wykonaniem 110 m  
odwiertów to 13 000 zł brutto (kwota przyjęta na po-
trzeby artykułu), a więc całkowity koszt urządzenia 
wraz z montażem i wykonaniem kolektorów piono-
wych wyniesie 45 500 zł brutto. Zakładając, że kwo-
ta średniego miesięcznego dochodu przypadająca 
na osobę w gospodarstwie domowym inwestora wy-
nosi 2152 zł, z programu Czyste Powietrze inwestor 
otrzyma 30% dotacji, czyli 13 500 zł, ponieważ mak-
symalny koszt kwalifikowany na pompę gruntową 
może wynieść 45 000 zł. Podsumowując, całkowity 
koszt, jaki poniesie inwestor to 32 000 zł. 
w przypadku, gdy kwota średniego miesięcznego 
dochodu przypadająca na osobę w gospodarstwie 
domowym nie przekracza 600 zł, inwestor otrzyma 
90% dotacji z programu Czyste Powietrze. Oznacza 
to, że całkowity koszt inwestycji, jaki poniesie inwe-
stor, to tylko 5000 zł, a oszczędności które uda się 
pozyskać to 40 500 zł. 

Dofinansowanie w budynku termomodernizowanym
Inwestor w istniejącym domu chce zainstalować po-
wietrzną pompę o mocy 8 kw. Cena katalogowa zesta-
wu to 25 780 zł brutto, a przybliżony koszt montażu to 
5000 zł brutto (kwota przyjęta na potrzeby artykułu). 

INWESTUJ 
EKOLOGICZNIE
Wymień stary piec na komfortową
pompę ciepła NIBE z dotacją.
To logiczne. I ekologiczne.

Dotacja do 5 000 zł do pompy ciepła

Dotacja do 6 000 zł do pompy ciepła 
z rekuperatorem

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

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA
BEZ KOSZTÓW

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

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

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

Wybierz szwedzki styl życia.

do pomp ciepła NIBE do 10 000 zł
DOTACJA
SZWEDZKA
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prowadzony w warszawie czy Krakowie. Środki po-
chodzą z budżetu miasta, a dokładniej z opłat za ko-
rzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pie-
niężnych. Oprócz tego niektóre gminy oferują pomoc 
w ramach programów proekologicznych, których 
budżet pochodzi zazwyczaj ze środków unijnych, 
norweskich, szwajcarskich lub innych programów  
i funduszy celowych. w ramach tego typu projektów 
można niekiedy pozyskać aż 90% dotacji na pompy 
ciepła czy systemy fotowoltaiczne. realizację tego 
typu instalacji nadzoruje gmina, która wyłania wy-
konawcę i rodzaj urządzeń w drodze przetargu i do-
piero po kilku latach urządzenia przechodzą na wła-
sność użytkownika.

Bez dotacji, czyli z kredytem 
lub w leasingu

jeżeli nie dysponujemy środkami na sfinansowanie 
inwestycji i nie mamy chęci na ubieganie się o środ-
ki pomocowe, można postarać się o niskooprocen-
towany kredyt lub formę leasingu.
Tego typu kredyty oferuje np. Bank Ochrony Środo-
wiska. Aby go dostać, trzeba złożyć wniosek we wła-
ściwym dla miejsca zamieszkania oddziale BOŚ. Cie-
kawą formą finansowania inwestycji w ekologiczne 
urządzenia grzewcze jest leasing. Oferta finansowa-
nia przy tej formie dostosowana indywidualnie do 
potrzeb i oczekiwań klienta.

w związku z tym, całkowity koszt urządzeń wraz  
z montażem wyniesie 30 780 zł brutto. Załóżmy,  
że kwota średniego miesięcznego dochodu przypa-
dająca na osobę w gospodarstwie domowym inwe-
stora wynosi 2152 zł, w zeznaniu podatkowym zaś in-
westor wykazał roczny dochód na poziomie 85 000 
zł. w tym przypadku beneficjent otrzyma dofinan-
sowanie 18% maksymalnych kosztów kwalifikowa-
nych (w przypadku pompy powietrznej maksimum 
to 30 000 zł), czyli 5400 zł. Całkowity koszt, jaki bę-
dzie musiał pokryć inwestor wyniesie zatem 25 380 zł.  
Nie jest to jednak koniec oszczędności! Bowiem in-
westor może skorzystać również z ulgi termomo-
dernizacyjnej i odpisać powyższą kwotę (25 380 
zł brutto) od podatku dochodowego. Oznacza to,  
że inwestor otrzyma dodatkowo zwrot podatku 
zgodnie z obowiązującym go progiem podatkowym,  
w tym przypadku 18%, czyli 4568,4 zł. A więc real-
ny koszt inwestycji to tylko 20 811,6 zł, a oszczędno-
ści z tytułu dotacji i ulgi podatkowej wyniosą łącz-
nie 9968,4 zł brutto.
w przypadku, gdy kwota średniego miesięcznego do-
chodu przypadająca na osobę w gospodarstwie do-

mowym nie przekracza 600 zł, inwe-
stor może liczyć na aż 90% dotacji 
oraz ulgę termomodernizacyjną. Za-
tem całkowity koszt inwestycji wy-
nosić będzie 3099,6 zł, a łączne do-
finansowanie wyniesie 27 680,4 zł!
Dla budynków istniejących jest też 
możliwość uzyskania dotacji na inne 
działania termomodernizacyjne, jak 
np. modernizacja wewnętrznej in-
stalacji centralnego ogrzewania  
i ciepłej wody użytkowej, montaż 
systemu wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła, docieplenie 
ścian czy wymiana okien i drzwi. 
Co ciekawe ulga termomoderniza-
cyjna obejmuje inne przedsięwzię-
cia niż dotacja i tak np. w ramach 

ulgi można rozliczyć zakup i montaż instalacji foto-
woltaicznej, na którą w ramach Czystego Powietrza 
jest przewidziana wyłącznie pożyczka.
wnioski o dofinansowanie w ramach Czystego Po-
wietrza należy składać w wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej (wFOŚigw)  
odpowiednim do położenia nieruchomości objętej 
wnioskiem. 

Wsparcie regionalne

Inną możliwością pozyskania dofinansowania na wy-
mianę starego kotła oraz zakup i montaż pompy cie-
pła są programy gminne (w wybranych gminach) lub 
kredyty i pożyczki z umorzeniem oraz rzadziej dotacje 
udzielane przez wojewódzkie Fundusze Ochrony Śro-
dowiska i gospodarki wodnej, w ramach indywidu-
alnie tworzonych programów. Ponadto wdrażane są 
programy ograniczania niskiej emisji PONE i uchwały 
antysmogowe, dzięki którym w zależności o decyzji 
miast lub gmin, można otrzymać 10-40 tys. zł dota-
cji. Przykładem tego typu działań, jest projekt wspo-
magający inwestycje w odnawialne źródła energii,  

6 miesięcy realizacji programu Czyste Powietrze  
w Polsce w liczbach

Na podstawie danych NFOŚigw w ramach infor-
macji publicznej w sprawie złożonych wniosków 
w programie Czyste Powietrze na dzień 5 kwiet-
nia 2019 r . uzyskanej przez firmę Kostrzewa, wia-
domo że od początku programu do 5.04.2019 r. 
złożono ponad 39,1 tys. wniosków. 
Złożone wnioski dotyczyły wymiany lub monta-
żu źródła ciepła spełniającego warunki progra-
mu: 17 995 wniosków obejmowało kotły gazo-
we (co stanowi 46%), 7337 wniosków złożono na 
kotły na pellet (18,8%), 6075 wniosków na kotły 
węglowe (15,5%) i aż 7717 wniosków na pom-
py ciepła (19,7%). Ze wszystkich rozpatrzonych 
wniosków, 29% dotyczyło nowych obiektów, 
a 71% budynków istniejących. wg szacunków 
POrT PC aż 30% wniosków o dofinansowanie 
źródła ciepła w nowo budowanych domach do-
tyczy pomp ciepła.
Największą liczbę wniosków złożono w wFOŚigw 
w Katowicach – 5365, jednak podpisano tam jedy-
nie 362 umowy. Najwięcej umów podpisał Kielec-
ki wFOŚigw – 644 na 2751 złożonych wniosków. 

 

 
 
 

kotły 
gazowe; 
17995

kotły 
peletowe; 

7337

kotły 
węglowe; 
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pompy 
ciepła; 
7717

Źródło: Informacja publiczna NFOsigw w sprawie 
złożonych wniosków w programie Czyste Powietrze  
na dzień 5 kwietnia 2019 r. 
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GeniaAir split jest pompą ciepła o konstrukcji re-
frigerant-split, tj. z dzielonym obiegiem chłodniczym, 
w której większość elementów obiegu czynnika chłod-
niczego znajduje się w jednostce zewnętrznej. Tylko 
wymiennik ciepła skraplacza jest umieszczony w od-
dzielnej jednostce wewnętrznej w obrębie budynku. 
Oba główne moduły są połączone ze sobą rurami  
z czynnikiem chłodniczym.

Rosnące koszty energii oraz polityka klimatyczna UE powodują,  
że urządzenia zrównoważonego ogrzewania stają się znacznie bardziej 
popularne niż urządzenia tradycyjne. System grzewczy z pompą ciepła 
GeniaAir Split opracowany przez Saunier Duval charakteryzuje 
się wysoką jakością opartą na sprawdzonych procesach 
projektowych i wykonawczych. Pompa ciepła jest produkowana 
we Francji, włącznie z obiegiem czynnika ziębniczego. 
100% produktów badane jest na linii produkcyjnej.

Nowe pompy ciepła 
GeniaAir Split

Niezawodność, trwałość, oszczędność

Jerzy PergeS

Komfort użytkowania

• Niskie koszty zakupu
• Niskie zużycie energii i koszty użytkowania
• Łatwość użytkowania
• Cicha praca 29 dB(A)* w odległości 5 m
• Ponad 200 litrów gorącej wody dziennie
• COP do 5,0 (A7/ W35) A++ dla c.o., A dla c.w.u.

* dla pompy HA 3-5 OS 230V

     Odległość w metrach

29 dB(A)

33 dB(A)

43 dB(A)

Pompa ciepła GeniaAir z dzielonym obiegiem czynnika chłodniczego

          

Technologia, której nie słychać

1 2 3 4 5
Odległość w metrach

HA 3-5 OS 230V

(EN 12102 / EN 14511 Lwa, A7W35)

 

++ L

Klasa efektywności energetycznej

Ogrzewanie Ciepła woda użytkowa

Geniaair split jest pompą ciepła 
o konstrukcji „refrigerant-split”, tj. 

z dzielonym obiegiem chłodniczym, 
w której większość elementów obie-
gu czynnika chłodniczego znajduje 
się w jednostce zewnętrznej. tylko 
wymiennik ciepła skraplacza jest 
umieszczony w oddzielnej jednost-
ce wewnętrznej w obrębie budynku. 
oba główne moduły są połączone 
ze sobą rurami z czynnikiem chłodni-
czym. za dostarczanie ciepła do bu-
dynku przede wszystkim odpowiada 
pompa ciepła. elektryczne grzałki 
pomocnicze w jednostkach we-
wnętrznych wspierają pompy ciepła 
w zależności od układu i konfiguracji 
systemu. W ciepłe dni pompa ciepła 
może służyć do chłodzenia budynku. 
również ciepła woda użytkowa może 
być przygotowywana przez pompę 
ciepła.

komfort użytkowania
• Niskie koszty zakupu
• Niskie zużycie energii i koszty użyt-
kowania
• Łatwość użytkowania
• Cicha praca 32dB(A) w odległości 5m
• Ponad 200 litrów gorącej wody 
dziennie
•  COP do 5,0 (A7/ W35) A++ dla c.o., A 

dla c.w.u. c.d. >

technika grzewcza

7wiosna 2019

Rosnące koszty energii oraz polityka klimatyczna UE powodują, że urządzenia zrównoważonego ogrzewania stają się znacznie bardziej popularne niż urządzenia tradycyj-
ne. System grzewczy z pompą ciepła GeniaAir Split opracowany przez Saunier Duval charakteryzuje się wysoką jakością opartą na sprawdzonych procesach projektowych 
i wykonawczych. Pompa ciepła jest produkowana we Francji, włącznie z obiegiem czynnika ziębniczego. 100% produktów badane jest na linii produkcyjnej.

jerzy Perges, www.saunierduval.pl 

nowe pompy ciepła Geniaair split
niezawodność, trwałość, oszczędność

komfort użytkowania
• Niskie koszty zakupu
• Niskie zużycie energii i koszty użytkowania
• Łatwość użytkowania
• Cicha praca 32dB(A) w odległości 5m
• Ponad 200 litrów gorącej wody dziennie
•  COP do 5,0 (A7/ W35) A++ dla c.o., A dla c.w.u.

++ L

Klasa efektywności energetycznej

Ogrzewanie Ciepła woda użytkowa

Made in 
France

Pompa ciepła GeniaAir Split dostępna jest w mocach 3, 5, 7, 10, 12 kW
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Za dostarczanie ciepła do budynku przede wszyst-
kim odpowiada pompa ciepła. Elektryczne grzałki 
pomocnicze w jednostkach wewnętrznych wspie-
rają pompy ciepła w zależności od układu i konfi-
guracji systemu. w ciepłe dni pompa ciepła może 
służyć do chłodzenia budynku. również ciepła 
woda użytkowa może być przygotowywana przez 
pompę ciepła.

MiPro – pogodowy regulator 
systemowy

Pogodowy regulator systemowy dla jednego obiegu 
grzewczego bez zmieszania, wyposażony w sensor 
temperatury zewnętrznej, wbudowany czujnik tem-
peratury wewnętrznej, adaptacyjną krzywą grzew-
czą, programator tygodniowy, programy czasowe 
dla c.o., c.w.u. i cyrkulacji. Możliwość rozbudowy  
o dodatkowe strefy grzewcze po zastosowaniu jed-
nego z modułów rozszerzających:
• RED-3 (moduł mieszaczowo-solarny dla maks.  
2 obiegów z mieszaczem),
• RED-5 (moduł mieszaczowo-solarny dla maks.  
3 mieszaczy).

System GeniaAir ze stacją hydrauliczną

System GeniaAir z wieżą hydrauliczną

MiPro – pogodowy regulator systemowy
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System GeniaAir ze stacją hydrauliczną

System GeniaAir z wieżą hydrauliczną

Moduł hydrauliczny sprzęgła hydraulicznie rozdziela obieg generatora ciepła i dwa obiegi grzewcze, a w razie 
konieczności zapewnia ciepło dla procesu odszraniania pompy ciepła (wymagane w przypadku regulacji temperatury 
obiegów grzewczych wg jednego pomieszczenia).

Pompa ciepła dostarcza ciepło do zewnętrznego zasobnika ciepłej wody użytkowej, w razie potrzeby wspomagając się 
zintegrowaną pomocniczą grzałką elektryczną. W systemie z GeniaAir Split mogą być stosowane następujące zasobniki 
ciepłej wody użytkowej:
– FEW 300 
– FEW 400

Regulator systemowy MiPro:
– Zapewnia prawidłowe działanie trybu ogrzewania z regulacją pogodową w obu obiegach grzewczych
– Steruje priorytetowym ładowaniem zasobnika
– W razie potrzeby załącza pomocniczą grzałkę elektryczną

W tej konfiguracji systemu pompa ciepła jest połączona ze stacją hydrauliczną. Ciepło jest dostarczane do dwuobiegowej 
instalacji grzewczej. W razie potrzeby pomocnicza grzałka elektryczna wbudowana w stację hydrauliczną może 
wspomagać tryb ogrzewania.

W tej konfiguracji systemu pompa ciepła jest połączona z wieżą hydrauliczną. Do obiegu ogrzewania podłogowego, 
jak również do obiegu grzejników, ciepło dostarczane jest za pośrednictwem modułu sprzęgła hydraulicznego. W razie 
potrzeby pomocnicza grzałka elektryczna wbudowana w wieżę hydrauliczną może wspomagać tryb ogrzewania.

Pompa ciepła dostarcza ciepło do wbudowanego w wieżę hydrauliczną zasobnika ciepłej wody użytkowej, w razie potrzeby 
wspomagając się zintegrowaną pomocniczą grzałką elektryczną.

Regulator systemowy MiPro:
– Zapewnia prawidłowe działanie trybu ogrzewania z regulacją pogodową
– Steruje ładowaniem zasobnika
– W razie potrzeby załącza pomocniczą grzałkę elektryczną 
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W tej konfiguracji systemu pompa ciepła jest połączona ze stacją hydrauliczną. Ciepło jest dostarczane do dwuobiegowej 
instalacji grzewczej. W razie potrzeby pomocnicza grzałka elektryczna wbudowana w stację hydrauliczną może 
wspomagać tryb ogrzewania.

W tej konfiguracji systemu pompa ciepła jest połączona z wieżą hydrauliczną. Do obiegu ogrzewania podłogowego, 
jak również do obiegu grzejników, ciepło dostarczane jest za pośrednictwem modułu sprzęgła hydraulicznego. W razie 
potrzeby pomocnicza grzałka elektryczna wbudowana w wieżę hydrauliczną może wspomagać tryb ogrzewania.

Pompa ciepła dostarcza ciepło do wbudowanego w wieżę hydrauliczną zasobnika ciepłej wody użytkowej, w razie potrzeby 
wspomagając się zintegrowaną pomocniczą grzałką elektryczną.

Regulator systemowy MiPro:
– Zapewnia prawidłowe działanie trybu ogrzewania z regulacją pogodową
– Steruje ładowaniem zasobnika
– W razie potrzeby załącza pomocniczą grzałkę elektryczną 

Projektowanie przegród budynku ze względu na ich 
izolacyjność termiczną, akustyczną, bezpieczeństwo 
pożarowe i zrównoważone budownictwo jest ważnym 
elementem w prowadzeniu i realizacji projektów bu-
dowlanych. Aby wspierać ten proces, IsOVEr stwo-
rzył strefę Projektanta. 
Najnowsze narzędzie to rozwiązanie stworzone z my-
ślą o wsparciu pracy projektantów i osób biorących 
udział w procesie budowlanym. To zestaw materia-
łów i plików do pobrania, które w kompleksowy spo-
sób wspomagają projektowanie przegród budynku 
przy stosowaniu izolacji z wełny mineralnej szklanej 
i skalnej IsOVEr.
strefa zawiera VADEMECuM PrOjEKTOwANIA oraz 
BIBLIOTEKĘ BIM. Dzięki temu w jednym miejscu zna-
leźć można wszystkie niezbędne z punktu widzenia 
projektowania danej przegrody materiały - wymogi 
techniczne, bibliotekę detali CAD, bibliotekę plików 
i rozwiązań BIM, a także filmy instruktażowe. 
www.strefa-projektanta.pl

Strefa Projektanta –  
nowe narzędzie

http://www.instalreporter.pl
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lub budowy systemu grzewczego budynku, na któ-
re można uzyskać dofinansowanie. 

stałą pozycją w ofercie Immergas są gazowe kotły kon-
densacyjne - ich podstawową zaletą jest duża spraw-
ność grzewcza, bezobsługowość oraz ekologiczność.
Kotły kondensacyjne Immergas z wymienionych po-
niżej serii spełniają wymagania klasy efektywności 
energetycznej minimum A. Oznacza to, że taki pro-
dukt odpowiada wymaganiom rządowego progra-
mu Czyste Powietrze:
· Victrix Tera 
· Victrix EXA ErP 
· Victrix TT ErP 
· Victrix Maior TT ErP 
· Victrix Zeus 26 2 ErP
· Victrix Zeus superior ErP
· hercules Condensing
· hercules solar

Z kolei pompy ciepła spełniające wymagania pro-
gramu Czyste Powietrze (czyli odznaczające się kla-
są efektywności energetycznej powyżej A+) to:
· Audax – pompa ciepła powietrze-woda typu mo-
noblok;
· Magis Pro – pompa ciepła powietrze-woda typu split;
· Immerwater – pompy ciepła powietrze-woda z za-
sobnikiem c.w.u.;
· Magis Combo – hybrydowe połączenie kotła kon-
densacyjnego i pompy ciepła w jednym urządzeniu.
Ponadto kotły wprowadzone do obrotu przed 
26.09.2015 również spełniają wymagania Progra-
mu Czyste Powietrze w odniesieniu do ogrzewania 
pomieszczeń i mają najwyższą efektywność ener-
getyczną określoną symbolem 4 gwiazdek, wg Dy-
rektywy rady 92/42/Ewg z dnia 21 maja 1992 r. Po-
niżej znajduje się lista urządzeń: Victrix 20/27, Victrix 
24 kw, Victrix 12/24 kw X, Victrix 26 kw, Victrix 12/24 
kw, Victrix 26 2 I, Victrix X 12/24 2 I, Victrix superior, 
Victrix TT 1E, Victrix Zeus, Victrix Zeus superior, her-
cules Condensing, hercules solar.

Można śmiało powiedzieć, że w niedalekiej 
przyszłości odnawialne źródła energii (takie jak 
pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele foto-
woltaiczne) staną się podstawowymi filarami do-
mowych systemów grzewczych. są ekologiczne, 
czerpią energię ze środowiska i są coraz bardziej 
przystępne cenowo, a więc dostępne dla coraz więk-
szej liczby klientów.
Największą zaletą takich rozwiązań jest „darmowa” 
- bo czerpana z naturalnych źródeł - energia. Pom-
py ciepła są ekologiczne i przyjazne dla środowiska, 
ponieważ nie wytwarzają spalin i zanieczyszczeń. 

urządzenia te mogą również współpracować z ko-
lektorami słonecznymi czy fotowoltaiką, co pozwala 
na spore oszczędności kosztów energii cieplnej oraz 
elektrycznej. Ponadto, istotną zaletą jest bezobsłu-
gowość. Pompy ciepła działają w sposób zautoma-
tyzowany. Po ustawieniu odpowiednich parametrów 
nie jest już potrzebna obsługa urządzenia.

Ekologia, bezpieczeństwo i wydajność

wychodząc naprzeciw trendom, wymogom ryn-
ku i uwarunkowaniom prawnym, firma Immergas  

– czołowy producent branży grzewczej – oferuje peł-
ną gamę gotowych rozwiązań w zakresie moder-
nizacji lub wykonania nowoczesnych instalacji 
grzewczych, spełniających szczegółowe warun-
ki programu Czyste Powietrze. Nowoczesne urzą-
dzenia grzewcze Immergas takie, jak: kondensacyjne 
kotły gazowe, pompy ciepła, systemy solarne i foto-
woltaika są ekologiczne, wydajne i bezpieczne. Nie 
emitują substancji, które zanieczyszczają powietrze 
i powodują powstawanie smogu.
Immergas posiada w swojej ofercie wszystkie pro-
dukty niezbędne do kompleksowej modernizacji 

Czyste Powietrze z Immergas
Przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków są obecnie konstruowane w taki sposób, żeby zachęcić 
inwestorów do jak najpełniejszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Coraz częściej mówi się o ekologii 

i zmniejszaniu kosztów ogrzewania, które ze względu na ciągły wzrost cen paliw są 
sporym obciążeniem budżetu. Wg najnowszych trendów domy mają być jak 
najbardziej samowystarczalne i pozyskiwać darmową energię z otoczenia. 

http://www.instalreporter.pl
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zawiera kompletny kocioł gazowy o mocy 27 kw na po-
trzeby podgrzewu ciepłej wody i 24 kw na potrzeby 
centralnego ogrzewania, zintegrowane z modułem hy-
draulicznym pompy ciepła. rozwiązania konstrukcyj-
ne i technologiczne pozwalają na pracę pompy ciepła 
do temperatury zewnętrznej -20°C. Pompa ciepła jest 

w stanie zasilać instalację czynnikiem o temperaturze 
maks. 55°C. Magis Combo zajmuje niewiele miejsca. 
szczególnie dobrze sprawdzi się w nowych domach  
o podwyższonej izolacyjności termicznej, ale może też 
być z powodzeniem zastosowany w systemach mo-
dernizowanych.

System grzewczy Immergas zgodny  
z Warunkami Technicznymi 2020

Mimo że nowe warunki Techniczne dotyczące efek-
tywności energetycznej wejdą w życie dopiero  
w przyszłym roku, warto już teraz dobrze przemy-
śleć instalację grzewczą, która powinna spełniać 
nowe wymogi.
Odpowiedzią Immergas spełniającą warunki pro-
gramu Czyste Powietrze, jak również wT2020 jest 
system hybrydowy Magis Combo – autonomiczny 
system grzewczy składający się z pompy ciepła po-
wietrze-woda typu split zintegrowanej z gazowym 
kotłem kondensacyjnym. Takie połączenie unie-
zależnia ją od innych źródeł ciepła. Ma możliwości 

ogrzewania, chłodzenia oraz produkcji ciepłej wody 
użytkowej. To rozwiązanie, we współpracy z insta-
lacją fotowoltaiczną, ze znaczną nadwyżką speł-
nia wymagania, które zaczną obowiązywać wraz  
z końcem roku 2020. system hybrydowy Magis Com-
bo gwarantuje znaczne oszczędności wynikające  
z wykorzystania energii pochodzącej ze źródła od-
nawialnego oraz zapewnia samowystarczalność 
energetyczną budynku. 
Magis Combo dostępny w ofercie Immergas, występu-
je w 2 wersjach: dwufunkcyjnej (Magis Combo) oraz jed-
nofunkcyjnej (Magis Combo Plus) z możliwością pod-
łączenia zasobnika c.w.u. jednostka zewnętrzna 
powietrznej pompy ciepła jest dostępna w trzech wer-
sjach o mocy: 5, 8 i 10 kw. jednostka wewnętrzna  

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

THE SIGN OF THE FUTURE
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Bosch Compress 6000 LWM 
oraz Compress 6000 LW

Typoszeregi Bosch Compress 6000 LwM oraz Compress 
6000 Lw, przeznaczone są do ogrzewania obiektów jedno-  
lub wielorodzinnych, a także do mniejszych obiektów 
użyteczności publicznej oraz do podgrzewania wody 
użytkowej. Modele obejmują moce od 6 do 17 kw. 
Typoszereg Compress 6000 
LwM łączy zalety dwóch urzą-
dzeń: pompy ciepła i zasob-
nika ciepłej wody, ponieważ 
oba znajdują się w jednej obu-
dowie. Zasobnik wody ma po-
jemność 185 litrów, jest wy-
konany ze stali nierdzewnej  
i dodatkowo ma wbudowaną anodę inercyjną.
system optymalizacji pracy Dynamic Pump Control 
podczas działania pompy ciepła dba o to, aby uzy-
skiwała ona jak najwyższy współczynnik COP (wg EN 
14511, dla 0/35 COP = 4,8). 

Dodatkowo pompy Compress 6000 wyposażone zo-
stały w elektroniczne pompy obiegowe klasy A dol-
nego i górnego źródła. 
system sterowania w pompach ciepła oparty jest 
na regulacji pogodowej. Pompy obiegowe podczas 
sezonu grzewczego nie pracują non-stop, lecz tylko 
wtedy, kiedy jest to konieczne.
regulator pompy ciepła umożliwia kontrolowanie 

dwóch obiegów grzewczych 
w standardzie. jeżeli instala-
cja wymaga większej liczby 
obiegów grzewczych, to au-
tomatykę można rozbudować  
o sterowanie dwoma dodat-
kowymi obiegami grzewczy-
mi. Każdy z obiegów grzew-

czych może wówczas mieć indywidualny regulator 
pokojowy. Dodatkowo, stosując odpowiednie akce-
soria, pompa ciepła realizuje funkcje podgrzewania 
basenu i chłodzenia pasywnego. Może także współ-
pracować z innym źródłem ciepła. 

Pompy ciepła wpisują się w trend ekologiczny. W czasie ich pracy nie 
zachodzi żaden proces spalania, nie ma emisji spalin, a co za tym idzie nie 
przyczyniają się one do powstawania efektu smogu. Szeroka oferta pozwala 
na dobór odpowiedniego urządzenia do wymagań danej inwestycji. 
Marka Bosch stawia na rozwiązania, które będą spełniały oczekiwania 
klientów pod względem komfortu i oszczędnej eksploatacji. W poprzednim 
artykule prezentowaliśmy pompy powietrzne Bosch Compress 7000i AW  
i Bosch Compress 3000 AWS, teraz prezentujemy... urządzenia glikolowe.

Gruntowe pompy 
ciepła marki Bosch

Pompy geotermiczne serii Bosch Compress 6000 LW w zależności od potrzeb można łączyć z zewnętrznym 

podgrzewaczem wody. Funkcje regulacyjne układu wykrywania ciepła zewnętrznego umożliwiają również 

podłączenie instalacji solarnych lub na biomasę, przeznaczonych do przygotowania ciepłej wody użytkowej 

i wspomagania ogrzewania. Nowe sprężarki i zoptymalizowany obieg chłodniczy zapewniają przy tym  

wyjątkowo wysoką efektywność przez cały sezon grzewczy.

Bosch Compress 6000 LW
pompa ciepła solanka/woda  
spełniająca wysokie wymagania

A***→ G

Kwintesencja wydajności

Dzięki nowej generacji sprężarek i zoptymalizowanemu 

obiegowi chłodniczemu pompa Bosch Compress 

6000 LW osiąga wysokie wartości współczynnika 

COP, wynoszące nawet do 4,8 (według EN 14511). 

Obie wbudowane pompy – do obiegu grzewczego  

i obiegu solanki – mają wysoką sprawność i dzięki 

temu są wyjątkowo energooszczędne. 

Pompa Bosch Compress 6000 LW ma nową funkcję 

DPC (DynamicPumpControl), która służy do  

regulacji różnicy temperatur pompy obiegu  

wtórnego oraz automatycznie zapewnia optymalny 

strumień przepływu wody przez pompę ciepła.  

W ten sposób zwiększa się efektywność eksploatacji 

oraz ograniczone zostaje zużycie energii elektrycznej. 

Remote
Ready

Funkcja DPC umożlilwia także szybkie  

i łatwe uruchamianie bez wcześniejszego ręcznego  

ustawienia pompy obiegu grzewczego, a to wszystko przy 

niewielkiej emisji hałasu. 

Pompy serii Bosch Compress 6000 LW pracują  

niezwykle cicho, dzięki zastosowaniu dodatkowych 

elementów dźwiękochłonnych.

Najważniejsze korzyści
 duża wartość współczynnika COP (nawet do 4,8) 

dzięki sprężarce nowej generacji,  

zoptymalizowanemu obiegowi chłodniczemu  

oraz pompom o najwyższej sprawności  

do systemów grzewczych i solankowych
  efektywna eksploatacja i łatwe uruchomienie  

dzięki funkcji DPC (DynamicPumpControl)
  niski poziom hałasu dzięki cichym sprężarkom,  

tłumieniu drgań i doskonałej izolacji dźwiękochłonnej
  wysoki komfort użytkowania ciepłej wody i duży 

zakres zastosowań, dzięki temperaturze zasilania 

maks. 62°C
  bardzo wysoka elastyczność zastosowań: łatwość 

łączenia z zewnętrznymi źródłami ciepła
  łatwa obsługa za pomocą przejrzystego menu  

tekstowego i funkcji „obróć i naciśnij”
  kompaktowe rozmiary i niewielkie wymogi  

przestrzenne przez wbudowanie pompy do obiegów 

solankowych/grzewczych, dogrzewacza,  

elektronicznego ogranicznika prądu rozruchowego, 

układu regulacji, zaworu przełączającego do ciepłej 

wody użytkowej i filtra zanieczyszczeń
  ciepłomierz zintegrowany z oprogramowaniem
  szeroka oferta elementów wyposażenia  

dodatkowego, np. do połączenia z PCS w celu  

zapewnienia chłodzenia pasywnego

4  | Gruntowe pompy ciepła

Bosch Compress 6000 Lw

Kompaktowa obudowa pompy geotermicznej Bosch Compress 6000 LWM mieści wszystkie istotne  

komponenty systemu włącznie ze 185-litrowym podgrzewaczem. Dzięki temu pompa ta jest optymalnym  

rozwiązaniem dla 3-4 osobowych gospodarstw domowych. Pompa Bosch Compress 6000 LWM pozwala 

nie tylko zaoszczędzić miejsce, ale również dużo energii. Dzięki nowym sprężarkom i pompom o najwyższej 

sprawności jest jeszcze bardziej efektywna niż urządzenia poprzednich generacji.

Bosch Compress 6000 LWM
kompaktowa pompa ciepła solanka/woda
z wbudowanym podgrzewaczem c.w.u.

Wysoka efektywność

Nowe sprężarki i zoptymalizowany obieg chłodniczy 

zapewniają wysokie wartości współczynnika COP 

nawet do 4,7 (według EN 14511). Ponadto pompa 

Bosch Compress 6000 LWM ma nową funkcję DPC  

(DynamicPumpControl), która służy do regulacji 

różnicy temperatur pompy obiegu wtórnego oraz  

automatycznie zapewnia optymalny strumień  

przepływu wody przez pompę ciepła. W ten sposób 

zwiększa się efektywność eksploatacji oraz  

ograniczone zostaje zużycie energii elektrycznej. 

Funkcja DPC dodatkowo umożliwia łatwe i szybkie  

uruchomienie bez konieczności wcześniejszego, ręcznego 

ustawienia pompy obiegu wtórnego.  

Wyjątkowo energooszczędne są również wbudowane 

pompy o najwyższej sprawności przeznaczone do obiegu 

grzewczego/solanki.

Remote
Ready

Najważniejsze korzyści
  efektywność energetyczna dzięki wysokiemu  

współczynnikowi COP (nawet do 4,7) oraz  

zastosowaniu nowych generacji sprężarek,  

zoptymalizowanego obiegu chłodniczego i pomp  

o najwyższej sprawności (do obiegów grzewczych  

i solankowych)
  efektywna eksploatacja przy zastosowaniu funkcji 

DPC (DynamicPumpControl) oraz ułatwionemu 

uruchamianiu, dzięki fabrycznemu montażowi  

komponentów
 niewielkie wymogi przestrzenne dzięki  

kompaktowym wymiarom
 niski poziom hałasu dzięki cichym sprężarkom, 

tłumieniu drgań i doskonałej izolacji  

dźwiękochłonnej
 regulacja temperatury na zasilaniu, zapewniająca 

szybką reakcję systemu i stały poziom komfortu 

cieplnego
 łatwa obsługa za pomocą menu tekstowego  

i funkcji „obróć i naciśnij”
 ciepłomierz zintegrowany z oprogramowaniem
  szeroka oferta elementów wyposażenia  

dodatkowego: np. do połączenia z PCS w celu  

zapewnienia chłodzenia pasywnego

6  | Gruntowe pompy ciepła

L

A***→ G

Bosch Compress 6000 LwM

Jakość urządzeń marki 
Bosch jest dodatkowo 
wsparta przez udzielaną 
gwarancję, która obejmuje 
okres do 5 lat. 
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Przy takiej współpracy określa się punkt biwalentny, 
czyli temperaturę zewnętrzną, po przekroczeniu któ-
rej ma uruchamiać się dodatkowe źródło ciepła. re-
gulator pompy ciepła pozwala również na połączenie 
dwóch pomp ciepła w kaskadę bez żadnych dodatko-
wych modułów sterujących. Kontroluje on również 
ilość wytworzonej energii przez pompę ciepła, a za-
tem użytkownik ma wiedzę, na jakie cele pompa cie-
pła produkuje najwięcej energii. Inne standardowe 
funkcje regulatora to: sterowanie czasowe pompą cyr-
kulacyjną ciepłej wody, sterowanie czasowe instalacją 
grzewczą, wygrzewanie jastrychu, dezynfekcja termicz-
na wody, funkcje wakacyjne i wiele innych. 

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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Jakość powietrza w Polsce jest za-
trważająca. Jeśli skonfrontujemy za-
lecenie WHO z regularnie przepro-
wadzanymi badaniami okazuje się, 
że mamy najgorsze powietrze spo-
śród wszystkich krajów Unii Europej-
skiej. Normy w naszym kraju są śred-
nio dwukrotnie większe niż w innych 
krajach, a w niektórych przypadkach 
są one nawet sześciokrotnie wyższe 
(poziom alarmowy dla PM10 w Polsce 
wynosi 300 µg/m3, a normy zalecane 
przez WHO wynoszą 50 µg/m3). 

Czym jest sMOg?

Określenie smog powstało z połączenia dwóch wyra-
zów smoke (dym) oraz fog (mgła). jego początki sięga-
ją 1952 r., kiedy to z powodu znacznego spadku tempe-
ratury londyńczycy zwiększyli zużycie węgla, by ogrzać 
mieszkania. Niska temperatura, brak wiatru, słaba jakość 
spalanego węgla doprowadziły do skażenia powietrza 
gazami i pyłami wydobywającymi się z mieszkań, fabryk 
oraz samochodów. Mieszkańcy miasta przez długi czas 
nie zdawali sobie sprawy z zagrożenia. 4 dni obecności 
smogu doprowadziły bezpośrednio do śmierci ponad 
4 tysięcy osób. wysokie stężenie dwutlenku siarki pro-
wadziło do uszkodzeń układu oddechowego oraz trwa-
łego uszkodzenia oskrzeli. Pomimo iż po kilku dniach 
wiatr i korzystniejsze warunki pogodowe rozproszyły 

smog w Londynie, to w ciągu kolejnych tygodni powi-
kłania związane ze smogiem doprowadziły do śmierci 
kolejnych 8 tysięcy osób.
szkodliwość smogu jest spowodowana pyłami zawieszony-
mi o bardzo małych wymiarach PM2,5 , PM10. w ich skład 
wchodzą: benzo(a)piren, dwutlenek siarki, dwutlenek azo-
tu, metale ciężkie (np. ołów, kadm, rtęć, mangan, chrom).
w 1956 r. w wielkiej Brytanii powstała ustawa o czystym 
powietrzu. wprowadzała stopniowo zakaz palenia wę-
glem, obejmując również sferę przemysłową. wydano 
także nakaz podniesienia wysokości kominów. Kolej-
nym krokiem było wyprowadzenie elektrowni używają-
cych węgla poza obręb miast, a w latach 90. zaś wpro-
wadzono całkowity zakaz palenia węglem.

Światowy Dzień Długu Ekologicznego

Od połowy maja wszyscy w Polsce żyjemy na ekolo-
giczny kredyt. Oznacza to, że wyczerpaliśmy zasoby, 
które planeta może zaoferować nam w ciągu roku. 
Zbyt szybko zużywamy zasoby naturalne. 
Dług ekologiczny pokazuje także ekologicznie i eko-
nomicznie rabunkową działalność państw zindu-
strializowanych wobec krajów biedniejszych. gdyby 
wszyscy żyli jak mieszkańcy uE potrzebowalibyśmy 
2,8 planety, jak Amerykanie – 5 globów, cała ludz-
kość potrzebuje 1,7 planety.
Dzień Długu Ekologicznego z każdym rokiem wypa-
da coraz wcześniej. Datę wylicza się dzieląc ogół za-
sobów naturalnych przez światowy ślad ekologicz-
ny (ang. ecological footprint), a następnie mnożąc 
przez 365. 
Najważniejsze czynniki zadłużenia to: spożycie pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego, zużycie paliw ko-
palnych, zużycie energii elektrycznej, nadmierne po-
łowy, wycinanie lasów, emisja dwutlenku węgla do 
atmosfery. Efekty odczuwalne są już bardzo wyraź-

nie, np. w postaci deficytów wody na całym świecie. 
jak podkreślają naukowcy, tylko globalne rozwiąza-
nia mogą poprawić te zatrważające dane. Zastąpienie 
50% konsumpcji mięsa dietą wegetariańską cofnę-
łoby datę o pięć dni. Poprawa efektywności energe-
tycznej w budownictwie i przemyśle może spowodo-
wać zmianę o trzy tygodnie, a 50% redukcja emisji 
dwutlenku węgla dałaby dodatkowe 3 miesiące.
Natura nie nadąża również z uzdatnianiem wody, 
więc musimy sobie radzić w inny sposób – dzięki 
bezpiecznym technologiom, możemy wodę z oczysz-
czalni ścieków zamieniać z powrotem w wodę pitną. 
warto, aby każdy z nas uświadomił sobie swój wła-
sny wkład w Dzień Długu Ekologicznego. Na stronie 
global Footprint Network można odpowiedzieć na 
pytania ankiety, m.in. na temat sposobu odżywia-
nia, sposobu podróżowania, sposobu zamieszka-
nia, zużywania energii i wody i sprawdzić swój wła-
sny ślad węglowy.
Źródło: Danfoss
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Instalacja fotowoltaiczna przynosi najwięcej ko-
rzyści, kiedy zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną jest duże. Oznacza to, że „prąd słonecz-
ny” wykorzystywany jest nie tylko na potrzeby urzą-
dzeń elektrycznych w domu, ale także do ogrzewa-
nia budynku zimą, chłodzenia latem oraz produkcji 
ciepłej wody użytkowej przez cały rok. Zastosowa-
nie systemu grzewczego na bazie pompy ciepła za-
silanej energią elektryczną pozwala na efektywne 
wykorzystanie energii na własne potrzeby. Produko-
wana energia elektryczna bilansuje się z energią zu-
żywaną, a rachunki za prąd sprowadzają się do nie-
wielkich opłat stałych.

Zasada działania
Podstawowy zestaw instalacji fotowoltaicznej NIBE 
PV składa się z paneli fotowoltaicznych NIBE PVK, 
inwertera NIBE PVI oraz uchwytów montażowych 
NIBE PrM. Promienie słoneczne uderzają w zbudo-
wane z ogniw fotowoltaicznych panele, zamieniając 
energię słoneczną w prąd elektryczny (prąd stały). 
Za pomocą falownika (inwertera) prąd stały prze-
kształcany jest w prąd przemienny. umieszczony  

Problemy związane z wyczerpywaniem się zasobów paliw kopalnych, wzrostem 
ich cen, a także pogorszeniem się stanu środowiska naturalnego, sprawiają 
że wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii jako głównych źródeł 
energetycznych staje się koniecznością. Fotowoltaika, ze względu na brak emisji 
dwutlenku węgla, siarczanów czy spalin, jest jednym z odnawialnych źródeł 
energii, które staje się coraz bardziej popularne wśród inwestorów.

Dom bez rachunków,  
czyli fotowoltaika w praktyce
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w odpowiedniej lokalizacji falownik, np. na podda-
szu, w pomieszczeniu gospodarczym lub kotłowni, 
podłączony jest do elektrycznej tablicy rozdzielczej 
budynku, która z kolei podłączona jest do sieci elek-
troenergetycznej. 
Instalacja fotowoltaiczna współpracująca z pompą 
ciepła wyposażona jest dodatkowo w moduł komu-
nikacyjny NIBE EME, dzięki któremu cały układ pra-
cuje z najwyższą wydajnością, wówczas gdy sprężar-
ka pompy ciepła, jak i inne urządzenia w budynku 
wykorzystują największą ilość energii elektrycznej. 
systemy fotowoltaiczne NIBE PV dostępne są w zesta-
wach o mocy 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 i 24 kw. Panele moż-
na dodawać lub usuwać w celu uzyskania instalacji 

solarnej optymalnie dopasowanej do po-
trzeb i powierzchni dachu budynku. Dzię-
ki zastosowaniu pakietu paneli fotowol-
taicznych składającego się z 10-40 paneli 
można uzyskać zestawy od 3 do 12 kw.  
Do większych instalacji stosowane są pa-
kiety 15 i 24 kw, które można pomnożyć 
do pożądanej wydajności. Panele słonecz-
ne mogą być montowane na rożnych ro-
dzajach powierzchni dachów dzięki spe-
cjalnie dedykowanym do tego uchwytom.
 
Magazynowanie energii
wyprodukowaną w panelach energię moż-
na w całości zużywać na potrzeby wła-
sne, gromadząc nadwyżki w akumulato-
rach (instalacja off-grid) lub przyłączyć 
instalację do sieci i w niej magazynować 
nadwyżkę energii (instalacja on-grid). Aby 
umożliwić funkcjonowanie instalacji w try-
bie on-grid, niezbędnym jest podpisanie 
odpowiedniej umowy z zakładem ener-
getycznym i zostanie prosumentem, czy-
li jednocześnie producentem i konsumen-
tem energii. system opustu polega na 
bezgotówkowym rozliczaniu z zakładem 
energetycznym energii zużytej w budyn-

ku i wyprodukowanej z przydomowej mikro elek-
trowni. Ilość energii, którą właściciel mikroinstalacji 
może odebrać z sieci zależy od jej mocy. Instalacje 
do 10 kw pozwalają na odebranie 80% energii od-
danej do sieci, instalacje zaś powyżej 10 kw umożli-
wiają odbiór 70% energii oddanej do sieci. Najko-
rzystniej jest więc jak najwięcej energii konsumować 
w czasie rzeczywistym. wtedy możliwe jest wyko-
rzystanie 100% wyprodukowanej energii. Należy za-
znaczyć, że po roku niewykorzystany w ramach opu-
stu nadmiar energii elektrycznej staje się przychodem 
zakładu energetycznego, z tego względu moc insta-
lacji PV powinna być optymalnie dobrana do prze-
widywanego zużycia energii.

Koszty inwestycji oraz finansowanie

Podjęcie decyzji o instalacji pompy ciepła oraz 
paneli fotowoltaicznych już na etapie projekto-
wania domu, pozwala na znaczne zminimalizowa-
nie kosztów inwestycyjnych. Pompa ciepła może 
być umieszczona praktycznie w dowolnym po-
mieszczeniu nie zajmując na podłodze więcej niż 
0,5 m2. Oznacza to, że inwestor nie musi budować 
kotłowni, komina czy magazynu opału. wykorzy-
stanie dachu o prostej konstrukcji (płaskiej albo 
jedno lub dwuspadowej), często pozwala dodat-
kowo obniżyć koszty inwestycji, co w konsekwen-
cji w pełni lub częściowo może pokryć koszty in-
westycyjne instalacji fotowoltaicznej. 
Dodatkowym wsparciem finansowym na zakup 
nie tylko paneli fotowoltaicznych NIBE PV, ale tak-

że pompy ciepła NIBE może być dofinansowanie 
w ramach rządowego programu Czyste Powietrze 
oraz organizowanej przez producenta – „szwedzkiej 
Dotacji do pomp ciepła NIBE”. Od 1 marca 2019 r.  
trwa nowa edycja szwedzkiej Dotacji do pomp cie-
pła NIBE do 10 000 zł, w której 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 ze-
stawem paneli fotowoltaicznych NIBE PV. Dotację 
w wysokości 10000 zł można otrzymać na zakup 
pompy ciepła, rekuperatora oraz zestawu paneli fo-
towoltaicznych NIBE PV. szwedzką Dotację marki 
NIBE, można łączyć z ulgą podatkową oraz dotacją 
w ramach programu NFOŚigw Czyste Powietrze.

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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Nagrodzony Złotym Medalem Targów ENEX wielozadaniowy 
system grzewczy NIBE wykorzystujący w 100% energię odnawialną. 
Inteligentny system NIBE składający się z powietrznej pompy ciepła 
NIBE sPLIT, rekuperatora Ers 10-400, zestawu fotowoltaicznego 
NIBE PV oraz zaawansowanego sterownika sMO 40 pełni funkcje 
ogrzewania/chłodzenia, produkcji c.w.u. i wentylowania obiektów 
mieszkalnych, a także produkcji energii elektrycznej ze słońca
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Powietrzne pompy ciepła typu monoblok są 
w całości produkowane i montowane w fabryce. 
wszystkie elementy – wentylator, parownik, sprężar-
ka, zawór rozprężny oraz skraplacz – zamknięte są  
w jednym urządzeniu. Całość połączeń instalacji we-
wnątrz pompy zawierających gaz chłodniczy wyko-
nywana jest również w czasie procesu produkcji. 
układ termodynamiczny zostaje napełniony gazem 
chłodniczym, następnie szczelnie zamknięty i prze-
testowany w sposób niezwykle skrupulatny. Pompa 
ciepła jest więc hermetyczna.
Monoblokowe pompy ciepła stiebel Eltron to świet-
ne rozwiązanie w przypadku modernizacji starego 
systemu grzewczego i wymiany starych kotłów na 
ekologiczne ogrzewanie. Można na nie uzyskać do-
tację z rządowego programu Czyste Powietrze oraz 
ulgę podatkową. gwarantują niezależność energe-
tyczną i komfort użytkowania.
Naprawdę warto!

Zalety dla użytkowników
• Wysoka sprawność i energooszczędność dzięki 
technologii inwerterowej.
• Komfort ciepłej wody użytkowej.
• Cicha praca dzięki inteligentnej funkcji odmrażania 
oraz trybowi pracy sILENT MODE.
• Aktywne chłodzenie budynku w lecie.
• Monoblokowa konstrukcja do zewnętrznego montażu.
• Montaż bez konieczności posiadania uprawnień do 
obsługi obiegów chłodniczych.
• Wygodna obsługa za pomocą urządzeń mobilnych 
w połączeniu z siecią ISG*.

• Współczynnik COP przy P7/W35 (wg EN 14511): 4,76.
• Niewielkie wymiary (wys./szer./głęb.): 812/1152/524 mm.
• Klasa efektywności energetycznej A++.
• Certyfikat KEYMARK potwierdzający kontrolę jakości, 
testy wydajności wg norm uE.
• Pełna 3-letnia gwarancja z możliwością przedłużenia 
do 5 lat.
* Osprzęt dodatkowy

8xNAJ, czyli najważniesze argumenty dla inwestora!
•		 NAJlepsza cena na rynku za monoblokową, po-
wietrzną pompę ciepła hPA-O 8 Cs Plus flex set  
w pakiecie od sTIEBEL ELTrON.
•		 NAJlepszy stosunek jakości monoblokowej pom-
py ciepła do ceny: otrzymujesz sprawdzony w pol-
skich warunkach system grzewczy do domu od mar-
kowego producenta.
•		 NAJlepsze rozwiązanie systemu grzewczego dla 
portfela. Możesz uzyskać dodatkowe wsparcie fi-
nansowe z rządowego programu CZYsTE POwIE-
TrZE oraz wykorzystać ulgę podatkową.
•		 NAJbardziej przystępna powietrzna, monoblokowa 
pompa ciepła od sTIEBEL ELTrON. Dostępna od zaraz.
•		 NAJbardziej bezpieczna, kompaktowa, herme-
tycznie zamknięta na etapie produkcji konstrukcja 

Monoblokowa, powietrzna pompa ciepła HPA-O 8CS Plus wyznacza nowe 
standardy ogrzewania w segmencie domów jednorodzinnych. Ze względu 
na minimalną emisję dźwięku pompa może być stosowana nawet w wąskich 
przestrzeniach między budynkami. Nowoczesna technologia inwerterowa 
zapewnia wysoką wydajność. Najwyższa jakość, efektywność i bezawaryjność 
oraz atrakcyjny wygląd pomp serii HPA-O 8CS Plus bardzo szybko trafiły w gusta 
firm instalatorskich oraz użytkowników końcowych.

Zestaw z powietrzną 
pompą ciepła  
w najniższej cenie  
na rynku

Ciekawe propozycje Stiebel Eltron

Podstawowe zadania monoblokowej pompy ciepła
•  ogrzewanie domu
•  przygotowanie ciepłej wody użytkowej
•  chłodzenie w upalne dni
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stiebel Eltron-Polska sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 warszawa
tel. 22 609 20 30, faks 22 609 20 29
www.stiebel-eltron.pl
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monoblokowa do instalacji na zewnątrz domu.
•		 NAJcichsza praca jednostki zewnętrznej. Dla Two-
jego komfortu i sąsiadów. Poziom mocy akustycznej 
wynosi tylko 50 dB.
•		 NAJrostszy montaż systemu dla instalatora, bez-
płatny nadzór uruchomienia. Dodatkowo serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny sTIEBEL ELTrON
•		 NAJwyższy prestiż dołączenia do grona klientów 
sTIEBEL ELTrON: osób myślących ekologiczne, świa-
domych efektywności energetycznej i długotermino-
wych oszczędności w budżecie domowym.

Zobacz pakiety z inwerterową, monoblokową 
pompą ciepła HPA-O 8 CS Plus

Dokładnie skonfigurowane pakiety dedykowane są 
do domów o powierzchni poniżej 200 m2. Mają po-
tencjał, który można szybko wykorzystać i zastoso-
wać w nowym budownictwie, ale świetnie spraw-
dzają się też w domach modernizowanych. 
Nowe zestawy łączą wysoką jakość z pierwszorzęd-
ną wydajnością i bardzo atrakcyjnym stosunkiem 
ceny do wydajności.

1 Pakiet hPA-O 8 Cs Plus flex set (z modułem hy-
draulicznym);
2 Pakiet hPA-O 8 Cs Plus compact set t (z wieżą hy-
drauliczną hsBB 200 Classic z wbudowanym modu-
łem hydraulicznym i zasobnikiem c.w.u.);
3 Pakiet hPA-O 8Cs Plus compact D set (z wieżą hy-
drauliczną z wbudowanym modułem hydraulicznym, 
zasobnikiem buforowym i c.w.u.).

Zestaw z monoblokową 
powietrzną pompą  
w najniższej cenie na rynku!
stiebel Eltron przygotował specjalną promocyj-
ną cenę za zestaw (1) z monoblokową powietrz-
ną pompą ciepła hPA-O 8 Cs Plus set flex.
w zestawie oprócz pompy ciepła użytkownik otrzy-
muje moduł hydrauliczny hM Trend, który charak-
teryzuje się wysoką integracją istotnych elementów 
systemu grzewczego, co korzystnie wpływa na obni-
żenie czasu montażu i estetykę wykonania instalacji. 
w module hM Trend zintegrowano między innymi:
• regulator pracy systemu WPM3, który zapewnia 
w pełni automatyczną pracę systemu pompy cie-
pła oraz regulację instalacji grzewczej w funkcji 
temperatury zewnętrznej;
• elektroniczną pompę obiegową układu c.o./c.w.u.;
• wielostopniową grzałkę elektryczną o mocy 
maksymalnej 8,8 kw;
• naczynie przeponowe układu c.o. o pojemno-
ści 24 litrów;
• zawór bezpieczeństwa.
Cena katalogowa zestawu: 25 900 zł netto

Promocyjna, NAJniższa na rynku cena zestawu:  
19 950 zł netto 1

2

3
WIęCEJ INFORMACJI O PROMOCJI
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Wszystkie kotły kondensacyjne o mocy nieprze-
kraczającej 50 kw, będące obecnie w ofercie naszej 
firmy, mają klasę sezonowej efektywności energe-
tycznej A w przypadku ogrzewania pomieszczeń,  
a w przypadku kotłów dwufunkcyjnych również pod-
grzewania ciepłej wody, dlatego też idealnie wpisu-
ją się w założenia programu Czyste Powietrze.  
Zastosowanie komponentów najnowszej generacji 
gwarantuje bardzo niską emisję NOx na poziomie 
nieprzekraczającym 56 mg/kwh, co sprawia że zali-
czają się do najwyższej klasy 6.

jednym z czołowych modeli kotłów kondensacyjnych 
marki Termet jest ECOCONDENS GOLD PLUS. Kotły 
kondensacyjne z tej serii to innowacyjne, niezawod-
ne urządzenia oferowane w zakresie mocy od 20 do 
35 kw, zarówno w wersji jedno-, jak i dwufunkcyjnej 
znajdujące zastosowanie w instalacjach ogrzewa-

nia grzejnikowego i podłogowego oraz do przygoto-
wania c.w.u. Ogromną zaletą jest niezwykle szero-
ki zakres modulacji mocy (zakres od 11 do 100%),  
co w połączeniu z małymi gabarytami jest idealnym 
rozwiązaniem dla małych przestrzeni.

ECOCONDENS SILVER to jeden z najnowocześniej-
szych kotłów na rynku europejskim wykorzystujący 
efekt kondensacji do celów grzewczych. Dzięki zasto-
sowaniu nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych 
charakteryzuje się on bardzo ekonomiczną oraz wy-
dajną pracą, które pozwalają obniżyć koszty eksplo-
atacji. szeroki zakres modulacji (12-100%) pozwala 
na optymalną pracę urządzenia, nawet gdy zapo-
trzebowanie na ciepło jest niskie. Dodatkową zaletą 
urządzenia jest zwiększona wydajność wody użytko-
wej w stosunku do kotłów podobnej klasy, przepływ 
przy Δt=30°C wynosi nawet do 19 l/min.

ECOCONDENS SLIM jest natomiast jednym z naj-
mniejszych kotłów kondensacyjnych oferowanych na 
rynku. głębokość kotła wynosząca zaledwie 250 mm,  

Mając na uwadze coraz większe problemy z czystością powietrza na terenie 
całego kraju, firma Termet S.A. oferuje klientom niezwykle ekologiczne  
i przyjazne środowisku naturalnemu urządzenia grzewcze spełniające wymogi 
programu Czyste Powietrze. Nowoczesne kotły kondensacyjne podczas spalania 
gazu nie emitują do atmosfery szkodliwych pyłów, dlatego stanowią idealne 
rozwiązanie w walce ze smogiem. 

Kotły kondensacyjne 
marki Termet

Spełniające wymogi programu Czyste Powietrze

Wśród szerokiej gamy kotłów kon-
densacyjnych marki Termet wyróżnić 
można:
· EcoCondens Gold Plus
· EcoCondens Silver
· EcoCondens Slim
· EcoCondens Integra II Plus 
· EcoCondens Solid Plus 

Wszystkie kot³y kondensacyjne o mocy nie 
przekraczaj¹cej 50 kW, bêd¹ce obecnie w ofercie 
naszej firmy, posiadaj¹ klasê sezonowej 
efektywnoœci energetycznej A w przypadku 
ogrzewania pomieszczeñ, a w przypadku kot³ów 
dwufunkcyjnych równie¿ podgrzewania ciep³ej 
wody, dlatego te¿ idealnie wpisuj¹ siê w za³o¿enia 
programu Czyste Powietrze. Zastosowanie 
komponentów najnowszej generacji gwarantuje 
bardzo nisk¹ emisjê NOx na poziomie nie 
przekraczaj¹cym 56mg/kWh, co sprawia ¿e 
zaliczaj¹ siê do najwy¿szej klasy 6.

Maj¹c na uwadze coraz wiêksze problemy z czystoœci¹ powietrza na 
terenie ca³ego kraju firma Termet S.A. oferuje klientom niezwykle 
ekologiczne i przyjazne œrodowisku naturalnemu urz¹dzenia grzewcze 
spe³niaj¹ce wymogi programu Czyste Powietrze. Nowoczesne kot³y 
kondensacyjne podczas spalania gazu nie emituj¹ do atmosfery 
szkodliwych py³ów, dlatego stanowi¹ idealne rozwi¹zanie w walce ze 
smogiem. 

W œ r ó d  s z e r o k i e j  g a m y  k o t ³ ó w  
kondensacyjnych marki Termet wyró¿niæ mo¿na:

? EcoCondens Gold Plus
? EcoCondens Silver
? EcoCondens Slim
? EcoCondens Integra II Plus 
? EcoCondens Solid Plus 

ECOCONDENS SILVER  t o  j eden  z  
najnowoczeœniejszych kot³ów na rynku europejskim 
wykorzystuj¹cy efekt kondensacji do celów 
grzewczych. Dziêki zastosowaniu nowoczesnych 
rozwi¹zañ konstrukcyjnych charakteryzuje siê on 
bardzo ekonomiczn¹ oraz wydajn¹ prac¹, które 
pozwalaj¹ obni¿yæ koszty eksploatacji. Szeroki zakres 
modulacji (12%-100%) pozwala na optymaln¹ pracê 
urz¹dzenia nawet gdy zapotrzebowanie na ciep³o jest 
niskie. Dodatkow¹ zalet¹ urz¹dzenia jest zwiêkszona 
wydajnoœæ wody u¿ytkowej w stosunku do kot³ów 
podobnej klasy, przep³yw przy Ät=30°C wynosi nawet 
do 19 l/min.

ECOCONDENS SLIM jest natomiast jednym 
z najmniejszych kot³ów kondensacyjnych 
oferowanych na rynku. G³êbokoœæ kot³a wynosz¹ca 
zaledwie 250 mm, umo¿liwia monta¿ w ma³ych i 
ciasnych wnêtrzach. Kocio³ ten dostêpny jest w dwóch 
wersjach: jednofunkcyjnej (20 kW) - z mo¿liwoœci¹ 
pod³¹czenia zasobnika c.w.u., oraz dwufunkcyjnej 
(20/25) – z przep³ywowym podgrzewaniem ciep³ej 
wody. W urz¹dzeniu zastosowano nowoczesny 
wymiennik ciep³a o wysokiej sprawnoœci i du¿ej 
odpornoœci na korozjê.

Montuj urz¹dzenia 

firmy termet, 

zbieraj TALONY 

i wymieniaj je na 

GOTÓWKÊ lub 

NAGRODY!

J e d n y m  z  c z o ³ o w y c h  m o d e l i  k o t ³ ó w  
k o n d e n s a c y j n y c h  m a r k i  Te r m e t  j e s t  
E C O C O N D E N S  G O L D  P L U S .  K o t ³ y  
kondensacyjne z tej serii to innowacyjne, 
niezawodne urz¹dzenia oferowane w zakresie 
mocy od 20 do 35 kW, zarówno w wersji jedno jak i 
dwufunkcyjnej znajduj¹ce zastosowanie w 
instalacjach ogrzewania grzejnikowego jaki i 
pod³ogowego oraz do przygotowania c.w.u. 
Ogromn¹ zalet¹ jest niezwykle szeroki zakres 
modulacji mocy (zakres od 11 do 100%) co w 
po³¹czeniu z ma³ymi gabarytami jest idealnym 
rozwi¹zaniem dla ma³ych przestrzeni.

Serwisancie i Instalatorze!

KLIKNIJ I 
SPRAWD�!

http://www.instalreporter.pl
https://www.termet.com.pl/strefa-autoryzowanego-instalatora/5/news/9/entry/82
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umożliwia montaż w małych i ciasnych wnętrzach. 
Kocioł ten dostępny jest w dwóch wersjach: jedno-
funkcyjnej (20 kw) – z możliwością podłączenia za-
sobnika c.w.u. oraz dwufunkcyjnej (20/25) – z przepły-
wowym podgrzewaniem ciepłej wody. w urządzeniu 
zastosowano nowoczesny wymiennik ciepła o wyso-
kiej sprawności i dużej odporności na korozję.

Kocioł ECOCONDENS INTEGRA II PLUS z wbudowa-
nym zasobnikiem stanowi w pełni zoptymalizowaną 
jednostkę grzewczą gwarantującą komfortowe użyt-
kowanie zarówno jeśli chodzi o centralne ogrzewanie, 
jak i ciepłą wodę. Dodatkową zaletą takiego rozwią-
zania jest pewność, że nie wymaga montażu dodat-
kowych elementów jak również wydzielania specjal-
nego miejsca na zasobnik. ECOCONDENs INTEgrA II 
PLus jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto 
ceni sobie wysoki komfort ciepłej wody lub też po-
szukuje wielofunkcyjnego urządzenia, zajmującego 
mało miejsca. w kotle istnieje możliwość podłącze-
nia cyrkulacji, która gwarantuje niemal natychmia-
stowy dostęp do c.w.u. 

ECOCONDENS SOLID PLUS to stojący kocioł kon-
densacyjny z wbudowanym zasobnikiem, którego 
pojemność wynosi 107 litrów. Nowoczesny i eleganc-
ki design sprawia, że kocioł idealnie komponuje się 
w każdym wnętrzu. wbudowany zasobnik wykona-
ny jest ze stali nierdzewnej, gwarantuje dostęp do 
ciepłej wody niezwłocznie po odkręceniu kranu.  
Dodatkowo wysoka moc wężownicy zapewnia na-
tychmiastowe podgrzanie wody w zasobniku.

Termet s.A.
58-160 Świebodzice, ul. Długa 13
Infolinia 74 85 60 601
serwis@termet.com.pl
doradztwo@termet.com.pl
www.termet.com.pl
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Użycie komponen-
tów z najwyższej 
półki technicznej 
oraz wysoka jakość 
wykonania pozwo-
liły na objęcie ko-
tłów kondensacyj-
nych marki Termet 
7-letnim okresem 
gwarancji. Zapew-
nia to wiele korzy-
ści m.in. fachową 

opiekę Autoryzowa-
nego Serwisanta Firmowego, regular-
ną kontrolę urządzenia oraz pewność 
i komfort użytkowania wyrobu.
Nowoczesne kotły kondensacyjne 
marki Termet mają również możli-
wość sterowania przez Internet jed-
ną strefą grzewczą za pomocą pakietu 
ROUND lub kilkoma strefami grzew-
czymi za pomocą pakietu EVOHOME. 
Oprócz tego w wybranych modelach 
kotłów istnieje możliwość podłącze-
nia regulatora z komunikacją Open-
-Therm lub regulatora z sygnałem 
0-10V. Natomiast we wszystkich ko-
tłach po podłączeniu czujnika tem-
peratury zewnętrznej jest możliwość 
sterowania pogodowego.

Po raz piąty Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i gospodarki wodnej rozdzieli unijne fundusze 
na projekty z zakresu efektywnej dystrybucji ciepła 
i chłodu. Nabór wniosków rozpocznie się 30 kwiet-
nia i potrwa do 28 czerwca 2019 r. 
Do rozdysponowania jest 100 mln zł. Połowę tego bu-
dżetu pochłoną inwestycje, które są realizowane na 
obszarze miast średnich, miast średnich tracących 
funkcję społeczno-gospodarcze oraz projektów reali-
zowanych na obszarze wskazanym w ZIT (Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne). Do dofinansowania  
z działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 
nie kwalifikują się projekty z terenu województwa ślą-
skiego, które mogą otrzymać wsparcie z poddziała-
nia 1.7.2. O dotacje ubiegać mogą się jedynie projek-
ty realizowane na terenie 
województw, w których 
w czasie trwania nabo-
ru w POIiŚ nie przepro-
wadzono naboru wnio-
sków o dofinansowanie 
na dany typ inwestycji.
Nabór w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 
2014-2020 daje możli-
wość dofinansowania 
takich przedsięwzięć, 
jak: przebudowa istnie-
jących systemów cie-
płowniczych i sieci chło-
du (celem zmniejszenia 
strat na przesyle i dys-
trybucji), budowa przy-

łączy do istniejących budynków i instalacja węzłów 
indywidualnych (skutkująca likwidacją węzłów gru-
powych), budowa nowych odcinków sieci cieplnej 
wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi (w celu 
likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opala-
nych paliwem stałym) oraz podłączenia budynków 
do sieci ciepłowniczej (mające na celu likwidację in-
dywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji).
O wsparcie mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, jed-
nostki samorządu terytorialnego (jsT) oraz działa-
jące w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także 
podmioty świadczące usługi publiczne w ramach re-
alizacji obowiązków własnych jsT nie będące przed-
siębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
Szczegóły unijnego konkursu

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 
– nowy nabór

http://www.instalreporter.pl
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---v-konkurs/art,1,nabor-dla-dzialania-1-5-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu.html


32s t r.0 5 / 2 0 1 9
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Viessmann ma w swojej ofercie wszystkie roz-
wiązania, które można wykorzystać w ramach pro-
gramu Czyste Powietrze. Firma umożliwia w ten 
sposób zrealizowanie całości działań komplekso-

wo, w ramach usług jednej marki. Viessmann ofe-
ruje pełną gamę gotowych rozwiązań w zakresie 
modernizacji lub wykonania nowoczesnych insta-
lacji grzewczych, spełniających szczegółowe wa-

runki i wymogi programu Czyste Powietrze. Dota-
cje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem 
wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i go-
spodarki wodnej.

Jak Viessmann wspomaga beneficjenta?
Zapytanie potencjalnego beneficjenta kierowane jest 
do wybranej firmy partnerskiej Viessmann, która zosta-
ła przeszkolona z obsługi programu Czyste Powietrze.

Od początku września ubiegłego roku w całej Polsce ruszył projekt rządowego programu 
Czyste Powietrze, w którym gminy zapewniają dofinansowanie nowych źródeł ciepła 
i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Dla ułatwienia Viessmann stworzył 
specjalną ofertę dla beneficjentów programu. Dodatkowo od lutego br. wsparł tę ofertę 
specjalną akcją promocyjną Ekosystem Twojego Domu obejmującą urządzenia dedykowane 
do programu Czyste Powietrze w atrakcyjnej cenie.

Viessmann  
aktywnie wspiera  
Czyste Powietrze

POMPA CIEPłA SPlIT VITOCAl 100-S jEST 
ATRAkCyjNyM CENOWO źRóDłEM CIEPłA 
Z WłAśCIWą FIRMIE VIESSMANN WySOką 
jAkOśCIą WykONANIA I EFEkTyWNOśCIą.

VITOCAl 111-S TO ATRAkCyjNA CENOWO, 
kOMPAkTOWA POMPA CIEPłA TyPU SPlIT 
ZE ZINTEGROWANyM PODGRZEWACZEM 
C.W.U. O POjEMNOśCI 220 lITRóW.

NOWE POMPy CIEPłA TyPU SPlIT 
SkłADAją SIę Z jEDNOSTkI 
WEWNęTRZNEj I Z WyjąTkOWO CICHEj 
jEDNOSTkI ZEWNęTRZNEj.

1 2 3

http://www.instalreporter.pl
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2. Firma partnerska dokonuje wstępnej, płatnej 200 zł  
netto kwalifikacji, czy instalacja może zostać zmo-
dernizowana z dotacją programu Czyste Powietrze. 
Koszt późniejszej inwestycji zostanie pomniejszony 
o tę wartość w przypadku jej realizacji.
3. właściciel domu ma możliwość zlecenia audytu 
swojej obecnej instalacji. Audyt wykonywany jest 

przez współpracujące z Viessmann 
sp. z o.o. firmy doradcze na tere-
nie całego kraju. Pomimo że audyt  
nie jest wymagany do złożenia wnio-
sku, rekomendowane jest jego wyko-
nanie. Koszt audytu to 1000 zł (brut-
to), jest kosztem kwalifikowanym do 
dotacji!
4. Potencjalny beneficjent otrzymuje 
dedykowaną ofertę spełniającą wy-
magania programu Czyste Powietrze.
5. Firma partnerska Viessmann poma-
ga w wypełnieniu wniosku o dotację.

Dlaczego warto skontaktować się 
z firmą Viessmann? 
· Pomaga przy wypełnianiu wniosków.
· Proponuje sprawdzoną technologię 
spełniającą warunki Programu.
· Oferuje dobór urządzeń i komplek-
sowe wykonanie instalacji grzewczej. 

· jest stabilną firmą, która działa na rynku polskim 
od wielu lat.
· Zapewnia profesjonalny serwis i wsparcie techniczne.

W lutym 2019 r., pod hasłem Ekosystem Twoje-
go Domu, wystartowała z kolei akcja promocyj-
na Viessmann. 

Promocja obejmuje specjalny pakiet usług do-
stępny dla wszystkich klientów, którzy do koń-
ca czerwca br. zakupią objęte promocją urzą-
dzenie firmy. 
Ekosystem Twojego Domu to akcja promocyjna – 
program Viessmann obejmująca specjalne pakiety 
kompletnych systemów grzewczych dla klientów in-
dywidualnych. w ramach promocji klient końcowy, 
który zdecyduje się na zakup wyszczególnionych ze-
stawów urządzeń, w pakiecie otrzyma również mon-
taż i uruchomienie urządzenia przez autoryzowa-
nych specjalistów Viessmann, Program wydłużonej 
gwarancji (5 lat gwarancji) oraz dodatkowy osprzęt 
w przypadku wybranych zestawów.

Akcją promocyjną objęte są następujące 
urządzenia firmy Viessmann:
• pompy splitowe (grupa s) – fot. 1, 2, 3;

• kondensacyjne centrale grzewcze Vitodens 222-F  
– fot. 4;

• pakiety gazowych kotłów kondensacyjnych – fot. 5  
- Vitodens 200 z zasobnikiem 120 litrów od 13 do 35 kw 
- Vitodens 200 z zasobnikiem 150 litrów od 13 do 35 kw

• rekuperatory Vitovent 300-w 300 i 400 m3 – fot. 6;
• fotowoltaika. 

szczegóły promocji dostępne w regulaminie na stro-
nie www.ekosystemdomu.pl. Promocja trwa od  
15 lutego do 30 czerwca 2019 roku.

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 wrocław
www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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kONDENSACyjNE CENTRAlE GRZEWCZE 
VITODENS 222-F PRZEkONUją 
WySOką WyDAjNOśCIą PODGRZEWU 
C.W.U. ORAZ REGUlACją ZA POMOCą 
APlIkACjI NA URZąDZENIA MOBIlNE.

GAZOWE, WISZąCE kOTły kONDENSACyjNE 
Z WyMIENNIkIEM CIEPłA INOx-RADIAl, 
PAlNIkIEM CylINDRyCZNyM MATRIx ORAZ 
ZDAlNyM STEROWANIEM ZA POMOCą 
APlIkACjI MOBIlNEj.

SySTEM WENTylACjI MECHANICZNEj 
Z ODZySkIEM CIEPłA Z CENTRAlą 
VITOVENT 300-W ZAPEWNIA ZDROWy 
klIMAT WEWNąTRZ POMIESZCZEń.

4 5 6
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Zestawy zaworów kątowych
uniwersalne zestawy zaworów kątowych (fot. 1) 
do podłączenia kotła gazowego to absolutne mi-
nimum. w takim pakiecie przyłączeniowym zawór 
z.w.u. oraz powrotny z c.o. mają wbudowane filtry 
osadnikowe o filtracji 500 mikronów. Dzięki temu 
rozwiązaniu mamy ochronę nie tylko kotła po stro-
nie powrotu z instalacji grzewczej, ale jednocześnie 
zabezpieczamy przed ewentualnymi nieczystościa-
mi mogącymi się znajdować w wodzie sieciowej. 
uniwersalność ta wynika z tego, że producent wy-
selekcjonował i dokonał konfekcji zestawów pod 
wszystkich producentów kotłów obecnych na pol-
skim rynku. Zawory mają luźną nakrętkę (półśru-
bunek) i zestaw uszczelek. uzupełnieniem tego jest 
zawór gazowy kątowy ½ lub ¾". Zastosowanie tego 
rozwiązania skraca czas montażu kotła o około 2 h, 
podnosząc jednocześnie estetykę. Zawory z filtra-
mi są dostępne w rozmiarach ½" i ¾" PN 16. Zawo-
ry odcinające to również średnice ½" i ¾" z ciśnie-
niem nominalnym PN 25. 

Separator T3 i T4 
Najbardziej zaawansowaną formą ochrony instala-
cji przed zanieczyszczeniami ferromagnetycznymi  
i biologicznymi jest zastosowanie małogabarytowe-
go separatora zanieczyszczeń z filtrem magnetycz-
nym i obejściem, znanego pod nazwą handlową jako 
separator T3 (fot. 2) i T4 (fot. 3).

Ten mini filtr magnetyczny z separatorem zanieczysz-
czeń, półśrubunkowym kątowym przyłączem do ko-
tła, wyposażony jest w zintegrowany zawór obejścio-
wy i odcinający oraz zawór zwrotny. Charakteryzuje 
go szybki i łatwy montaż pod kotłem. Zajmuje mało 
miejsca dzięki niewielkim wymiarom: szerokości 5 cm, 
wysokości 15 cm. w jednym urządzeniu skumulowa-
ne są trzy funkcje: zawór odcinający, filtr magnetycz-
ny i separator osadów (odstojnik). Zaprojektowano 
je tak, aby zawór zwrotny na wyjściu separatora za-
pobiegał opróżnianiu kotła podczas płukania filtra. 

Najgroźniejszym jednak zjawiskiem jest progre-
sywna obecność odkładających się w rurach związ-
ków wapnia, żelaza i osadów biologicznych, przy-
czyniających się do spadku sprawności, jak i krótszej 
żywotności systemu. Z kolei ekonomika produkcji 
szeroko rozumianych urządzeń grzewczych, jak  
i optymalizacja materiałowa tych procesów powo-
duje, że dzisiejsze kotły gazowe wymagają szczegól-
nej ochrony pomp zmiennobrotowych i wymienni-
ków wtórnych. Każde zanieczyszczenie, które trafi  
z instalacji do kotła gazowego, może być początkiem 
kosztownej przygody z serwisem. wszak wymiana 
pompy w kotle czy wymiennika płytowego to koszt 
powyżej 1000 zł. 
Poniżej przedstawimy kilka nowatorskich rozwią-
zań, które nie tylko pozwolą uniknąć opisanych pro-
blemów, ale także skrócą czas montażu urządzeń, 
podniosą estetykę wykonania, a zarazem poświad-
czą profesjonalizm wykonawcy.

Montaż elementu instalacji, będącego zabezpieczeniem kotła gazowego to dziś 
standard pracy profesjonalnego instalatora. Zanieczyszczenia powstające w wyniku 
procesów chemicznych zachodzących w instalacji, a wynikające z różnorodności 
typów materiałów tam zastosowanych to problem każdego, nawet prawidłowo 
wykonanego systemu grzewczego. Niejednokrotnie ich przyczyną są pozostałości  
z procesów produkcyjnych armatury, jak i również zwykła, ludzka nieuwaga.

4  Zintegrowany zawór 3-funkcyjny ma trzy położenia dźwigni

1

2 3

ON OFF By-PAS

Ochrona  
kotła gazowego 

Praktyczne rozwiązania Top-therm Polska dla instalatorów

Michał kaSPerSki

http://www.instalreporter.pl
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Przezroczysty korpus odstojnika (z mosiężną wkład-
ką) pozwala sprawdzić wizualnie stan wkładu filtra-
cyjnego i wody w układzie grzewczym. wkład ze sta-
li nierdzewnej o podwójnej 500-mikronowej siatce 
skutecznie filtruje osady z miedzi i aluminium, któ-
re nie są wychwytywane przez magnes jako mate-
riały nieżelazne. Natomiast zanieczyszczenia zawie-
rające żelazo zatrzymywane są przez silny magnes 
neodymowy o indukcji 1,1 Tesli. separator wyposa-
żony jest w zawór spustowy do jego przepłukiwania.
urządzenie to w chwili obecnej, to jedyny tak wielo-
funkcyjny separator na rynku, realizujący praktycz-
nie wszystkie formy ochrony urządzenia grzewczego.

Rozwiązania „ekonomiczne”
FILTErBALL (fot. 5) to jedyny w swoim rodzaju kom-
paktowy produkt w obszarze techniki zaworowej. 
Połączenia zaworu kulowego (pełny przelot) z wbu-
dowanym filtrem w kuli, dodatkowo osadzonym na 
stelażu z kompozytu, pozwala na niespotykaną do-
tychczas integrację instalacji. Zmniejszona liczba 
połączeń, użytych materiałów, a przede wszystkim 
miejsca i czasu montażu (możliwość montażu w do-
wolnej pozycji) w stosunku do obecnie dostępnych 
rozwiązań w instalacjach, to niepodważalne atuty 
tego urządzenia. wycięty dodatkowo frez na korpusie  
sita i zaworu uniemożliwia niewłaściwy ponowny 
montaż filtra po dokonanej obsłudze serwisowej. FIL-
TErBALL oferowany jest w rozmiarach: DN 1/2"- PN30 

÷ DN 2"- PN20, zakres temperatury pracy: -10÷100°C, 
filtracja 500 mikronów.
Filtr skośny z wbudowanym magnesem (fot. 6) to 
ekonomiczna alternatywa dla separatorów zanie-
czyszczeń dostępnych na rynku. Ta hybryda filtra 
skośnego, ze względu na niewielkie rozmiary oraz 
kompatybilność pozwala na bardzo szerokie zasto-
sowanie w instalacjach, gdzie niezbędne jest dwu-
etapowe oczyszczanie czynnika c.o.: mechaniczne  
i magnetyczne. Obsługa magnesu (o amplitudzie 0,5 T)  
to prosta czynność, polegająca na jego wykręceniu 
(zintegrowany jest ze specjalną nakrętką umieszczo-
ną w korku, uszczelnioną o-ringiem) bez narusza-
nia struktury materiału korka i instalacji. Dostępne 
rozmiary: PN20, DN 1/2 ÷ DN 2", temperatura pra-
cy: -10÷150°C, wykonane ze stopu mosiądzu zgod-
nie z EN 12165-Cw617N-Dw, filtracja 650 mikronów.
reasumując, zastosowanie któregokolwiek rozwią-
zania przedstawionego powyżej, bezapelacyjnie 
podniesie poziom ochrony instalacji i urządzenia 
grzewczego, a tym samym uchroni użytkownika 
przed zbędnymi kosztami awarii i serwisu, a jedno-
cześnie podniesie poziom sprawności instalacji 
ogrzewania.

5  Zawór z filtrem w kuli Filterball 6  Filtr osadnikowy z magnesem 

Dowiedź się więcej o ofercie 
Top-therm Polska

BOŚ i NFOŚiGW – modernizacji baterii 
koksowniczej w Koksowni Przyjaźń

Bank Ochrony Środowiska, którego udziałowcem 
jest NFOŚigw, podpisał 14 maja br. z jastrzębską 
spółką węglową umowę na finansowanie moderni-
zacji baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń.  
wysokość udzielonego kredytu to 60,1 mln zł.
warto przypomnieć, że w ekologiczne działania śląskiej 
spółki już wcześniej włączył się NFOŚigw, który przy-
znał pożyczkę na inwestycję jsw KOKs s.A. w grud-
niu 2018 r. podpisano stosowną umowę w tej sprawie. 
Przydzielone dofinansowanie – 134 mln zł – pochodzi 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020, działanie 1.2 Promowanie efektywno-
ści energetycznej i korzystania z odnawialnych źró-
deł energii w przedsiębiorstwach. szacowana wartość 
całego projektu jsw KOKs s.A. to blisko 220 mln zł.
Projekt przewiduje budowę bloku energetycznego opa-
lanego gazem koksowniczym, który będzie dyspono-
wał mocą elektryczną ok. 28 Mwe oraz wymiennika cie-
płowniczego z mocą cieplną ok. 37 Mwt. Nowo powstały 

blok ma być zlokalizowany w północno-zachodniej czę-
ści Koksowni radlin, w radlinie przy ul. hutniczej 1.
Obecnie powstający tam podczas produkcji koksu 
gaz koksowniczy jest oczyszczany i zużywany na po-
trzeby własne koksowni oraz sprzedawany do Elektro-
ciepłowni Marcel. Niewykorzystana nadwyżka gazu 
dotychczas była jednak spalana bezproduktywnie 
na odpustnicy gazu. strata ta sięgała nawet do 14% 
produkcji gazu w 2016 r. i 9,3% w 2017 r.
Ten „zbędny” gaz koksowniczy stanie się teraz paliwem, 
którym będzie opalany nowy blok energetyczny. gaz 
jest pozyskiwany na terenie Koksowni radlin w proce-
sie suchej destylacji węgla kamiennego w temperatu-
rze 900-1100°C – w piecu koksowniczym pozbawionym 
dostępu tlenu. „Odzyskane” paliwo zostanie w pełni wy-
korzystane do produkcji elektryczności i ciepła – zarów-
no na rzecz zwiększających się potrzeb koksowni, jak  
i dla odbiorców zewnętrznych, w tym mieszkańców ra-
dlina w województwie śląskim (powiat wodzisławski).

http://www.instalreporter.pl
https://top-therm.pl/
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W wysokich budynkach rury wentylacyjne  
w instalacjach kanalizacyjnych zajmują dużo 
miejsca. Dzięki nowej technologii Geberit 
SuperTube można z nich całkowicie zrezygnować. 
jest to możliwe dzięki zastosowaniu rur 
o mniejszych średnicach, przy czym ich 
przepustowość jest prawie taka sama, jak  
w tradycyjnych instalacjach. Możliwe jest również 
układanie bez spadku rur poziomych o długości 
do sześciu metrów. System Geberit SuperTube  
jest dostępny na rynku od kwietnia 2019 r.

Ciągły słup powietrza ma kluczowe znaczenie dla 
uzyskania dodatkowego miejsca i uproszczenia pla-
nowania instalacji kanalizacyjnych w wysokich bu-
dynkach. jest to możliwe dzięki nowej technologii ge-
berit superTube, opartej na kształtce geberit sovent 
i dwóch kolanach, zoptymalizowanych pod kątem 
przepływu. To nowatorskie rozwiązanie geberit  
PE sovent powoduje, że w instalacji tworzy się cią-
gły słup powietrza, dzięki czemu niepotrzebne są 
dodatkowe rury wentylacyjne.
– Kształtka Geberit PE Sovent wprawia ścieki w ruch 
wirowy, wytwarzając ten sposób ciągły słup powietrza 
w środku. Zwiększa to przepustowość, a jednocześnie 
umożliwia stosowanie rur o stosunkowo małych średni-
cach – wyjaśnia Adam Pillich, dyrektor ds. produktów  

z firmy geberit. – Zwykle, gdy następuje zmiana kie-
runku przepływu, słup powietrza zapada się, dlatego 
potrzebne są rury wentylacyjne. Zastosowanie naszej 
technologii likwiduje ten problem. Nasze nowe kolana  
– Geberit PE BottomTurn i Geberit PE BackFlip – za-
pewniają utrzymanie słupa powietrza nawet przy 
zmianie kierunku przepływu i umożliwiają rezygna-
cję z rur wentylacyjnych.

Utrzymywanie kolumny powietrza 
przy zmianie kierunku

Dwa kolana zapewniają utrzymanie słupa powietrza 
nawet przy zmianie kierunku przepływu, gwarantu-
jąc w ten sposób właściwą wentylację. 

Technologia Geberit SuperTube 
Oszczędność miejsca, dzięki zoptymalizowanej hydraulice ścieków

Zoptymalizowane pod względem hydraulicznym dwa nowe kolana BottomTurn i BackFlip oraz 
kształtka sovent stanowią podstawowe elementy technologii geberit superTube, zapewniającej 
utrzymywanie ciągłego słupa powietrza w instalacji kanalizacyjnej

http://www.instalreporter.pl
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wbudowany w kolano rozdzielacz przepływu geberit  
PE BottomTurn powoduje, przed zmianą kierunku, 
przekształcenie przepływu pierścieniowego w pionie 
kanalizacyjnym na przepływ warstwowy. Dzięki temu 
stabilny słup powietrza jest również utrzymywany  
w rurociągu poziomym. Na końcu poziomej rury, dzię-
ki specjalnej konstrukcji kolana geberit PE BackFlip, 
przepływ ścieków jest ponownie zamieniany na prze-
pływ pierścieniowy bez zakłócania słupa powietrza.
właściciele budynków, architekci i inżynierowie sani-
tarni na ogół starają się uzyskać jak największą po-
wierzchnię mieszkalną, zatem planowanie instalacji 
kanalizacyjnej jest szczególnie ważne. Dzięki techno-
logii geberit superTube można uprościć planowanie 
instalacji i zaoszczędzić miejsce, ponieważ nie trze-
ba już montować równoległych rur wentylacyjnych.

Oszczędność miejsca i moc

Połączenie kształtki PE sovent i nowych kolan  
z technologią superTube umożliwia inżynierom sa-
nitarnym projektowanie rurociągów z zastosowa-
niem rur o znacznie mniejszych średnicach. system 
superTube sprawia, że dzięki pozbyciu się rur wenty-
lacyjnych, można także zmniejszyć szachty instala-
cyjne. Dotyczy to również przestrzeni wewnątrzsufi-
towej. rury poziome, o długości do sześciu metrów, 
można teraz układać przy podłączaniu do rury zbior-
czej w sposób ciągły, bez spadku. Oznacza to, że 
zawiesia sufitowe można mocować bardzo blisko 
stropu betonowego, osiągając dużą przepustowość –  
do 12 litrów na sekundę. Kolejną korzyścią dla inży-
nierów sanitarnych jest uproszczenie planowania 
ciągłego rurociągu.

Minimalizowanie nakładu pracy

Dzięki technologii geberit superTube inżynierowie 
sanitarni będą mogli realizować instalacje kanaliza-
cyjne bez rur wentylacyjnych. Instalatorzy również 
odniosą korzyści. Dzięki rezygnacji z rury wentyla-
cyjnej i zastosowaniu rur o mniejszych wymiarach, 
zużyją na nie mniej materiału, a postęp robót na bu-
dowie będzie znacznie szybszy.

geberit sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl
geberit.pl@geberit.com
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wieża badawcza – przed wprowadzeniem produktu na 
rynek, inżynierowie firmy geberit przetestowali nową 
technologię superTube w rapperswil-jona (szwajcaria), 
w siedzibie głównej, przy użyciu 30-metrowej wieży 
badawczej

1  Konwencjonalna rura odpływowa o średnicy DN 160 i równoległa rura wentylacyjna o średnicy DN 90
2  rura odpływowa w systemie geberit superTube o średnicy DN 100 jest stosowana w sposób 
ciągły i bez dodatkowej rury wentylacyjnej. rury poziome są na odcinkach o długości do 6 m 
układane bez spadku

1 2
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Od wniosku po wykonanie 
przyłącza

składając wniosek o podłączenie obiektu do sie-
ci wodociągowej, należy określić charakter plano-
wanej inwestycji oraz podać dwie wielkości: śred-
nie dobowe zapotrzebowanie na wodę Qdśr [m3/d]  
i maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę 
Qhmax [dm3/s]. wielkości te należy obliczyć w opar-
ciu o rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 
14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zu-
życia wody (Dz.u. Nr 8, poz. 70), na podstawie licz-
by mieszkańców (lub innej jednostki odniesienia, 
adekwatnej do danego obiektu) oraz odpowied-
nich współczynników nierównomierności dobo-
wej i godzinowej. 
Dla mniejszych budynków, jak domy jednorodzinne 
na ogół wystarczające jest podanie operatorowi lo-
kalnej sieci wodociągowej planowanej liczby miesz-
kańców i/lub lokali oraz sposobów wykorzystania 
wody w obiekcie. w wypadku braku technicznych 
możliwości zaopatrzenia w wodę, lub przejęcia ście-
ków oraz gdy inwestycja nie spełniała wymogów ra-
cjonalności techniczno-ekonomicznej (za mały roz-
biór wody w stosunku do kosztów inwestycyjnych) 
operator sieci wodociągowej może odmówić wy-
dania informacji technicznej wymaganej do wyko-
nania przyłącza. 
jeśli lokalizacja i parametry pobliskich sieci są wy-
starczające do wykonania przyłącza, następuje wy-
danie informacji technicznej, a następnie opracowa-
nie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy. 
Do wystąpienia z wnioskiem o wydanie warunków 
przyłączenia nieruchomości do sieci uprawniona 
jest osoba dysponująca tytułem prawnym do ko-
rzystania z nieruchomości. wniosek powinien za-
wierać między innymi: plan sytuacyjny przyłącza na 
podkładzie aktualnej mapy zasadniczej (ewentual-
nie pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykona-
nia przyłącza), potwierdzenie uprawnień budowla-
nych wykonawcy, potwierdzenie tytułu prawnego 

Na polskim rynku funkcjonuje wiele firm oferujących zestawy przyłączy zimnej wody. jedną z godnych 
uwagi jest firma FERRO, która posiada w swojej ofercie kompletne ZESTAWy PRZyłąCZA ZIMNEj 
WODy DSD15 i kSD20 (DN15 i DN20) z wodomierzem lub bez. 

Przyłącza wody w budynkach 
jednorodzinnych od Ferro

Elementy składowe, wymagania prawne

PRZYŁĄCZE 
ZIMNEJ WODY
ZESTAWY

ZAWÓR 
REGULACYJNY 
GRZYBKOWY

WODOMIERZ*KONSOLA 
WODOMIERZA

ZAWÓR 
ANTYSKAŻENIOWY

NYPEL
REDUKCYJNY

REDUKTOR 
CIŚNIENIA
Z MANOMETREM

ZAWÓR 
KULOWY

*tylko w zestawach:  
KSD15-WM-SET, KSD20-WM-SET www.ferro.pl

NAJWYŻSZA 
JAKOŚĆ 

W KOMPLECIE

W  
ZESTAWIE

TANIEJ!PRZYŁĄCZE ZIMNEJ WODY: ZESTAWY

*tylko w zestawach: KSD15-WM-SET, KSD20-WM-SET

NAJWYŻSZA 
JAKOŚĆ 

W KOMPLECIEW  
ZESTAWIE

TANIEJ!
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do nieruchomości, odpowiednie zgody na wejście 
z robotami budowlanymi celem wykonania przy-
łącza, wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie  
w wodę i odbiór ścieków. 
Po podpisaniu umowy przyłączeniowej inwestor 
pod kontrolą operatora sieci przystępuje do wy-
konania przyłącza. Kolejnym etapem jest wyko-
nanie protokołu odbioru przyłącza na podstawie 
dokumentacji powykonawczej. Ostatnim krokiem 
jest zawarcie umowy na dostarczenie wody i/lub 
odbiór ścieków, na podstawie której montowany 
jest wodomierz. 

Przyłącza zimnej wody Ferro 
– w zestawach taniej

Firma Ferro pomyślała o skompletowaniu gotowego 
zestawu przyłącza wody zawierającego wszystkie nie-
zbędne elementy (wodomierz, manometr, armaturę 
taką, jak: zawory, reduktory, nypel…). Taki gotowy ze-
staw to nie tylko prostsza decyzja zakupowa dla in-
westora, ale i wielkie ułatwienie dla wykonawcy/in-
stalatora. w ofercie Ferro dostępne są więc kom- 
pletne ZEsTAwY PrZYŁĄCZA ZIMNEj wODY DsD15  
i KsD20 (DN15 i DN20) z wodomierzem lub bez.

Ferro spółka Akcyjna
ul. Przemysłowa 7, 32-050 skawina, 
tel.: +48 12 25 62 100, faks: +48 12 27 67 
606, info@ferro.pl, www.ferro.pl
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Elementy wchodzące w skład zestawów

• ZGR0 - zawór regulacyjny grzybkowy 
(nakrętno-nakrętny, skośny grzybek 
pozwalający na dokładne dozowanie wody 
przy minimalnym otwarciu, uchwyt: pokrętło 
z tworzywa PP, materiał korpusu i głowicy: 
mosiądz maksymalne ciśnienie pracy 2,5 MPa 
(25 bar));

• KSD - konsola wodomierza (regulowany 
rozstaw przyłączy. Możliwość założenia 
plomby, w zestawie uszczelki, wkręty i kołki);

• CDSD AFPLUS - wodomierz (maksymalne 
ciśnienie robocze (MAP): 1,6 MPa (16 bar), 
temperatura robocza od 2°C do 30°C, 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem 
zewnętrznego pola magnetycznego, do 
instalacji wewnątrz budynków);

• ZZA0 - zawór antyskażeniowy (ciśnienie 
nominalne: 1,0 MPa (10 bar), temperatura 
pracy: do 65°C, pozycja pracy: dowolna;

• N1 Z- nypel redukcyjny;
• RC*S - reduktor ciśnienia (regulacja ciśnienia 

na wylocie: 1-4 bar, maksymalne ciśnienie 
wlotowe: 16 bar;

• M6304R – manometr (manometr 
mechaniczny z rurkową Bourdona, średnica 
tarczy manometru: 63 mm);

• KP - zawór kulowy (nakrętno-wkrętny, 
pełnoprzelotowy, z dławikiem, uchwyt: 
stalowa rączka, materiał korpusu i kuli: 
mosiądz, ciśnienie nominalne: 2,5 MPa (25 
bar), maksymalne ciśnienie wlotowe: 16 bar, 
maksymalna temperatura pracy 80°C.

NFOŚiGW ogłosił nabór do programu SOKÓŁ

NFOŚigw po raz piąty dofinansuje innowacyjne tech-
nologie środowiskowe. w bieżącym programie so-
kół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowi-
skowych poszerzono krąg beneficjentów. włączono 
nowe obszary tematyczne Krajowych Inteligentnych 
specjalizacji (KIs), które do tej pory nie były objęte 
dofinansowaniem. Na przedsiębiorców czeka jesz-
cze 2 mld zł do podziału.
Przyjmowanie wniosków: 13.05– 31.08.2019 r. Dofi-
nansowanie przeznaczone jest na realizację przedsię-
wzięć innowacyjnych na skalę krajową, które charak-
teryzują się korzyściami dla środowiska naturalnego. 
Projekty muszą być zgodne z KIs-ami, czyli zidenty-
fikowanymi priorytetami gospodarczymi wspiera-
jącymi badania, rozwój technologiczny i innowacje, 
przyjętymi przez radę Ministrów.
w celu rozszerzenia zakresu zainteresowanych pod-
miotów wybrano tematy służące ograniczeniu ma-
teriałochłonności, energochłonności i ilości po-
wstających odpadów w przemyśle przetwórstwa 
drewna, wykorzystaniu inteligentnych sieci w infra-
strukturze. wsparciem objęto również technologie, 
materiały i urządzenia fotowoltaiczne, rozwiązania 
służące ograniczaniu negatywnego oddziaływania 
na środowisko jednostek pływających, a także kon-
strukcji morskich służących konwersji energii ze źró-
deł odnawialnych.
w obecnym naborze dofinansowanie NFOŚigw może 
być udzielone w formie dotacji, pożyczki lub dota-
cji i pożyczki łącznie w przypadku aplikowania w fa-
zie badawczo-rozwojowej oraz w formie pożyczki 
w przypadku aplikowania na przebadane, dojrzałe 
rozwiązania w fazie wdrożeniowej. NFOŚigw oferu-
je pożyczki na warunkach preferencyjnych lub ryn-
kowych. wnioskodawcy muszą zaliczać się do gro-
na przedsiębiorców.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej zaprasza na szkolenie dla wniosko-
dawców (potencjalnych beneficjentów) w zakresie 
warunków naboru, kryteriów oceny i kwalifikowal-
ności kosztów oraz wypełniania wniosku – zapozna-
nie z gwD (generatorem wniosków o Dofinansowa-
nie) w ramach Programu priorytetowego „wsparcie 
dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i ni-
skoemisyjnej gospodarce Część 1) sokół – wdroże-
nie innowacyjnych technologii środowiskowych” 
oraz Część 2) Popularyzacja technologii zweryfiko-
wanych w ramach systemu weryfikacji Technologii 
Środowiskowych ETV.
Termin: 17.06.2019 r; godz. 9.00 -15.00; rejestracja 
od godz. 8:30
Miejsce: NFOŚigw, ul. Konstruktorska 3A, warszawa,  
sala 102
szkolenie jest bezpłatne.
więcej informacji: kliknij
Pełna treść programu i szczegółowe informacje: kliknij

http://www.instalreporter.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1415,zapraszamy-na-szkolenie-przedsiebiorcow-zainteresowanych-wsparciem-innowacyjnych-technologii-srodowiskowych.html
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/wsparcie-dla-innowacji-sprzyjajacych2/
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- pomiar rezystancji uziemienia systemu fotowolta-
icznego (mniejszy niż 10 Ω),
- kontrola polaryzacji przewodów DC,
- kontrola zabezpieczeń elektrycznych nadprądo-

wych i przeciwprzepięciowych,
- sprawdzenie parametrów prądowo-napięciowych i 
porównanie ich z kartami produktów w odniesieniu 
do rzeczywistych warunków pogodowych. 

Okresowe pomiary elektryczne 

Pomiary elektryczne powinny być wykonane przed 
pierwszym uruchomieniem instalacji, a następnie 
ponawiane co 5 lat. Tutaj należy pamiętać, aby oso-
ba, która je wykonuje miała odpowiednie przyrzą-
dy i uprawnienia. urządzenie pomiarowe musi mieć 
certyfikat i świadectwo kalibrowania, a osoba wyko-
nująca pomiary uprawnienia elektryczne g1 z zakre-
su punktu 10 „Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz 
urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: ste-
rowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji”, odno-
szące się do punktu 2 „urządzenia, instalacje i sie-
ci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż  
1 kV”. Do wymaganych pomiarów należy:

- pomiar rezystancji izolacji przewodów (nie może 
być mniejszy niż 1 MΩ),
- pomiar ciągłości przewodów – szczególnie przewo-
dów uziemiających PE,

Instalacje fotowoltaiczne stanowią nowość na polskim rynku, przez co należy zwrócić szczególną uwagę 
nie tylko na ich prawidłowy montaż, ale również aspekty związane z eksploatacją i konserwacją, tak aby 
system pracował wydajnie i produkował założoną ilość energii elektrycznej. Dlatego niezbędne są okresowe 
przeglądy i serwisy. Do podstawowych prac związanych z serwisowaniem zalicza się pomiary elektryczne  
oraz czyszczenie modułów fotowoltaicznych.

Eksploatacja i konserwacja 
systemów fotowoltaicznych

Marcin Michalski

isolar to system firmy Kärcher przeznaczony do czyszczenia paneli 
słonecznych. Został przetestowany przez DLg (german Agricultural 
society) i uzyskał w badaniach fokusowych doskonałe rezultaty. 
Przeciwbieżnie obracające się szczotki są napędzane przez wodę z 
urządzenia wysokociśnieniowego (hD, hDs) podawaną pod niskim 
ciśnieniem. siła tarcia szczotek skutecznie usuwa nawet silnie przylegające 
zabrudzenia, a wykonane z nylonu włókna zapobiegają zarysowaniu 
delikatnej powierzchni paneli. Łożyska kulkowe zastosowane w szczotkach 
isolar gwarantują im wysoką trwałość i niezawodność na lata
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* dr inż. Marcin Michalski: www.facebook.com/energetyka.michalski
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czyli prace na wysokości. Należy też pamiętać, że jest 
to instalacja elektryczna pod napięciem i to bardzo 
niebezpiecznym! Dlatego podczas ich wykonywa-
nia należy zachować szczególną ostrożność i przepi-
sy BhP. Dobrym rozwiązaniem są długie wysięgniki 
do myjek pozwalające na pracę z ziemi. Innym spo-
sobem może być wystawienie myjki przez okno da-
chowe. Tutaj pojawia się też pytanie: jak często mu-
simy myć moduły fotowoltaiczne? Niestety nie ma 
na nie jednoznacznej odpowiedzi. Ponieważ jest to 
zagadnienie indywidualne i zależy od zabrudzenia. 
Np. domy znajdujące się przy polnych drogach na 
pewno będą wymagały częstszego mycia niż domy 
w zabudowie miejskiej. Dlatego warto zwrócić uwa-
gę na najczęstsze przyczyny zabrudzeń modułów fo-
towoltaicznych, możemy do nich zaliczyć:
- kurz, 
- pyłki z kwitnących roślin,
- odchody ptasie,
- spadające liście.

Zanieczyszczenie modułów 
a spadek wydajności 

Natomiast czyszczenie modułów fotowoltaicznych 
nie wymaga już zaawansowanego sprzętu oraz 
uprawnień i może je wykonać domownik. jednak 
i tutaj trzeba zwrócić uwagę na kilka aspektów. 
Przede wszystkim są to najczęściej prace na dachu,  

W przypadku stwierdzenia nieprawi-
dłowości zalecane jest zweryfikowa-
nie instalacji za pomocą kamery ter-
mowizyjnej. W ten sposób można 
wykryć zwarcia w instalacji na skutek 
zamiany energii elektrycznej w cie-
pło. Są to bardzo istotne zagadnienia, 
ponieważ skutkują zmniejszeniem 
wydajności instalacji fotowoltaicz-
nej i mogą doprowadzić do trwałego 
uszkodzenia urządzeń. 

Zdjęcie termowizyjne pokazujące uszkodzone ogniwa 
fotowoltaiczne na pracującym module fotowoltaicznym

Szczególnie niebezpieczne są prze-
grzania na modułach fotowoltaicz-
nych – tak zwane „hot-spoty”, które 
mogą wystąpić jeszcze przed urucho-
mieniem instalacji np. podczas maga-
zynowania, transportu lub montażu 
systemu w sposób nieprawidłowy.  
Takie uszkodzenia niestety często nie 
są widoczne gołym okiem. 

Odśnieżenie instalacji fotowoltaicznej w słoneczny zimowy dzień – poprawa wydajności o 70% (badania własne)

Te formy zabrudzenia mogą spowo-
dować spadek wydajności od 2-3% 
w przypadku niewielkiego występo-
wania do nawet 30%, jeśli nie będą 
czyszczone regularnie i brud utwo-
rzy warstwę nieprzepuszczalną  
dla światła. 
Tutaj szczególnie niebezpieczne są od-
chody ptasie. Ponieważ z resztą zabru-
dzeń dość dobrze poradzi sobie wiatr 
i deszcz. Tak w przypadku zabrudzeń 
od odchodów ptasich niestety nie bę-
dzie tak łatwo. Mają one też ogrom-
ny wpływ na możliwość uszkodzenia 
całego modułu, ponieważ stanowią 
zabrudzenie punktowe i w danym 
miejscu nie przepuszczają promieni 
słonecznych. 
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Często takie zabrudzenie powoduje powstania 
tak zwanego „hot-spotu”, czyli miejsca, w którym 
wzrasta rezystancja na ogniwie fotowoltaicznym  
i dochodzi do zamiany prądu elektrycznego na 
ciepło. jeśli taki moduł będzie długo nieczyszczo-
ny może dojść do jego trwałego i nieodwracalne-
go uszkodzenia.
Kolejną formą pogarszającą wydajność systemu 
fotowoltaicznego jest śnieg. Co prawda nie uszka-
dza on modułów, ale poprzez jego usunięcie mo-
żemy zwiększyć wydajność instalacji zimą. Tym 
bardziej, że fotowoltaika ze względu na niską tem-
peraturę w okresie zimowym podwyższa swoje 
napięcie i często nawet niewielkie ilości promieni 
słonecznych są w stanie wyprodukować darmo-
we kilowaty energii. 

Jak czyścić moduły fotowoltaiczne? 

Kolejne pytanie, na jakie musimy odpowiedzieć, to: 
jak właściwie czyścić moduły fotowoltaiczne? Pamię-
tajmy, że stanowią one ok. 50% ceny całej instala-
cji i nie można ich uszkodzić podczas prac konser-
wacyjnych. Dlatego warto przestrzegać poniższych 
wytycznych:
- do czyszczenia wykorzystuje się zmyjki lub szczotki, 
ale wykonane z miękkich materiałów, tak aby nie po-
rysować szklanej powierzchni lub nie zedrzeć anodo-
wanej warstwy na aluminiowych ramach modułów;
- sprzęt czyszczący powinien być wykonany z mate-
riałów nieprzewodzących prądu np. z plastiku, tak 
aby w razie uszkodzenia instalacji, nie doszło do po-
rażenia energią elektryczną;

- do mycia najlepiej wykorzystać czystą wodę, może 
to być deszczówka albo woda demineralizowana;
- nie należy stosować wody kranowej niefiltrowanej 
(zawierającą kamienie wapienne), która może pozo-
stawić smugi na szybie;
- zabrania się stosować silne detergenty czy prosz-
ki, które mogą uszkodzić warstwę antyrefleksyjną 
(ArC), którą pokryta jest szyba solarna lub rozsz-
czelnić ramę modułu od ogniw fotowoltaicznych;
- można zastosować specjalne płyny dedykowane 
do mycia modułów fotowoltaicznych i kolektorów 
słonecznych;
- nie należy stosować urządzeń o dużym ciśnieniu, 
ponieważ może dojść do powstania niewidocznych 
gołym okiem mikropęknięć na ogniwach – pamię-
tajmy, że krzem jest bardzo kruchym pierwiastkiem 
i już kilka stopni ugięcia powoduje jego pęknięcie;
- są też sprzedawane specjalne szczotki do podłącze-
nia do węża ogrodowego wraz z aparaturą zmiękcza-
jącą wodę i podające odpowiednie ciśnienie;
- moduły najlepiej myć wczesnym rankiem zanim 
jeszcze się nagrzeją. Latem mogą osiągać tempera-
turę nawet do 70oC, a wówczas podczas polewania 
ich zimną wodą, dochodzi do naprężeń termicznych, 
co może spowodować ich uszkodzenie;
- najlepszą porą na mycie modułów jest wiosna, tak 
aby przygotować instalację na sezon letni.

Według badań już 2-centymetrowa war-
stwa śniegu ogranicza natężenie pro-
mieniowania do około 20%, a 10-cen-
tymetrowa nawet do 95%. Dlatego 
usuwanie śniegu jest tak istotne.

Jak widać z omówionego materia-
łu pomimo bezobsługowego działa-
nia instalacji fotowoltaicznej nale-
ży dbać o jej czystość. W ten sposób 
zmaksymalizujemy produkcję energii 
elektrycznej oraz zadbamy o długo-
trwałość całego systemu. Myślę, że na 
pewno warto doglądać swojej insta-
lacji fotowoltaicznej, bo dzięki serwi-
som przez długie lata będziemy mogli 
cieszyć się darmową energią!
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krótko o zasadzie działania
Każdy zawór termostatyczny (mieszacz) wyposażony 
jest w czujnik temperatury, dzięki któremu dwa stru-
mienie cieczy: zimny i gorący mieszane są ze sobą 
w odpowiednich proporcjach. Temperaturę wody 
zmieszanej ustawia użytkownik za pomocą specjal-
nego pokrętła ze skalą. Każda cyfra na pokrętle od-
powiada określonej temperaturze. ustawiona tem-
peratura utrzymywana jest w sposób automatyczny.

Mieszacze do c.w.u.
Ze względu na zastosowanie mieszacze termosta-
tyczne różnią się między sobą. Produkty przeznaczo-
ne do instalacji c.w.u. nie są niklowane ze względu 
na rygorystyczne wymogi dotyczące kontaktu niklu 
z wodą pitną w niektórych krajach uE (np. Niemcy). 
Zawory te mają nastawę temperatury mieszczącą się 
w zakresie 30-65°C dla produktów z wylotem dolnym 
model P11 oraz 35-60°C z wylotem bocznym model 
V07. Dzięki tym dwóm figurom możliwy jest mon-
taż w różnych typach instalacji i w różnych konfigu-
racjach. Dodatkowo dla systemów przygotowania 
c.w.u. wykorzystujących energię słoneczną, powsta-
ła wersja P05 z nastawą 30-70°C i żółtym pokrętłem.  

Ze względu na magazynowanie ciepłej wody w du-
żych zbiornikach i nieregularny jej rozbiór, istnieje 
groźba rozwinięcia się legionelli – bakterii powodu-
jącej ostre zapalenia płuc. Dlatego górna nastawa 
specjalnej wersji mieszacza używana jest do okreso-
wej dezynfekcji instalacji. Ze względu na zastosowa-
nie w systemach solarnych mieszacze te mają zwięk-
szoną odporność na wysoką temperaturę aż do 110°C. 
Mieszacze Barberi przeznaczone do c.w.u. mają do-
datkowo funkcję antypoparzeniową. Oznacza to, że 
w przypadku braku wody zimnej np. w wyniku awarii 
wodociągu, zawór całkowicie blokuje przepływ wody, 
zapobiegając poparzeniom – zwłaszcza małych dzieci.

Mieszacze do c.o.
Mieszacze termostatyczne wykorzystywane są rów-
nież w instalacjach grzewczych głównie w systemach 
niskotemperaturowych (ogrzewanie płaszczyznowe). 
Firma Ottone posiada w ofercie zarówno produkty 
sprzedawane osobno, jak również kompletne grupy 
mieszające. Zakres regulacji tego typu zaworów mie-
ści się w zakresie 20-43°C dla modelu V07 (oferowane-
go w grupach mieszających i osobno) oraz 25-58°C dla 
modelu w51 montowanego w grupach mieszających.  

Zakres stosowania mieszaczy termostatycznych jest bardzo szeroki. Obejmuje 
instalacje wody przeznaczonej do spożycia oraz instalacje c.o. Wychodząc naprzeciw 
wymogom rynku i oczekiwaniom klientów firma Ottone posiada w swojej ofercie 
mieszacze termostatyczne do wszystkich zastosowań. 
jako wyłączny dystrybutor firmy Barberi w Polsce, oferuje produkty najwyższej 
jakości, których produkcja mieści się we Włoszech. Mieszacze termostatyczne 
Barberi charakteryzuje bardzo wysoka dokładność ±2°C oraz odporność na różnicę 
ciśnienia do 2 bar między wodą zimną i ciepłą. każdy produkt ma możliwość 
zablokowania nastawy poprzez mocne dokręcenie pokrętła.

Oferta mieszaczy 
termostatycznych  
od Ottone

łukaSz Biernacki

Zawór mieszający Barberi P05 30-70oC do 
instalacji solarnych Zawór mieszający co Barberi V07 20-43oCZawór mieszający cwu Barberi P11 30-65oC

Zawór zabezpieczający powrót V14 
(antykondensacyjny)
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ponieważ instalacje podłogowe wymagają dużo 
wyższych wartości przepływu niż tradycyjne sys-
temy grzejnikowe. Za mały przepływ skutkuje póź-
niej źle działającą instalacją i niedogrzewaniem  
pomieszczeń.

Zawory termostatyczne zabezpieczające powrót 
w kotłach stałopalnych
Przy okazji mieszaczy termostatycznych warto 
wspomnieć również o zaworze antykondensacyj-
nym. również tego typu urządzenie posiada w ofer-
cie Ottone. Obecnie producenci kotłów na paliwa 
stałe w warunkach gwarancji wymagają specjal-
nych zabezpieczeń chroniących kocioł przed zbyt 
niską temperaturą powrotu, powodującą powsta-
wanie kondensatu w kotle, a co za tym idzie – ko-
rozji i obniżenia żywotności. jednym z rozwiązań 
jest zawór antykondensacyjny model V14, którego 
zasada działania jest bardzo zbliżona do mieszacza 
termostatycznego. różnica polega na braku moż-
liwości zmiany nastawy oraz na dużo większych 
przepływach wynoszących aż 9 m3/h – dostosowa-
nych specjalnie pod kotły stałopalne. Zawór ma  

fabryczną nastawę, która pozwala na automatycz-
ne utrzymanie odpowiednio wysokiej temperatu-
ry powrotu. Przed zakupem należy wybrać odpo-
wiednią wartość nastawy: 45°C, 55°C, 60°C lub 70°C. 
Dzięki zastosowaniu zaworu V14 ochronimy kocioł 
przed korozją, przedłużymy jego żywotność oraz 
poprawimy spalanie paliwa.

Dużą zaletą tego typu mieszaczy jest prosta obsługa 
i brak konieczności stosowania jakiegokolwiek ste-
rowania. Duża dokładność i niezawodna konstruk-
cja sprawiają, że użytkownik może cieszyć się z per-
fekcyjnie działającej instalacji przez długi czas. 

Istotną zaletą, o której należy wspomnieć w przy-
padku mieszaczy dedykowanych do instalacji c.o. 
to odpowiednio duży przepływ. w przypadku oferty 
Ottone mamy do wyboru kilka możliwości w zakre-
sie od 1,6 m3/h aż do 4 m3/h. jest to bardzo ważne,  

Podsumowując, mieszacze termosta-
tyczne mają w obecnym czasie szero-
kie zastosowanie w instalacjach c.o. 
oraz c.w.u. Mając ten fakt na uwadze, 
firma Ottone wraz ze swoim włoskim 
partnerem firmą Barberi stara się 
przez cały czas udoskonalać oferowa-
ne produkty, poszerzając ich zakres 
stosowania i funkcjonalność. 
Wspólnie dbamy o to, by oferowane 
produkty były najwyższej jakości  
i miały wszystkie wymagane doku-
menty umożliwiające ich montaż.

schemat zastosowania mieszacza termostatycznego w instalacji wykorzystującej energię słoneczną

schemat zastosowania zaworu antykondensacyjnego

Zasada działania zaworu antykondensacyjnego
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o średnicy do 4″ podczas pracy na większej wysoko-
ści i w trudno dostępnych miejscach.

Szeroki wybór produktów z SC-Contur
Złączki Megapress s XL są produkowane ze stali  
z powłoką cynkowo-niklową. Element uszczelniają-
cy jest wykonany z FKM i przeznaczony do tempe-
ratury do 140°C. szeroki wybór muf, łuków, przejść, 
redukcji, trójników i kołnierzy zapewnia optymalne 
rozwiązanie do niemal każdej instalacji. 
Nowe złączki Megapress s XL, podobnie jak wszyst-

kie kształtki zaprasowywane Viega mają specjalny 
profil sC-Contur. Dzięki niemu niezaprasowane przez 
nieuwagę połączenia są natychmiast widoczne pod-
czas próby szczelności. Po zaprasowaniu złączka po-
zostaje trwale szczelna. 
Fot. Viega

Instalacje z grubościennych rur stalowych zgod-
nych z normą PN-EN 10255, PN-EN 10220/10216-1  
i PN-EN 10220/10217-1 są nadal często spawane lub 
niekiedy łączone za pomocą kształtek gwintowanych 
lub złączek rurowych. Dzięki firmie Viega również tu-
taj upowszechnia się jednak nowoczesna technika za-
prasowywania na zimno. wprowadzony przez firmę 
Viega system Megapress pozwolił na łatwe zapraso-

wywanie grubościennych rur stalowych o szorstkiej 
powierzchni i średnicy do 2″. Dzięki rozszerzeniu ofer-
ty o złączki XL technologia ta jest teraz dostępna rów-
nież dla średnic 2 ½, 3 i 4″. w kilka sekund możemy 
wykonać bezpieczne, niezawodne i szczelne połącze-
nie, które natychmiast uzyskuje pełną obciążalność, 
bez używania otwartego ognia i ryzyka pożaru. 

Zaprasowanie: nawet 80% szybciej od spawania
Złączki Megapress s XL zaprasowuje się za pomocą 
stworzonego specjalnie dla tego systemu wzmacnia-
cza siły zaprasowania o nazwie Press Booster. Może 
on być stosowany ze wszystkimi maszynami zacisko-
wymi Viega od modelu Typ-2 do Pressgun 5. w za-
leżności od średnicy, oszczędność czasu w porów-
naniu ze spawaniem wynosi nawet 80%. 
Dzięki niewielkiej masie, paskowi na ramię oraz er-
gonomicznemu uchwytowi obsługa Pressgun-Press 
Booster jest prosta, wygodna i bezpieczna. Zdecy-
dowanie ułatwia on również układanie instalacji  

System Megapress firmy Viega 
umożliwiał do tej pory zaprasowywanie 
grubościennych rur stalowych  
o średnicy od ⅜ do 2″. Dzięki złączkom 
xl rozwiązanie to nadaje się teraz 
również do dużych instalacji. W tym 
celu firma Viega stworzyła Pressgun-
Press Booster. Pozwala on błyskawicznie 
zaprasowywać nowe elementy  
o średnicach 2½, 3 i 4″.

Kształtki Megapress S XL…
…w kilka sekund łączą rury stalowe o średnicy do 4″

W momencie wprowadzenia na rynek 
złączki Megapress S XL mają już waż-
ne dopuszczenia: dopuszczenie VdS 
do instalacji tryskaczowych, certyfi-
kat TÜV do instalacji sprężonego po-
wietrza i instalacji grzewczych oraz 
dopuszczenia DNV/GL, LR i RINA do in-
stalacji okrętowych.

Nowe elementy w rozmiarze XL stanowią 
uzupełnienie systemu połączeń 
zaprasowywanych do grubościennych rur 
stalowych Megapress

Charakterystyczna cecha wszystkich złączek 
zaprasowywanych Viega występuje również 
w systemie Megapress: profil sC-Contur 
gwarantuje widoczność niezaprasowanych 
złączek najpóźniej podczas próby szczelności
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PZiTS – od założenia 
do czasów obecnych

Powołanie do życia ZGP
w 1912 roku na Zjeździe Techników Polskich  
w Krakowie, powołano Polski Związek Techników 

gazownictwa, działający na terenie Małopolski – 
dający początek tworzenia się stowarzyszenia. jed-
nak za formalną datę powstania obecnego PZITs-u  
przyjęto 23-25 kwietnia 1919 roku, kiedy to na  
I Ogólnokrajowym Zjeździe gazowników Polskich 
w warszawie powołano Zrzeszenie gazowników 
Polskich pod przewodnictwem prezesa inż. Ada-
ma Teodorowicza.

Pierwsze 20 lat (1919-1939)
w kolejnych latach do Zrzeszenia dołączyli wodo- 
ciągowcy, co doprowadziło do powstania w 1922 r. 
Zrzeszenia gazowników i wodociągowców. w 1921 
r. zaczyna się ukazywać organ Zrzeszenia – Przegląd 
gazowniczy, a po powstaniu Zrzeszenia gazowników 
i wodociągowców w 1922 r. jego tytuł zmienia się na 
Przegląd gazowniczy i wodociągowy . 
Następnie od 1927 r. czasopismo ukazuje się pod ty-
tułem gaz i woda, a od 1937 r. gaz, woda i Technika 
sanitarna i jest obecnie jednym z najstarszych cza-
sopism technicznych w Europie.

Uroczyste obchody 100-lecia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych odbyły się  
w Warszawie, 10 maja 2019 r. Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji nieżyjących członków PZITS 
odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. Następnie goście przeszli do Hotelu lord, 
przy Alei krakowskiej, gdzie miała miejsce Gala. Na część oficjalną składało się wprowadzenie sztandaru, 
przedstawienie rysu historycznego, wystąpienia gości, w tym życzenia i gratulacje, wręczenie odznak  
i medali. Po obiedzie zaprezentowano działalność Głównych Sekcji Branżowych. Wieczór zaś uświetniła 
uroczysta kolacja, na której nie obyło się bez wspomnień, koleżeńskich rozmów i wymiary doświadczeń. 

Jak świętowano jubileusz 
100 lat działalności PZiTS

oPracowano na PodStawie PrezentacJi Jana Pawełka

W roku 1919, dzięki inicjatywie  
i aktywności specjalistów branży  
gazowniczej, została utworzona sa-
modzielna organizacja techniczna  
pod nazwą Zrzeszenie Gazowników 
Polskich, Organizacja ta w okresie  
100 lat rozszerzała zakres mery-
torycznej aktywności, zmieniając 
równocześnie kilka razy swoją nazwę 
i przyjmując ostatecznie w 1957 roku 
nazwę: Polskie Zrzeszenie Inżynierów 
i Techników Sanitarnych (PZITS).
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wojennych, a następnie rozbudowy gospodarczej.
w maju 1946 r. Zrzeszenie przystąpiło do Naczelnej 
Organizacji Technicznej. w lipcu 1952 r. (XXVIII Zjazd 
w Opolu) zmieniło nazwę na stowarzyszenie Nauko-
wo-Techniczne Inżynierów i Techników sanitarnych, 
Ogrzewnictwa i gazownictwa (sNITsOg). Nazwa ta 
jednak przetrwała tylko do 1957 roku.
w okresie tym powołano 10 kolejnych oddziałów: 
Dolnośląski, warszawa, Łódź, gdańsk, szczecin, Olsz-
tyn, Opole, Lublin, Kielce, Podkarpacki.

Wielolecie 1957- 2019
Zjazd delegatów w Toruniu (9-10 grudnia 1957 r.) 
uchwalił nowy statut i zmienił nazwę stowarzysze-
nia na Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników sa-
nitarnych (PZITs), która obowiązuje do dziś.
w 1959 roku stowarzyszenie zorganizowało Zjazd 
jubileuszowy z okazji 40-lecia działalności PZITs 
połączony z konferencją naukowo-techniczną, który 

odbył się w Krakowie w dniach 24-28 maja 1959 r.  
w Zjeździe udział wzięło ponad 1200 uczestników, 
w tym goście z Czechosłowacji, Danii, węgier, Fran-
cji. Zjazdowi towarzyszyła wystawa Techniki sani-
tarnej i gazownictwa. Liczba członków indywidual-
nych wynosiła 5752, członków zbiorowych 193, kół 
zakładowych 192.
w latach 1961-2015 utworzono 7 kolejnych oddziałów 
w miastach: Białystok, Częstochowa, Koszalin, słupsk, 
Tarnów, Toruń, Bielsko-Biała (2015).

w 1930 r. zostają powołane pierwsze sekcje branżowe:
- gazownicza,
- wodociągowo-kanalizacyjna, 
- higieniczno-sanitarna.
w związku z powołaniem sekcji higieniczno-sanitarnej, 
w 1936 r. na zjeździe gazowników i wodociągowców 
we Lwowie, ustalono zmianę dotychczasowej na-
zwy Zrzeszenia na Polskie Zrzeszenie gazowników, 
wodociągowców i Techników sanitarnych.
w 1937 r. na Zjeździe w grudziądzu podjęto uchwałę 
o utworzeniu oddziałów. Na posiedzeniu zarządu  
w marcu 1938 r. ustalono powołanie sześciu 
oddziałów: Lwowskiego, śląsko-Krakowskiego, Po-
morskiego, Poznańskiego, wileńskiego, Lubelskiego.

w styczniu 1939 r. inż. Czesław świerczewski, wybit-
ny działacz, prezes w latach 1921-1931, pisał: 
...Ale nie smućmy się! Polska to „Wielka Rzecz” i pra-
ca w niej nie może być mierzona krótkimi 20-letnimi 
okresami. Powiedzmy sobie, że w tym pierwszym okre-
sie Niepodległego Państwa Polskiego ziściło się wiele 
rzeczy, przekraczających nasze najśmielsze marzenia 
i powiedzmy sobie, że musi przyjść również moment 
ocknienia się na tle konieczności programowej rozbu-
dowy gazownictwa węglowego, obok rozwijającego 
się z dużym rozpędem wodociągarstwa, sieci kanałów 
miejskich i urządzeń techniczno- sanitarnych...
20-letnia działalność Zrzeszenia zostaje przerwana 
wybuchem II wojny światowej.

Okres od II wojny światowej do 1957 r.
Oswobodzenie Polski w roku 1945 wytworzyło zupeł-
nie nowe warunki działania. Pojawiły się olbrzymie 
zadania, wynikające z odbudowy kraju ze zniszczeń 
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Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników sanitar-
nych jest właścicielem trzech tytułów czasopism:
- gaz, woda i Technika sanitarna – 1921 r.
- Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, wentylacja – 1969 r. 
- Ochrona środowiska – 1979 r.

Aktywnym członkom oraz osobom szczególnie 
zasłużonym dla stowarzyszenia i rozwoju dziedzin 
reprezentowanych przez stowarzyszenie, PZITs przy-
znaje tytuły oraz odznaczenia honorowe i medale 
okolicznościowe. są to:
- Medal PZITs im. prof. Zygmunta rudolfa
- Złota honorowa Odznaka PZITs z diamentem
- godność Członka honorowego
- Złota honorowa Odznaka PZITs
- srebrna honorowa Odznaka PZITs
- medale okolicznościowe

Patrząc dzisiaj na 100-letnią działalność Zrzeszenia należy stwierdzić, że „pokonało” 
ono pierwszą „setkę” z podniesioną głową, z ambicją na miarę możliwości, spełniając 
ogromnie istotną rolę w rozwoju branży, która jest ważna w postępie cywilizacyjnym. 
Należy wyrazić głębokie uznanie dla siły woli, charakteru, pracowitości oraz pozio-
mu intelektualnego i fachowego tej grupy ludzi, która Zrzeszenie do życia powołała i 
ustaliła aktualne do dziś ogólne ramy jego funkcjonowania, a także dla tych, którzy z 
pełnym podziwu zapałem kontynuowali i dalej kontynuują ich dzieło.
Należy także mieć nadzieję, że Stowarzyszenie będzie się nadal rozwijało, służąc branży 
sanitarnej i przyczyniając się do poprawy komfortu życia mieszkańców w naszym kraju.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
1957

dr inż. Henryk
Janczewski

1957-1972

prof. Witold
Wasilewski

1972- 1988

inż. Bogumiła
Nawrocka-Fuchs

2003-2004

prof. Marek
Roman

1988-2003

prof. Andrzej
Królikowski

2004- 2012

mgr inż. Krystyna 
Korniak-Figa

2012- obecnie

2019

5. WIELOLECIE 1957- 2019

Zjazd delegatów w Toruniu (9-10 grudnia 1957 r.) uchwalił nowy statut 
i zmienił nazwę Stowarzyszenia na Polskie Zrzeszenie Inżynierów  i 
Techników Sanitarnych (PZITS), która obowiązuje do dziś. 

Aktualnie w Zrzeszeniu funkcjonuje  
21 oddziałów, które powstawały w la-
tach 1938-2015 i działa 5 głównych sekcji 
branżowych oraz 3 komisje problemowe. 

Prezesi Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników sanitarnych w latach 1957-2019

9 maja br. minęło 15 lat od chwili utworzenia 
w Polsce firmy Kessel sp. z o.o. w ciągu tych mi-
nionych lat kilkuosobowa firma przerodziła się  
w prężnie działające przedsiębiorstwo handlowo-
-produkcyjne o silnej pozycji na rynku w sektorze 
techniki odwadniania. Aktualnie kluczowe skład-
niki to: urządzenia przeciwzalewowe, przepom-
pownie, wpusty i separatory. 
jubileusz zgromadził ok. 150 osób – partnerów biz-
nesowych, przedstawicieli mediów, pracowników, za-
rząd firmy z założycielem Bernhardem Kessel na czele. 

Obchody rozpoczęły się w siedzibie firmy w Bi-
skupicach Podgórnych od zwiedzenia hali pro-
dukcyjnej i części szkoleniowej, a następnie prze-
niesione zostały do hali stulecia. Tam gościom 
zaprezentowany został pokaz fontanny z perso-
nalizowaną animacją przedstawiającą krótką hi-
storię produktów KEssEL. uroczystość prowadził 
znany prezenter pogody – jarosław Kret – któ-
ry będzie twarzą kampanii promocyjnych firmy. 
w czasie swojej przemowy Alexander Kessel (odpo-
wiedzialny w grupie KEssEL za sprzedaż, marketing  

Jubileusz  
firmy KESSEL
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klientów i dbać o rozwój ich kompetencji. Z tego 
względu tak duży nacisk kładziony jest na szkole-
nia i udział w targach ogólnopolskich i regional-
nych. jako istotne obszary wskazał również digi-
talizację i wdrażanie komponentów środowiska 
projektowego BIM.

Dyrektor podkreślał, że za dotychczasowym sukce-
sem firmy stoi zgrany i ambitny zespół o szerokich 
kompetencjach. 
wszystkim obecnym i przyszłym klientom pracow-
nicy firmy służą pomocą i ofiarują swoje zaanga- 
żowanie.

i zasoby ludzkie) wspominał początki działań eks-
portowych w Polsce, objaśnił skąd wziął się po-
mysł na biznes i kto zapoczątkował proces, który 
doprowadził firmę do aktualnej pozycji. Podkreślił, 
że to dzięki partnerom handlowym, instalatorom 
i projektantom możliwe było osiągnięcie pozycji 
wiodącego producenta rozwiązań odwadniających  
w Polsce. w ciepłych słowach wspomniany został śp. 
Leszek sobczyk, który w 2004 objął funkcję dyrekto-
ra zarządzającego firmy w Polsce i sprawował ją do 
roku 2018, kiedy to zmarł po krótkiej i ciężkiej cho-
robie. A. Kessel przypomniał, że to dzięki jego zaan-
gażowaniu i niestrudzonym wysiłkom firma KEssEL 
przerodziła się w liczącą blisko 60 osób firmę z zaple-
czem szkoleniowym i halą produkcyjną. 

Pan Kessel wyraził zadowolenie z faktu, iż obecnie fir-
mą zarządza znany w branży budowlanej jerzy sto-
siek, który wraz z kierownikiem produkcji rafałem 
Malickim będą stymulować dalsze etapy rozwoju.
Dyrektor zarządzający jerzy stosiek w swoim wy-
stąpieniu zaznaczył, że firma chce być stale blisko 
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POZIOMO:  
1) zespół Phila Collinsa.  5) system CLEVERFIT to nie tylko rury, ale też bogata gama ...   
9) jeden ze sposobów łączenia w systemach rurowych.  10) twarde pod wodą.  12) drugi okres  
ery mezozoicznej.  14) medium w instalacjach.  15) rzymska bogini łowów.  17) nazwa grzejników  
łazienkowych Purmo lub wyspa należąca do Indonezji ze stolicą tego kraju Dżakartą.  18) kuchenka 
turystyczna.  21) stragan.  22) pies Odyseusza.  25) kruche ciastka smażone w tłuszczu.  29) inaczej mapa 
miasta lub grzejniki Purmo z gładką płytą frontową.  30) próba przeprowadzana np. po ułożeniu ogrzewania 
podłogowego.  31) cicha rzeka.  32) graniczy z Tanzanią i Kenią.   33) orszak kupców na pustyni.  

PIONOWO:  
1) jeśli ..., to musi być Purmo.  2) presja.  3) popularny materiał na rozdzielacze.  4) niejedno w zdaniu.   
5) czółno wydrążone z pnia drzewa.  6) na nartach po stoku.  7) siostra Balladyny.  8) biblijny raj.   
10) dwuspadowy z kominem.  11) ... hydrauliczny, stawiany przez ścianki przewodu.  13) mężczyzna 
wygnany z raju.  14) kołysze drzewami.  16) rozżarzona cząstka.  17) państwo na Morzu Karaibskim.   
19) opłata pobierana na granicy.  20) największe miasto na Mazurach.  23) uczestnik przyjęcia, imprezy.   
24) pas ziemi spod pługa.  25) w parze z wizją.  26) spokrewniona z krukiem.  27) ewolucja narciarska.   
28) religijne malowidło.  29) rodzaj złączek z tworzywa w systemie CLEVERFIT.  30) zjawisko nadprzyrodzone.
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POZIOMO:

1) zespół Phila Collinsa. 5) system CLEVERFIT to nie tylko rury, ale też bogata gama ... 9) jeden ze sposobów łączenia w

systemach rurowych. 10) twarde pod wodą. 12) drugi okres ery mezozoicznej. 14) medium w instalacjach. 15) rzymska

bogini łowów. 17) nazwa grzejników łazienkowych Purmo lub wyspa należąca do Indonezji ze stolicą tego kraju

Dżakartą. 18) kuchenka turystyczna. 21) stragan. 22) pies Odyseusza. 25) kruche ciastka smażone w tłuszczu. 29) inaczej

mapa miasta lub grzejniki Purmo z gładką płytą frontową. 30) próba przeprowadzana np. po ułożeniu ogrzewania

podłogowego. 31) cicha rzeka. 32) graniczy z Tanzanią i Kenią.  33) orszak kupców na pustyni.

PIONOWO:

1) jeśli ..., to musi być Purmo. 2) presja. 3) popularny materiał na rozdzielacze. 4) niejedno w zdaniu. 5) czółno

wydrążone z pnia drzewa. 6) na nartach po stoku. 7) siostra Balladyny. 8) biblijny raj. 10) dwuspadowy z kominem.

11) ... hydrauliczny, stawiany przez ścianki przewodu. 13) mężczyzna wygnany z raju. 14) kołysze drzewami.

16) rozżarzona cząstka. 17) państwo na Morzu Karaibskim. 19) opłata pobierana na granicy. 20) największe miasto na

Mazurach. 23) uczestnik przyjęcia, imprezy. 24) pas ziemi spod pługa. 25) w parze z wizją. 26) spokrewniona z krukiem.

27) ewolucja narciarska. 28) religijne malowidło. 29) rodzaj złączek z tworzywa w systemie CLEVERFIT. 30) zjawisko

nadprzyrodzone.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 utworzą rozwiązanie.

Krzyżówka z marką Purmo
Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać e-mailem na adres:  
instalreporter@instalreporter.pl. Wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki, rozlosujemy listonoszkę, parasolkę i powerbank.
Warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest prenumerowanie bezpłatnego e-czasopisma 
InstalReporter (lub zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Zobacz szczegółowy regulamin krzyżówek w InstalReporterze
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań upływa dnia 17 czerwca 2019 roku. 
W kolejnym wydaniu InstalReportera 6/2019 opublikujemy nazwiska Laureatów.

Serdecznie dziękujemy firmie Rettig Heating  
(właścicielowi marki PURMO) za ufundowanie nagród.

parasolka

http://www.instalreporter.pl
https://www.purmo.com/pl/
https://instalreporter.pl/regulaminy/
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junkers-Bosch to lider na rynku gazowych przepływowych podgrzewaczy wody.  
Nowa linia junkers hydro 4000 to najszersze portfolio produktowe na rynku urządzeń, 
które spełniają wymagania dyrektywy ErP.
junkers hydro 4200 wyposażono w automatyczny zapłon bateryjny. Płomyk pilot za-
pewnia delikatny i cichy start. Energia elektryczna potrzebna do uruchomienia zapłonu 
czerpana jest z dwóch baterii. w momencie poboru wody w pierwszej kolejności zapa-
lany jest płomyk pilot, a następnie od niego cały palnik. junkers hydro 4200 może być  
w wersji z wyświetlaczem LCD lub bez. Dostępne wydajności urządzeń to 9*, 10 i 14* l/min.
Najbardziej zaawansowany model junkers hydro 4300 wyposażono w hydrogenerator. 
Niezbędną energię do wytworzenia iskry czerpie z hydro turbiny, która jest napędzana 
przepływającą wodą. wszystkie modele serii 4300 wyposażone są w wyświetlacz LCD. 
Dostępne wydajności urządzeń to 10 i 14* l/min.
seria junkers hydro 4000 – biała obudowa, czarny symetrycznie rozplanowany panel 
sterowania oraz zaokrąglone narożniki – wszystko to sprawia, że urządzenie prezentuje 
się stylowo i nowocześnie stając się elementem dekoracyjnym pomieszczenia.

Dla przepływowych podgrzewaczy wody 
zasilanych gazem, emisja tlenków azotu 
wyrażona w przeliczeniu na dwutlenek azo-
tu nie może przekraczać 56 mg/kwh. Aby 
sprostać wymaganiom dyrektywy, któ-
ra narzuca bardzo restrykcyjne limity emi-
sji NOx został skonstruowany nowy palnik. 
Zwiększono jego powierzchnię, wydłużono 
dysze doprowadzające paliwo – mieszankę 
powietrza i gazu przez co uzyskano bardzo 
stabilny i jednorodny płomień. Palnik jest 
chłodzony wodą dzięki czemu dodatkowo 
obniżono temperaturę płomienia co  
ma zasadniczy wpływ na ograniczenie emi-
sji NOx. woda w pierwszej kolejności prze-
pływa przez palnik, odbierając część ciepła 
z palnika a następnie przypływa do wy-
miennika ciepła, gdzie zostaje podgrzana 
do wymaganej temperatury.

* wersje dostępne w 3 kwartale b.r

JunkerS-BoSch

Podgrzewacze Junkers hydro 4000

geberit zastępuje poprzednią toaletę AquaClean sela nowym modelem. Nowy pro-
dukt w linii AquaClean spełnia najwyższe standardy jakości i ma wszystkie funkcje, ty-
powe dla toalety myjącej geberit. wśród nich wymienić można unikalną technologię 
natrysku whirlspray, która zapewnia przyjemne i dokładne mycie, umożliwiając rów-
nocześnie ograniczenie zużycia wody, dzięki napowietrzonemu strumieniowy wody. 
Niedawno zoptymalizowana technologia spłukiwania TurboFlush sprawia, że miska 
ceramiczna jest spłukiwana wyjątkowo dokładnie, a przy tym bardzo cicho. subtel-
ne oświetlenie orientacyjne w porze nocnej pokazuje użytkownikowi drogę do toale-
ty i ułatwia mu powrót do sypialni. Inteligentna technologia spłukiwania oraz wszystkie 
podłączenia elektryczne i wodne zostały w estetyczny sposób zintegrowane z korpu-
sem miski. Miska ceramiczna AquaClean sela to model bezkołnierzowy, dzięki czemu 
łatwo jest utrzymać ją w czystości. Obsługa pilota jest intuicyjna, a wszystkie ustawienia osobiste – dostępne na wyciągnięcie ręki. 
wystarczy po prostu nacisnąć przycisk. Podobnie jak w przypadku innych toalet myjących geberit, funkcjami toalety AquaClean sela 
można wygodnie sterować za pomocą smartfona, używając aplikacji geberit. Toaleta zawiera również funkcję identyfikacji użytkow-
nika: czujnik wykrywania obecności zapobiega przypadkowemu uruchomieniu strumienia myjącego. 
Nowa toaleta geberit AquaClean sela jest dostępna od 1 kwietnia 2019 roku w partnerskich salonach łazienkowych. 

geBerit

geberit aquaclean Sela

Nowy natynkowy system prysznicowy grOhE Euphoria smartControl jest obsługiwany 
za pomocą intuicyjnej technologii typu „naciśnij i przekręć” oraz ma niezwykle smukły, 
minimalistyczny wygląd o kompaktowych wymiarach. Ma to szczególnie duże znacze-
nie w małych łazienkach, gdzie podobne elementy oferują większy komfort użytkowa-
nia i poprawiają przyjazną atmosferę pomieszczenia. rozwiązanie smartControl jest 
znacznie smuklejsze od obecnych na rynku natynkowych systemów prysznicowych. 
Miłośnicy wyszukanego stylu na pewno pokochają system prysznicowy grOhE Eupho-
ria smartControl za jego wygodną, dużą deszczownicę w rozmiarze 310 mm, dostępnej 
w wersji okrągłej i kwadratowej. Dzięki wysokiemu połyskowi i trwałości powłoki  
grOhE starLight lub wersji ze szkła akrylowego Moonwhite, można ją dopasować do 
każdej nowoczesnej łazienki. Tymczasem półka prysznicowa grOhE Easyreach za-
pewnia wygodne miejsce do przechowywania szamponów i żeli pod prysznic.

grohe

grohe euphoria Smartcontrol 
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zestaw natryskowy 
amigo 

w ofercie FErrO pojawił się ze-
staw natryskowy punktowy Ami-
go, wyposażony w komponen-
ty ograniczające zużycie wody. 
Amigo ma 1-funkcyjną rącz-
kę natrysku o strumieniu: deszcz, 
FErrO Air-in system obficie na-
powietrzający strumień wody 
oraz FErrO Easy Clean system 
– umożliwiający łatwe usuwanie 
kamienia wapiennego.  
Ten niewielki, pokryty chromem 
natrysk potrafi być bardzo 
oszczędny – ogranicza stru-
mień wody nawet do 50%.  
w komplecie z wężem natry-
skowym silver PVC 1500 mm 
oraz obrotowym uchwytem 
stanowi praktyczny i niedrogi 
zestaw do każdej łazienki.
Dobrym i szybkim sposobem 
na obniżenie rachunków za 
wodę jest także zakup sa-
mej rączki natryskowej  
Amigo VerdeLine. 1-funkcyj-
na rączka natrysku (deszcz) 
o prostokątnej formie napo-
wietrza strumień i ograni-
cza zużycie wody do 50%, 
ponadto wystarczy od cza-
su do czasu przetrzeć dy-
sze palcem, aby wykruszyć 
osadzający się osad z ka-
mienia wapiennego.

FErro

Innowacyjność w zakresie techniki cieplnej czy wyjątkowa, designerska forma? Ideos z po-
wodzeniem łączy obie te cechy. gwiaździste elementy łączą się w fascynującą, jedyną w swo-
im rodzaju całość z naprzemienną grą przeciwieństw. grzejnik Ideos – to projekt przemyślany 
w każdym szczególe. Przykładowo, w wersji V jeden z segmentów przejmuje funkcję osłony, 
ukrywając przyłącze. Ideos-V z wbudowanym zaworem i przyłączem 50 mm, na boku lub  
w środku dla maksymalnej elastyczności i swobody planowania po wykonaniu instalacji.  
Dodatkowo głowica termostatyczna jest perfekcyjnie zintegrowana z tym segmentem.  
również w wersji kompaktowej mocowanie jest niewidoczne od strony przedniej.  
Dostępny jest również model Ideos-E zasilany wyłącznie elektrycznie.
Ekstrawaganckie wzornictwo uzupełnione jest przez eleganckie akcesoria: różne rodzaje  
wieszaków na ręczniki można dowolnie montować w układzie elips.
standardowa wysokość: 776, 1151, 1526, 1901 mm
wysokość wersji z zaworami: 758, 1133, 1508, 1883 mm
szerokość: 508, 758 mm
głębokość: 37 mm
wydajność grzewcza 75/65-20°C: 262-963 w

kErMi

grzejnik kermi ideos

Nowa przepompownia Aqualift F Basic firmy KEssEL to kompaktowe i solidne urządzenie do odprowadzania ścieków domo-
wych. grube ścianki zbiornika gwarantują jego wytrzymałość, a dzięki teleskopowej nasadzie zabudowa w ziemi jest wygod-
na. Płaskie powierzchnie przeznaczone do nawiercenia otworów umożliwiają podłączenie dodatkowych dopływów bezpo-
średnio na miejscu budowy. urządzenie jest wyposażone w pompę sTF1300 przeznaczoną do ścieków zawierających fekalia. 
Dostępne wersje Mono lub Duo ze sterowaniem za pomocą przełącznika pływakowego lub urządzenia sterującego sprawia-
ją, że przepompownia Aqualift F Basic sprosta najróżniejszym wymaganiom. Obsługa urządzenia sterowniczego jest przyja-
zna dla użytkownika i intuicyjna. Dodatkowe bezpieczeństwo użytkowania zapewnia zintegrowana funkcja alarmowa. swo-
bodnie zawieszone pompy nie dotykają ścian zbiornika, dzięki czemu zapewniona jest odpowiednia izolacyjność akustyczna. 
Dzięki montażowi za pomocą szybkozłącza, pompa może zostać bardzo łatwo wyjęta i serwisowana. 
szczególną zaletą jest gotowość urządzenia do działania bezpośrednio po podłączeniu (Plug&Play) oraz możliwość przezbro-
jenia wersji jednopompowej w dwupompową w trakcie użytkowania przepompowni. Obszerna oferta osprzętu pozwala do-
posażyć i modyfikować urządzenie w późniejszym terminie, co ułatwia konserwację i eksploatację urządzenia.

kEssEl

aqualift F Basic 
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Panasonic wprowadził na rynek linię pomp ciepła Aquarea - generację j. urządzenia Aquarea generacji j są jesz-
cze bardziej przyjazne dla środowiska dzięki wykorzystaniu czynnika chłodniczego r32. jest on łatwy w recyklin-
gu, ma zerowy wpływ na warstwę ozonową i o 75% mniejszy wpływ na globalne ocieplenie w porównaniu z czyn-
nikiem r410A. r32 jest również bardziej ekonomiczny niż r410A – pozwala ograniczyć użycie czynnika o 30%.
Nowa generacja j oferuje większy komfort nawet w bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej rzędu -20̊ C.  
Do wyboru jest jeden z dwóch trybów przygotowania c.w.u. – większy komfort lub poprawa wydajności. 
Konstrukcja urządzeń Aquarea j została zaprojektowana w celu zwiększenia elastyczności instalacji. Zwiększo-
no długość rur, aby zaspokoić potrzeby budynków różnych wielkości. Modele o mocy 3 kw i 5 kw oferują dłu-
gość rur 25 m i większą różnicę wysokości między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną - od 5 m do 20 m.  
Tymczasem urządzenia o mocy 7 kw i 9 kw mają przewody rurowe o długości do 50 m i do 30 metrów różnicy  
w wysokości między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną.
Modele Aquarea generacji j pozwalają osiągnąć temperaturę wody wyjściowej 60̊ C. Dostępna jest również 
nowa funkcja agregatu chłodniczego, która zapewnia chłodzenie do 10̊ C. Ponadto modele są wyposażone  
w system filtracji magnetycznej, co zapewnia wyższą wydajność systemu i wydłuża czas jego eksploatacji.
Oferta pomp ciepła Aquarea obejmuje modele o wydajności od 3 do 16 kw. Od września 2019 r. modele będą 

opatrzone etykietą A+++ 
(przy niskiej temperatu-
rze zasilania), czyli naj-
wyższą klasą energe-
tyczną zgodnie z nową 
dyrektywą w sprawie 
etykietowania produk-
tów 2010/30/EC.
wraz z szeroką gamą ak-
cesoriów, takich jak kli-
makonwektory i za-
sobniki emaliowane, 
systemy Aquarea moż- 
na dopasować do więk-
szości budynków bez 
względu na potrzeby  
w zakresie ogrzewania 
i chłodzenia. Pompy  
Aquarea można instalo-
wać w budynkach no-
wych i modernizowanych. 

PanaSonic

Pompy ciepła aquarea generacji J z r32 
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