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Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBE 
dobiega końca

To ostatni moment, aby skorzystać ze szwedzkiej dotacji 
do pomp ciepła NiBE do 10 000 zł. O dotację można ubie-
gać się do 30 czerwca 2019. w ramach promocji producent 
oferuje wsparcie do 5000 zł do pomp ciepła, do 6000 zł  
do pompy wraz z rekuperatorem NiBE Ers lub gV-Hr, do 
9000 zł do pompy ciepła z zestawem fotowoltaicznym NiBE 
PV oraz do 10 000 zł dla pompy ciepła z rekuperatorem i ze-

stawem fotowoltaicznym NiBE PV. Aby skorzystać z promo-
cji, należy zarejestrować się na www.szwedzkadotacja.pl.  
szwedzką dotację można łączyć z ulgą podatkową i do-
finansowaniem w ramach programu Czyste Powietrze. 
regulamin oraz szczegółowe informacje na:
- www.szwedzkadotacja.pl 
- www.nibe.pl.

Rozwiązanie kRzyżówki z numeRu 5/2019 instalRepoRteRa 
kRzyżówka z maRką puRmo hasło GŁaDka FoRma CiepŁa

nagrody otrzymują:  
sylwia smoleń – parasolkę, monika leputa – powerbank, sławomir mirek – listonoszkę.

Na podstawie tegorocznego ogólnopolskiego badania 
opinii i preferencji firm wykonawczych, marka immer-
gas otrzymała wyróżnienia w dwóch kategoriach: kotły 
kondensacyjne i pompy ciepła.
Budowlana Marka roku to jedyny w Polsce projekt ba-
dawczy o niezależnym charakterze i zasięgu obejmują-
cym szereg kategorii budowlanych. Organizowany od 
2004 r. przez AsM – Centrum Badań i Analiz rynku ran-
king, jest jedynym w Polsce plebiscytem, którego bada-
nia rokrocznie wskazują marki budowlane cieszące się 
największą popularnością i zaufaniem wykonawców. 
ranking tworzony jest w oparciu o analizę ogólnopol-
skich badań ankietowych, a całość to niezależny i naj-
bardziej miarodajny ranking branżowy w kraju stano-
wiący cenne źródło informacji marketingowych.
w raporcie oceniano marki budowlane w blisko 40 kate-
goriach, według takich kryteriów jak: częstotliwość stoso-

wania produktów, 
ich jakość i konku-
rencyjna cena.
wychodząc naprze-
ciw najnowszym 
trendom i wymo-
gom firma immer-
gas posiada w swo-
jej ofercie również 
wiele innych pro-
duktów, takich jak 
panele solarne i fo-
towoltaiczne oraz 
szeroki asortyment 
akcesoriów dodatkowych, czyli wszystko, co pozwala 
na stworzenie zintegrowanego i ekologicznego systemu 
grzewczego dla domów, mieszkań i obiektów.

2 wyróżnienia dla Immergas w rankingu 
Budowlana Marka Roku 2019

http://www.instalreporter.pl
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Armatura i Systemy Premium

Q-Tech – regulacja wydajności i automatyczne 
równoważenie hydrauliczne w jednym

Nastaw pożądany przepływ bezpośrednio na zaworze, włącz 
pompę i udaj się do innych zajęć. 

Reszta zrobi się sama.  

Oventrop Sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1 B
05-850 Ożarów Mazowiecki

+48 22 722 96 42
info@oventrop.pl www.oventrop.pl
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Finał V edycji programu 
edukacyjnego JUNKERS SZKOLI

JuNKErs sZKOLi to program edukacyjny, który marka Junkers-Bosch prowadzi 
we współpracy ze szkołami średnimi, kształcącymi na kierunkach: technik ga-
zownictwa, technik urządzeń sanitarnych i na kierunkach pokrewnych. Celem 
programu jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych urządzeń 
i systemów grzewczych. uczestnicy zyskują przydatną na rynku pracy wiedzę 
ekspercką oraz biznesową. Program ma także na celu promocję zawodu insta-
latora urządzeń grzewczych.
24 maja odbył się finał V edycji programu JuNKErs sZKOLi mającego na celu 
wspieranie i rozwój edukacji technicznej na poziomie szkół średnich. w progra-
mie wyłonionych zostało 15 laureatów. Najlepsza piątka otrzymała voucher na 
kurs i egzamin dający uprawnienia wykonywania zawodu instalatora urządzeń 
grzewczych. Od początku istnienia programu w konkursie wzięło udział już po-
nad 1000 uczniów z całej Polski. 
- Cieszymy się, że co roku tak wielu uczniów decyduje się na udział w progra-
mie. Wspieranie edukacji poprzez takie inicjatywy jest dla nas szczególnie ważne.  
Junkers Szkoli to szansa dla uczniów techników nie tylko na poszerzanie swojej wie-
dzy z zakresu urządzeń grzewczych, ale również zdobycie uprawień, dzięki którym 
mogą świadomie pokierować swoją karierą – podsumowuje Krzysztof Ciemięga, 
dyrektor generalny Bosch Termotechnika.
w ramach programu firma Bosch zaprasza nauczycieli techników na szkolenia do Cen-
trów szkoleniowych Junkers-Bosch w warszawie, Poznaniu i Krakowie. Następnie na-
uczyciele przekazują zdobytą wiedzę zainteresowanym uczniom, przygotowując ich 
do testów z trzech obszarów: techniki kondensacyjnej, techniki solarnej i pomp ciepła.
uczniowie z najlepszymi wynikami w testach zdobywają nagrody: m.in. elektrona-
rzędzia marki Bosch. Nagrodą główną za i miejsce jest kurs i egzamin na upraw-
nienia gazowe i elektryczne w zakresie eksploatacji. Zdobycie uprawnień ułatwi 
im start na rynku pracy i znalezienie pracy w zawodzie, np. w charakterze Auto-
ryzowanego Przedstawiciela marki Junkers.
- Udział w programie dał mi wielką satysfakcję. Sprawdziłem posiadaną wiedzę, 
nauczyłem się nowych rzeczy i mogłem wziąć udział w szkoleniu na zakończenie. 
To naprawdę duża wartość i ciekawe doświadczenie. Takie programy dają również 
możliwość poznania najnowszych rozwiązań technologicznych w branży co jest bar-
dzo ważne. Jestem dumny z siebie i kolegów – podsumowuje Karol dulnik, laure-
at i miejsca z Zespołu szkół Budowlanych im. Kazimierza wielkiego w szczecinie 
w V edycji programu organizowanego w roku szkolnym 2018/2019 wzięło udział 
277 uczniów z 26 polskich techników.

Czasopismo „rzeczpospolita” opublikowało (21.06.2019 r.) wywiad pt. „dokumentacja  
będzie grubsza o 100 stron” przeprowadzony z prof. Zbigniewem Kledyńskim, prezesem  
Polskiej izby inżynierów Budownictwa.

Wywiad z prezesem PIIB w „Rzeczypospolitej”

przeczytaj wywiad

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl
http://www.oventrop.pl
https://www.piib.org.pl/images/stories/aktualnosci/2019-06/prezesem_PIIB.pdf
https://www.piib.org.pl/images/stories/aktualnosci/2019-06/prezesem_PIIB.pdf
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12 czerwca 2019 r., w Centrum PAP w Warszawie, 
odbyła się konferencja prasowa poświęcona kam-
panii informacyjnej „Dom bez rachunków”. Oprócz 
organizatorów, w tym Pawła Lachmana, prezesa Pol-
skiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 
(PORT PC), a zarazem przedstawiciela Porozumienia 
Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej 
(POBE), wzięli w nim udział Piotr Woźny, pełnomoc-
nik premiera ds. programu Czyste Powietrze oraz 
prof. Konrad Raczkowski – wiceprezes Banku Ochro-
ny Środowiska. Podczas spotkania przedstawiono 
założenia i cele kampanii, a także nowy, preferen-
cyjny instrument finansowy dla inwestorów zainte-
resowanych budownictwem plus energetycznym. 
Piotr woźny, pełnomocnik premiera ds. Programu Czy-
ste Powietrze, mówił m.in. – Pomysł „Domu bez rachun-
ków” to nowatorski model połączenia elementów bazują-
cych na odnawialnych źródłach energii. Minimalny pobór 
energii od zewnętrznych dostawców lub bazowanie tyl-
ko na wytworzonej przez siebie energii sprawia, że dom 
jest nie tylko tani w eksploatacji, ale również przyjazny dla 
człowieka i środowiska. Niestety, świadomość tego typu 
rozwiązań w Polsce nie jest jeszcze zbyt duża. Rząd chce 
to zmienić. W styczniu 2019 r. minister Jadwiga Emilewicz 
ogłosiła program Energia Plus, którego celem jest ułatwie-
nie inwestycji w prosumenckie instalacje OZE. Rządowy 
zespół zidentyfikował już i rozpoczął likwidację prawnych 
barier w rozwoju tzw. energetyki obywatelskiej. Pierwszą 
część zmian stanowi tzw. pakiet prosumencki w ustawie 
o OZE. W planach są kolejne ułatwienia. MPiT współpra-
cuje też z bankami nad uruchamianiem instrumentów fi-
nansowych wspierających możliwości inwestycyjne pro-
sumentów. Na odbiorców indywidualnych w niektórych 
bankach czekają preferencyjne kredyty na fotowoltaikę. 
MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa – red.) mogą sko-
rzystać z gwarancji BGK.” 
Pomysłodawca i inicjator akcji, Paweł Lachman, który 
wypowiadał się w imieniu organizacji branżowych oraz 

partnerów współpracujących w ramach kampanii „dom 
bez rachunków”, przedstawił zarówno jej założenia, jak  
i konkretne uwarunkowania techniczne oraz finanso-
we – Celem realizowanej wspólnie kampanii “Dom bez 
rachunków” jest popularyzacja wiedzy na temat beze-
misyjnego budownictwa plus energetycznego oraz pro-
mocja odnawialnych źródeł energii w budynkach jednoro-
dzinnych. Chcemy pokazać inwestorom możliwość wyboru 
rozwiązań, które są obecnie dostępne i możliwe. Przy odpo-
wiednim zaprojektowaniu budynku, rezygnując z budowy 
kotłowni, magazynu opału, komina czy przyłącza gazowe-
go, oraz projektując tańszy dach dwuspadowy, można zbu-
dować nowoczesny dom, mieszcząc się w porównywalnych 
kosztach jak w budownictwie tradycyjnym. Co ważne: jak 
wynika z naszych analiz i rzeczywistych przykładów, kosz-
ty eksploatacji tego budynku, związane ze zużyciem energii 
elektrycznej, jego ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej 
wody i chłodzeniem, będą wynosić tylko około 200 zł rocz-
nie. Na stronie kampanii “Dom bez rachunków” inwesto-
rzy oraz osoby z branży już teraz znajdą zbiór przykładów  
i praktycznych wskazówek dotyczących projektowania, do-
boru i montażu instalacji OZE w budynkach jednorodzin-
nych. W najbliższych tygodniach planujemy prezentację 
konkretnych i rzeczywistych przykładów realizacji domów 
o standardzie plus energetycznym.
Podczas konferencji prasowej przedstawiono nowe-
go partnera kampanii „Dom bez rachunków”, któ-
rym został Bank Ochrony Środowiska, oferujący in-
westorom zainteresowanym budownictwem plus 
energetycznym specjalnie przygotowany, nowy in-
strument finansowy, który jest już aktywny. 
– Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom Polaków, BOŚ 
Bank, jako partner kampanii, przygotował dla osób za-
interesowanych budową domu, dedykowany kredyt hi-
poteczny EKO DOM+. To co wyróżnia tę ofertę na ryn-
ku to przede wszystkim długi okres kredytowania, aż do  
35 lat a także niska marża – od 1,39% i prowizja 0,5%, dzię-
ki czemu inwestor będzie mógł przeznaczyć więcej środ-

ków na skredytowanie zakupu urządzeń OZE, a w efek-
cie zmniejszyć opłaty związane z kosztami ogrzewania, 
ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i energii elektrycznej. 
BOŚ Bank gotowy jest sfinansować 80% wartości nieru-
chomości, a w niektórych szczególnych sytuacjach może 
jeszcze zwiększyć kwotę kredytu – powiedział prof. Kon-
rad raczkowski, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska.
Podczas konferencji została również zapowiedziana 
inna, niezwykle ważna stymulacja finansowa. Piotr 
Woźny zadeklarował podjęcie działań zmierzających 
do wprowadzenia ulgi podatkowej w rozliczeniach PIT 
dla inwestorów, którzy w swoich nowo budowanych 
domach zastosują łącznie pompę ciepła i instalację 
fotowoltaiczną – na wzór ulgi, która obowiązuje obecnie 
tylko dla budynków modernizowanych przy wykorzysta-
niu OZE. Jak podkreślił, wsparcie inwestorów w ograni-
czeniu zapotrzebowania na energię finalną i zwiększenie 
udziału OZE w budownictwie mieszkaniowym w Polsce 
niewątpliwie ułatwiłoby rozliczenie się naszego kraju ze 
zobowiązań wynikających z polityki klimatycznej uE. 

Jednocześnie zapowiedział, że projekt nowelizacji 
ustawy o odnawialnych źródłach energii, który m.in. 
przewiduje dołączenie do programu prosumenckie-
go osób prowadzących działalność gospodarczą, po-
winien zostać uchwalony już podczas tegorocznych 
wakacji. Zdaniem pomysłodawców kampanii, może to 
zdecydowanie zwiększyć grupę potencjalnych inwesto-
rów zainteresowanych budową „domu bez rachunków”, 
którego idea bazuje m.in. na wykorzystaniu tzw. syste-
mu opustu umożliwiającego prosumentom „magazy-
nowanie” wytworzonej energii elektrycznej w sieci na 
preferencyjnych zasadach. Ponadto, jak stwierdził pre-
zes Paweł Lachman, promocja bezemisyjnych techno-
logii grzewczych powinna być jednocześnie połączona 
ze wsparciem przez rząd konwersji firm produkujących 
kotły na paliwa stałe w kierunku produkcji pomp ciepła.
więcej informacji na temat kampanii „dom bez rachun-
ków” znajduje się tutaj
więcej informacji na temat kredytu hipotecznego BOŚ 
Banku znajduje się tutaj

Konferencja prasowa kampanii „Dom bez rachunków” – zapowiedzi: kredyt BOŚ i ulgi w podatkach

http://www.instalreporter.pl
https://dombezrachunkow.com
https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/eko-dom
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w warszawie w dniach 3-4 października 2019 r. odbę-
dą się warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy in-
stalacji i sieci sanitarnych, organizowane przez Zarząd 
główny Polskiego Zrzeszenia inżynierów i Techników 
sanitarnych.
Podczas warsztatów przedstawiane będą zagadnie-
nia związane ze spojrzeniem na misję projektantów  
w dzisiejszych czasach, jak również konkretne zagad-
nienia 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,
· modelowanie energetyczne a charakterystyka ener-
getyczna budynku.

Zagadnienia techniczne omówione będą w ramach 
następujących warsztatów panelowych:
· Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia w Polsce.  
uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do 
budowy sieci gazowych.
· Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych 
zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną.
· uwarunkowania prawne – przepisy dopuszczające bu-
dowę gazociągów z tworzyw sztucznych o ciśnieniu po-
wyżej 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.
· właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pra-
cę podczas wieloletniej eksploatacji czyli systemy za-
mocowań Niczuk w technice instalacyjnej.
· wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumo-
wej na podstawie studium przypadku kompleksu biu-
rowo-hotelowego POsEJdON CENTEr.
swój udział w wydarzeniu potwierdzili Atze Boerstra 
oraz Jarek Kurnitski – wiceprezesi rEHVA, którzy po-
prowadzą warsztat panelowy dotyczący implementa-
cji EPBd, smart buildings, wskaźnika sri oraz jego wpły-
wu na jakość środowiska wewnętrznego w budynkach. 
Patronat honorowy nas warsztatami objęty: izba gospo-
darcza gazownictwa, Polska izba inżynierów Budownic-
twa, izba gospodarcza wodociągi Polskie.

Parterami Warsztatów są następującego firmy:
- partner strategiczny: Lg Electronics, geberit, wilo Polska,  
HAurATON Polska, Armacell Poland
- partner złoty: Lindab, Niczuk, Vertiv Poland, fläktgroup  
Poland

szczegółowy program dostępny jest na stronie: 
www.warsztaty.pzits.pl

PZITS zaprasza na Warsztaty pracy projektanta 

http://www.ottone.pl
http://www.instalreporter.pl
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galmet - największy polski producent techniki grzew-
czej uruchomił kolejną edycję programu partnerskiego 
dla instalatorów – HOT POiNTs CLuB.
Programy partnerskie, szkolenia handlowe i technicz-
ne to element wieloletniej współpracy firmy galmet  
z najlepszymi instalatorami branży grzewczej. 
Najnowsza edycja najgorętszego programu partnerskie-
go branży grzewczej - HOT POiNTs CLuB 2019 – to wy-
raz uznania dla najlepszych instalatorów!
w bieżącej edycji konkursu HOT POiNTs CLuB na wszyst-
kich uczestników czekają atrakcyjne nagrody. w puli na-
gród konkursowych do wyboru jest ponad 1000 różnego  
rodzaju produktów, wśród których są nowoczesne 
smartfony, laptopy, tablety, sprzęt rTV i Agd, konsole 
do gier, galanteria skórzana, biżuteria, perfumy, narzę-
dzia, czy zabawki. Ponadto każdy z uczestników może 

odebrać bony sodexo lub zasilenia przedpłaconych kart 
bankowych. w tym programie to instalatorzy decydują 
jakie nagrody chcą otrzymać!
wystarczy deklaracja udziału w HOT POiNTs CLuB  
i później już tylko prosta internetowa rejestracja urzą-
dzeń, które zostały zainstalowane. do każdego produk-
tu przypisana jest odpowiednia ilość punktów - HotPoin-
tów, które instalator może zamienić na dowolny prezent. 
Kilka minut poświęconych na rejestrację zamontowanych 
produktów może dać wymarzone nagrody. A jest z cze-
go wybierać, bowiem HOT POiNTs CLuB realizowany jest 
przez galmet w kooperacji z międzynarodowym koncer-
nem sOdExO, światowym liderem w dziedzinie organiza-
cji programów partnerskich i współpracy motywacyjnej.
Podejmując tę współpracę galmet dołączył do ro-
dziny największych i najbardziej znanych światowych  

marek obsługiwanych przez międzynarodowego giganta.
w HOT POiNTs CLuB uczestnicy premiowani są za mon-
towanie urządzeń galmet ze wszystkich grup asorty-
mentowych!
•	Ogrzewacze	wody	o	pojemności	200-1000	z	wężowni-
cą spiralną
•	Zestawy	solarne	z	kolektorami	płaskimi
•	Kotły	c.o.	5	klasy
•	Pompy	ciepła	do	c.w.u.:	Basic	i	Spectra
•	Pompy	ciepła	do	c.o.	i	c.w.u.:	Maxima	i	Airmax2

Dla najlepszych!
instalatorzy, którzy zdobędą najwyższe noty w rankin-
gu otrzymają dodatkowe nagrody specjalne:

www.hotpointsclub.pl

Hot Points Club – program partnerski Galmet dla instalatorów

Akredytowane Laboratorium Pomiarowe Testo posiada 
certyfikat akredytacji laboratorium wzorcującego wy-
dany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdza-
jący spełnienie wymagań PN-EN isO/iEC 17025:2005  
w zakresie wzorcowania temperatury, wzorcowania wil-
gotności oraz wzorcowania przepływu powietrza. 

Świadczy następujące usługi wzorcowania:
•	termometrów
•	termohigrometrów
•	higrometrów
•	anemometrów
•	termoanemometrów

Nowy zakres akredytacji:
•	wzorcowanie	przepływu	w	siedzibie	laboratorium
•	wzorcowanie	temperatury	i	wilgotności	zarówno	w	sie-
dzibie laboratorium, jak i bezpośrednio u klienta.
Zakres akredytacji Laboratorium wzorcującego Nr AP 
176 znajdziesz tutaj.

Akredytowane  
Laboratorium Wzorcujące 

http://www.instalreporter.pl
http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-wzorcujace/AP 176,podmiot.html
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do OZE, która ma istotny potencjał, ale w związku  
z dużym zainteresowaniem tym surowcem (także od-
padami z biomasy) zarówno ciepłownictwa, elektro-
energetyki i przemysłu drzewnego, nadmierne wy-
korzystanie biomasy będzie powodowało wzrost jej 
cen. Ponadto dyrektywa rEd ii, po 2020 roku, ograni-
czy zakres paliw z biomasy (zaliczanych do OZE, czyli 
bez naliczania kosztów uprawnień do emisji CO2) do 
wykorzystania w ciepłownictwie (tzw. kryteria zrów-
noważności środowiskowej). Biomasa jako źródło 
„stabilne” może stanowić zatem uzupełnienie mik-
sów ciepłowniczych, ale sama w sobie nie powinna 
być podstawą przechodzenia z węgla na OZE.
Kilkadziesiąt krajowych przedsiębiorstw ciepłow-
niczych może rozważać wykorzystanie energii geo-
termalnej (głębokiej i płytkiej), które mogą stano-
wić stabilne, choć na razie kosztowne uzupełnienie 
w systemie ciepłowniczym.
Zdecydowana jednak większość polskich przedsię-
biorstw ciepłowniczych ma bardzo dobre warunki 
do wykorzystania różnych OZE w ciepłownictwie, 
a w szczególności technologii tanich dotychczas  
w Polsce niewykorzystywanych na duża skalę: kolek-
torów słonecznych (dostęp do niezagospodarowa-
nych obszarów miasta, w tym terenów należących 
do ciepłowni lub powierzchni dachów odbiorców 
ciepła) oraz wykorzystanie niezbilansowanej i ta-
niej energii z elektrowni wiatrowych (tzw. technolo-
gia power-to-heat-P2H). Nie ma też ograniczeń, aby 
przedsiębiorstwa ciepłownicze inwestowały w sys-
temy fotowoltaiczne zarówno na pokrycie potrzeb 
własnych w zakresie energii elektrycznej, jak i wyko-
rzystania nadwyżek energii na cele chłodzenia lub 
ogrzewania. są to technologie innowacyjne i tanie, 
których potencjał i efektywność szybko rosną wraz 
z rozwojem technologii magazynowania ciepła, za-
równo w cyklach kilkudniowych, jak i sezonowych  
(tu magazyny ciepła mają olbrzymią przewagę nad 
magazynami energii elektrycznej, które mogą ma-
gazynować energię jedynie w cyklach godzinowych 
i są o trzy rzędy wielkości droższe). 

„spirala śmierci” w ciepłownictwie

Przedsiębiorstwa ciepłownicze nie mają (przynaj-
mniej do końca 2020 roku) bezpośrednio nałożo-
nego obowiązku przechodzenia na OZE (tak jest  
w przypadku energii elektrycznej i paliw transporto-
wych). Możliwe jest kontynuowanie wykorzystania 
węgla poprzez cykliczne dostosowywanie kotłów 
węglowych do zaostrzanych standardów emisyjności  
i ponoszenie rosnących kosztów związanych z emi-
sjami CO2. realizacja takiego scenariusza (nazwane-
go przez zespół iEO „referencyjnym”) jest związana 
z określonymi kosztami, ale nie eliminuje ryzyka ko-
nieczności ponownego dostosowania się do kolej-
nego zaostrzenia wymogów dyrektywy o emisjach 
przemysłowych (nie tylko w zakresie pyłów). 
realizacja takiego scenariusza oznaczać może spa-
dającą rentowność przedsiębiorstwa, utratę konku-
rencyjności i coraz mniejsze własne środki na mo-
dernizacje źródeł wytwórczych. w takich warunkach 
postępowałaby utrata odbiorców ciepła (ich prze-
chodzenie na indywidulane, nie zawsze czyste eko-
logicznie, ogrzewanie).

Polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze stoją 
przed poważnym dylematem, jak inwestować w ob-
liczu zachodzących zmian prawno-regulacyjnych. 
stosunkowo rzadko sięgają do rozwiązań pozwala-
jących w sposób trwały obniżyć zależność od paliw 
kopalnych (wahań ich kosztów) i wyeliminować za-
leżność od rosnących kosztów środowiskowych.  
Pomimo podejmowanych działań, wspieranych słusz-
nie przez państwo (instrumenty finansowe i dotacje), 
tempo transformacji polskiego ciepłownictwa może 
być zbyt wolne w stosunku do szybko narastających 
kosztów oraz oczekiwań odbiorców ciepła. Może to 
też spowodować niemożność skorzystania z fundu-
szy na innowacje w ciepłownictwie i zaprzepaścić 
szanse na wykorzystanie zasobów ciepłownictwa 
systemowego do transformacji całej polskiej ener-
getyki z wykorzystaniem takich koncepcji, jak: inte-
ligentne mikrosieci, spółdzielnie energetyczne, bar-
dziej realne koncepcje klastrów czy wspólnoty 
odnawialnych źródeł energii (renewable energy com-
munities), które staną się zasadniczym obszarem 
promocji w uE po 2020 roku.
 
technologie oze dla ciepłownictwa

dotychczas przedsiębiorstwa ciepłownicze roz-
ważały biomasę jako pierwsze źródło zaliczane 

OZE i magazyny 
ciepła w polskim 
ciepłownictwie

Nowy raport IEO
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niższy od kosztu ciepła - 56,3 zł/GJ - z systemu referencyjnego (bez inwestycji w OZE).  
 

 
 
Warto ponadto podkreślić, że w przeciwieństwie do scenariusza referencyjnego (prowadzącego 
do zamknięcia - zezłomowania obecnie funkcjonującej ciepłowni w 2040 roku), scenariusz 
inwestycji w OZE na koniec analizowanego okresu ma określoną wartość rezydualną i zdolność 
do prowadzenia dalszej działalności ciepłowniczej.  
Oprócz zoptymalizowanego wariantu scenariusza OZE zdefiniowano dwa dodatkowe warianty 
wprowadzania geotermii do miksu ciepłowniczego, a uzyskane wyniki  porównano: 
 system zoptymalizowany (energia słoneczna+wiatrowa+biomasa +magazyn): 54,7 zł/GJ 
 system z geotermią o mocy 1 MW plus (energia wiatrowa +biomasa):  60,5 zł/GJ 
 system z geotermią o mocy 3 MW plus (energia wiatrowa +gaz 9 MW):  66,5 zł/GJ 

 
Zarówno większy system geotermalny wspomagany kotłem gazowym jak i mniejszy system 
geotermalny w analizowanym „miksie paliowym” w scenariuszu „inwestycje w OZE”, 
podwyższają koszty ciepła. Jednakże w korzystnych lokalizacjach (wysoka temperatura wód 
geotermalnych, niskie zasolenie, płytkość dubletów, samowypływ) i w dłuższej perspektywie 
(generalny, nie tylko w dolinach zapotrzebowania, spadek cen energii elektrycznej i spadek cen 
pomp ciepła), źródła geotermalne powinny być rozważane jako dodatkowe źródło ciepła. 
   

http://www.instalreporter.pl


inwestycje w oze 

Możliwe jest też bardziej perspektywiczne rozwiąza-
nie – inwestycje w OZE. Taki scenariusz może polegać 
w pierwszym etapie na zmniejszeniu udziału węgla 
w wytwarzaniu ciepła np. o 50%, poprzez wykorzy-
stanie OZE np. w formie energii słonecznej, wiatro-
wej (P2H) oraz biomasy, współpracujących z sezo-
nowym magazynem ciepła i uzupełnianych dwoma 
kotłami węglowymi. 
Tak pomyślane inwestycje w OZE pozwolą na uzyska-
nie statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego”, 
co otworzy możliwości dostępu do kolejnych dota-
cji i pożyczek na rozwój firmy, umożliwi wypełnie-
nie kolejnych zobowiązań w zakresie wymaganego 
wzrostu w latach 2021-2030 udziałów OZE i ochro-
ny środowiska, zabezpieczy pewność dostaw cie-
pła dla odbiorców oraz znacząco (o 50%) ograniczy 
emisje CO2, związków siarki, rtęci, tlenków azotu i py-
łów oraz benzo(a)pirenów. 
Powyższy dylemat jest wyzwaniem ekonomicznym, 
ale i szansą na skok technologiczny do nowej gene-
racji systemów ciepłowniczych, opartych na integra-
cji rożnych rodzajów OZE.

Obecnie, ważny jest wybór wariantu rozwoju przed-
siębiorstwa ciepłowniczego: OZE czy węgiel? Aby móc 
odpowiedzieć na to pytanie, należy przeprowadzić 
analizę ekonomiczną i przeliczyć przede wszystkim 
koszt (tzw. LCoH) wytwarzania ciepła do 2040 roku, 
co ma znaczenie zarówno dla przedsiębiorstwa (kon-
kurencyjność), jak i dla miasta i jego mieszkańców – 
odbiorców ciepła.
Zaprezentowany w raporcie przykład analizy ekono-
micznej pozwala na wyważenie, na podstawie mierzal-
nych kryteriów, który ze scenariuszy jest ekonomicz-
nie korzystniejszy oraz na optymalizacje inwestycji  
w OZE (rodzaje, liczba i wielkość źródeł i magazy-
nów ciepła) w celu minimalizacji kosztów i maksy-
malizacji efektów.

Dalsze trwanie ciepłownictwa  
przy węglowej strukturze 
wytwarzania i dalszej modernizacji 
kotłów węglowych pod kątem 
ich bieżącego dostosowania się 
do standardów emisji (innych niż 
Co2), czy ponoszenie nakładów na 
kogenerację opartą na węglu, grozi 
narastaniem na przyszłość kosztów 
osieroconych i zjawiskiem opisanym 
w literaturze pod hasłem kosztowej 
„spirali śmierci” (tzw. the death 
spiral) w odniesieniu do firmy,  
branży lub technologii.

pobierz raport 
„oze i magazyny ciepła  
w polskim ciepłownictwie”

Średni, rozłożony na 20 lat koszt 
ciepła lCoH dla scenariusza 
inwestycji oze gwarantuje rozwój 
przedsiębiorstwa ciepłowniczego  
oraz jego pracę także po 2040 roku,  
i wynosi 54,7 zł/GJ. 
Jest porównywalny, ale niższy 
niż w scenariuszu referencyjnym 
(„prowęglowym”) – 56,3 zł/GJ.
wysokie udziały oze w wytwarzaniu 
ciepła pozwalają w znacznym stopniu 
uniezależnić koszty ciepła od cen 
paliw (gaz, węgiel) i cen uprawnień  
do emisji Co2 i zagwarantować stabilne 
ceny dla odbiorców. wyniki analiz 
mogą być podstawą do ubiegania 
się o bankowe lub dotacyjne źródła 
finansowana inwestycji.
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wzrósł też znacznie udział pomp ciepła w nowych 
budynkach jednorodzinnych.
wg POrTPC w 2018 roku wynosił on 15%. Oznacza 
to, że już w co siódmym nowym budynku ogrzewa-
nie realizowane jest przez pompę ciepła. w 2010 roku 
organizacja POrTPC szacowała, że udział pomp cie-
pła w nowych budynkach wynosił poniżej 3%. 

w wariancie optymistycznym prognozy wzrostu rynku 
wykonanej przez POrTPC, w 2020 roku udział pomp 
ciepła w nowobudowanych budynkach jednorodzin-
nych może sięgać już poziomu 20-25%. 
Na podstawie odpowiedzi NfOŚigw w ramach informa-
cji publicznej w sprawie złożonych wniosków w progra-
mie Czyste Powietrze na dzień 5 kwietnia 2019 r., POrT 
PC szacuje, że aż 30% wniosków o dofinansowanie źró-
dła ciepła w nowobudowanych domach dotyczy pomp 
ciepła. (dane te zostały pozyskane dzięki uprzejmości 
firmy Kostrzewa – członka wspierającego POrTPC).

Wg opublikowanego raportu zawierającego wy-
niki badań rynku pomp ciepła w 2018 roku przepro-
wadzonych przez Polską Organizację rozwoju Tech-
nologii Pomp Ciepła są solidne podstawy do 
optymistycznych prognoz dalszego rozwoju branży 
w Polsce w najbliższych kilkunastu latach. 

w 2018 roku rynek pomp ciepła typu powietrze/woda 
stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania 
wzrósł o 31%, a sprzedaż wszystkich typów pomp 
ciepła związanych z centralnym ogrzewaniem wzro-
sła o 20%. Cały rynek pomp ciepła w Polsce odno-
tował wzrost na poziomie ok. +16%.

Raport rynkowy 
PORTPC 2019

raport rynkowy POrTPC 2019: duży wzrost rynku pomp 
ciepła w 2018 r. i perspektywy dalszego silnego rozwoju.

· POrTPC opublikowała raport rynkowy 2019 opisujący rynek pomp ciepła w Polsce
· w 2018 r. nastąpił znaczący wzrost rynku pomp ciepła typu powietrze/woda równy +31% (rok do roku). 
· w 2018 r. wzrósł każdy segment rynku pomp ciepła w Polsce. Cały rynek pomp ciepła do central-
nego ogrzewania wzrósł o 20%.
· wzrósł udział grzewczych pomp ciepła w nowobudowanych budynkach jednorodzinnych. w 2018 
roku wynosił on 15% (co siódmy nowobudowany budynek ogrzewany jest pompą ciepła).
· wg szacunków POrTPC, w ramach programu Czyste Powietrze, aż 30% wniosków o dofinansowa-
nie źródła ciepła w nowobudowanych domach dotyczy pomp ciepła. 

wg optymistycznego wariantu pro-
gnozy rozwoju rynku w 2030 roku bę-
dzie pracować ponad 1 milion pomp 
ciepła do ogrzewania budynków.

kolejny rok z rzędu, silnym zaintereso-
waniem inwestorów cieszą się pompy 
ciepła typu powietrze/woda służące do 
ogrzewania (i często chłodzenia) budyn-
ków. liczbę sprzedanych urządzeń  
w 2018 r. szacuje się na ok. 10 630 sztuk. 
w porównaniu do 2017 roku rynek 
wzrósł o ok. 31%. wszystko wskazuje 
na to, że ten wzrostowy trend utrzyma 
się również w kolejnych latach. 

rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2018 w sztukach 

z szacunków poRtpC wynika,  
że w roku 2018 sprzedano łącznie ok. 
31 000 szt. pomp ciepła. obserwując 
sprzedaż pomp ciepła w latach 2010-
2018 widoczny jest harmonijny i ciągły 
wzrost rynku. Godnym uwagi, jest fakt, 
że rynek tych urządzeń w polsce jest je-
dynym rynkiem w europie, w którym 
zanotowano siedem lat z rzędu wzrosty 
sprzedaży liczby pomp ciepła.

http://www.instalreporter.pl
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Zdaniem Pawła Lachmana, prezesa zarządu POrTPC,  
można zauważyć kilka istotnych przyczyn wzrostu 
tego segmentu rynku. –Główna przyczyna: to silny 
wzrost zaufania i akceptacja technologii pomp cie-
pła przez inwestorów. Kolejną przyczyną jest wzrost 
świadomości ekologicznej Polaków związany wpro-
wadzeniem programu Czyste Powietrze oraz z po-
znaniem skutków zanieczyszczenia powietrza spo-
wodowanych przez kotły na paliwa stałe. Do trzeciej 
przyczyny zaliczyć można dalszy wzrost konkurencji 
w tym segmencie rynku (powietrznych pomp ciepła). 
Wielu producentów, w tym również polskich, posta-
wiło na te technologie, jako rozwiązania przyszłości  
i prowadzi w tym zakresie aktywne działania rynkowe.  
Po czwarte: widać też wzmocnienie tendencji budowy 
coraz mniejszych domów, bez piwnic i miejsca na ko-
tłownie, magazyny opału, ale za to coraz bardziej kom-
fortowych. I po piąte: najszybciej rośnie udział rynko-
wy urządzeń o średnim i niskim poziomie cen. Do wyżej 
wymienionych przyczyn w najbliższych latach dojdzie 
najsilniejszy czynnik wzrostowy, czyli główny kierunek 
dekarbonizacji w oparciu o elektryfikację ogrzewania, 
ciepłownictwa i połączenie sektorów, w który idealnie 
wpisuje się stosowanie pomp ciepła.

w 2018 roku głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży 
tego segmentu pomp ciepła była zwiększona sprzedaż 
urządzeń o mocy powyżej 20 kw. są solidne podsta-
wy, aby sądzić, że najbliższych latach będzie występo-
wał podobny lub nawet większy wzrost rynku grunto-
wych pomp ciepła. w przeprowadzonych badaniach 
rynku systemów grzewczo-chłodzących typu Vrf wi-
dać lekki wzrost rynku (ok. +15%). POrT PC szacuje, 
że w roku 2018 podobnie jak w 2017 r. sprzedano ok. 
4800 systemów Vrf, jednak ze względu na niewielki 
udział firm sprzedających tego typu rozwiązania w te-
gorocznych badaniach rynku, wyniki te należy trakto-
wać jako mogące nie oddawać realnych zmian rynku.
Badaniem POrTPC nie został objęty rynek gazowych 
pomp ciepła. Zdaniem producentów i dystrybutorów 
tych urządzeń kolejny rok z rzędu mamy do czynie-
nia z corocznym wzrostem ich sprzedaży, szczegól-
nie w segmencie średnich i dużych urządzeń.
informacja dotycząca rynku pomp ciepła w 2018 r. 
została oparta na wynikach monitoringu rynku urzą-
dzeń grzewczych koordynowanego przez stowarzy-
szenia POrTPC i sPiug. Prowadzony panel obejmuje 
znaczną część, ale nie całość rynku, dlatego szczegó-
łowe szacunki dotyczące całego rynku pomp ciepła 
w Polsce przeprowadziło stowarzyszenie POrTPC.
Polska Organizacja rozwoju Technologii Pomp Ciepła 
(POrTPC) wydała raport rynkowy POrTPC 2019, wraz 
ze szczegółową analizą wyników badań oraz korektą 
scenariuszy rozwoju rynku pomp ciepła do 2030 roku. 
raport jest dostępny w wersji polskiej tutaj i będzie 
dostępny w ciągu 3 tygodni w wersji angielskiej.
Źródło: PORTPC

wg najnowszych analiz rynkowych 
poRtpC, w ubiegłym roku producenci 
i dystrybutorzy pomp ciepła do przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej 
sprzedali łącznie ok. 9840 szt.  
w porównaniu do danych rynkowych 
z roku 2017 liczba sprzedanych pomp 
ciepła tego typu wzrosła o ok. 6%.
liczbę sprzedanych w 2018 roku grun-
towych pomp ciepła typu solanka/woda 
oszacowano na około 5380 sztuk, 

poRtpC szacuje, że w ramach warian-
tu optymistycznego liczba sprzedanych 
pomp ciepła tego typu może sięgnąć  
nawet 22 000-25 000 szt. w 2020 roku.

co w porównaniu do roku poprzedza-
jącego daje wzrost sprzedaży na pozio-
mie ok. +5%. Gruntowe pompy ciepła 
wciąż stanowią istotny udział w rynku 
pomp ciepła służących do ogrzewania 
czy chłodzenia pomieszczeń. 
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w warszawskiej siedzibie Buderus zostało otwarte 
zmodernizowane Centrum szkoleniowe, w którym 
trenerzy oraz inżynierowie serwisu będą szkolić in-
stalatorów, serwisantów oraz partnerów handlowych 
z branży grzewczej i klimatyzacyjnej.
Koncepcja nowego Centrum powstawała przez 
dwa lata od 2017 roku do 2018. Prace budowlane 
rozpoczęły się we wrześniu 2018 roku i zakończyły  
10 miesięcy później w maju 2019 roku. Do dyspo-
zycji uczestników szkoleń są kompleksowo wy-
posażone sale szkoleniowe, w którym znajdują 
się funkcjonalne systemy grzewcze oparte o kotły 
(15 stanowisk) oraz pompy ciepła (7 stanowisk).
uczestnicy szkoleń będą mogli zapoznać się z kom-
pleksowymi rozwiązaniami instalacji z różnymi pom-
pami ciepła: monoblokowymi, splitowymi i grunto-
wymi, a także kotłami kondensacyjnymi o mocy od 
14 do 300 kw. Część warsztatowa została również 
wyposażona w ścianę hydrauliczną umożliwiającą 
symulację rzeczywistych przepływów grzewczych.
szkolenia, które cieszą się największą popularnością 
to moduły M1.1 – urządzenia kondensacyjne wiszące 
oraz M3 – pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej.
w dobie cyfryzacji i digitalizacji jednym z podsta-
wowych modułów szkoleniowych jest również M4.1 
– automatyka, w trakcie którego omawiane są za-
awansowane regulatory pogodowe oraz możliwość 
sterowania pracą kotła za pomocą aplikacji mobilnej.
dla Buderusa bardzo istotne jest nieustanne dosko-
nalenie produktów oraz serwisu. Jesteśmy dumni, 
że otworzyliśmy zmodernizowane Centrum szkole-
niowe, które stanowi ważny krok w rozwoju marki. 
Cały obiekt dostosowany jest do aktualnych nowo-
czesnych wizualizacji marki Buderus, dzięki czemu in-
stalatorzy, serwisanci, handlowcy i projektanci szko-
lący się w Centrum będą na bieżąco z najnowszymi 

trendami – podsumowuje Krzysztof Ciemięga, dyrek-
tor generalny Bosch Termotechnika.
Cały obiekt został wyposażony kompleksowo, tak aby 
mogły się tam odbywać szkolenia teoretyczne oraz 
praktyczne warsztaty na temat najnowszych techno-
logii wykorzystywanych w branży technologicznej.

Buderus otwiera nowoczesne Centrum 
Szkoleniowe w Warszawie

http://www.instalreporter.pl
http://bit.ly/2019_raport_rynkowy_PORTPC
http://www.instalreporter.pl
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Najważniejsze wymagania,  
jakie powinien zapewnić układ 
przygotowania ciepłej wody

Optymalna praca sprężarki, długie cykle pracy
w trakcie pracy pompy ciepła podgrzewacz powi-
nien przejmować na bieżąco taką ilość energii, jaką 
w danej chwili dostarcza pompa ciepła. w przeciw-
nym razie już po kilku minutach temperatura zasi-
lania osiąga maksymalną wartość i sprężarka zosta-
je automatycznie wyłączona. Podgrzanie wody do 
zadanej temperatury wymaga wówczas co najmniej 
kilku cykli pracy sprężarki, co może wpływać nega-
tywnie na żywotność urządzenia. 
Projektując system dąży się do tego, by moc, jaką 

może odebrać podgrzewacz wody, była co najmniej 
równa mocy pompy ciepła. Przy czym należy w tym 
przypadku brać pod uwagę moc w najkorzystniej-
szych warunkach tak, by uniknąć automatycznego 
wyłączenia sprężarki również w upalny letni dzień, 
gdy temperatura dolnego źródła jest najwyższa. 

Bezpieczeństwo eksploatacji 
dotyczy to przede wszystkim bezpieczeństwa użyt-
kowników pod kątem zdrowotnym. warto stosować 
rozwiązania, które zapewniają minimalizację ryzyka 
rozwoju bakterii termofilnych z rodziny Legionella  

i/lub możliwość dezynfekcji instalacji. w tym celu nale-
ży dążyć do redukcji lub eliminacji powstawania osa-
dów na dnie zbiorników czy powstawania przestrzeni,  
w których woda przez długi czas nie zostaje wymieniona. 

Koszty inwestycji 
Oczywiście ważnym elementem procesu projekto-
wania jest wybór takiego rozwiązania, które zapewni 
realizację wymagań technicznych przy możliwie naj-
niższych kosztach inwestycji. Z pewnością nie można 
przy tym wybierać rozwiązań, które nie zapewnią od-
powiedniego poziomu komfortu czy bezpieczeństwa. 

Projektując instalację przygotowania 
ciepłej wody użytkowej współpracującą 
z pompą ciepła, w pierwszej kolejności 
skupiamy się na zapewnieniu 
odpowiedniego komfortu użytkowania, 
stąd stosuje się podgrzewacze o większej 
pojemności. Należy jednak pamiętać 
również o innych wymaganiach, które 
mają wpływ na poprawną pracę systemu.

Przygotowanie c.w.u. 
przez pompy ciepła  
– przegląd technologii

Stefan ŻuchowSki

Pompa ciepła współpracująca z pojemnościowym podgrzewaczem wody z wężownicą

http://www.instalreporter.pl
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wady/ograniczenia:
- ryzyko rozwoju bakterii (wyższe w przypadku pod-
grzewaczy wykonanych ze stali węglowej z uwagi na 
możliwość powstawania osadów na dnie zbiornika);
- ograniczona moc pompy ciepła, jaka może zasi-
lać podgrzewacz wyposażony w wężownicę o da-
nej powierzchni.

Podgrzewacze/zasobniki ciepłej wody zasilane 
poprzez zewnętrzny wymiennik ciepła (rys. 2)
w przypadku, gdy w instalacji występuje pompa 
ciepła o wyższej mocy trudno jest znaleźć na rynku 
podgrzewacz z wężownicą o wymaganej powierzch-
ni. dotyczy to w szczególności budynków o wysokim 
zapotrzebowaniu na ciepło, a jednocześnie niskim 
zużyciu ciepłej wody, np. budynków biurowych. Przy-
kładowo dla pompy ciepła o mocy 50 kw wymaga-
na powierzchnia wężownicy (co najmniej 10-12,5 m2)  
byłaby możliwa do osiągnięcia dopiero w przypad-
ku połączenia dwóch podgrzewaczy o pojemności 
500 l. Nie zawsze taka pojemność jest niezbędna  
w danym budynku. Korzystniejszym, w tej sytuacji 
rozwiązaniem, może być zastosowanie zasobnika 
c.w.u. o mniejszej pojemności i zasilenie go poprzez 
dodatkowy wymiennik ciepła oraz pompę ładującą.
dzięki temu możemy zastosować odpowiedniej po-
jemności zasobnik, np. 300-500 l, a jednocześnie za-
pewnić możliwość swobodnej pracy pompy ciepła o 
wysokiej mocy. inne zalety tego rozwiązania to moż-
liwość równomiernego podgrzania wody w całej ob-
jętości podgrzewacza.
wady/ograniczenia:
- ryzyko rozwoju bakterii (zależne również od rodza-
ju materiału, z jakiego wykonano zbiornik);
- podatność na zanieczyszczenie powierzchni wy-
miennika ciepła.

Podgrzewacze płaszczowe (rys. 3)
Jak sama nazwa wskazuje woda użytkowa znajdują-
ca się z podgrzewaczu pojemnościowym wykonanym 
ze stali węglowej lub kwasoodpornej jest ogrzewana  

Koszty eksploatacji 
stanowią obciążenie budżetu przez cały okres eks-
ploatacji systemu, stąd powinny być jak najniższe. 
redukcję możemy osiągnąć, np. poprzez zapewnie-
nie najwyższej sprawności pompy ciepła, współpra-
cę z dodatkowym źródłem energii, np. kolektorami 
słonecznymi, czy modułami fotowoltaicznymi, czy 
wykorzystanie dostępnej w określonych godzinach 
tańszej energii elektrycznej. 

wybór technologii przygotowania 
ciepłej wody

do dyspozycji mamy co najmniej kilka sposobów 
przygotowania ciepłej wody użytkowej w instalacji 
z pompą ciepła. Każda z nich ma swoje zalety i ogra-
niczenia. Znajomość tych cech ułatwia wybór najko-
rzystniejszego rozwiązania dla danej instalacji, prze-
znaczenia budynku oraz rodzaju i mocy pompy ciepła. 

Pojemnościowy podgrzewacz wody 
z wymiennikiem ciepła w postaci 
wężownicy (rys. 1)
w przypadku pomp ciepła o mocy do 10-12 kw po-
jemnościowy podgrzewacz wody z wężownicą może 
być zintegrowany z obudową pompy ciepła.
To proste i popularne rozwiązanie. Z reguły zbior-
nik jest wykonany ze stali węglowej, pokrytej od 
wewnątrz ochronną warstwą emalii lub ze stali nie-
rdzewnej. w dolnej części podgrzewacza znajduje 
się wymiennik ciepła w postaci wężownicy o więk-
szej powierzchni, niż w przypadku instalacji zasilanej 
przez kocioł. Zwiększenie powierzchni wymiany cie-
pła jest związane z tym, że temperatura pracy pom-
py ciepła jest znacznie niższa od temperatury pracy 
kotła gazowego. Z reguły jest to 55-65°C w porówna-
niu do 80°C dla kotła. Niższa różnica temperatury po-
między czynnikiem grzewczym a wodą w zasobniku 
wymusza zwiększenie powierzchni wężownicy. Mini-
malna powierzchnia wężownicy to 0,2-0,25 m2/kw  
mocy, z jaką pompa ciepła pracuje w trybie c.w.u. 
Przykładowo dla pompy ciepła o mocy 10 kw zale-
cane jest zastosowanie wężownicy o powierzchni co 
najmniej 2-2,5 m2/kw. To nawet 2-3-krotnie więcej niż  
w przypadku podgrzewacza współpracującego z kotłem. 
Zalety pojemnościowego podgrzewacza wody:
- niska cena; 
- prosta konstrukcja; 
- brak dodatkowego osprzętu;
- niska wrażliwość na zanieczyszczenia ograniczają-
ce intensywność wymiany ciepła przez wężownicę.1

2

3
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- niska wrażliwość na zanieczyszczeni ograniczają-
ce intensywność wymiany ciepła,
- niskie opory przepływu.
wady/ograniczenia:
- względnie niska moc przekazywana przez po-
wierzchnię wewnętrznego zasobnika (systemu nie 
należy stosować w budynkach o wysokim ciągłym 
zapotrzebowaniu na c.w.u.,
- ryzyko rozwoju bakterii.

Zbiorniki buforowe z wężownicą 
do przepływowego przygotowania 
ciepłej wody (rys. 5)
w celu uzyskania możliwości magazynowania dużej 
ilości energii z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka 
rozwoju bakterii można skorzystać ze zbiorników bu-
forowych z wbudowaną wężownicą do przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej. 
Odwrotnie niż w tradycyjnych podgrzewaczach,  
w tym przypadku czynnik grzewczy zajmuje więk-
szą objętość zbiornika, a woda użytkowa przepły-
wa wyłącznie wewnątrz wężownicy stanowiącej wy-
miennik ciepła. wężownica jest z reguły wykonana ze 
stali nierdzewnej i użebrowana dla zwiększenia po-
wierzchni wymiany ciepła. Takie rozwiązanie pozwala 
na współpracę zbiornika również z pompą ciepła o wy-
sokiej mocy i eliminuje ryzyko cyklicznego włączania 
i wyłączania sprężarki w trakcie podgrzewania wody.  
Nie ma również potrzeby stosowania emalii ochron-
nej wewnątrz zbiornika, czy anody magnezowej, czy 
tytanowej dla zabezpieczenia zbiornika przed korozją. 
wydaje się, że jedynym ograniczeniem tego rozwią-
zania jest moc, jaką może przekazywać wężownica, 
a to przekłada się na maksymalny przepływ ciepłej 
wody. Z reguły przepływ maksymalny nie przekra-
cza 20-30 l/min. w związku z tym rozwiązanie to jest 
stosowane głównie w budynkach jednorodzinnych, 
ewentualnie mniejszych budynkach biurowych. 
Zalety zbiorników buforowych z wbudowaną wę-
żownicą:
- brak ryzyka rozwoju bakterii termofilnych,

- prosta konstrukcja,
- brak potrzeby stosowania emalii i anody ochronnej,
- możliwość współpracy z pompą ciepła o wyższej 
mocy,
- możliwość współpracy z kilkoma źródłami ciepła.
Ograniczenia/wady:
- maksymalny przepływ c.w.u. ograniczony mocą 
wężownicy, z reguły 20-30 l/min.

przez gorący czynnik dostarczany z pompy ciepła do 
„płaszcza”, czyli przestrzeni wokół podgrzewacza. Po-
jemność płaszcza może wynosić od kilkudziesięciu do 
nawet kilkuset litrów. we współpracy z pompą ciepła, 
czyli w trakcie zasilania wodą o temperaturze 55-65°C, 
rozwiązanie to cechuje się względnie niską mocą, 
jaka może być przekazywana przez ściankę zbiorni-
ka. wynika to z niskiej różnicy temperatury, ale i ogra-
niczonej powierzchni wymiany ciepła oraz często ni-

skiej prędkości przepływu wody przez płaszcz wodny.  
w związku z tym należy zawsze przestrzegać wskazó-
wek producenta na temat kompletacji danego mo-
delu podgrzewacza z pompami ciepła o określonej 
mocy. Z reguły podgrzewacze płaszczowe o pojem-
ności 300-500 l mogą być łączone z pompami ciepła 
o mocy nie wyższej niż 10-15 kw. 
Zalety podgrzewaczy płaszczowych:
- prosta konstrukcja, 
- niskie opory przepływu, 
- z reguły niska cena,
- niska wrażliwość na odkładanie się zanieczyszczeń 
redukujących intensywność wymiany ciepła.
wady/ograniczenia:
- ograniczona moc pompy ciepła, z jaką może współ-
pracować zbiornik,
- ryzyko rozwoju bakterii.

Zbiorniki buforowe typu zbiornik 
w zbiorniku (rys. 4)
Chcąc podłączyć pompę ciepła o wyższej mocy do 
zbiornika o konstrukcji „płaszczowej”, można skorzy-
stać ze zbiornika buforowego, którego „płaszcz” ce-
chuje się znacznie większą pojemnością, np. 300-800 l.  
Moc, z jaką pompa ciepła podgrzewa wodę wokół 
podgrzewacza wody, jest znacznie wyższa od mocy 
przekazywanej dalej do wody użytkowej. Mimo to 
pompa ciepła pracuje stabilnie przez co najmniej 
kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Po jakimś czasie od 
wyłączenia pompy ciepła temperatura wody użytko-
wej w wewnętrznym zbiorniku osiągnie wymaganą 
temperaturę dzięki dalszemu przekazywaniu ciepła 
z „płaszcza” do wnętrza zbiornika c.w.u. 
Zbiornik tego typu może być również wyposażony 
w wężownice do współpracy z dodatkowymi źró-
dłami ciepła.
Zalety buforów typu zbiornik w zbiorniku:
- możliwość współpracy również z pompą ciepła  
o wysokiej mocy,
- prosta konstrukcja, 
- możliwość współpracy z dodatkowymi źródła ciepła,4

5
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Zbiorniki buforowe współpracujące 
z przepływowym podgrzewaczem wody 
wyposażonym w płytowy wymiennik ciepła (rys. 6)
Podgrzewacze te są często określane mianem „mo-
dułów świeżej wody”, ponieważ w trakcie podgrzewa-
nia wody nie jest ona magazynowana, gromadzona 
w jakimkolwiek zbiorniku. Przepływa jedynie przez 
wymiennik ciepła, stąd ilość wody w systemie jest 
równa wyłącznie pojemności rur i wymiennika cie-
pła. Jednocześnie, w przeciwieństwie do rozwiązania  
z wężownicą do przygotowania c.w.u., nie wystę-

puje w tym przypadku ścisłe ograniczenie mocy,  
z jaką podgrzewamy wodę, a przez to i przepływu 
wody. Na rynku dostępne są moduły świeżej wody 
o przepływie od 20-30 l/min, aż po kilkaset litrów na 
minutę. dodatkowo istnieje możliwość łączenia mo-
dułów w kaskady, czy też indywidualnego zaprojek-
towania tego typu systemu. Od strony eksploatacji 
pewną różnicą w stosunku do pozostałych rozwią-
zań jest to, że podgrzewanie wody zawsze wymaga 
zastosowania pompy wymuszającej przepływ po-
między zbiornikiem buforowym a wymiennikiem 
ciepła w module. Nie generuje to jednak znaczące-
go zużycia energii elektrycznej. dodatkowy koszt  
z tym związany, w budynku jednorodzinnym, można 
szacować na poziomie 10-15 groszy/dobę. 
Zalety zbiorników buforowych z przepływowym pod-
grzewaczem wody: 
- brak ryzyka rozwoju bakterii termofilnych,
- brak potrzeby stosowania emalii i anody ochronnej,
- możliwość współpracy z pompą ciepła o wyższej 
mocy, 
- możliwość współpracy z kilkoma źródłami ciepła.
Ograniczenia/wady:
- niewielki wzrost zużycia energii elektrycznej,
- wyższy koszt inwestycji.

podsumowanie

w trakcie procesu projektowania instalacji współ-
pracującej z pompą ciepła kluczowe jest posiada-
nie dokładnych informacji na temat rodzaju budynku  
i jego przeznaczenia, a z drugiej strony cech poszcze-
gólnych technologii przygotowania ciepłej wody. 
dzięki temu możemy uniknąć zastosowania rozwią-
zania, które nie zapewni, np. wymaganego poziomu 
komfortu z uwagi na ograniczony przepływ ciepłej 
wody. dokładne informacje pozwalają projektan-
towi czy wykonawcy znaleźć rozwiązanie, które za-
pewni spełnienie wymagań technicznych przy racjo-
nalnym poziomie kosztów inwestycji i eksploatacji.
Fot. i rys. Vaillant 
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POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
FOTOWOLTAIKA

Nawet 90% dofinansowania
oraz ulga podatkowa na zakup
urządzeń NIBE.

Skorzystaj z pomocy
Doradców NIBE i złóż wniosek
razem z nami.

Budujesz dom?

Myślisz 
o wymianie kotła?

Więcej informacji na www.dotacjepompy.pl oraz www.nibe.pl
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W Lydos Hybrid układ elektryczny odpowiada 
za produkcję ciepłej wody, gdy wymagane jest jej 
szybkie podgrzanie. Możliwe jest to dzięki emalio-
wanej grzałce i 80- lub 100-litrowemu zbiornikowi  
o najwyższej trwałości. Pompa ciepła pobiera cie-
pło z powietrza w otoczeniu urządzenia i na bazie 
cyklu termodynamicznego przekazuje energię do 
wody w zbiorniku.

technologia hybrydowa i i-memory

To połączenie dwóch źródeł energii: energii elektrycz-
nej i odnawialnej energii pompy ciepła. dzięki ema-
liowanym grzałkom i emaliowanemu zbiornikowi  
o wysokiej wytrzymałości wspomaganie elektryczne 
przyczynia się do produkcji ciepłej wody, gdy wyma-
gane jest szybkie nagrzewanie. 

Nowa „Inteligencja Hybrydowa”1 zastosowana w podgrzewaczu Lydos 
Hybrid WiFi zapewnia o 50% większe oszczędności energii w porównaniu  
do najbardziej wydajnego standardowego elektrycznego podgrzewacza wody 
w klasie energetycznej B, skutecznie łączy dwa źródła energii:  
energię elektryczną i odnawialną z pompy ciepła, dostosowując się  
do przyzwyczajeń użytkowników.

Lydos Hybrid WiFi 
– elektryczny 
hybrydowy 
podgrzewacz wody 

Nowa kategoria produktu – najlepsze cechy 
podgrzewacza i pompy ciepła w jednym

NOWOŚĆ

 / 2726 /
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KOD HANDLOWY 3629052 3629053

Klasa energetyczna A A

Profil poboru wody M M

Cena PLN netto

Cena PLN brutto (VAT 23%)

 

PROSTOTA I WSZECHSTRONNOŚĆ

Lydos Hybrid to elegancki i wszechstronny 
produkt.Brak widocznych połączeń hydraulicznych 
i możliwość zainstalowania dodatkowego 
(opcjonalnego) zbiornika kondensatu pozwala na 
zainstalowanie go w dowolnym miejscu.

LYDOS HYBRID, WYDAJNOŚĆ
I MAKSYMALNY KOMFORT

/  pierwszy elektryczny podgrzewacz wody średniej 
pojemności w klasie energetycznej A

/  oszczędność do 50% w porównaniu ze standardowym 
podgrzewaczem w klasie energetycznej B

/  funkcja i-Memory, Green, Boost, możliwość 
programowania

/  anoda aktywna oraz anoda magnezowa

/  emaliowana grzałka: redukcja halasu podczas pracy, 
mniejszy wpływ korozji

/  kompatybilny z uchwytami i przyłączami 
standardowego elektrycznego podgrzewacza wody 
(tej samej pojemności)

/  łatwa instalacja

/  ukryte przyłącza hydrauliczne

/  zdejmowany zbiornik kondensatu ( jako opcja)

Pojemność** l 80 100
Moc kW 1,2 1,2
Średnie zużycie energii elektrycznej  
w trybie pompy ciepła kW 0,19 0,19

Maks. zużycie energii elektrycznej kW 1,42 1,42
Napięcie V 220-240 220-240
Czas nagrzewania i-Memory (ΔT=43°C) h,min 5,25 7,03
Czas nagrzewania Boost (ΔT=43°C) h,min 2,34 3,13
Czas nagrzewania Green (ΔT=43°C) h,min 9,21 12,18
Maksymalne ciśnienie robocze bar 8.0 8.0
Min./maks. temperatura powietrza °C 10/40 10/40
Poziom dźwięku dB 49 49
Waga kg 37,5 44
Stopień ochrony IP IP  X4 X4
Typ czynnika chłodniczego  R134a R134a
Ilość czynnika chłodniczego g 180 200
GWP  1430 1430
Odpowiednik CO2 t 0,257 0,286

WYMIARY
a mm 770 922
b mm 1009 1153
c mm 239 231

AKCESORIA KOD

Zbiornik kondensatu 3629055

AKCESORIA KOD CENA NETTO CENA BRUTTO

Zbiornik kondensatu 3629055

ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY / 80 / 100

DANE TECHNICZNE 80V 100V

LEGENDA

E – wejście zimnej wody G 1/2”

U – wyjście ciepłej wody G 1/2”

* Przedłużona gwarancja zawiera w sobie dodatkową gwarancję i jest udzielana po dokonaniu odpłatnego 
przeglądu przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na stronie www.ariston.com/pl oraz w Autoryzowanych 
Punktach Serwisowych.

** Wartość pojemności wymieniona w tym katalogu odpowiada kategorii produktu. Rzeczywista pojemność 
wodna produktu jest zawarta w specyfikacji technicznej dostarczanej z produktem.

1 Oczekujące na patent oprogramowanie i-Memory i technologia hybrydowa

wiFi

http://www.instalreporter.pl
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szybsze podgrzewanie wody jest możliwe, gdy zwięk-
szymy moc elektryczną, aktywując funkcję Boost.

Łatwy montaż i niewidoczne 
podłączenia

Lydos Hybrid zaprojektowano tak, aby umożliwić ide-
alne dopasowanie do wymagań instalacyjnych, jak 
dla standardowego elektrycznego podgrzewacza 
wody. Zapewnia to szybki i łatwy montaż. Kompaty-
bilność uchwytów montażowych i przyłączy standar-
dowego elektrycznego podgrzewacza wody (tej sa-
mej pojemności) instalowanego w domu powoduje, 
że nie są wymagane żadne dodatkowe prace. Zdej-
mowany zbiornik na kondensat o pojemności 6,3 li-
tra2 (wystarczający na około 7 dni użytkowania), do-

stępny jest jako opcja w przypadku, gdyby nie było 
możliwe podłączenie odpływu kondensatu.

dzięki innowacyjnej funkcji i-Memory zapamiętywa-
ne są przyzwyczajenia użytkownika. Można efektyw-
nie zarządzać technologią hybrydową, wybierając 
najdogodniejszą opcję między energią elektryczną 
i energią z pompy ciepła.
Lydos Hybrid to nadzwyczajny komfort: szybki i ła-

twy dostęp do ciepłej wody. Lydos Hybrid dostarcza 
ciepłą wodę na pierwszy prysznic o 15% szybciej niż 
inne standardowe elektryczne podgrzewacze wody2. 
gdy dostępna jest już wystarczająca ilość wody, na 
wyświetlaczu widoczny będzie symbol gotowości 
do użycia „shower ready”. r

e
k

l
a

m
a

Ariston Thermo Polska sp. z o.o.
31-408 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com
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ŁATWY MONTAŻ.

Zaprojektowany, aby umożliwić idealne dopasowanie do wymagań 
instalacyjnych jak dla standardowego elektrycznego podgrzewacza wody 
co zapewnia szybki i łatwy montaż.

/ Kompatybilność uchwytów montażowych i przyłączy standardowego 
elektrycznego podgrzewacza wody (tej samej pojemności) powoduje, 
że nie są wymagane żadne dodatkowe prace.

/ Podłączenia hydrauliczne są całkowicie ukryte wewnątrz produktu.

/ Zdejmowany zbiornik na kondensat o pojemności 6,3 litra* (wystarczający 
na około 7 dni użytkowania), dostępny jest jako opcja w przypadku, gdyby 
nie było możliwe podłączenie odpływu kondensatu do kanalizacji.

/ Przełomowa technologia wewnątrz i oryginalny design z niewidocznymi 
podłączeniami na zewnątrz.

-50%

EFFICIENZA

POMPA DI CALORE
RESISTENZA

 VELOCITÀ
7:00

21:00

17:00

i-MEMORY

Komfort dopasowany dla Ciebie

HYBRYDOWA INTELIGENCJA
Dzięki innowacyjnym funkcjom i-Memory w oparciu o Twoje przyzwyczajenia, 

efektywnie zarządzasz technologią hybrydową, wybierając najdogodniejszą 

opcję - energię elektryczną lub odnawialną z pompy ciepła.

Zawsze zapewnia ciepłą wodę, dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebujesz, 

zapamiętując zużycie ciepłej wody przez cztery tygodnie i dopasowując się 

do Twoich przyzwyczajeń.

i-MEMORY DOPASOWUJE SIĘ
DO TWOICH PRZYZWYCZAJEŃ

WYŻSZOŚĆ LYDOS HYBRID
W porówananiu do podgrzewacza klasy B, LYDOS HYBRID zapewania, aż 50% oszczędności 
energii. 

LYDOS HYBRID ZAPEWNIA CI WIĘKSZE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII 
W PORÓWNANIU DO PODGRZEWACZA W KLASIE B

CLASS A CLASS B
VS

Oszczędności energii obliczone dla założenia rocznego zużycia energii na podgrzewanie wody na poziomie 1600 kWh/rok, cena 1 kWh - 0,6 zł

WYSOKA 
TEMPERATURA

SZYBKOŚĆ 
NAGRZEWANIA

WYDAJNOŚĆ

GRZAŁKA

POMPA CIEPŁA 
GRZAŁKA

POMPA CIEPŁA
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Komfort dopasowany dla Ciebie

HYBRYDOWA INTELIGENCJA
Dzięki innowacyjnym funkcjom i-Memory w oparciu o Twoje przyzwyczajenia, 

efektywnie zarządzasz technologią hybrydową, wybierając najdogodniejszą 

opcję - energię elektryczną lub odnawialną z pompy ciepła.

Zawsze zapewnia ciepłą wodę, dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebujesz, 

zapamiętując zużycie ciepłej wody przez cztery tygodnie i dopasowując się 

do Twoich przyzwyczajeń.

i-MEMORY DOPASOWUJE SIĘ
DO TWOICH PRZYZWYCZAJEŃ

WYŻSZOŚĆ LYDOS HYBRID
W porówananiu do podgrzewacza klasy B, LYDOS HYBRID zapewania, aż 50% oszczędności 
energii. 

LYDOS HYBRID ZAPEWNIA CI WIĘKSZE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII 
W PORÓWNANIU DO PODGRZEWACZA W KLASIE B

CLASS A CLASS B
VS

Oszczędności energii obliczone dla założenia rocznego zużycia energii na podgrzewanie wody na poziomie 1600 kWh/rok, cena 1 kWh - 0,6 zł

WYSOKA 
TEMPERATURA

SZYBKOŚĆ 
NAGRZEWANIA

WYDAJNOŚĆ

GRZAŁKA

POMPA CIEPŁA 
GRZAŁKA

POMPA CIEPŁA

Dane techniczne 80V 100V
Pojemność 80 l 100 l
Moc 1,2 kW 1,2 kW
Średnie zużycie energii elektr. w trybie pompy ciepła 0,19 kW 0,19 kW
MAKS. ZUŻYCIE energii elektrycznej 1,42 kW 1,42 kW
Czas nagrzewania i-Memory (ΔT= 43°C) (efektywne zarządzanie technologią 
hybrydową, wybieranie najdogodniejszej opcji – energii elektrycznej 
lub odnawialnej z pompy ciepła)

5 h 25 min 7 h 03 min

Czas nagrzewania Boost (ΔT= 43°C) (szybsze podgrzewanie wody, 
gdy zwiększy się moc elektryczną, aktywując tę funkcję)

2 h 34 min 3 h 13 min

Czas nagrzewania Green (ΔT= 43°C) (do podgrzewania wody 
wykorzystywana jest pompa ciepła, maksymalizując oszczędność energii)

9 h 21 min 12 h 18 min

Poziom dzwięku 49 dB 49 dB
Waga 37,5 kg 44 kg
Wymiary 770/1009/239 mm 933/1153/231 mm
Stopień ochrony X4 X4
Klas energetyczna A A
Profil poboru wody M M

aplikacja aqua ariston net w połączeniu  
z lydos Hybrid wiFi umożliwia kontrolowanie 
podgrzewania ciepłej wody i zdalne sterowanie 
pracą podgrzewacza za pomocą smartfona.

2 Wewnętrzne testy laboratoryjne Ariston

Dowiedz się więcej

wiFi

http://www.instalreporter.pl
https://www.ariston.com/pl/media/files/1881_2018-LydosHybrid-ulotka-web.pdf
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Kotły kondensacyjne

Buderus oferuje wiele różnych rozwiązań systemo-
wych wykorzystujących kotły kondensacyjne jako 
podstawowe źródło ciepła nie tylko dla celów ogrze-
wania, ale również podgrzewania wody użytkowej. 
Najprostszym i bardzo częstym rozwiązaniem są ga-
zowe kondensacyjne kotły dwufunkcyjne np. Loga-
max plus gB122K lub gB072K. gdy potrzebna jest 
większa ilość ciepłej wody stosowane są zazwyczaj 
gazowe kondensacyjne kotły jednofunkcyjne współ-
pracujące z dodatkowymi, wolnostojącymi podgrze-
waczami pojemnościowymi ciepłej wody lub pompa-
mi ciepła do ciepłej wody wyposażonymi w zasobnik 
z zamontowaną dodatkową wężownicą umożliwiają-
cą podłączenie kotła gazowego. Oferta podgrzewa-
czy pojemnościowych marki Buderus jest niezwykle 
szeroka, pod względem ich pojemności i możliwo-
ści podłączeń hydraulicznych. dostępne są podgrze-
wacze zarówno emaliowane, jak i wykonane ze sta-
li nierdzewnej. 

…dwufunkcyjne
Zaletą kotłów dwufunkcyjnych są ich małe wymia-
ry i mała powierzchnia potrzebna do ich montażu. 
Z reguły wszystkie elementy kotła są umieszczone 
pod estetyczną obudową, dzięki czemu urządzenie 
może być zamontowane w widocznym dla użytkow-
ników miejscu. Kolejną zaletą są minimalne straty 
ciepła w porównaniu z kotłami współpracującymi 
z zasobnikami lub podgrzewaczami ciepłej wody, 
które w celu utrzymania odpowiedniej temperatu-
ry zużywają czasami do 2 kwh/dobę (w zależności 
od pojemności, utrzymywanej temperatury i zasto-
sowanej izolacji). Minimalne straty ciepła związane 
z podgrzewaniem wody w kotłach dwufunkcyjnych 
wynikają z faktu, że w tych kotłach woda podgrze-
wana jest tylko wówczas, gdy jest pobierana przez 
użytkowników.
Kotły dwufunkcyjne mają jednak swoje ogranicze-
nia. są to urządzenia przeznaczone do domów lub 
apartamentów wyposażonych w niewielką liczbę 
punktów poboru ciepłej wody (np. jedną łazienkę  

Wybór urządzeń służących do 
produkcji ciepłej wody zależy 

od rodzaju i wielkości punktów 
poboru oraz ich rozmieszczenia 

w budynku. Rozwiązanie 
zapewniające odpowiedni 

komfort ciepłej wody 
użytkowej powinno oczywiście 
uwzględniać liczbę osób, która 

będzie z niej korzystała  
i równoczesność rozbiorów.

Systemowe 
rozwiązania 

Buderus 
dla ciepłej 

wody

Korzystne pakiety 

dla zapewnienia wysokiej jakości współpracy 
urządzeń i łatwości kompletowania systemu Bu-
derus oferuje atrakcyjne cenowo pakiety kotłów 
kondensacyjnych np. Logamax plus gB072 lub 
gB172i lub gB192i z podgrzewaczami pojemno-
ściowymi s120 lub su160 oraz z regulatorem po-
godowym Logamatic rC310. 
Oferta pakietowa obejmuje również pompy cie-
pła Logatherm wPT. dla osób ceniących rozwią-
zania umożliwiające mobilne sterowanie syste-
mem grzewczym, dostępne są również pakiety, 
których elementami składowymi są moduły in-
ternetowe KM100 lub KM200. 

do najbardziej ekskluzywnych rozwiązań nale-
żą oczywiście kotły ze zintegrowanym podgrze-
waczem monowalentnym lub zasobnikiem war-
stwowym. 
Oferta Buderus jako marki premium obejmu-
je aż cztery typoszeregi tego typu urządzeń.  
Należą do nich wiszące kotły kondensacyjne  
Logamax plus gB172T50 i gB192iT40s oraz sto-
jące kotły kondensacyjne Logamax plus gB172T 
i gB192iT. 
Oczywiście również te urządzenia są dostępne  
w ofercie pakietowej z regulatorem rC310 i mo-
dułem internetowym.

http://www.instalreporter.pl
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Logamax plus  
GB012KV2

Logamax plus 
GB062V2

Logamax plus 
GB072V2

Logamax plus 
GB172-24T50V2

Logamax plus 
GB192i

Logamax plus 
GB172i

Logamax plus 
GB192i-30T40S

Logamax plus
GB172TV2

Logamax plus
GB162

Logano plus
GB102

Logano plus  
GB212

Logamax plus
GB192iT

Logamax plus 
GB122K 

wydajność ma bowiem bateria umywalkowa, inną wan-
nowa, prysznic, deszczownica lub bateria kuchenna.

Ze względu na różnorodność potrzeb użytkowników 
oraz rozwiązań oferowanych przez producentów wy-
bór konkretnej wielkości podgrzewacza spełniają-
cego potrzeby użytkowników i dopasowanego do 
charakterystyki pracy źródła ciepła najlepiej zlecić 
projektantowi, instalatorowi lub skorzystać z infoli-
nii producenta. Jeśli chcielibyśmy jednak samodziel-
nie, w łatwy sposób ocenić możliwości danego typu 
podgrzewacza, to można porównać wartość jego 
wskaźnika NL, który jest ustalany wg normy diN 4708. 
wskaźnik mocy NL określa liczbę mieszkań do za-
opatrzenia w ciepłą wodę, w których mieszkają 3,5 
osoby i w których znajduje się standardowa wanna 
oraz dwa inne punkty poboru wody. Oznacza to, że 

jeśli NL równy jest np. 1,2 to urządzenie jest wystar-
czające dla pokrycia potrzeb 4-osobowej rodziny, 
której dom lub mieszkanie wyposażone jest w ww. 
punkty poboru ciepłej wody. Oczywiście w przypad-
ku kotłów ze zintegrowanymi zasobnikami lub pod-
grzewaczami zostały one odpowiednio dobrane 
przez konstruktorów Buderusa tak, aby zapewnić 
najbardziej optymalną pracę z najbardziej komfor-
towym ich użytkowaniem przy możliwie najmniej-
szym zużyciu gazu i energii elektrycznej.

i kuchnię) lub w punkty poboru o niezbyt dużym za-
potrzebowaniu na ciepłą wodę (np. natrysk lub nie-
wielka wanna). dodatkowo są to rozwiązania pole-
cane w przypadku niezbyt rozległych instalacji, a to 
z powodu braku możliwości zastosowania skutecz-
nej i ekonomicznej cyrkulacji ciepłej wody. 
Kotły dwufunkcyjne są polecane przede wszystkim 
w mieszkaniach lub domach, w których między urzą-
dzeniem grzewczym i najdalej wysuniętym punktem 
czerpalnym ciepłej wody (np. kranem) jest stosun-
kowo niewielka odległość. im odległość ta jest więk-
sza, tym dłuższy jest czas potrzebny na przepłynię-
cie ogrzanej wody z kotła do kranu. w czasie, gdy 
woda nie jest używana, wcześniej podgrzana ciepła 
woda znajdująca się w rurach oddaje ciepło do oto-
czenia i stygnie. dlatego po otwarciu kranu potrzeba 
trochę czasu zanim woda podgrzana w kotle prze-
płynie rurą do punktu czerpalnego. inną barierą dla 
kotłów dwufunkcyjnych może być jakość wody użyt-
kowej. Jeśli kocioł wyposażony jest w płytowy wy-
miennik ciepła, wówczas może okazać się, że wytrą-
cające się z wody zanieczyszczenia lub odkładający 
się w nim kamień kotłowy spowodują zmniejszenie 
jego wydajności w trakcie użytkowania. 
dodatkowo należy również pamiętać, że w przypad-
ku kotłów dwufunkcyjnych wydajność ciepłej wody 
użytkowej zależy od ich mocy i zamontowanego 
płytowego wymiennika ciepła. Podgrzewając wodę  

o 30 K (np. do temperatury 40°C), kocioł dwufunkcyj-
ny o mocy 24 kw jest w stanie wyprodukować pra-
wie 115 l/10 min, a kocioł o mocy 28 kw w tym sa-
mym czasie nieco powyżej 130 l/10 min. są to ilości 
ciepłej wody pozwalające na kąpiel pod prysznicem 
lub napełnienie niedużej wanny. Oczywiście warto 
również pamiętać, że koszty zakupu i montażu ko-
tła dwufunkcyjnego są niższe od analogicznych kosz-
tów w przypadku kotła jednofunkcyjnego z dodat-
kowym zasobnikiem.

…w połączeniu z podgrzewaczem lub pompą ciepła
w systemowych rozwiązaniach polegających na po-
łączeniu kotła kondensacyjnego z podgrzewaczem 
pojemnościowym lub pompą ciepła do ciepłej wody 
podczas wyboru zasobnika można kierować się wydaj-
nością ciepłej wody o określonej temperaturze moż-
liwą do uzyskania w ciągu jednej lub 10 minut. warto 
też zwrócić uwagę na czas potrzebny na doładowa-
nie zasobnika. wartość 10 minut nie pojawia się tu 
przypadkowo, gdyż jest to standardowo maksymalny 
czas akceptowany przez użytkowników potrzebny do 
napełnienia wanny. w praktyce większość użytkow-
ników korzysta z ciepłej wody spontanicznie. Zmien-
ne są więc zarówno godziny w ciągu doby, czas po-
boru ciepłej wody w danej chwili, jak i jednoczesność 
korzystania (jedna, dwie lub większa liczba osób). 
różne są też przybory, z których korzystamy. inną 

robert Bosch sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 
02-231 warszawa
infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl
www.buderus.pl

Systemy grzewcze  
przyszłości.
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Nowa generacja płaskich kolektorów 
słonecznych
rosnące wymagania efektywności energetycznej 
dotyczą także instalacji solarnych. w odpowiedzi na 
to kolektory płaskie nowego typoszeregu f zostały 
zaprojektowane z myślą o maksymalnym wykorzy-
staniu powierzchni zabudowy. dzięki zastosowaniu 
obudowy ze sztywnych profili aluminiowych, zwięk-
sza się udział powierzchni czynnej w powierzchni 
całkowitej kolektora. sprawność i uzysk ciepła ko-
lektora serii f odnoszone do powierzchni całkowi-
tej według aktualnej normy isO 9806 zwiększa się 
nawet o 7% w porównaniu do poprzednich mode-
li. Nowe kolektory cechują się podwyższoną klasą 
efektywności A+++ według standardu sOLErgY. sto-
sując je w zestawie solarnym, można zyskać zwięk-
szoną ilość ciepła przy tej samej jak wcześniej zaję-
tej powierzchni zabudowy.
Należy podkreślić, że instalacje solarne cechują się naj-
wyższą efektywnością energetyczną, dzięki śladowemu 
zużyciu energii przez pompę obiegową. dlatego w wy-
sokim stopniu pomagają dostosować standard ener-
getyczny budynku do warunków wT 2017 czy wT 2021.

Nowości w segmencie pomp ciepła PCWU
Pompa ciepła wody użytkowej jest wysokoefektyw-
nym urządzeniem, które w ostatnich latach nie tyl-
ko wypiera tradycyjne podgrzewacze elektryczne, 

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej stanowi coraz większą część bilansu energii 
budynków. Ich standard energetyczny staje się z roku na rok wyższy, a tym samym 
straty ciepła coraz niższe. Potrzeby wody użytkowej są zależne od liczby mieszkańców 
i ich oczekiwań, a więc ich udział będzie niższy w budynku, który ma spełniać 
np. wymagania WT 2021. Ograniczenie zużycia ciepła dla potrzeb podgrzewania 
wody użytkowej staje się więc bardzo ważną kwestią dla spełniania przez budynki 
określonych standardów energetycznych. Można tego dokonać w prosty sposób – 
wykorzystując w tym celu energię odnawialną. Obniża ona zużycie energii pierwotnej 
co jest szczególnie istotne w kalkulacjach zgodnych z warunkami WT 2021.

Pompy ciepła Hewalex PCwu oferowane są w zakresie mocy grzewczej od 1,8 do 3,0 kw

PCWU 2019 PCWU 2013

Moc 
grzewcza 

2,5 kW
(+8%) 2,3 kW

Zużycie 
energii 0,68 kW 0,68 kW

COP 3,67
(+8%) 3,38

Nowa generacja pomp ciepła PCwu zastępuje 
poprzednią z 2013 roku

Ciepła woda użytkowa 
– najtaniej dzięki OZE

Rozwiązania Hewalex

Zestawy solarne z nowymi kolektorami płaskimi serii f

http://www.instalreporter.pl


20s t r.0 6 / 2 0 1 9
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Regulator pompy ciepła
Możliwy jest wybór pompy ciepła z uproszczonym 
funkcjonalnym sterownikiem Hw100, jak również  
z rozbudowanym w funkcje obsługowe sterownikiem 
g426. Ten drugi pozwoli na współpracę ze sterowni-
kiem kotła i dodatkowo na zdalny nadzór pracy przez 
internet. w ramach funkcji PV ready można wprowa-
dzić współpracę pompy ciepła z instalacją fotowolta-
iczną dla wykorzystania własnej energii elektrycznej. 
Coraz chętniej wykorzystywaną opcją staje się tak-
że zdalny monitoring pracy. służy temu własne roz-
wiązanie EKONTrOL, które daje szerokie możliwości 
obsługi na poziomie użytkownika, jak i serwisanta.

Wydłużone 5-letnie okresy gwarancji
w przypadku takich urządzeń jak pompa ciepła okre-
sy gwarancyjne mają wysokie znaczenie. są to najko-
rzystniejsze na rynku warunki, także z uwagi na mi-
nimum wymagań eksploatacyjnych. Takim okresem 
gwarancji obejmowane są pompy ciepła PCwu serii 
eK z podgrzewaczem emaliowanym. rozwiązanie to 
jest uważane za tradycyjne i mało wymagające pod 
względem warunków eksploatacyjnych.

Modułowa pompa ciepła PCWU 3,0 kW 
– NOWOŚĆ maj 2019! 
Pompa ciepła PCwu 3,0kw zastąpiła cieszący się 
powodzeniem model PCwu 2,5kw. Zwiększeniu ule-
gła moc nominalna, ale także klasa efektywności  
– aktualnie A+. samo urządzenie umożliwia wyko-
rzystanie istniejącego już w domu podgrzewacza 
wody. Małe gabaryty pozwalają na montaż urzą-
dzenia w ograniczonej przestrzeni, np. na uchwy-
cie ściennym. 
Pompa ciepła PCwu 3,0kw może pobierać powie-
trze bezpośrednio z pomieszczenia lub być podłą-
czona przewodami powietrza Ø160 mm do powie-
trza zewnętrznego. wówczas pracuje całkowicie 
niezależnie od powietrza wewnątrz budynku. w ra-
zie potrzeby można wykorzystać urządzenie do okre-
sowego chłodzenia pomieszczeń w domu.

ale także uzupełnia układy z kotłami grzewczymi.  
w porównaniu do podgrzewaczy elektrycznych, koszty 
eksploatacji mogą być niższe 3÷4 razy. w porównaniu 
do kotła gazowego, czy węglowego – różnica na ko-
rzyść pompy ciepła powinna wynieść od 30 do 50%. 
firma Hewalex oferuje już od 10 lat pompy ciepła.  
Typoszereg PCwu tych urządzeń przeznaczony jest do 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej. ich cechą jest 
szczególnie wysoka efektywność pracy. większość ma 
etykietę energetyczną w najwyższej klasie A+.

Nowa generacja pomp ciepła PCWU 
z podgrzewaczem
Pompa ciepła PCwu ze zintegrowanym podgrzewaczem 
200 lub 300 litrów stanowi samodzielne urządzenie prze-
znaczone do podgrzewania wody użytkowej okresowo 
lub całorocznie we współpracy z kotłem grzewczym. 
wbudowana wężownica (lub dwie) pozwala podłączyć 
kocioł grzewczy jako całoroczne źródło ciepła. Jego pra-
ca jest zwykle ograniczona do 10-20% rocznego czasu 
podgrzewania wody. Oprócz tego pompy ciepła są wypo-
sażone fabrycznie w grzałkę elektryczną o mocy 1,5 kw.
Z końcem 2018 roku do oferty została wprowadzo-
na nowa generacja pomp ciepła PCwu z podgrze-
waczem. główna zmiana polegała na modyfika-
cji budowy układu chłodniczego. Zwiększono m.in.  
o około 60% powierzchnię wymiany ciepła parow-
nika, a także skraplacza owiniętego na zewnętrznej 
powierzchni płaszcza podgrzewacza. Takie zmiany 
pozwoliły na zwiększenie intensywności wymiany 
ciepła w obiegu chłodniczym. wzrosła tym samym 
sprawność pracy pompy ciepła i jej klasa efektywno-
ści, która dla wszystkich nowych pomp jest na pozio-
mie A+. Pompy ciepła PCwu nowej generacji nadal 
są oferowane do wyboru z podgrzewaczem wyko-
nanym ze stali emaliowanej lub stali nierdzewnej.  
Co ważne mają one zwiększoną moc grzewczą 2,5 kw.  
Tym samym należą do segmentu najbardziej wydaj-
nych i efektywnych urządzeń tego typu na rynku.

Pompa ciepła Wydajność  
cieplna [kW]*

Zużycie  
energii [kW]* COP* Rodzaj 

podgrzewacza
Pojemność 
podgrzewacza [dm3]

Liczba 
wężownic Sterownik Klasa Wymiary [mm] Okres gwarancji 

[lat]
pCwu 3,0kw 3,0 0,72 4,17 - - - G426 A+ 720x600x485 3
pCwu 200ek-1,8kw 1,8 0,46 3,71

stalowy 
emaliowany

200 1 HW100 A+ Ø560x1710

5
pCwu 300ek-1,8kw 1,8 0,46 3,71 300 1 HW100 A Ø640x1862

pCwu 200ek-2,5kw 2,5 0,68 3,67 200 1 G426 A+ Ø560x1767

pCwu 300ek-2,5kw 2,5 0,68 3,67 300 1 G426 A+ Ø640x1875

* dane dla pomp ciepła z podgrzewaczem dla punktu pracy A20-15/W15-55 wg normy PN EN 16147, a dla pompy ciepła modułowej PCWU 2,5kW  
– dla punktu pracy A7/W35 wg normy PN EN 14511

zobacz rzeczywistą  
pracę pomp ciepła  
poprzez system ekontRol

swoją przydatność modułowe pompy ciepła 
wykazują często w przypadku modernizacji 
systemów grzewczych, pozwalając wykorzystać 
istniejący podgrzewacz c.w.u.

Tabela  Przegląd oferty pomp ciepła PCwu

sterownik Hw100 (z lewej) oferuje maksymalną 
prostotę obsługi, a g426 (z prawej) – rozszerzony 
zakres funkcji
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HEwALEx sp. z o.o. sp.K.
ul. słowackiego 33,
43-502 Czechowice-dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl

http://www.instalreporter.pl
https://ekontrol.pl/pl/demo/
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Junkers Hydro 4000

Nowa linia gazowych przepływowych podgrzewa-
czy wody Junkers Hydro 4000 spełnia wszystkie 
wymagania aktualnie obowiązującego rozporzą-
dzenia uE 814/2013, które od dnia 26 września 2018 
roku wprowadza nowe limity odnośnie emisji tlen-
ków azotu. dla przepływowych podgrzewaczy wody 
zasilanych gazem emisja tlenków azotu wyrażona  
w przeliczeniu na dwutlenek azotu nie może prze-
kraczać 56 mg/kwh.

Przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej z urządzeniami Junkers

Jacek adamiak 

Junkers-Bosch to niekwestionowany lider rynku gazowych przepływowych podgrzewaczy wody. Od ponad 100 lat 
rozwija i ulepsza technologię urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej. W ciągu tego czasu wprowadził 
wiele rozwiązań mających na celu poprawę efektywności, wydajności, komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowania. 
Eksperci Junkers-Bosch na co dzień projektują i wdrażają najnowsze technologie, aby urządzenia osiągały  
jak najlepsze parametry pracy, były oszczędne w eksploatacji i przyjazne dla środowiska naturalnego. 

http://www.instalreporter.pl
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stylowo i nowocześnie, stając się elementem de-
koracyjnym pomieszczenia. Czytelny panel stero-
wania wyposażony jest w dwa ergonomiczne po-
krętła, przez co regulacja urządzenia jest łatwa  
i intuicyjna. wszystkie elementy wykonano z wy-
sokiej jakości materiałów. Zadbano o wykończenie  
i detale. w trakcie użytkowania klient może się oso-
biście przekonać, że ma do czynienia z produktem 
najwyższej jakości. 
Nowoczesna konstrukcja zapewnia bezpieczną pracę 
w różnych warunkach. urządzenia zostały wyposa-
żone w szereg czujników bezpieczeństwa, które kon-
trolują aktualne parametry pracy i w razie zaistnie-
nia niebezpiecznej sytuacji automatycznie wyłączają 
urządzenie. użytkownik może czuć się komfortowo  
i bezpiecznie. urządzenie wyposażono w standar-
dowy czujnik zaniku ciągu kominowego. dodatkowo 

zamontowano czujnik wypływu spalin do pomiesz-
czenia, który wyłączy urządzenie, jeżeli stwierdzi, 
że do pomieszczenia mogą wydostawać się spaliny.  
w celu ochrony palnika przed uszkodzeniami w wy-
niku działania wysokiej temperatury zastosowano 
czujnik cofania płomienia.
wszystkie urządzenia mają automatyczną regulację 
temperatury wody. Niezależnie od wielkości stru-
mienia, zespół wodny odpowiednio dostosowuje 
moc palnika tak, żeby uzyskać stałą, zadaną tem-
peraturę wody.
wysoka jakość produktów potwierdzona jest liczny-
mi nagrodami. Przy regularnym wykonywaniu prze-
glądów technicznych urządzenia pracują wiele lat 
bez konieczności naprawy. rozbudowana sieć ser-
wisowa zapewnia szybką i bezproblemową napra-
wę, gdyby zaistniała taka konieczność.

Junkers Hydro to gama kilkunastu urządzeń, któ-
re dzięki swej różnorodności spełnią oczekiwania 
wszystkich nawet najbardziej wymagających użyt-
kowników.

Junkers Hydro 4200 to model wyposażony w auto-
matyczny zapłon bateryjny. urządzenie nie ma pal-
nika dyżurnego tylko tak zwany płomyk pilot, który 
zapewnia delikatny i cichy start. Energia elektryczna 
potrzebna do uruchomienia zapłonu czerpana jest  
z dwóch baterii. w momencie poboru wody w pierw-
szej kolejności zapalany jest płomyk pilot, a następnie 
od niego cały palnik – unikając przy tym efektu „wybu-
chu” i zapewniając delikatny start urządzenia. Junkers  
Hydro 4200 może być w wersji z wyświetlaczem  

LCd lub bez. Na wyświetlaczu stan-
dardowo pokazywana jest aktualna 
temperatura przepływającej wody.  
w przypadku awarii wyświetlane są 
kody błędów, co pozwala na szybką 
weryfikację usterki. dostępna wydaj-
ność urządzeń to 10 l/min. w iV kwar-
tale 2019 dostępne będą także urzą-
dzenia o wydajności 9 oraz 14 l/min.

Junkers Hydro 4300 to najbardziej za-
awansowany model. wyposażony jest 

w hydrogenerator. Nie potrzebuje baterii do urucho-
mienia palnika. Niezbędną energię do wytworzenia 
iskry czerpie z hydroturbiny, która jest napędzana 
przepływającą wodą. wszystkie modele serii 4300 
wyposażone są w wyświetlacz LCd. dostępna wy-
dajność urządzeń to 10 l/min. w iV kwartale 2019 do-
stępne będą także urządzenia o wydajności 14 l/min.

Charakterystyka serii Junkers 
Hydro 4000

Junkers Hydro 4000 to przede wszystkim nowocze-
sny design. Biała obudowa, czarny symetrycznie 
rozplanowany panel sterowania oraz zaokrąglone 
narożniki sprawiają, że urządzenia prezentują się 

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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idealne do wymian

Nowa linia gazowych przepływowych podgrze-
waczy wody Junkers Hydro 4000 została zapro-
jektowana tak, aby umożliwić łatwą wymianę 
urządzeń starszej generacji. rozstaw otworów 
montażowych do zawieszenia urządzenia jest 
taki sam, jak w poprzednich wersjach. Podczas 
wymiany nie trzeba wiercić nowych otworów.  

Przyłącza wodne i gazowe również znajdują się 
w tym samym miejscu, dlatego w przypadku wy-
miany nie ma potrzeby przerabiania instalacji ga-
zowej. wszystkie elementy niezbędne do zainsta-
lowania urządzenia znajdują się w komplecie tj. 
wężyki, baterie itp. (w przypadku modelu Junkers  
Hydro 4300 baterie nie są wymagane). 

aby sprostać wymaganiom dyrektywy erp, która w rozporządzeniu ue 814/2013 
narzuca bardzo restrykcyjne limity emisji nox został skonstruowany nowy palnik. 
zwiększono jego powierzchnię, wydłużono dysze doprowadzające paliwo – 
mieszankę powietrza i gazu, przez co uzyskano bardzo stabilny i jednorodny płomień. 
Charakterystycznym elementem płomienia jest jego błękitny kolor, przez co został 
nazwany Blue ocean. żeby dodatkowo obniżyć temperaturę płomienia, palnik jest 
chłodzony wodą. przepływająca woda odbiera część energii cieplnej z palnika, 
jednocześnie podgrzewając się. następnie kierowana jest do wymiennika ciepła,  
gdzie uzyskuje żądaną temperaturę. Dzięki temu urządzenia są bardziej przyjazne  
dla środowiska, emitując mniej tlenków azotu. powietrze jest mniej zanieczyszczone, 
co ma zasadniczy wpływ na zdrowie i samopoczucie.

http://www.instalreporter.pl
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Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający 
najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. 
Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, 
którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła 
przepływowego. W tym celu urządzenie zostało wyposażone w zasobnik  
o pojemności 45 litrów z podwójnie zwiniętą wężownicą 
o powierzchni wymiany ciepła ponad 0,8 m².

Victrix Zeus 25  
w ofercie Immergas

Nowość w kotłach kondensacyjnych

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

r
e

k
l

a
m

a

Wbudowany zasobnik zapewnia wysoki wyda-
tek c.w.u. oraz redukuje liczbę zapłonów palnika  
w cyklu podgrzewu wody użytkowej. do kotła moż-
na podłączyć zestaw cyrkulacji c.w.u. instalowany 
wewnątrz kotła – dzięki temu ciepła woda dostęp-
na jest natychmiast po odkręceniu kranu.
Zarówno płaszcz zbiornika, jak i wężownica zostały 
wykonane ze stali nierdzewnej iNOx.
wyróżnikiem nowego kotła Victrix Zeus 25 jest bar-
dzo szeroki zakres modulacji mocy od 3,5 do 25 kw,  
co umożliwia jego zastosowanie nawet w małych 
mieszkaniach, lecz ze zwiększonym zapotrzebo-
waniem na c.w.u.
dzięki temu kocioł elastyczne dopasowuje się do 
aktualnego zapotrzebowania na moc instalacji 
grzewczej, pracując bez nadmiaru mocy. A to ko-
lei przekłada się na mniejsze zużycie gazu i znaczne 
oszczędności rachunków.

nowoczesne wzornictwo, smukła linia 
oraz kompaktowe wymiary 

Niewielki rozmiar kotła (głębokość urządzenia wy-
nosi zaledwie 41 cm) i estetyczny wygląd sprawia, 
że urządzenie to świetnie sprawdzi się w domach  
i mieszkaniach, gdzie na kotłownię nie przewidzia-
no wiele miejsca. Kompaktowa budowa urządze-
nia w połączeniu z zamkniętą komorą spalania 

stwarza praktycznie nieograniczone możliwości 
instalacji urządzenia oraz zwiększa bezpieczeń-
stwo eksploatacji. Powietrze niezbędne do spala-
nia pobierane jest bezpośrednio z zewnątrz, a ko-
mora spalania jest hermetycznie odizolowana od 
pomieszczenia kotłowni.
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Kotły Victrix Zeus 25 wyposażono w specjalnie za-
projektowany wymiennik ciepła w postaci jednoru-
rowej wężownicy ze stali nierdzewnej, o przekroju 
rur zmniejszającym ryzyko odkładania się kamie-
nia kotłowego.
Elegancki panel kontrolny jest wyposażony w tra-
dycyjne gałki do ustawiania temperatury oraz pod-
świetlany cyfrowy wyświetlacz do łatwiejszego 
monitorowania pracy kotła. Victrix Zeus 25 może 
współpracować ze sterownikiem CAr V2 oraz son-
dą zewnętrzną. Takie rozwiązanie podnosi komfort 
użytkowania oraz w znacznym stopniu polepsza eko-
nomikę jego pracy. Ponadto kocioł może być stero-
wany przez aplikację mobilną na smartfonie dzięki 
możliwości współpracy z modułem wi-fi dOMiNus. 
dodatkową zaletą jest możliwość współpracy urzą-

dzenia z rozdzielaczami strefowymi diM ErP, które 
w prosty sposób pozwalają podzielić dom na dwie 
niezależne strefy grzewcze, zarówno grzejnikowe jak 
i podłogowe.
Nowy kocioł Victrix Zeus 25 marki immergas to 
rozwiązanie dedykowane dla bardzo szerokiej 
rzeszy użytkowników. dzięki zastosowaniu no-
woczesnej technologii oraz wysokiej wydajności 
urządzenia, zapewnia realne oszczędności dla do-
mowego budżetu.
urządzenie jest dostosowane do wymagań dyrekty-
wy ErP i spełnia normy programu Czyste Powietrze. 
Tym samym użytkownik kotła może być pewny, że 
jego instalacja grzewcza jest nie tylko oszczędna, ale 
przede wszystkim ekologiczna.
szczegółowe informacje na temat produktu znajdu-
ją się na stronie www.immergas.pl oraz u dystrybu-
torów i w punktach sprzedaży marki immergas.

Victrix Zeus 25

Nowy kocioł w ofercie Immergas - Victrix Zeus 25 

•	wbudowane naczynie przeponowe obiegu c.w.u.

•	nowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej w postaci jednorurowej wężownicy

•	elektronicznie sterowany zawór gazu

•	całkowicie nowy design

•	możliwość współpracy z aplikacją Dominus

www.immergas.pl

Nowoczesne wzornictwo, smukła linia oraz kompaktowe wymiary
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pobierz kartę produktową

0 6 / 2 0 1 9

Nowy kocioł Victrix Zeus 25 dostępny jest już w sprzedaży. 

Jednocześnie firma immergas zakończyła sprze-
daż dotychczasowego modelu Victrix Zeus 26 2 ErP. 

Od poprzedniego modelu wyróżnia go:
· wbudowane naczynie przeponowe obiegu c.w.u. 
– brak konieczności zakupu i instalacji dodatko-
wego elementu

· nowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej  
w postaci jednorurowej wężownicy – zminimali-
zowana liczba połączeń redukuje ryzyko zanie-
czyszczenia i zapewnia zbilansowany przepływ 
· elektronicznie sterowany zawór gazu – brak ko-
nieczności zmiany dysz przy zmianie rodzaju gazu
· całkowicie nowy design – kocioł Victrix Zeus 25 
zyskał nowy panel sterowania z wyświetlaczem
· w tej wersji pojawiła się możliwość sterowania 
za pomocą modułu Wi-Fi Dominus.
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Oprócz podanych wariantów, w ofercie znajdują się 
również zbiorniki kombinowane, które mogą ob-
sługiwać nawet trzy źródła ciepła. w podanej opcji, 
układ wykorzystuje wybrane źródła ciepła w najbar-
dziej optymalny sposób.
Zasobniki z serii TANK są wykonywane ze szczegól-
nym zachowaniem trwałości m. in. poprzez zastoso-
wanie wypalanej w wysokiej temperaturze (dochodzą-
cej do 850°C) ceramicznej emalii. dodatkowa powłoka 
stanowi ochronę antykorozyjną, która wraz z anodą 
magnezową lub tytanową, wydłuża żywotność za-
sobnika. Oprócz wspomnianych zestawów, w ofercie 
znajdują się zasobniki, których wężownice wykonane 
są z stali szlachetnej (Aisi 316L). Zastosowanie wspo-
mnianego materiału umożliwia podgrzew wody pit-
nej. Podana właściwość potwierdzona jest atestem,  
a zbiorniki są wykonywane zgodnie z uznaną praktyką 

inżynierską wg unijnej dyrektywy Ciśnieniowej PEd.
uzupełnieniem funkcjonalności zasobników jest ele-
gancki wygląd zewnętrzny, który przez czerwony kolor 
odnosi się do linii produktów firmy Klimosz. Estetycz-
ny design jest uwarunkowany powłoką zewnętrz-
ną, która została wykonana z wysokiej jakości skó-
ry ekologicznej. Przestrzeń pomiędzy zasobnikiem 
a czerwonym pokryciem wypełniona została pianką 
poliuretanową. Całość – pianka oraz czerwona skó-
ra ekologiczna – jest w prosty sposób zdejmowana.
Zbiorniki buforowe, zwane także jako akumulacyj-
ne, to pośrednie źródła ciepła. w ofercie firmy  
Klimosz występują cztery typy takich urządzeń: z jed-
ną wężownicą, z dwoma wężowcami, tzw. zasobnik 
MAxi oraz bezpłaszczowe. do wyboru użytkownika 
jest aż 11 pojemności, a ostatnia z dostępnych wer-
sji może pomieścić 5000 litrów. Zastosowanie odpo-
wiednio dobranego zbiornika akumulacyjnego może 
przyczynić się do znacznej oszczędności oraz wygo-
dy. Zbiorniki typu bufor są szczególnie pożądane  
w przypadkach kotłów, które wymagają stałej ob-
sługi oraz nadzoru.

Obecnie na rynku występuje wiele rodzajów po-
szczególnych zbiorników, które różnią się konstruk-
cją, pojemnością, a także liczbą możliwych do pod-
łączenia źródeł ciepła. w obecnej ofercie firmy 
Klimosz znajdują się zasobniki Klimosz TANK (zbior-
niki c.w.u. oraz zbiorniki akumulacyjne), które z po-
wodzeniem mogą pracować nawet w skomplikowa-
nych instalacjach grzewczych. w ramach szerokiej 
gamy urządzeń, do wyboru klienta przewidziano róż-
ne konfiguracje zasobników: bezpłaszczowe, z jed-
ną lub z dwoma wężownicami. Oprócz ogólnego po-
działu, każdy z układów może mieć inną długość 

spiralnej wężownicy, a także inną konstrukcję spirali. 
Obok standardowej wężownicy o płaskiej powierzch-
ni, w ofercie występują także spirale karbowane.  
Zastosowanie karbu na powierzchni wężownicy zwięk-
sza powierzchnię wymiany ciepła, a przez to wy- 
miar spiralny.
dodatkowym atutem jest także możliwość wyposa-
żenia wybranych zbiorników w dodatkową grzałkę 
do podgrzewu wody Zastosowanie wbudowanego 
w zasobnik elementu cieplnego jest szczególnie ko-
rzystne, w przypadku gdy wykorzystanie pozosta-
łych źródeł ciepła jest ekonomicznie nieuzasadnione.  

Oprócz kotła, zasobnik ciepłej wody 
użytkowej oraz bufor, stanowią ważne 
elementy układu grzewczego. W obu 
przypadkach podane urządzenia 
ułatwiają zaspokojenie potrzeb 
człowieka na ciepło i komfort termiczny. 
Podjęty temat jest szczególnie istotny 
również ze względów eksploatacyjnych 
oraz ekonomicznych. Ponadto, ilość 
zalet odpowiedniego zastosowania 
urządzeń można mnożyć, a odpowiednio 
dobrane zasobniki powodują, że życie 
staje się prostsze. 

Zasobniki Klimosz z serii TANK
Szymon Pieter

w katalogu firmy klimosz znajdują się cztery typu 
zasobników, które dodatkowo różnią się konfi-
guracją oraz pojemnością. wybór możliwości jest 
duży i każdy użytkownik znajdzie wariant, który 
będzie odpowiadał wymaganiom instalacji.  
katalogi wraz z dokładnym opisem i specyfika-
cjom urządzeń są dostępne na stronie interneto-
wej www.klimosz.pl. ponadto, zachęcamy do kon-
taktu telefonicznego z naszymi przedstawicielami 
handlowymi oraz placówkami detalicznymi. 

KLiMOsZ sp. z o.o.
ul. Zjednoczenia 6, 
43-250 Pawłowice
tel. 32 474 39 00
biuro@klimosz.pl, 
www.klimosz.pl
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Pompy ciepła NiBE są jednym z elementów ener-
gooszczędnego i komfortowego systemu, który za-
pewnia ogrzewanie w okresie zimowym, chłodzenie 
w okresie letnim, a przez cały rok produkcję ciepłej 
wody użytkowej oraz kontrolowaną wentylację z od-
zyskiem energii. w szerokiej ofercie marki NiBE znaj-
dują się pompy ciepła typu solanka/woda, powietrze/
woda, powietrze/powietrze oraz pompy zasilane po-
wietrzem wentylacyjnym, a także systemy wentylacji 
z rekuperacją oraz systemy fotowoltaiczne NiBE PV. 

Naturalny magazyn chłodu – grunt
w okresie letnim temperatura wód gruntowych i grun-
tu jest znacznie niższa niż temperatura otoczenia.  
Na głębokości około 15 metrów temperatura utrzy-
muje się na poziomie 10÷12°C. wykorzystanie za-
wartego w gruncie chłodu możliwe jest dzięki pro-
cesowi chłodzenia pasywnego (naturalnego), który 
realizowany jest przez gruntowe pompy ciepła typu 
solanka-woda lub woda-woda. Przykładem może 
być kompaktowa pompa ciepła NiBE f1245 PC  
z wbudowaną funkcją chłodzenia aktywnego, ale 
także zastosowanie modułu pasywnego chłodze-
nia np. NiBE PCM jako wyposażenia dodatkowego. 
Jak sugeruje sama nazwa, „pasywne chłodzenie” za-
pewnia chłodzenie budynku bez użycia sprężarki, 
przy wykorzystaniu procesu wymiany ciepła. Pompa 
obiegowa dolnego źródła transportuje chłodną so-
lankę do wymiennika ciepła. Obieg wody grzewczej 
natomiast dostarcza do wymiennika wodę ogrza-
ną do temperatury panującej w pomieszczeniach. 
Ciepło przekazywane jest do solanki, a schłodzo-
na woda grzewcza daje możliwość dalszego odbie-
rania ciepła z pomieszczeń. Jeśli dolnym źródłem 
jest grunt, zaleca się instalację pionowych grunto-
wych wymienników ciepła, ponieważ przy wymienni-
kach poziomych okres użytkowania chłodzenia może 
skrócić się nawet o połowę. Chłodzenie pompą cie-
pła w trybie pasywnym realizowane jest za pomo-
cą systemów powierzchniowych tj. instalacja pod-
łogowa, ścienna, sufitowa lub z klimakonwektorami.  

dzięki takiemu rozwiązaniu, przy okazji produk-
cji c.w.u., zapewniamy sobie formę klimatyzacji.  
Zastosowanie chłodzenia pasywnego jest nawet pię-
ciokrotnie bardziej energooszczędne niż zastosowa-
nie klimatyzatorów, gdzie oprócz prądu do napędu 
pompy obiegowej wykorzystuje się również (i pono-
si koszty!) prąd do napędu sprężarki, która umożli-
wia produkcję chłodu.
dodatkowym atutem naturalnego chłodzenia jest 
możliwość regeneracji dolnego źródła. wykorzystu-
jąc zawarty w gruncie chłód, jednocześnie oddaje się 
naturze ciepło z budynku, regenerując go po okresie 
eksploatacji. Należy jednak pamiętać, że w przypadku 
płaszczyznowej instalacji możliwy do osiągnięcia efekt 
chłodzenia wynosi około 10°C, np. zakładając tem-
peraturę zewnętrzną 30°C i 20°C wewnątrz budynku. 
Nie można bowiem przekroczyć tzw. „punktu rosy”,  

Technologie stosowane w nowym energooszczędnym budownictwie, 
zwłaszcza poprawa izolacyjności przegród, znacznie obniżają potrzeby 
cieplne budynków. Z kolei udział zapotrzebowania na chłód w całorocznym 
bilansie energetycznym budynku stale rośnie. Przyczyną jest między 
innymi duża ilość przeszkleń, które w okresie letnim prowadzą do 
powstawania znacznych zysków cieplnych związanych ze zwiększonym 
nasłonecznieniem wnętrz. Pompa ciepła jest urządzeniem, które może 
zapewnić wnętrzom nie tylko ciepło w zimie, ale i chłód latem.

Chłodzenie domu 
pompą ciepła NIBE

magda turecka 
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czyli temperatury, przy której wilgoć zawarta w po-
wietrzu zacznie kondensować się na powierzchni 
grzewczej. Temperatura zasilania nie powinna być 
więc niższa niż 18°C. Efektywność pasywnego chło-
dzenia pomieszczeń zależy również od wielkości dol-
nego źródła ciepła, jego temperatury oraz momen-
tu wykorzystania.

Efektywne chłodzenie aktywne
Chłodzenie aktywne może być realizowane przy pom-
pach ciepła pobierających ciepło z gruntu, wody grun-
towej, a także powietrza atmosferycznego. układy 
tego typu umożliwiają dostosowywanie wydajności 
chłodzenia oraz osiąganie zadanej temperatury w po-
mieszczeniach. Budynek staje się wówczas dolnym 
źródłem ciepła dla pompy, a dotychczasowe dolne 
źródło zmienia się w górne źródło. Proces ten opie-
ra się na odwróceniu obiegu czynnika chłodniczego 
przy jednoczesnym zachowaniu niezmiennego kie-
runku tłoczenia sprężarki. w konsekwencji parownik 
zaczyna pełnić funkcję skraplacza, a skraplacz – pa-
rownika. Chłód przekazywany jest do pomieszczeń 
za pomocą np. klimakonwektorów.

większość oferowanych na rynku powietrznych pomp 
ciepła, ma możliwość odwrócenia obiegu chłodni-
czego i realizacji funkcji chłodzenia aktywnego, np. 
NiBE sPLiT. Jest to urządzenie typu powietrze/woda 

składające się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, 
które utrzymuje komfort cieplny w budynku przez 
cały rok. Zimą grzeje, a latem chłodzi powietrze  
w pomieszczeniach, a ciepłą wodę zapewnia każde-
go dnia. Zestaw BAsiC sPLiT, przeznaczony wyłącz-
nie do ogrzewania i chłodzenia budynku, można ku-
pić już od 14 000 zł netto, a zestaw sTANdArd sPLiT 
zapewniający ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę 
użytkową jest dostępny w cenie od 21 500 zł netto.

Jeden system – dwa rozwiązania 
Optymalnym rozwiązaniem jest wybór pompy cie-
pła, która może pracować w trybie chłodzenia ak-
tywnego, ale także pasywnego. Jeśli wydajność chło-
dzenia pasywnego stanie się niewystarczająca, 
wówczas pompa ciepła automatycznie uruchomi 
chłodzenie aktywne, dostarczając do budynku po-
żądaną ilość chłodu. Przykładem może być kompak-

towa gruntowa pompa ciepła NiBE f1245 w połącze-
niu z modułem aktywnego chłodzenia NiBE HPAC 
podłączona do systemu z klimakonwektorami.  
Moduł ten stanowi zespół zaworów trójdrogowych, 
które odwracają obieg i umożliwiają rewersyjną pra-
cę pompy ciepła. Zimą, gdy występuje zapotrzebo-
wanie na ogrzewanie budynku, ciepło zostaje dostar-
czone przez klimakonwektory w standardowym 
procesie sprężarkowego obiegu chłodniczego. Nato-
miast w sezonie letnim, zimny czynnik kolektora grun-
towego (glikol) przepływa przez moduł HPAC i pom-
pę ciepła do klimakonwektorów, chłodząc pasywnie 
pomieszczenia bez udziału sprężarki. Jednak, jeśli 
zajdzie sytuacja, iż produkcja chłodu w systemie pa-
sywnym nie będzie wystarczająca, wtedy automaty-
ka pompy ciepła uruchomi sprężarkę, która aktyw-
nie schłodzi budynek do zadanej temperatury (aż do 
7°C na zasilaniu systemu grzewczego).

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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Chłodzenie aktywne realizowane przez powietrzną pompę ciepła NiBE sPLiT

Chłodzenie pasywne realizowane przez gruntową pompę ciepła NiBE
Chłodzenie aktywne realizowane przez gruntową pompę ciepła 
NiBE wyposażoną w moduł NiBE HPAC
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Bez korozji, bez anody
Materiał PE-rT w budowie zasobnika roth Thermo-
tank Quadroline eliminuje zjawisko korozji, dzięki 
czemu nie jest potrzebne stosowanie powszech-
nie znanej anody magnezowej. w przypadku za-
sobnika ze stali, zbiornik z zewnątrz zaizolowany 
jest tradycyjnie izolacją z pianki poliuretanowej lub 

styropianu w celu ograniczenia strat ciepła, a we-
wnątrz nakładana jest emalia w celu zabezpiecze-
nia przed korozją. wahania temperatury i ciśnie-
nia powodują pracę materiału zbiornika. wskutek 
rozszerzalności temperaturowej stali oraz powłoki 
ochronnej, mogą powstawać mikropęknięcia emalii.  
dlatego dla zasobników stalowych stosuje się  

Produkcję pierwszych zbiorników z tworzywa firmy Roth uruchomiono w 1971 roku.  
Wtedy podstawowym zamierzeniem producenta było zapewnienie magazynowania cieczy  
palnych o temperaturze zapłonu powyżej 55°C. Roth regularnie poszerza ofertę zbiorników  
w czasie, dodając zróżnicowane gabaryty i proponując rozmaite przeznaczenie. Obecnie  
do oferty weszły tworzywowe zbiorniki Thermotank Quadroline jako zasobniki dla instalacji c.w.u. 
i c.o. z możliwością współpracy ze wszystkimi rodzajami źródła ciepła: kotłami grzewczymi na 
paliwo stałe lub opalanymi olejem, pompą ciepła, nagrzewnicą gazową lub elektryczną.

Zasobniki Thermotank 
Quadroline z tworzywa 

Do współpracy z kotłem lub pompą ciepła

JuStyna PytkowSka

zbiorniki są wytwarzane przez firmę Roth z wielocząsteczkowego polietylenu metodą bez-
szwową, polegającą na wytłaczaniu z rozdmuchiwaniem. wykorzystanie polietylenu do kon-
strukcji zbiorników jako zasobników było możliwe przez zastosowanie technologii kompo-
zytowej. kompozyt stanowi materiał o strukturze niejednorodnej, złożony jest z dwóch lub 
więcej komponentów o różnych właściwościach. w zasobnikach Roth thermotank Quadro-
line tworzywo sztuczne z pe-Rt z aluminiową warstwą antydyfuzyjną zostało wzmocnione 
włóknem szklanym. 100% odporność na dyfuzję dzięki powłoce ochronnej z aluminium po-
twierdza atest z niemieckiego instytutu Fraunhofer ikts Hermsdorf. z zewnątrz zbiornik zo-
stał dodatkowo zabezpieczony wysokowydajną, zdejmowalną izolacją termiczną z eps.

roth Thermotank w izolacji EPs i w płaszczu termicznym
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dodatkowe zabezpieczenie przed korozją w posta-
ci anody magnezowej.
finalny produkt firmy roth uzyskuje najwyższe pa-
rametry wydajności, wytrzymałości i izolacyjności. 
Zasobniki Thermotank Quadroline zapewniają od-

porność na stałe ciśnienie 3 bar i maks. tempera-
turę roboczą 90°C. Podczas podgrzewania wody 
użytkowej zastosowano higieniczny sposób pracy, 
zapewniając w wymienniku nieustannie świeżą wodą,  
co wykluczyło ryzyko Legionelli.

Jak podłączyć?
Podłączenie zasobników do instalacji zapewnione 
jest poprzez gwintowane króćce 1 ¼", usytuowane 
na górze i na dole. Zasobniki Thermotank Quadro-
line na wyposażeniu nie zawierają czujników. Pasu-
jące do źródła ciepła czujniki należy zamontować  
w tulejach znajdujących się na zasobniku (średnica 
wewnętrzna 8 mm). Zasobniki pojemności 325 i 500 l  
mają cztery tuleje do zamontowania czujników, a dla 
urządzeń pojemności 850 l jest osiem.

Baterie zasobników
Zbiorniki firmy roth stanowią interesującą propozycję 
nie tylko dla właścicieli małych, domowych kotłowni, 
ale także większych źródeł ciepła (np. w budownictwie 
wielorodzinnym). Możliwe jest bowiem łączenie kilku bu-
forów ze sobą w baterie, tak aby uzyskać indywidualne 
dopasowanie objętości zasobnika zależnie od potrzeb. 

Kompaktowy kształt i supernowoczesny design
innowacyjność produktu została również odzwiercie-
dlona poprzez kompaktowy, praktyczny kształt, któ-
ry ogranicza ilość potrzebnego miejsca do minimum, 
a jego waga to tylko około 1/3 porównywalnego kon-
wencjonalnego zasobnika ze stali. Kształt bryły zasob-
nika Quadroline nie odbiega od formy tradycyjnych 
zasobników ze stali i jest walcowany, niemniej z uwa-
gi na postać segmentów izolujących z EPs, ostatecz-
ny profil zamyka konstrukcja kwadratowa.
dla bardziej wymagających klientów antracytowa sty-
listyka i design zasobnika może zostać „ubrana” w tzw. 
Thermocoat w kolorze białym, który stanowi dodat-
kowy płaszcz termiczny. Thermocoat w wersji z „plu-
sem” zwiększa wydajność magazynowanego ciepła 
na tyle, aby uzyskać etykietę z klasą efektywności A. 
Podstawowa wersja zasobnika roth Thermotank 
Quadroline charakteryzuje się klasą efektywności B. 
Zgodnie z unijną dyrektywą obowiązującą od 26 wrze-
śnia 2015 r., wybrane urządzenia grzewcze i pojem-
nościowe podgrzewacze wody należy zaopatrzyć  
w odpowiednią etykietę efektywności produktu.  
w myśl dyrektywy etykieta jest obowiązkowa dla za-
sobników c.w.u. o pojemności do 500 l.

roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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Bufor c.o.  
TQ-P 325/TQ-P 500

Bufor dzielony c.o. 
TQ-T 325/TQ-T 500/ 

TQ-T 850

Zasobnik solarny 
TQ-s 325/TQ-s 500/ 

TQ-s 850

Bufor dzielony c.w.u. 
TQ-Tw 325/TQ-Tw 500/ 

TQ-Tw 850

Zasobnik c.w.u. i instal. 
sol TQ-Tws 325/ 

TQ-Tws 500/TQ-Tws 850

Zasobnik kombi c.w.u.  
i instal. sol TQ-K 500/ 

TQ-K 850

Zasobnik kombi c.w.u.  
TQ-TwK 500/ 
TQ-TwK 850

Typoszereg zasobników Quadroline obejmuje zbiorniki buforowe, dzielone, solarne i wężownicowe. Materiałem wężownicy – zwinięta spiralnie rura, 
umieszczona wewnątrz, w dolnej części zbiornika – jest stal szlachetna. Jako opcja dostępna jest również grzałka.
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Tradycyjny okrągły zasobnik 
np. Roth TPS 800 
(790 + 200 = 990 mm) 
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w porównaniu do konwencjonalnego okrągłego zasobnika, nowa „kwadratowa” geometria  
roth Thermotank Quadroline jest praktyczniejsza i zajmuje niewiele miejsca

atrakcyjność zasobników pogłębiają 
przede wszystkim walory ekonomicz-
ne. podczas przestoju, gdy nagrzany 
zasobnik czeka na włączenie do pra-
cy, jego izolacja ogranicza straty ciepła 
aż do 65%, co oznacza, że wytworzone 
ciepło nie ucieka do otoczenia i koszty 
eksploatacji ulegają zmniejszeniu. za-
sobnik Quadroline Roth to pewna inwe-
stycja na przyszłość.
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Oferowane na rynku pro-
dukty i technologie izolacji sta-
nowią szeroki wachlarz wybo-
ru rozwiązania dla danego 
budynku. Bez względu na za-
stosowaną technologię – im 
większa izolacyjność budynku, 
tym mniejsze są straty ciepła, 
jakie trzeba uzupełnić w sezo-
nie grzewczym. Naturalnym 
jest przepływ energii cieplnej 
od miejsca cieplejszego do 
zimniejszego. strumień prze-
pływu energii zależy od różni-
cy temperatury na zewnątrz  
i wewnątrz budynku oraz od 
oporu cieplnego przegrody 
(np. ściany budynku). Lepsza 
izolacja stanowi większy opór 
przepływającej energii ciepl-

nej, co wiąże się z mniejszymi stratami. 
Określenie wielkości strat ciepła determinuje nato-
miast wybór wydajności grzewczej pompy ciepła, 
co ma bezpośrednie przełożenie na koszty związane  
z zakupem i instalacją urządzenia, jak również na póź-
niejsze koszty użytkowania instalacji grzewczej. Le-
piej zaizolowane budynki wymagają mniejszej mocy 
grzewczej pompy ciepła, pozwalając tym samym na 
obniżenie kosztów inwestycji i późniejszej eksploatacji. 

ogrzewanie dzięki powietrzu

w celu zapewnienia ogrzewania obiektu i podgrza-
nia wody użytkowej, wielu klientów decyduje się na 
wybór powietrznej pompy ciepła. duże znaczenie ma 
tutaj koszt instalacji, znacząco niższy od pozostałych 
typów pomp. Należy pamiętać, że jej działanie zale-
ży od warunków zewnętrznych, jednak pompy ciepła 
z serii Lizea marki Sofath mogą pracować do tempe-
ratury zewnętrznej sięgającej nawet -20°C. Co więcej 
miejsce potrzebne do jej zainstalowania ograniczono 

Jakość oraz sposób wykonania izolacji budynku bezpośrednio przekłada się na 
odpowiednie dopasowanie urządzenia grzewczego, np. pompy ciepła. Biorąc pod uwagę 
fakt, że nawet 30% ciepła traci się przez ściany, ich dobra izolacja w znaczący sposób 
przyczynia się do ograniczenia zapotrzebowania budynku na ciepło. Domy o tej samej 
powierzchni, ale różnej izolacji, będą więc wymagały zastosowania odmiennych rozwiązań.

Wpływ izolacji budynku 
na dobór pompy ciepła

Na przykładzie urządzeń marki Sofath

Powietrzna pompa ciepła LiZEA iVC 200

gruntowa pompa ciepła Caliane 
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do minimum, a moduł zewnętrzny pobierający cie-
pło z otoczenia, może być zamontowany wszędzie, 
niezależnie od ukształtowania terenu. Oszczędność 
zapewniają: regulator ze zintegrowanym licznikiem 
energii elektrycznej zużytej na potrzeby c.o. i c.w.u., 
pompy obiegowe klasy energetycznej A i technolo-
gia inwerterowa zmieniająca moc w zależności od 
zapotrzebowania budynku. Atutem urządzeń jest 
również bogata oferta typoszeregu, umożliwiająca 
precyzyjny dobór rozwiązania do konkretnych wa-
runków inwestycji. To pozwala ograniczyć nie tylko 
koszty inwestycyjne poprzez dobór mocy urządze-
nia ściśle do potrzeb i oczekiwań, ale i eksploatacyj-
ne poprzez optymalne wykorzystanie konfiguracji  
i mocy urządzeń.
dodatkową zaletą systemu Lizea jest to, że w okresie 
letnim może pracować w trybie chłodzenia aktywne-
go, zapewniając użytkownikom pełen komfort we-
wnątrz budynku z wykorzystaniem klimakonwekto-
rów, bądź instalacji ogrzewania podłogowego.

energia z gruntu

Ze względu na szeroki wachlarz dostępnych na ryn-
ku nowoczesnych rozwiązań grzewczych wybór 
użytkowników może paść także na urządzenia dzia-
łające w oparciu o technologię bezpośredniego od-
parowania. Tego typu pompy ciepła, podobnie jak 
te pracujące w technologii z glikolem, za pośrednic-

twem czynnika roboczego odbierają ciepło z grun-
tu i przekazują je wewnętrznej instalacji grzewczej.  
W typoszeregu Caliane czynnikiem roboczym jest 
jednak wysokowydajny i bezpieczny r410A. dzięki 
wyeliminowaniu roztworu glikolu i dodatkowego wy-
miennika pośredniczącego w wymianie ciepła uzy-
skuje się większą sprawność urządzenia. Co więcej 
brak pompy obiegowej dolnego źródła ciepła prze-
kłada się na niższe koszty eksploatacyjne. warto rów-
nież wspomnieć, że według badań EHPA (European 
Heat Pump Association), wskaźnik efektywności se-
zonowej (sPf) dla pomp ciepła działających w sys-
temie bezpośredniego odparowania jest wyższy, niż  
w urządzeniach typu powietrze/woda czy glikol/woda. 
system Caliane cechuje się wysoką bezawaryjnością, 
względnie niezmienną w okresie całego roku spraw-
nością i wysokim współczynnikiem COP (do 4,74).
Fot. Sofath

Bdr THErMEA POLANd sp. z o.o.
dział sOfATH 
ul. Północna 15-19, 54-105 wrocław
tel. (71) 712 74 60
biuro.sofath@dedietrich.pl
www.sofath.pl
www.facebook.com/sofathPL
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marka soFatH oferuje rozwiązania 
geotermiczne i powietrzne w postaci 
pomp ciepła: natea, Caliane, termeo, 
lizea z przeznaczeniem do centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
oraz BeCt wyłącznie do podgrzewu 
c.w.u. od 30 lat spełnia oczekiwania 
użytkowników w zakresie komfortu, 
oszczędności i ochrony środowiska.

www.sofath.pl
www.facebook.com/SofathPL
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http://www.sofath.pl
http://www.instalreporter.pl
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Nikt dziś już nie kwestionuje niebagatelnej roli instalatora w procesie sprzedaży 
rozwiązań instalacyjnych. Stopień zaufania inwestora do instalatora wzrasta,  
jeśli jest on polecony przez znajomych, u których wykonał już świetną robotę. 
Jakich jednak argumentów może użyć instalator, by przekonać potencjalnego 
klienta do… monoblokowej pompy ciepła? Skuteczność, bezpieczeństwo, 
ekologia, komfort pracy tych urządzeń, a także dodatkowy argument: 
specjalnie przygotowany zestaw wysokiej klasy urządzeń w najniższej cenie  
na rynku? Przekonajmy się, używając poniższych argumentów.

Instalator 
rekomenduje 
monoblokową 
pompę ciepła, a…

Stiebel Eltron dostarcza argumentów ZA

    

 

  

8CS
HPA-O
MONOBLOK:

Plus

Jak zamontowaĆ: 
zobacz film 
instruktażowy

masz pytania:  
znajdź konsultanta

zaloGowani wieDzą więCeJ → ReJestRaCJapoBieRz: broszurę

http://www.instalreporter.pl
https://youtu.be/eDlSKy3I6oc
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-konsultanta.html
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/formularze/rejestracja.html?
https://www.stiebel-eltron.pl/content/dam/ste/pl/pl/Manuele_downloads/Broszury/Broszura_pompy_ciepla_HPA_Sets_042019.pdf
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nych instalacji i wykonywanie prac serwisowych;
› gwarancja: do 5 lat;
› wszystkie elementy układu zostały zaprojektowa-
ne i wykonane w Niemczech.

wsparcie stieBel eltRon, 
czyli nie jesteś sam!

stiebel Eltron posiada wieloletnie doświadczenie, dla-
tego możesz być pewien, że oferowane zestawy mają 

najwyższą jakość i są odpowiednio skonfigurowane.
Produkty mają niezbędną dokumentację technicz-
ną oraz certyfikaty unijne.
w razie potrzeby otrzymasz pomoc projektową.
Nasz dział techniczny jest do Twojej dyspozycji.

PRzekonaJ inwestoRa,  
czyli dlaczego warto zamontować 
monoblok?

Jest kilka argumentów natury technicznej/konstruk-
cyjnej monoblokowych pomp ciepła, które mocno 
przemawiają do inwestorów: 
•	monoblok	jest	kompletnym	urządzeniem	z	fabrycznie…	
•	brak	czynnika	chłodniczego	w	budynku	oznacza…	
•	pompy	ciepła	typu	monoblok	pracują	cały…
•	możliwość	zmiany	trybu	pracy…
•	pompy	ciepła	typu	monoblok	to	nie	nowość…	
•	zakup	markowej	pompy	ciepła	to	inwestycja	na…
Na rynku polskim tego typu pompy sTiEBEL ELTrON 
pracują już z powodzeniem od lat. Co więcej, mogą 
współpracować z istniejącym systemem grzewczym.

ważne dla instalatora, czyli 
techniczne aspekty pomp ciepła  
Hpa 8 Cs plus w pigułce

› superszczelny układ, napełniony fabrycznie gazem 
chłodniczym;
› nie potrzebujesz kupować gazów chłodniczych i prowa-
dzić dokumentacji związanej ich sprzedażą i zakupem;
› nie potrzebujesz specjalistycznych i kosztownych 
narzędzi potrzebnych w przypadku montażu pomp 
typu split;
› nie potrzebujesz posiadać drogich uprawnień f-ga-
zowych;
› szybki, prosty montaż: w czasie instalacji jednego 
splita zamontujesz dwie pompy typu monoblok;
› zestawy zaspakajające różne potrzeby klientów: 
flex, Compact, Compact d (sprawdź w ulotce);
› parownik o konstrukcji przeznaczonej wyłącznie do 
pomp ciepła. specjalnie zaprojektowane lamele, któ-
re odbierają 90% ciepła z przepływającego powie-
trza. split: zaledwie 40%. Zaburzony przepływ po-
wietrza, powodujący wolniejsze zamarzanie pompy;
› kontrola systemu przed uruchomieniem po stro-
nie stiebel Eltron. Możesz skupić się na kolejnych 
projektach bez potrzeby powrotu do już zakończo-
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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

Zestaw HPA 8 Cs Plus sET flex w najniższej cenie na rynku! 

Monoblokowa, powietrzna pompa ciepła HPA-O 8 
Cs Plus przeznaczona jest do montażu na zewnątrz 
budynku.
Moduł hydrauliczny HM Trend należący do zesta-
wu zawiesza się na ścianie. w module wbudowane  
zostały: 
› regulator pompy ciepła wPM3;
› pompa obiegowa;
› zawór przełączający c.o./c.w.u.;
› 3-stopniowa grzałka elektryczna;
› zawór bezpieczeństwa;
› naczynie wzbiorcze układu c.o. o pojemności 24 litrów.
Pakiet umożliwia elastyczną konfigurację.
Jest przeznaczony do domów jednorodzinnych  
o powierzchni < 200 m².
Zapewnia realizację 3 funkcji: ogrzewanie, chłodze-
nie, ciepła woda (z zewnętrznym zasobnikiem).
Do karty produktu
Do promocji

poBieRz: pełna lista 
argumentów

zoBaCz obiekt referencyjny: 
dom jednorodzinny  
w międzyborowie

pakiet Hpa-o 8 Cs  
plus flex set 

pakiet Hpa-o 8 Cs  
plus compact set

pakiet Hpa-o 8Cs  
plus compact D set

zaDzwoŃ Do nas! 
wsparcie techniczne

http://www.instalreporter.pl
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/energia_odnawialna/pompy_ciepla/pompy_ciepla_powietrzewoda/zestaw_hpa-o_3-8csplusflex.html
https://www.pompaciepla.com.pl/monoblok
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/06/PRZEKONAJ-INWESTORA.docx
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/informacje-i-planowanie/referencje/dom-jednorodzinny-miedzyborow.html
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/serwis/obsluga-klienta/wsparcie-techniczne.html
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Na przestrzeni ostatnich 
lat można zauważyć 
znaczący postęp, jaki 
dokonał się w zakresie 
obniżania głośności pracy 
pomp ciepła powietrze/
woda instalowanych 
na zewnątrz budynku. 
Najcichsze pompy ciepła 
z 2006 roku osiągały  
61 dB(A) mocy akustycznej 
(w źródle), podczas gdy 
obecnie nawet 40 dB(A). 
Sama tylko różnica 
5 dB(A) w średniej 
głośności pomiędzy 
rokiem 2013, a 2018 
oznacza blisko 2-krotne 
obniżenie odczuwalnego 
hałasu pracy urządzenia.

Jak wyciszyć  
pompę ciepła 
powietrze/woda?

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

Pompy ciepła powietrze/woda do ogrzewania 
budynków stają się coraz chętniej stosowanym roz-
wiązaniem. według danych POrT PC w 2018 r. zain-
stalowano ogółem +20% więcej pomp ciepła niż rok 
wcześniej. A wzrost w samym tylko segmencie pomp 
powietrznych wyniósł +31% rok do roku. Już co 7 bu-
dowany dom był wyposażany w pompę ciepła. Jesz-
cze w 2015 roku instalowano więcej pomp typu so-
lanka/woda niż powietrze/woda, podczas gdy w 2018 
rok proporcja tych urządzeń wyniosła blisko 1:2. 
Powietrzne pompy ciepła znajdują zastosowanie w nie-
mal każdym rodzaju budynku, również szeregowych, 
bliźniaczych i ogólnie mówiąc lokalizowanych w zwar-
tej zabudowie na małej powierzchni działek. szczegól-
nego więc znaczenia nabierają obecnie kwestie aku-
styczne. współczesne pompy ciepła muszą w jeszcze 
większym stopniu niż we wcześniejszych latach za-
pewniać nieuciążliwą pod względem hałasu pracę.
szczególnie intensywny rozwój techniczny w segmen-
cie pomp powietrznych nastąpił od około 2008 roku. 
Producenci zyskali bogatsze doświadczenie w pro-
jektowaniu urządzeń z uwzględnieniem względów 
akustycznych. Pojawiły się bardziej przystępne ce-
nowo sprężarki inwerterowe o zmiennej wydajności  
i tym samym z możliwością obniżania głośności pracy.  
Zaczęto także stosować większe powierzchnie parow-
ników i wentylatory o zmiennej prędkości obrotowej. 
dużego znaczenia nabrało także stosowanie dodat-
kowych rozwiązań konstrukcyjnych, czasem pozornie 
drobnych, ale obniżających poziom drgań i hałasu.

Ogólnodostępna informacja o głośności pracy 
pompy ciepła powietrze/woda
Producenci są zobowiązani do zamieszczania infor-
macji o głośności swoich pomp ciepła. wcześniej od-
bywało się to według różnych kryteriów. 

Często więc podawano poziom  
ciśnienia akustycznego mie-
rzony w pewnej odległości. 
stwarzało to trudności w po-
równywaniu urządzeń. wpro-
wadzona w 2015 r. dyrektywa 
2010/30/Eu nakazuje ozna-
czanie pomp ciepła etykieta-
mi energetycznymi. Zawarta 
jest w nich m.in. informacja  
o poziomie mocy akustycznej 
wewnętrznej i/lub zewnętrz-
nej jednostki (zależnie od typu 
pompy ciepła). są to już war-
tości, które można ze sobą 
porównywać, ponieważ moc 
akustyczna stanowi cechę 
urządzenia (podczas gdy ciśnienie akustyczne mie-
rzone w odległości zależy od warunków zabudowy). 

Zmiana głośności pomp ciepła powietrze/woda 
produkowanych w ostatnich latach
Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć zna-
czący postęp, jaki dokonał się w zakresie obniżania 
głośności pracy pomp ciepła powietrze/woda insta-
lowanych na zewnątrz budynku. Najcichsze pompy 
ciepła z 2006 roku osiągały 61 dB(A) mocy akustycz-
nej (w źródle), podczas gdy obecnie nawet 40 dB(A). 
sama tylko różnica 5 dB(A) w średniej głośności po-
między rokiem 2013, a 2018 oznacza blisko 2-krotne 
obniżenie odczuwalnego hałasu pracy urządzenia.

Tabela  Maksymalna moc akustyczna pomp ciepła 
wg dyrektywy 2010/30/Eu (ekoprojekt) jest ograniczona 
do ww. poziomów

http://www.instalreporter.pl


35s t r.0 6 / 2 0 1 9
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

do ustawienia w budynku, czy też split z obiegiem 
glikolowym będzie zwykle cichsza w pracy w porów-
naniu do pomp ciepła, w których sprężarka znajduje 
się na zewnątrz budynku. Może to stanowić dodat-
kowe kryterium wyboru pompy ciepła, gdy budynek 
usytuowany jest w gęstej zabudowie, na małej po-
wierzchni działki.

Przykładowe poziomy mocy akustycznej 
pomp ciepła powietrze/woda
Jeżeli wymagana jest najniższa możliwa głośność 
pracy (np. bardzo mała działka), to przy poziomie 
47÷48 dB(A) wystarczy zaledwie 1,5 m odległości, aby 
na zewnątrz poziom ciśnienia akustycznego wyniósł  
< 40 dB(A). Także pompa ciepła typu split o głośności 
54 dB(A) nie jest dużo bardziej wymagająca, ponie-
waż będzie potrzebna odległość jedynie 3 metrów. 
Jest to więc zbieżne z wymaganiami prawa budow-
lanego dla zachowania minimalnej odległości usy-
tuowania budynku od granicy działki.

Cechy budowy pomp ciepła o najniższej 
głośności pracy
Niezależnie od typu pompy ciepła możliwe jest za-
stosowanie takich rozwiązań w budowie, aby uzy-
skać jak najniższy poziom głośności jej pracy. Także 
chętnie stosowane pompy typu split, które wcześniej 
cechowały się głośnością zwykle nie mniejszą niż 
60÷65 dB(A), mogą obecnie osiągać poziom niższy  

od 55 dB(A). dzięki temu można je stosować w zwar-
tej zabudowie mieszkaniowej, co wcześniej byłoby 
znacznie utrudnione.
głównym elementem ruchomym i jednocześnie źró-
dłem dźwięku i drgań pozostaje sprężarka. Pierwszym 
stopniem ochrony powinna być jej szczelna osłona 
stanowiąca izolację akustyczną. Niezbędna jest także 
odpowiednia zabudowa sprężarki w obudowie pom-
py ciepła, z wykorzystaniem izolatorów drgań. drga-
nia przenoszone ze sprężarki mogą rozprzestrzeniać 
się poprzez sztywne przewody układu chłodniczego. 
dbałość o szczegóły konstrukcyjne pozwala skutecz-
nie zredukować przenoszenie drgań. służą temu ele-
menty metalowe i gumowe stanowiące punkty mo-
cowania przewodów czynnika chłodniczego.
redukcji poziomu hałasu w jednostce zewnętrznej 
sprzyja stosowanie dużej powierzchni parowników 
dla optymalizacji przepływu powietrza. Możliwe jest 
wówczas obniżenie prędkości przepływu powietrza. 
wpływ na niski poziom hałasu odgrywa wielkość 
wentylatora i wymagana prędkość obrotowa jego 
pracy. większa powierzchnia wentylatora pozwala 
obniżać jego obroty.
Nieodpowiednio skonstruowana obudowa pompy cie-
pła może stanowić tzw. „pudło rezonansowe”, stając 
się dodatkowym źródłem hałasu. Poza sztywną kon-
strukcją „cicha” obudowa musi mieć dodatkowe środ-
ki ochronne. Może być to połączenie dwóch materia-
łów – maty wykonanej z gumy oraz pianki akustycznej.  

dopuszczalny poziom głośności w zabudowie jednoro-
dzinnej wynosi 50 dB(A) w dzień oraz 40 dB(A) w nocy. 
Pompa ciepła z 2006 roku (średnio 70 dB(A)) potrzebo-
wałaby obecnie min. 18 m odstępu od granicy sąsied-
niej działki (!). dla porównania przeciętna pompa cie-
pła z 2013 roku – o połowę mniej (9 m), a z 2018 roku 
jedynie 5 m od granicy działki). Ciche pompy ciepła już 
w bardzo bliskiej odległości zapewniają obniżenie gło-
śności do 40 dB(A) – przykładowo pompa recoCOM-
PACT exlusive VwL 79/5 (48 dB(A)) jedynie 1,5 metra.

Czy „stara” pompa ciepła powietrze/woda 
sprosta obecnym wymaganiom?
Obecnie nawet około 1/3 oferowanych na rynku euro-
pejskim pomp powietrze/woda małej mocy (do 10 kw)  

cechuje się poziomem mocy akustycznej rzędu 65÷70 
dB(A). Oznacza to, że aby nie dopuścić do przekro-
czenia progu 40 dB(A) na granicy działki, wymagana 
jest odległość nawet 18 metrów. Taką pompę ciepła 
można byłoby obecnie zamontować tylko na dużej 
działce lub należałoby zastosować dodatkowe środ-
ki zapobiegawcze. Może to być np. obudowa dźwię-
kochłonna, która pozwala obniżyć moc akustyczną  
w źródle nawet o 10 do 15 dB(A), jednak jej zakup wiąże 
się z dodatkowym wydatkiem nawet 1000÷1500 euro.

Wpływ budowy pompy ciepła powietrze/woda 
na głośność pracy
istotny wpływ na głośność pracy odgrywa usytu-
owanie sprężarki. Pompa ciepła typu MONOBLOK 

Czy „stara” pompa ciepła powietrze/woda sprosta obecnym wymaganiom?
Nawet obecnie około 1/3 oferowanych na rynku europejskim pomp powietrze/woda małej mocy (do 10 kW) 
cechuje się poziomem mocy akustycznej rzędu 65÷70 dB(A). Oznacza to, że aby nie dopuścić do przekroczenia 
progu 40 dB(A) na granicy działki, wymagana jest odległość nawet 18 metrów. Taka pompa ciepła wymagała by 
dużej działki lub zastosowania dodatkowych środków zapobiegawczych. Może to być np. obudowa 
dźwiękochłonna, która pozwala obniżyć moc akustyczną w źródle nawet o 10 do 15 dB(A), jednak jej zakup wiąże 
się z dodatkowym wydatkiem nawet 1000÷1500 EUR.

70
dB(A)

40 
dB(A)

Zmiana głośności pomp ciepła powietrze/woda produkowanych w ostatnich latach
Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć znaczący postęp jaki dokonał się w zakresie obniżania głośności pracy pomp 
ciepła powietrze/woda instalowanych na zewnątrz budynku. Najcichsze pompy ciepła z 2006 roku osiągały 61 dB(A) mocy 
akustycznej (w źródle), podczas gdy obecnie nawet 40 dB(A). Sama tylko różnica 5 dB(A) w średniej głośności pomiędzy 
rokiem 2013, a 2018 oznacza blisko 2-krotne obniżenie odczuwalnego hałasu pracy urządzenia.

Źródło: dane dla 2018 r. z serwisu heizungslabel.de: etykiety efektywności energetycznej 
453 pomp ciepła o mocy grzewczej do 10 kW (dla klimatu umiarkowanego) od 35 
producentów. Dane dla 2006 i 2013 r. z zestawienia w „Qualitätsüberwachung von 
Kleinwärmepumpen und statistische Auswertung 2014”. Mick Eschmann, Interstaatliche 
Hochschule für Technik NTB

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

70 dB(A)

2006

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

2013

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

2018

min. 40 dB(A)

Dopuszczalny poziom głośności w zabudowie jednorodzinnej wynosi 50 dB(A) w dzień oraz 40 dB(A) w nocy. Pompa ciepła 
z 2006 roku (średnio 70 dB(A)) potrzebowała by obecnie min. 18 m odstępu od granicy sąsiedniej działki (!). Dla 
porównania przeciętna pompa ciepła z 2013 roku – o połowę mniej (9 m), a z 2018 roku jedynie 5 m od granicy działki). 
Ciche pompy ciepła już w bardzo bliskiej odległości zapewniają obniżenie głośności do 40 dB(A) – przykładowo pompa 
recoCOMPACT exlusive VWL 79/5 (48 dB(A)) jedynie 1,5 metra.

Wpływ budowy pompy ciepła powietrze/woda na głośność pracy
Istotny wpływ na głośność pracy odgrywa usytuowanie sprężarki  Pompa ciepła typu MONOBLOK do ustawienia w budynku, 
czy też SPLIT z obiegiem glikolowym będzie zwykle cichsza w pracy w porównaniu do pomp ciepła, w których sprężarka 
znajduje się na zewnątrz budynku. Może to stanowić dodatkowe kryterium wyboru pompy ciepła, gdy budynek usytuowany 
jest w gęstej zabudowie, na małej powierzchni działki.

47 dB(A)
flexoTHERM VWF 87/4

48 dB(A)
recoCOMPACT exlusive VWL 79/5

54 dB(A)
aroTHERM SPLIT VWL 75/5AS

MONOBLOK
do ustawienia wewnątrz

SPLIT
z obiegiem glikolowym

SPLIT
z obiegiem chłodniczym

Przykładowe poziomy mocy akustycznej pomp ciepła powietrze/woda
Jeżeli wymagana jest najniższa możliwa głośność pracy (np. bardzo mała działka), to przy poziomie 47÷48 dB(A) 
wystarczy zaledwie 1,5 m odległości, aby na zewnątrz poziom ciśnienia akustycznego wyniósł < 40 dB(A). Także pompa 
ciepła typu SPLIT o głośności  54 dB(A) nie jest dużo bardziej wymagająca, ponieważ będzie potrzebna odległość 
jedynie
3 metrów. Jest to więc zbieżne z wymaganiami prawa budowlanego dla zachowania minimalnej odległości usytuowania 
budynku od granicy działki.
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Tak osłonięta blacha będzie w stanie skutecznie ogra-
niczyć emisję hałasu z wnętrza obudowy na zewnątrz 
oraz wytłumić własne drgania, które mogłyby stano-
wić dodatkowe źródło hałasu.

Podsumowanie
Zagadnienie głośności pomp ciepła instalowanych 
na zewnątrz budynku jest traktowane bardzo po-
ważnie szczególnie w krajach Europy Zachodniej. 
wynika to z dużej popularności takiego rozwiązania 
– wiele osób ma styczność z tymi 
urządzeniami. starsze pompy cie-
pła cechowały się wyraźnie wyż-
szą głośnością pracy niż produ-
kowane obecnie. większe było 
wobec tego ryzyko występowa-
nia przypadków sporów pomię-
dzy sąsiadami skarżącymi się na 

uciążliwy hałas. Zwykle też domy w krajach zachod-
niej Europy budowane są na działkach o mniejszej 
powierzchni (wysokie ceny gruntu) w porównaniu 
do Polski, co stawia jeszcze wyższe wymagania ogra-
niczaniu emisji dźwięku z pompy ciepła. Obecne 
prawodawstwo na przykład w Niemczech nakazu-
je w razie sporu właścicielowi pompy ciepła udo-
wodnienie, że poziom ciśnienia akustycznego mie-
rzony na granicy działki sąsiada jest niższy od 
dopuszczalnego.

Zabezpieczenie sprężarki przed nadmierną emisją drgań i hałasu

Szczelna osłona 
sprężarki

Izolator drgań

Sztywna maskownica przyłączy 
obiegu chłodniczego osadzona  
w obudowie w elastycznym kołnierzu

Izolatory 
drgań

Eliminacja przenikania drgań na zewnątrz pompy ciepła

Optymalizacja przepływu powietrza 
i zmienna prędkość obrotowa wentylatora

Skuteczna izolacja akustyczna
obudowy pompy ciepła

Ograniczenie przenoszenia drgań 
w układzie chłodniczym pompy ciepła

Podsumowanie
Zagadnienie głośności pomp ciepła instalowanych na zewnątrz budynku jest traktowane bardzo poważnie szczególnie w 
krajach Europy Zachodniej. Wynika to z dużej popularności takiego rozwiązania – wiele osób ma styczność z tymi 
urządzeniami. Starsze pompy ciepła cechowały się wyraźnie wyższą głośnością pracy niż produkowane obecnie. Większe 
było wobec tego ryzyko występowania przypadków sporów pomiędzy sąsiadami skarżącymi się na uciążliwy hałas. Zwykle 
też domy w krajach zachodniej Europy budowane są na działkach o mniejszej powierzchni (wysokie ceny gruntu) w 
porównaniu do Polski, co stawia jeszcze wyższe wymagania ograniczaniu emisji dźwięku z pompy ciepła. Obecne 
prawodawstwo na przykład w Niemczech nakazuje w razie sporu właścicielowi pompy ciepła udowodnienie, że poziom 
ciśnienia akustycznego mierzony na granicy działki sąsiada jest niższy od dopuszczalnego.

 symulator 

Soundbox
Sprawdź jak pracuje 

pompa ciepła

 eko-blog.pl

150 
prezentacji 

Eko-Blog.pl

Komfort 
radosnych 
chwil

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

Komfort w moim domu

tylko 32 dB(A)
cicha  

jak szept

W Vaillant działamy na rzecz 
zrównoważonego pozyskiwania energii, 
oferując efektywne rozwiązania grzewcze, 
oparte na odnawialnych źródłach energii.

Nasze systemy grzewcze to pompy 
ciepła, kotły kondensacyjne, systemy 
rekuperacji i fotowoltaika. A jedyny na rynku 
systemowy regulator multiMATIC VRC 700, 
zarządza jednocześnie systemami 
ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz 
przygotowywania ciepłej wody.

Więcej na www.vaillant.pl
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pompa ciepła
aroTHERM SPLIT

tylko 32 dB (A)
cicha jak szept
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https://simulator.vaillant.com/soundbox/pl/#!/pl/aroTHERM_55-5/intro
https://eko-blog.pl/
http://www.vaillant.pl
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Klient chciałby wyposażyć toaletę w odciąg nie-
przyjemnego zapachu. instalacja podtynkowa ma za-
ledwie kilka lat, a rzut oka na plany budynku potwier-
dza, że obok podtynkowej spłuczki geberit sigma 
zamontowana została rurka kablowa w celu później-
szego podłączenia do sieci. To doskonały punkt wyj-
ścia do zakupu i zamontowania nowego modułu fir-
my geberit usuwającego nieprzyjemne zapachy.
Oczywiście najłatwiej jest dołączyć moduł geberit  
duofresh podczas montażu instalacji kanalizacyjnej  
w trakcie budowy lub remontu łazienki. 

Nowy moduł Geberit DuoFresh można montować we wszystkich spłuczkach podtynkowych z serii Sigma. Oprócz systemu 
filtrującego powietrze jest on również wyposażony w oświetlenie orientacyjne i pojemnik na kostki higieniczne do spłuczki. 
W pewnych warunkach w moduł ten można wyposażyć również starsze urządzenia toaletowe.

Nowy moduł Geberit DuoFresh
Innowacyjna technika usuwania nieprzyjemnych zapachów z toalet

moduł Geberit DuoFresh wyposażony jest w pojemnik na kostki higieniczne, czuj-
nik zbliżeniowy i oświetlenie orientacyjne. Czujnik zbliżeniowy zapewnia automa-
tyczne włączanie i wyłączanie wywiewu powietrza i oświetlenia orientacyjnego.

system Geberit DuoFresh dostępny 
w ofercie od lipca 2019!

Moduł duofresh jest niewidoczny –  
cała konstrukcja ukryta jest w spłuczce oraz  
w otworze rewizyjnym. w nocy można ustawić 
oświetlenie orientacyjne

http://www.instalreporter.pl
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w innym miejscu - na przykład w puszce instalacyj-
nej podtynkowej z otworem instalacyjnym.
· Transformator jest sprzedawany jako artykuł ozna-
czony osobnym numerem.
· Poza kilkoma wyjątkami, wszystkie przyciski spłu-
kujące z serii sigma można łączyć z modułem  
geberit duofresh. w przypadku modernizacji przy-
ciski spłukujące ze starszych serii należy wymienić.
· dzięki specjalnemu mechanizmowi płytkę przyci-
sku spłukującego można odsunąć jednym ruchem 
dłoni, zapewniając łatwy dostęp podczas wymiany 
materiałów eksploatacyjnych.
· Pojemnik na kostki higieniczne znajduje się w łatwo 
dostępnym miejscu za płytką przycisku spłukującego.
· Ceramiczny filtr o strukturze plastra miodu jest rów-
nież łatwo dostępny i może być wymieniany przez 
użytkownika samodzielnie.

· Natężenie światła i czas działania oświetlenia orien-
tacyjnego można ustawić indywidualnie za pomo-
cą aplikacji.
Zarówno ceramiczny filtr o strukturze plastra miodu, 
jak i kostki higieniczne można zamówić w sklepie in-
ternetowym firmy geberit lub u instalatora.

Model podstawowy
Moduł geberit duofresh można również nabyć jako 
podstawowy model bez czujnika zbliżeniowego  
i oświetlenia orientacyjnego. Jest on włączany i wy-
łączany ręcznie za pomocą wyłącznika zasilania za-
instalowanego przez elektryka (na przykład w połą-
czeniu z włącznikiem światła w łazience).

Jednak, z wielu powodów, często nie robi się tego, 
mimo że użytkownicy posiadający nową, a zarazem 
nowoczesną łazienkę z pewnością doceniają zalety 
komfortu korzystania z niej, oddychając bezwon-
nym, świeżym powietrzem.

Właściwości i funkcje
firma geberit opracowała nowy moduł do usuwania 
przykrych zapachów, który nadaje się do pomiesz-
czeń w nowych budynkach. Można go również za-
montować w ramach modernizacji lub remontu po-
mieszczeń starszych, pod warunkiem, że posiadamy 
spłuczkę podtynkową z serii geberit sigma – geberit  
sigma 12 cm (produkowaną od 2008 r.) lub geberit 
sigma 8 cm (produkowaną od 2016 r.).
Moduł geberit duofresh usuwa nieprzyjemne zapa-
chy bezpośrednio z ceramicznej miski ustępowej. Po-
wietrze jest usuwane przez rurę spłukującą i zawór 
spłukujący, oczyszczane za pomocą ceramicznego 
filtra o strukturze plastra miodu, a następnie wpro-
wadzane z powrotem do pomieszczenia. 

Ponadto, moduł wyposażony jest w następujące 
funkcje:
· ledowe oświetlenie orientacyjne umieszczone za 
płytką przycisku spłukującego, które zapewnia de-
likatną poświatę podczas nocnych wizyt w toalecie. 
Oświetlenie sterowane jest przez układ z czujnikiem 
zbliżeniowym, który automatycznie włącza i wyłą-
cza wywiew powietrza oraz oświetlenie orientacyj-
ne. ustawienia czujnika zbliżeniowego można sper-
sonalizować za pomocą aplikacji;
· pojemnik na kostki higieniczne, które nadają wo-
dzie płuczącej niebieski kolor, wytwarzając przyjem-
ny, świeży zapach.

Montaż i materiały eksploatacyjne
Montaż jest prosty i dobrze przemyślany. Jedynym 
wymogiem jest konieczność podłączenia do sieci 
zasilającej o napięciu 230 V.
· Za wyjątkiem transformatora, wszystkie elemen-
ty są montowane przez otwór instalacyjny spłuczki. 
Zgodnie z przepisami, transformator jest zakładany 

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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dojście do modułu duofresh znajduje się  
za przyciskiem spłukującym

filtr ceramiczny oraz pojemnik na kostkę 
higieniczną duofresh są łatwo dostępne  
– znajdują się tuż za przyciskiem

Kostki higieniczne są wyjątkowo wydajne, 
ponieważ mają kontakt z wodą tylko podczas 
spłukiwania

system geberit duofresh tworzą: spłuczka podtynkowa 
sigma, przycisk spłukujący z poświetleniem, filtr 
ceramiczny oraz pojemnik na kostki higieniczne
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Każdy zawór termostatyczny jest przystosowa-
ny do montażu głowicy termostatycznej. głowica jest 
urządzeniem, które automatycznie utrzymuje stałą 
temperaturę w pomieszczeniu dzięki wbudowanemu 
czujnikowi. Pod wpływem temperatury otoczenia za-
myka lub otwiera zawór, przez który do grzejnika do-

starczana jest gorąca woda. Każda cyfra na głowicy 
oznacza konkretną ustawioną temperaturę w pomiesz-
czeniu: np. „3” to około 20°C. firma Ottone posiada 
głowice z gwintem przyłączeniowym M30x1,5, białe  
i chromowane dzięki czemu można je dopasować wi-
zualnie do każdego rodzaju zaworu.

zawory termostatyczne ottone

Jeśli chodzi o zawory termostatyczne do grzejników 
z bocznym zasilaniem w ofercie Ottone występują 
wersje proste i kątowe. Ich charakterystyczną ce-
chą jest specjalny śrubunek przyłączeniowy, który 
wyposażony jest w uszczelnienie typu o-ring. dzięki  
temu instalator w bardzo szybki i co najważniejsze  

Obecnie praktycznie każda instalacja grzejnikowa wyposażona jest w zawory termostatyczne. Są to najprostsze urządzenia, 
dzięki którym jesteśmy w stanie utrzymywać i regulować temperaturę w pomieszczeniu. Firma Ottone posiada w swojej ofercie 
bardzo szeroki zakres zaworów praktycznie do każdego rodzaju grzejników. Dodatkowo zawory te wyróżniają się spośród tych 
dostępnych na rynku pewnymi szczegółami, które bardzo ułatwiają montaż i późniejszą eksploatację.

Zawory termostatyczne grzejnikowe Ottone
ŁukaSz Biernacki

Zawór termostatyczny Ottone dla grzejników 
z bocznym zasilaniem
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zawory do grzejników łazienkowych

Oferta zaworów termostatycznych Ottone obejmuje 
również zawory do grzejników łazienkowych. Tutaj 
typoszereg jest nieco większy. Zacznijmy może od 
bardzo ciekawej propozycji, jaką jest zawór z rurką.  
Jego konstrukcja nieco wyróżnia się spośród tych 
dostępnych na rynku. Produkt ma możliwość zmia-
ny kierunku przepływu cieczy, co powoduje że może 
być zamontowany zarówno z lewej, jak i prawej stro-
ny grzejnika łazienkowego. Zmiana kierunku od-
bywa się poprzez obrócenie plastikowego separa-
tora o kąt 180°. dodatkowo każdy z zaworów ma 
rurkę mosiężną o długości aż 45 cm, co usprawnia 
transport gorącej wody w górę grzejnika. Zawory 
występują w dwóch rozstawach 38 i 50 mm. Mają 
w komplecie złączki na rurę miedzianą 15 mm lub 
wielowarstwową 16x2 mm. w przypadku rozstawu 
38 możliwe jest wykonanie korpusu w kolorze: ni-
kiel, biały, chrom, stal szczotkowana, satyna, brąz, 
złoty i czarny mat. wersja 50 mm jest dostępna  
w kolorze: nikiel, biały i chrom.
drugą propozycją jest zawór dla grzejników ła-
zienkowych z centralnym podłączeniem. wystę-
puje on w wersji z rozstawem 50 mm i w komplecie 
ze złączkami na miedź 15 mm i rurą wielowarstwo-
wą 16x2 mm. dostępne kolory to: biały, chrom, stal 

szczotkowana, satyna, brąz, złoty i czarny mat. 
również w tych zaworach możliwa jest zamiana 
kierunku przepływu. wszystkie typy zaworów ter-
mostatycznych do grzejników łazienkowych mają 
specjalny o-ring na śrubunku przyłączeniowym, 
co w tym przypadku ma bardzo duże znaczenie ze 
względów estetycznych.
Każdy zawór wyposażony jest w standardzie  
w eleganckie pokrętło do ręcznej regulacji. firma  
Ottone pozostawia klientom dowolność, jeśli cho-
dzi o montaż głowicy termostatycznej, ponieważ 
w przypadku grzejników łazienkowych nie zawsze 
jest to uzasadnione. dlaczego? Przeważnie na grzej-
niku typu drabinka suszymy różne rzeczy – głów-
nie ręczniki po kąpieli. w momencie osiągnięcia 
wymaganej temperatury w pomieszczeniu, głowi-
ca odcina dopływ ciepłej wody do grzejnika, unie-
możliwiając suszenie ręczników, bielizny itp. Taka 
sytuacja może zdarzać się dość często zwłaszcza, 
że w łazienkach zazwyczaj jest jeszcze ogrzewanie  
podłogowe. 

Podsumowując, firma Ottone stara się dostoso-
wać do potrzeb rynku, poszerzając cały czas ofer-
tę i zwiększając funkcjonalność produktów. Dzię-
ki temu ułatwia pracę instalatorom oraz poprawia 
komfort użytkowania.

estetyczny sposób jest w stanie podłączyć grzejnik do 
instalacji. Nie musi używać dodatkowego uszczelnie-
nia, które później często wystaje z połączenia i psuje 
cały wizualny efekt. Jest to szczegół, ale jakże istotny. 
Zawory termostatyczne Ottone mają również nasta-
wę wstępną ze stopniową regulacją od 1 do 6. Jest 
ona niezwykle przydatna do regulacji hydraulicznej, 
polegającej na odpowiednim zrównoważeniu insta-
lacji w taki sposób, aby do grzejników nawet tych 
najbardziej oddalonych od pompy obiegowej, do-
starczona została odpowiednia ilość wody. Zmia-
na nastawy jest bardzo prosta i nie wymaga spe-
cjalnego klucza. Źle wyregulowana instalacja może 
powodować hałas w postaci uciążliwych szumów. 
Zjawisko to bardzo często występuje w budynkach 
wielorodzinnych. Niekiedy hałas jest na tyle uciąż-
liwy, że wręcz nie można przy nim zasnąć. wystar-
czy wtedy zmienić nastawę wstępną zaworu i pro-
blem znika. warunek jest jeden – zawór musi być 
w nią wyposażony.
Kolejna cecha, która wyróżnia zawory termosta-
tyczne Ottone to uszczelnienie trzpienia, które 
można łatwo wymienić bez konieczności wypusz-
czania wody z całej instalacji. Często po kilku latach 
w zaworach termostatycznych może pojawić się 
przeciek na trzpieniu. w przypadku Ottone problem  

da się usunąć bardzo szybko, co pokazuje załączo-
ny rysunek.
Na uwagę zasługuje również pokrętło do ręcznej re-
gulacji, dzięki któremu zawór może działać na zasa-
dzie zamknij/otwórz. Jeżeli ktoś po czasie zdecydu-
je się na montaż głowicy, wystarczy zdemontować 
pokrętło i nakręcić dowolną głowicę termostatyczną  
z gwintem M30x1,5.
dla grzejników z dolnym zasilaniem firma Ottone 
wprowadziła zawór podłączeniowy z obudową ma-
skującą w komplecie. Obudowa idealnie komponuje 
się z grzejnikiem, maskując całe podłączenie.
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Zawór przyłączeniowy Ottone do grzejników 
dolnozasilanych z obudową maskującą

Zawór termostatyczny Ottone do grzejnika 
łazienkowego – podłączenie z jednej strony

Zawór termostatyczny Ottone do grzejnika 
łazienkowego z podłączeniem centralnym
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W odpowiedzi na coraz wyższe wartości temperatury w sezonie letnim, Viessmann przygotował serię 
urządzeń klimatyzacyjnych typu split Vitoclima 200-S. Klimatyzatory o mocy od 2,7 do 5,2 kW sprawią, 

że komfort cieplny w pomieszczeniach będzie możliwy do uzyskania również w upalne dni. 

Vitoclima 200-S – nowy klimatyzator  
do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń 

Nowość Viessmann
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ta ze względu na dokładne dopasowanie temperatury  
do otoczenia zwiększa komfort użytkowania i oszczęd-
ność energii. Ponadto urządzenie oferuje użytkowni-
kowi przydatne funkcjonalności takie, jak:
· wi-fi – sterowanie klimatyzatora poprzez aplikację 
mobilną 
· Timer 24h – pozwala na ustawianie godziny włącze-
nia i wyłączenia urządzenia 
· Turbo – szybkie przewietrzanie pomieszczenia 
· swing – wybór kąta nawiewu powietrza w płasz-
czyźnie pionowej i poziomej 
· sleep – tryb nocny 
· 8°C – funkcja umożliwia w okresie zimowym utrzy-
manie w pomieszczeniu stałej temperatury 8°C  
w trybie grzania

ekologiczny czynnik chłodniczy R32 

Klimatyzator Vitoclima 200-s 
jest nowoczesnym urządze-
niem służącym do ochładza-
nia lub ogrzewania powietrza 
w danym pomieszczeniu. Za-
stosowany ekologiczny czyn-
nik chłodniczy r32 zapewnia 

wysokoefektywną pracę urządzenia (współczynnik 
sEEr: 7,0) oraz spełnia najnowsze regulacje odnośnie 
nowych czynników chłodniczych. w skład zestawu 
Vitoclima 200-s wchodzi wstępnie napełniona czyn-
nikiem chłodniczym jednostka zewnętrzna, estetycz-
na i utrzymana w nowoczesnym stylu jednostka we-
wnętrzna z elektronicznym wyświetlaczem oraz pilot 
do zdalnej obsługi urządzenia.

Wysoka efektywność 

seria urządzeń Vitoclima 200-s dzięki zastosowa-
niu nowego czynnika r32 uzyskuje wysokie warto-
ści sezonowego współczynnika efektywności ener-
getycznej sEEr i sCOP przy mniejszym napełnieniu 
urządzenia. dzięki nowoczesnej budowie i zastoso-
wanych rozwiązaniach technicznych Vitoclima 200-s  
sygnowana jest klasą energetyczną urządzenia  
w trybie chłodzenia A++ lub A+ w trybie grzania.  
Zakres temperatury pracy (powietrza zewnętrznego)  

w trybie chłodzenia wynosi: -15°C do 43°C, natomiast 
dla trybu ogrzewania -15°C do +24°C.
Klimatyzatory Vitoclima 200-s dostępne są w wa-
riantach mocy: 2,7; 3,5; 5,2 kw. 

intuicyjne sterowanie 

Jednostka wewnętrzna urządzenia Vitocolima 200-s 
wyposażona jest w umieszczony na froncie wyświe-
tlacz LEd umożliwiający odczytanie zarówno bieżą-
cej temperatury, jak również trybu pracy, jaki w da-
nej chwili jest realizowany.

Funkcja „i feel”

funkcja inteligentnej kontroli temperatury – czujnik 
temperatury, wbudowany w pilota zdalnego sterowa-
nia umożliwia odczyt temperatury powietrza w naj-
bliższym otoczeniu i przesyła informację o odczytanej 
temperaturze do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator 
na podstawie tej informacji uruchomi się w trybie pra-
cy odpowiednim dla wskazanej temperatury. funkcja 
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Najważniejsze cechy 
ViTOCLiMA 200-s 

· Estetyczne wzornictwo urządzenia.
· funkcja grzania i chłodzenia z wysokimi 
współczynnikami sEEr i sCOP.
· Klasa energetyczna urządzenia: A++/A+.
· funkcja „i feel”.
· Możliwość sterowania żaluzją klimatyzatora 
zarówno w pionie, jak i w poziomie.
· wi-fi umożliwia sterowanie urządzeniem 
przez aplikację mobilną.

Klimatyzator typu split ViTOCLiMA 200-s 
1 – jednostka wewnętrzna o stonowanym wzornictwie  
z łatwością wpasuje się w każde wnętrze, 
2 – wyświetlacz LEd ułatwiający komunikację między 
użytkownikiem a urządzeniem, 
3 – jednostka zewnętrzna z wysokowydajnym 
wentylatorem gwarantującym niezawodną pracę 
urządzenia, 
4 – wysokosprawna sprężarka pozwalająca na szeroki 
zakres modulacji w trybie grzania i chłodzenia, 
5 – pilot zdalnego sterowania z wbudowanym  
czujnikiem temperatury i podświetlanym ekranem  
do zdalnej kontroli

pobierz ulotkę

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/klimatyzacja/klimatyzatory-split/vitoclima-200-s.html
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bardziej rozpowszechnionymi instalacjami i mają się 
wyśmienicie w porównaniu do innych systemów sto-
sowanych w budownictwie.
Producenci systemów rurowych aktualnie posia-
dają coraz szerszy zakres produktowy pod wzglę-
dem rodzajów rur oraz stosowanych do nich kom-
pletnych łączników. Pokrótce można stwierdzić,  
że w zależności od przeznaczenia, w jakiej instalacji 
mają się znaleźć, są to rury jednowarstwowe, rury  
z/bez bariery antydyfuzyjnej, odmiany rur wielowar-
stwowych z powłoką EVOH czy rury wielowarstwo-
we z wkładką aluminiową zgrzewaną doczołowo lub 
łączoną na tzw. „zakładkę”. Bariera antydyfuzyjna 
ochroni instalację c.o. przed wnikaniem tlenu i zapo-

biega korozji elementów metalowych, zapewnia też 
łatwość montażu bez znacznych naprężeń. do tego 
dochodzą systemy łączników na zasadzie skręcania, 
zaprasowywania, ściskania specjalnymi narzędzia-
mi, wciskania rur bez użycia dodatkowego sprzętu. 
Co powoduje wybór danego systemu? Jak w każdej 
dziedzinie największy „czynnik” sprzedażowy to wciąż 
jednak cena. Każdy z instalatorów oraz klientów koń-
cowych patrzy na całość pod względem koniecznych 
do poniesienia nakładów finansowych. Jednak za tą 
ceną należy także dopatrywać się innych, jakże bar-
dzo ważnych czynników, jakimi jest czas wykonania 
instalacji, pewność połączeń (która wyeliminowuje 
możliwość wystąpienia przecieku), kompatybilność 
systemu (rury + złączki), długość gwarancji na całą 
instalację. warto rozważyć wszystkie wspomniane 
czynniki, a nie tylko ten pierwszy, bo wszystkie ra-
zem mają ogromny wpływ na instalację, a dzięki nim 
można być pewnym poprawności działania i funkcjo-
nowania systemu, popartego np. indywidualną gwa-
rancją obiektową. Będziemy mieli pewność, że za-
równo instalator, jak i klient ostateczny są bezpieczni 
i zabezpieczeni pod względem finansowym w razie  

Będąc na początku swojej zawodowej kariery 
bardzo dobrze pamiętam pierwsze lata xx wieku, kie-
dy to na rynku polskim królowały przewody i łączni-
ki miedziane. Każdy instalator czy też firma wykonaw-
cza „w ciemno” brała taki materiał do wykonywania 
swoich zleconych prac i do tego przekonywali klien-
tów, pokazując przewagi tego systemu nad innymi, 
stosowanymi w tamtym czasie. Jednak powoli, z uwa-
gi na coraz większe ceny materiału, do głosu zaczęły 
dochodzić materiały z tworzyw sztucznych oraz ich 
plastikowe łączniki. ich droga na obecny szczyt po-
pularności jednak nie była łatwa. Trzeba było przeko-
nać do tego całą rzeszę instalatorów, projektantów 
oraz inwestorów, że ten materiał jest znacznie lepszy 

zarówno pod względem ceny, jak i nakładów czaso-
wych, potrzebnych do wykonania pełnej instalacji. 
Pamiętam jak dziś swój pierwszy projekt na bazie two-
rzywa, w trakcie którego były poważne dyskusje na 
temat rozszerzalności tego materiału pod wpływem 
temperatury, a tym samym obawę przed tym, że rura 
będzie się po prostu wyginała w różne strony,  
co w konsekwencji przyniesie jedynie same kłopoty. 
Tak się jednak nie stało i jak widać po kilkunastu la-
tach nakład szkoleń poniesionych przez producen-
tów oraz co najważniejsze przekonanie się wszystkich 
uczestników w procesie budowlanym, przyniosło za-
mierzone efekty. Tym samym instalacje z tworzywa 
sztucznego (głównie z polietylenu) są aktualnie naj-

Lata 90. ubiegłego wieku oraz 
początek nowego tysiąclecia 
przyniosły nowy trend do instalacji 
wewnętrznych – centralnego 
ogrzewania czy też zimnej oraz ciepłej 
wody użytkowej – pod względem 
materiału, jakim było tworzywo 
sztuczne, czyli po prostu plastik. 

Rury, kształtki, łączniki – rynek i trendy
tomaSz Podleś

http://www.instalreporter.pl


nieprzewidzianych przeciwności losu, które przecież 
od czasu do czasu się zdarzają.
Biorąc pod uwagę od początku poszczególne skład-
niki można śmiało stwierdzić, że czas przekłada się 
na pieniądze, a instalacja z tworzywa sztucznego jest 
naprawdę szybka w montażu. wykonanie jednego 
połączenia jest niebotycznie szybsze w realizacji niż 
wykonanie takiego samego połączenia w instalacji 
miedzianej. Zajmuje to tak naprawdę kilka dosłow-
nie sekund, a kilkanaście sekund więcej to czas po-
trzebny na odpowiednie przygotowanie końcówki 
przewodu. Coraz częściej wykorzystywane są łączniki 
ze specjalnym systemem, tzw. LBP (ang. Leak Before  
Press) – oznaczającym posiadanie specjalnej funk-
cji wykrycia przecieku jeszcze przed samym zrobie-

niem zacisku. idealna rzecz nie tylko w przypadku 
małych instalacji, ale także w dużych, gdzie może 
się zdarzyć, że przy dużej liczbie złączek, wykona-
nie któregoś zacisku się ominie. A podczas próby 
szczelności zostanie on natychmiast zlokalizowany 
i naprawiony. Lepiej przecież zapobiegać niż leczyć,  
a tym samym ograniczać koszty finansowe ewen-
tualnej naprawy. stosowanie zasady kupowania od 
jednego producenta jest także jak najbardziej wska-
zane z uwagi na kompatybilność systemu połącze-
nia rury ze złączką. Możemy być wtedy pewni, że wy-
miary łączników wraz z przewodami pasują do siebie 
i nie będzie żadnych komplikacji. Ma to także swo-
je przełożenie na uzyskanie gwarancji od danego 
wytwórcy, bo w razie zaistnienia konieczności z jej 
skorzystania będzie ciężko dojść swoich praw, gdy 
w swojej instalacji będziemy mieli „mix” produkto-
wy (np. przewody innego producenta, a łączniki in-
nego). dojście do finalnego stwierdzenia, kto pono-
si pełną odpowiedzialność będzie bardzo trudne. 
wszystkie wspomniane czynniki przekładają się na 
jakże ważne stwierdzenie, jakim jest jakość danego 
produktu, jego renoma itp. Jedyną rzeczą, na jaką 
należy zwrócić uwagę to, w przypadku systemów za-
prasowywanych, kwestia profilu szczęk. ich kształt 
uzależniony jest od budowy danej złączki (położe-
niem elementów uszczelniających typu o-ring, itp.). 
główne narzędzie (zaciskarka sieciowa lub też elek-
tryczna) może być wspólna dla każdego systemu 
(jest ona takim uniwersalnym rozwiązaniem), jedy-
nie zmieniają się wymienialne „szczęki” w zależno-
ści od średnicy połączenia, no i oczywiście rodzaju 
systemu. Najbardziej rozpowszechnioną jest wersja 
akumulatorowa, która dzięki sporej pojemności bate-
rii jest w stanie wykonać kilkaset połączeń, a co naj-
ważniejsze nie potrzebuje połączenia elektrycznego.
Ze szczegółowymi danymi na temat przewodów  
i łączników, można zapoznać się, czytając dalszą 
część przeglądu, gdzie poszczególni producenci 
przedstawiają swój zakres produktowy oraz ich prze-
wagi nad pozostałymi.

VOGEL &NOOT

Rettig Heating Sp. z o o.   ul. Przemysłowa 11   44-203 Rybnik 
Oddział w Wałczu   ul. Budowlanych 10   78-600 Wałcz
www.vogelundnoot.com.pl
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Rury wielowarstwowa MultiSkin 4 – charaktery-
styka: gruby rdzeń z aluminium (0,4 mm dla dN 16), 
zewnętrzna i wewnętrzna warstwa z polietylenu PEx. 
dostępne są w średnicach od dN 14 do dN 75, w zwo-
jach, sztangach, peszlu i izolowane.

Rura wielowarstwowa MultiSkin 2 – charaktery-
styka: standardowa warstwa aluminium o grubości  
0,2 mm dla dN 16, zewnętrzna i wewnętrzna warstwa 
z polietylenu PErT. dostępne w średnicach od dN 14 
to 32 mm, w zwojach, peszlu i izolowane.

szeroki wybór złączek

- mosiężne złączki zaprasowywane od DN 14  
do 75 mm
- syntetyczne złączki zaprasowywane od DN 16 
do 32 mm
- złączki syntetyczne na wcisk od DN 16 do 26 mm

wszystkie złączki są wyposażone w korki zabezpie-
czające, które chronią je przed zanieczyszczeniem 
podczas przechowywania i transportu.

Visu Control® – technologia 
niezaciśnięte, nieuszczelnione

system Visu-Control zastosowana w złączkach CO-
MAP informuje użytkownika, czy złączka jest pra-

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

System Comap MultiSkin 
Nowe rozwiązania rur wielowarstwowych

artur graBowSki

wykonanie połączenia na wcisk

Przygotowanie rury za pomocą nowego narzędzia do kalibracji COMAP

System Multiskin łączy wszystkie zalety roz-
wiązań z tworzyw sztucznych i metalu: w ofercie są 
lekkie i elastyczne rury o małej rozszerzalności 
(rdzeń z aluminium) oraz wysokiej jakości złączki 
mosiężne i syntetyczne, zapewniające szybką in-
stalację oraz bezpieczeństwo dzięki nowemu pier-
ścieniowi Visu-Control.

Dwa typy rur wielowarstwowych

COMAP w ofercie Multiskin ma rury zgrzewane do-
czołowo. dzięki tej technologi wytwarzania rury są 
perfekcyjnie okrągłe, mają jednolitą grubość i jed-
nolitą wytrzymałość mechaniczną.

Comap Polska 
sp. z o.o. 
ul. Annopol 4A, 
03-236 warszawa
tel. 22 679 00 25, 
22 679 28 84 
faks 22 679 18 48 
comap@comap.pl, 
www.comap.pl

r e k l a m a
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- mosiężny korpus Cw617N – mosiądz z niską zawar-
tością ołowiu,
- korpus z PPsu (polisulfon fenylenu) – polimer wy-
korzystywany głównie w narzędziach hydraulicznych 
(twardość 147),
- pierścień łączący z PPsu: polimer o dużej wytrzy-
małości mechanicznej (twardość 320).

Aby podnieść wytrzymałość, niektóre kierunkowe 
kolanka i złączki T zostały skrócone lub mają zmie-
nione krawędzie.

Złączki na wcisk COMAP – to gotowe połączenie 
w 7 sekund – wystarczy jedynie narzędzie do ka-
libracji COMAP, aby je wykonać. 

widłowo zainstalowana. Pierścień usuwa się po za-
prasowaniu. Technologia umożliwia wypływ wody 
podczas prób ciśnienia, jeśli rura nie jest właściwie 
połączona.

Złączki COMAP powstają z komponentów wyso-
kiej jakości:
- pierścień ze stali nierdzewnej 304 – wysoka odpor-
ność na korozję,

Multiskin w skrócie

Produkty Multiskin COMAP są lekkie, trzy razy lżej-
sze od miedzi, elastyczne i dają się kształtować 
ręcznie. gwarantują niezrównany komfort pracy.
Złączki COMAP można zamontować w siedem 
sekund (na wcisk lub zaprasowywane)..
rury COMAP Multiskin 4 dzięki rdzeniowi z alu-
minium o grubości 0,4 mm są odporne na duże 
zmiany temperatury i ciśnienia. Pozwalają two-
rzyć instalacje wysokiej jakości o dużej trwałości.

system Visu-Control® służy do kontroli popraw-
ności zaciśnięcia złączki. wystarczy rzut oka, by 
ocenić prawidłowość połączeń.
Złączki adaptacyjne COMAP pozwalają na zasto-
sowanie w wielu sytuacjach właściwego materia-
łu we właściwy sposób.
dzięki unikalnej budowie złączki syntetyczne 
COMAP należą do najbardziej wytrzymałych na 
rynku.
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Syntetyczne złączki na wcisk
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1. Pierścień Visu-Control = wskazuje poprawność połączenia
2. O-ring z EPDM
3. Modelowanie kształtu = lepszy uchwyt przy pracy instalatora
4. Korpus z PPSU = zgodność ze normami UE
5. Oznaczenia atramentowe = gwarancja czytelnych oznaczeń i identyfikowalności produktu
6. Specjalne wzmocnienia = zapewniające wytrzymałość
7. Mocowanie na wcisk = złączka nie wymaga narzędzi
8. Poprawiona hydraulika = straty ciśnienia ograniczone o średnio 4,4%
9. Pierścień spajający = utrzymuje rurę po instalacji
10. Korek ochronny = chroni złączkę podczas transportu i zabezpiecza O-rings przed zanieczyszczeniem

8

syntetyczne złączki na wcisk
1 – pierścień Visu-Control; 2 – o-ring z EPdM; 3 – modelowanie kształtu – lepszy uchwyt podczas 
pracy instalatora; 4 – korpus z PPsu; 5 – oznaczenia atramentowe; 6 – specjalne wzmocnienia 
zapewniające wytrzymałość; 7 – mocowanie na wcisk – złączka nie wymaga narzędzi;  
8 – poprawiona hydraulika – straty ciśnienia ograniczone o średnio 4,4%; 9 – pierścień spajający 
utrzymuje rurę po instalacji; 10 korek ochronny
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Syntetyczne złączki zaprasowywane
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1. Demontowany pierścień Visu-Control = dobra pozycja narzędzia (profil TH) + wskaźnik zaciśnięcia
2. O-ring z EPDM funkcja „nie zaciśnięte, nie uszczelnione”
3. Okienko rewizyjne = gwarancja, że rura została odpowiednio wsunięta
4. Korpus z PPSU = zgodność ze normami UE
5. Pierścień ze stali nierdzewnej = bardzo wysoka odporność na korozję
6. Specjalne wzmocnienia = zapewniające wytrzymałość
7. Kompatybilność z różnymi profilami = kompatybilność z profilami TH, H i U i narzędziami różnych marek
8. Poprawiona hydraulika = straty ciśnienia ograniczone o średnio 4,4%
9. Ogranicznik= utrzymuje rury w miejscu po zaciśnięciu złączek
10. Korek ochronny = chroni złączkę podczas transportu i zabezpiecza O-ringi przed zanieczyszczeniem
11. Oznaczenia laserowe = gwarancja czytelnych oznaczeń i identyfikowalności produktu

syntetyczne złączki zaprasowywane
1 – demontowany pierścień Visu-Control – dobra pozycja narzędzia (profil TH) + wskaźnik 
zaciśnięcia; 2 – o-ring z EPdM – funkcja „niezaciśnięte, nieuszczelnione”; 3 – okienko rewizyjne 
– gwarancja, że rura została odpowiednio wsunięta; 4 – korpus z PPsu; 5 – pierścień ze stali 
nierdzewnej; 6 – cynowany korpus; 7 – kompatybilność z różnymi profilami (TH, H i u) i narzędziami 
różnych marek; 8 – poprawiona hydraulika; 9 – specjalne wyprofilowanie chroni o-ring podczas 
instalacji rury; 10 – korek ochronny; 11 – oznaczenia laserowe
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Mosiężne złączki zaprasowywane
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1. Demontowany pierścień Visu-Control = dobra pozycja narzędzia (profil TH) + wskaźnik zaciśnięcia
2. O-ring z EPDM funkcja „nie zaciśnięte, nie uszczelnione”
3. Okienko rewizyjne = gwarancja, że rura została odpowiednio wsunięta
4. Korpus mosiężny CW617N = zgodność ze normami UE
5. Pierścień ze stali nierdzewnej = bardzo wysoka odporność na korozję
6. Cynowany korpus = duża estetyka i zabezpieczenie wnętrza złączki przed korozją
7. Kompatybilność z różnymi profilami = kompatybilność z profilami TH, H i U i narzędziami różnych marek
8. Poprawiona hydraulika = ograniczone straty ciśnienia
9. Specjalne wyprofilowanie = chroni O-ring podczas instalacji rury
10. Korek ochronny = chroni złączkę podczas transportu i zabezpiecza O-ringi przed zanieczyszczeniem
11. Oznaczenia laserowe = gwarancja czytelnych oznaczeń i identyfikowalności produktu

Mosiężne złączki zaprasowywane
1 – demontowany pierścień Visu-Control – dobra pozycja narzędzia (profil TH) + wskaźnik 
zaciśnięcia; 2 – o-ring z EPdM – funkcja „niezaciśnięte, nieuszczelnione”; 3 – okienko rewizyjne – 
gwarancja, że rura została odpowiednio wsunięta; 4 – korpus mosiężny Cw617N; 5 – pierścień  
ze stali nierdzewnej; 6 – cynowany korpus; 7 – kompatybilność z różnymi profilami (TH, H i u)  
i narzędziami różnych marek; 8 – poprawiona hydraulika; 9 – specjalne wyprofilowanie chroni 
o-ring podczas instalacji rury; 10 – korek ochronny; 11 – oznaczenia laserowe

http://www.instalreporter.pl
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HERZ należy dzisiaj do grona najbardziej rozpoznawalnych  
i cenionych marek w swojej branży, oferując nowoczesną 
armaturę i niezawodne systemy instalacyjne, wytwarzane  
w 30 wyłącznie europejskich zakładach produkcyjnych. 

Nowości w systemie 
HERZ PipeFix

System HeRz pipeFix

Jeden z najważniejszych elementów systemu HErZ 
Pipefix to uniwersalna rura z tworzywa sztuczne-
go i aluminium o średnicach od dN 10 do dN75.  
wielowarstwowe rury HErZ dedykowane są do wy-
konywania instalacji grzewczych (grzejnikowych 
oraz powierzchniowych) oraz instalacji sanitarnych 
(rury Herz mają atest PZH). rury HErZ są wyjątkowo  

ekonomiczne w użyciu – cechuje  
je również trwałość i niezawod-
ność. Najwyższa jakość rur ma 
szczególne znaczenie w przypadku 
wykonywania systemów ogrzewania po-
wierzchniowego (tzw. mokrego), w których 
rura pracuje pod warstwą wylewki. Zastosowanie 
rur wielowarstwowych marki HErZ w prawidłowo 
wykonanej instalacji zapewnia wieloletnią, komfor-

tową pracę całego systemu. Ponadto warstwa alu-
minium stanowi doskonałą ochronę przed przeni-
kaniem tlenu z powietrza do wody w instalacji. rury  
z warstwą aluminium „zapamiętują” nadany kształt 
i nie sprężynują, co ułatwia montaż instalacji. 
drugi z podstawowych komponentów tworzących 
system HErZ Pipefix to kompletny system mosięż-
nych złączy zaprasowywanych (nierozłącznych) i skrę-
canych (rozłącznych). firma Herz, bazując na wielo-
letnim doświadczeniu w produkcji złączy rurowych, 
produkuje według własnych, opatentowanych rozwią-
zań wysokiej jakości radialne złączki zaprasowywane  

rura HErZ-iNfLEx-BCK w otulinie izolacyjnejrura pięciowarstwowa HErZ-LiNE 

http://www.instalreporter.pl
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z mosiądzu odpornego na wypłukiwanie cynku  
z tuleją ze stali szlachetnej. Złączki te – dostępne 
niemal we wszystkich kształtach i rozmiarach – do-
puszczone są do łączenia rur z tworzywa sztucznego  
w prawie wszystkich instalacjach w budynkach, ana-
logicznie jak rury wielowarstwowe HErZ. Połączenie 
rury za pomocą złączek Herz zostało dokładnie zba-
dane pod kątem zgodności z europejskimi norma-
mi i dopuszczone do użytkowania przez niezależne, 
uznane laboratoria zewnętrzne. 

nowości w systemie

w minionym roku firma HErZ poszerzyła ofertę syste-
mu HErZ Pipefix o kilka ciekawych rozwiązań. Nowe 
elementy systemu HErZ Pipefix to:
- HERZ-LINE – pięciowarstwowa rura PE-rT (z barie-
rą antydyfuzyjną), dedykowana do wykonywania in-
stalacji ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem 
mat systemowych; 
- HERZ-8631/8632 – nowa seria rozdzielaczy ze stali 
szlachetnej do ogrzewania i chłodzenia powierzch-
niowego (od 2 do 12 obiegów) w wyjątkowo atrak-
cyjnej cenie;
- HERZ-INFLEX-BCK – wielowarstwowa rura HErZ 
w otulinie izolacyjnej ze spienionego polietylenu;
- HERZ-SOLOTOP i HERZ-COMBITOP – płyty sys-
temowe z folii polistyrenowej oraz płyty termoizo-
lacyjne.

HErZ Armatura i systemy  
grzewcze sp. z o.o.
32-020 wieliczka ul. Artura grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
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aby uzyskać więcej informacji  
o produktach marki HeRz zapraszamy 
do regularnych odwiedzin strony  
www.herz.com.pl, fanpage’a  
na Facebooku oraz kanału HeRz  
na youtube. zapraszamy również do 
udziału w organizowanych cyklicznie 
szkoleniach produktowych – zarówno 
w polskiej centrali firmy HeRz  
w wieliczce, jak również w każdym 
dogodnym dla państwa miejscu  
w polsce.

rozdzielacz HErZ 8632 ze stali szlachetnej

firma Hewalex będąca krajowym producentem i do-
stawcą urządzeń i systemów związanych z OZE, pozo-
staje w ostatnich latach czołowym światowym produ-
centem płaskich kolektorów słonecznych. w corocznych 
badaniach rynkowych agencji sOLriCO, firma znajdo-
wała się w zestawieniu jako jedyna z Polski.
w najnowszym rankingu obejmującym dane za rok 2018, 
opublikowanym 3 maja br., widoczny jest dalszy wzrost 
pozycji w stosunku do poprzednich lat. 10. miejsce wśród 
wszystkich producentów kolektorów płaskich na świe-
cie, można uznać za sukces, jeśli wziąć pod uwagę ska-
lę rynków azjatyckich, skąd pochodzą liderzy zestawie-
nia, a także produkcję międzynarodowych koncernów. 
Biorąc pod uwagę producentów z siedzibą na terenie 
uE, firma Hewalex znajduje się na 4 miejscu w rankin-
gu. szczegółowe informacje o rankingu można znaleźć 
na stronie: solarthermalworld.org
rok 2018 należał do wyjątkowych dla firmy Hewalex  
z jeszcze jednego względu. Łączna powierzchnia kolek-
torów słonecznych wyprodukowanych w ciągu 30 lat 
działalności, przekroczyła próg 1 000 000 m2.
warto przypomnieć, że początki rozwoju firmy na prze-
łomie lat 80./90. związane były nierozerwalnie z rynkiem 
OZE, w okresie gdy zainteresowanie i popyt na rynku 
krajowym na takie rozwiązania był śladowy. Przez wie-
le lat produkcja kolektorów słonecznych przekraczała 

potrzeby rodzimego rynku i znajdowały one nabywców 
niemal w całości w krajach Europy Zachodniej. Musiały 
więc od początku spełniać rygorystyczne wymagania 
jakościowe i sprawnościowe, podlegając badaniom la-
boratoryjnym już od 1995 roku.
rok 2018 to także uruchomienie linii produkcji kolektorów 
płaskich serii f. Najnowsza generacja kolektorów odpo-
wiada potrzebom zwiększania efektywności energetycz-
nej w wytwarzaniu ciepła i energii. Kolektory płaskie serii 
f uzyskują w swoim segmencie rynkowym jedne z najwyż-
szych klas efektywności wg klasyfikacji sOLErgY: A+++.

Hewalex wyżej w światowym rankingu producentów

http://www.instalreporter.pl
https://www.facebook.com/HerzPoland/
https://www.facebook.com/HerzPoland/
https://www.youtube.com/channel/UCpJUS9Xy2BiINXhnlLagB-w
https://www.youtube.com/channel/UCpJUS9Xy2BiINXhnlLagB-w
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Systemy polipropylenowe

systemy z polipropylenu (PP-r) takie jak Coprax czy 
Vissen, ze względu na grubość ścianki i jej dużą izo-
lacyjność, przeznaczone są do wszystkich mediów 
oprócz ogrzewań płaszczyznowych. 

Coprax znajduje zastosowanie głównie w instala-
cjach dla mediów przemysłowych, jak np. sprężone 
powietrze oraz w budownictwie mieszkaniowym do 
wody użytkowej dla bardziej wymagających klien-
tów, a także podczas tworzenia rozprowadzeń po-
ziomych i pionowych dużych. Ze względu na lepszy 
granulat niż w przypadku szarych polipropylenów 
połączenia zgrzewane wykonywane są bez niebez-
pieczeństwa zbytniego stopienia ścianki rury i złącz-
ki. Nawet w wypadku zwiększenia o 10-20 s czasu 
topienia, nie dochodzi do wypłynięcia tworzywa  
i skryzowania przepływu. Atutem systemu Coprax są 
także złączki z wtopką metalową z otworami, przez 

które przelewa się tworzywo i zabezpiecza w 100% 
wtopkę przed oderwaniem od tworzywa (fot. 1).  
Powstała wylewka osłania wtopkę przed kontaktem 
z wodą. Przez całą żywotność instalacji nie osadzi się 
nam nic na metalowym elemencie złączki.

systemy polietylenowe

Ze względu na wzrost popularności ogrzewań płasz-
czyznowych, a szczególnie ogrzewania podłogowe-

go, bardzo często można spotkać instalacje z rurami 
giętkimi. w tym wypadku najbardziej liczy się szyb-
kość wykonania instalacji, a także brak konieczno-
ści stosowania kolan.

Takie systemy także możemy znaleźć w ofercie fir-
my Prandelli:
- TuBOrAMA – jednorodne rury PEx z barierą EVOH, 
- Tris-uP – wielowarstwowe rury PE-rT/Al/PE-rT typ 2,
- MuLTYrAMA - wielowarstwowe rury PExb/Al/PExb,

Instalacje z ekologicznych tworzyw 
sztucznych (w składzie tylko węgiel, 
wodór i tlen) opanowały rynek instalacji 
c.o., ogrzewania podłogowego, wody 
użytkowej oraz wielu innych mediów. 
Prandelli, jako jeden z wiodących 
dostawców tego typu instalacji, posiada 
w swojej ofercie kilka różnych systemów 
instalacyjnych.

Instalacje Prandelli  
i sposoby połączeń

Vissen

Coprax

1 2

3 4

http://www.instalreporter.pl
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Połączenia w tych systemach wymagają kalibracji 
końcówki rury i zastosowania złączek skręcanych 
lub zaprasowanych.
Połączenia rozłączne ze złączkami skręcanymi typu 
CM (fot. 2) zalecane są w miejscach łatwo dostęp-
nych. Złączki CM uważane są za najbardziej profe-
sjonalne złączki skręcane na polskim rynku. Materiał, 
przepływ, kształt, wysokiej klasy nikiel oraz estety-
ka stanowią o przewadze tych złączek.

do połączeń, które można zalać w betonie i schować 
w miejsca niedostępne stosowane są złączki zapra-
sowywane w dwóch typach:
- typ Pf (fot. 3) to łączniki wykonane w całości z me-
talu, z korpusem z mosiądzu niklowanego i pierścion-
kiem ze stali kwasoodpornej. Mogą one być zapra-
sowywane szczękami typ H;
- typ PfM (fot. 4) jest oszczędniejszą wersją złączki 
Pf. Kołnierz, do którego dosuwamy szczękę (typ H  
i u) lub na który nasuwamy szczękę (typ TH) jest wy-
konany z tworzywa.

Oba rodzaje złączek zaprasowywanych wyróżnia-
ją się na rynku od konkurencji znacznie większym 
przekrojem przepływu, schowanymi minimalnie wy-
stającymi o-ringami, miejscem na klucz (aby unikać 
stosowania „żabki”), estetyką oraz solidnymi opako-
waniami chroniącymi przed kurzem.
Po zaprasowaniu można skorygować ustawienie 
kształtki względem rury. Można obrócić ją, aby od-
powiednio ustawić kolano, trójnik czy inne złączki.
specyficznymi złączkami są podejścia do grzejników 

PfM60 i PfM61. wykonane one są z rury miedzianej 
niklowanej d15. PfM 60 służy do podłączenia ład-
nym błyszczącym elementem grzejników boczno-
zasilanych szczególnie łazienkowych.
Podejście PfM62 jest przeznaczone dla grzejników 
typ integra oraz dla łazienkowych środkowozasila-
nych. Jest ono przykręcane na zewnątrz ściany pod 
tynkiem i utrzymuje rozstaw 5 cm oraz pozwala zro-
bić próbę ciśnieniową, a po obcięciu na odpowied-
nią odległość podłączyć się do kątowego przyłącza 
grzejnikowego. Bardzo ułatwia pracę instalatorom, 
a dla klienta ma bardzo estetyczny wygląd.
Oferowane przez Prandelli podejścia podnoszą es-
tetykę wykonania instalacji i mają atrakcyjną cenę.

Projektowanie oraz produkcja systemów rur i złączek 
Prandelli objęta jest systemem Zarządzania Jakością 
isO 9001:2015. Ponadto każdy system ma atesty higie-
niczne Państwowego Zakładu Higieny i jest zgodny  
z Polskimi Normami lub ma aprobaty techniczne. wszyst-
kie systemy objęte są 10-letnią gwarancją obowiązują-
cą od daty produkcji umieszczonej na wyrobie.
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Prandelli Polska sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40, 80-298 gdańsk
tel. 58 762 84 55
prandelli@prandelli.pl, www.prandelli.pl

po zaprasowaniu połączenia istnieje 
możliwość odzyskania złączki.  
należy w tym celu uciąć rurę ok. 1 cm 
od złączki, następnie podgrzać rurę 
opalarką do farb aż do zmięknięcia,  
a potem wyciągnąć złączkę kombiner-
kami z połączenia.

Dni Doradztwa Zawodowego – Ucz się w Łodzi!!!

23 maja 2019 r. w Zespole szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi 
odbyła się uroczystość związana 
z dniami doradztwa Zawodowego 
– ucz się w Łodzi!!!. Podczas tego 
święta podsumowano 9. edycję wo-
jewódzkiego konkursu ZAwOdO-
wiEC. Podpisane zostały również 
honorowe patronaty.
firma KisAN z Kańczugi objęła pa-
tronat nad klasą technika urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej. 
spółkę KisAN reprezentowała Małgo-
rzata Borzęcka – dyrektor handlowy.
firma KONE patronować będzie kie-
runkowi technik urządzeń dźwigo-
wych.
Tegoroczny konkurs ZAwOdOwiEC 
2019 zgromadził ponad 200 uczest-
ników z 18 powiatów województwa 
łódzkiego.
finał konkursu miał uroczysty charak-
ter ze względu na obecność władz mia-
sta, przedstawicieli urzędów i instytu-
cji, a przede wszystkim licznych grono 
firm współpracujących ze szkołą. 
sponsorom tytularnym nagród te-
gorocznej edycji były firmy galmet  
oraz schindler Polska. Kolejnymi fun-
datorami nagród byli Łódzka specjal-
na strefa Ekonomiczna i urząd Mar-
szałkowski w Łodzi.
uroczystość rejestrowała telewizja 
Łódź http://lodz.tvp.pl/787149/lwd
więcej informacji i zdjęć z tego wy-
darzenia tutaj.

http://www.instalreporter.pl
http://warecka.edu.pl/content/fina�-konkursu-zawodowiec-2019
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o średnicy od 16 do 32 mm. wykonane są z polietyle-
nu o wysokiej gęstości, usieciowanego strumieniem 
elektronów. Mają barierę antydyfuzyjną EVOH, któ-
ra zapobiega wnikaniu tlenu do instalacji centralne-
go ogrzewania oraz korozji elementów metalowych. 
rury są przyjazne dla środowiska i w pełni higienicz-
ne, tj. nie wpływają na jakość wody, która nimi płynie. 
Co istotne, odznaczają się pamięcią kształtu – mają 
zdolność powrotu do kształtu wyjściowego przy zła-
maniu poprzez podgrzanie do temperatury ok. 130°C. 

Cleverfit Radial 

Jest rozwiązaniem o największej wszechstronności. 
występują w nim dwa typy rur – CLEVErfiT PE-rT/

Systemy Purmo – Cleverfit Axial oraz Cleverfit ra-
dial – obejmują rury tworzywowe na bazie polietylenu, 
złączki mosiężne lub z tworzywa PPsu oraz specjali-
styczne narzędzia do wykonania połączeń (m.in. zaci-
skarki ze szczękami, kalibratory i nożyce do cięcia rur), 
przy czym wszystkie komponenty są perfekcyjnie do 
siebie dopasowane. rury Cleverfit podlegają ciągłej 
kontroli na każdym etapie produkcji, a proces monito-

ringu obejmuje szereg testów zgodnych z normą PN EN 
21003. rury poddawane są m.in. unikatowemu w bran-
ży testowi na przepuszczalność helu, który pozwala 
wykryć nawet najmniejszą niedoskonałość ścianki. 
systemy instalacyjne Purmo Cleverfit mają niemiecki 
certyfikat dVgw oraz polski atesty higieniczny PZH. 
ich niezawodność potwierdzona jest 10-letnim okre-
sem gwarancyjnym. 

Cleverfit axial

system ten charakteryzuje się uniwersalnym zastoso-
waniem: można go wykorzystać do instalacji central-
nego ogrzewania, wody użytkowej, wody pitnej, sprę-
żonego powietrza oraz transportu wody deszczowej 
w instalacjach sanitarnych. w skład systemu wcho-
dzą pięciowarstwowe rury CLEVErfiT PE-xc sd4+  

Jednym z podstawowych wyzwań, jakie wiążą się  
z budową i remontem domu, jest zaprojektowanie,  
a następnie wykonanie niezbędnych instalacji wodnych  
i grzewczych. Aby wybrać odpowiedni system 
instalacyjny, należy mieć na uwadze m.in. takie aspekty, 
jak materiał, z którego wykonane są rury, ich trwałość  
i żywotność oraz sposób montażu. Marka Purmo oferuje 
kompletne systemy rurowe o najwyższym stopniu 
zaawansowania technologicznego, które gwarantują 
bezawaryjną pracę instalacji przez co najmniej 50 lat. 

Innowacyjne  
i niezawodne  
systemy rurowe 
PURMO 

Technologia Click-Hit

funkcja kontrolowanego wycieku (LBP – Leak Before Press)

http://www.instalreporter.pl
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…z PPSU
Podstawą systemu Cleverfit Axial są złączki PPsu  
z nasuwanym pierścieniem. są wytrzymałe na naprę-
żenia i uderzenia, odznaczają się odpornością na eks-
tremalną temperaturę (do 180°C) oraz odkładanie 
osadów. Złączki PPsu stanowią doskonałe rozwią-
zanie w przypadku niekorzystnych parametrów fizy-
kochemicznych wody. gwarancją poprawności wy-
konanego połączenia jest unikatowa, opatentowana 
technologia Click-Hit, która zabezpiecza przed zsu-
nięciem pierścienia i rozszczelnieniem połączenia. 
Kolejnym unikatowym rozwiązaniem jest hybrydo-
wy nasuwany pierścień, który łączy w sobie najlep-
sze cechy tworzywa sztucznego i metalu. wewnętrz-
na plastikowa część pierścienia jest idealnie gładka 

i ułatwia jego naciąganie na złączkę (zwłaszcza  
w ujemnej temperaturze). Zewnętrzna metalowa 
część zabezpiecza przed rozszerzaniem się pierście-
nia w wysokiej temperaturze. uzupełnieniem syste-
mu są złączki mosiężne gwintowane oraz hybrydo-
we (jak np. kolanko naścienne).

AL/PE-rT oraz PE-x/AL/PE-x z wkładką aluminiową 
spawaną doczołowo. rury oferowane są w bardzo 
szerokim zakresie średnic – od 16 do 63 mm – dzięki 
czemu przeprowadzenie instalacji w dużych obiek-
tach nie stanowi problemu. system ten doskona-
le sprawdzi się we wszystkich rodzajach instalacji,  
w tym w instalacji ogrzewania podłogowego. wkład-
ka aluminiowa minimalizuje ich wydłużalność ter-
miczną, gwarantuje również całkowitą szczelność 
przed dyfuzją tlenu do wnętrza instalacji, chroniąc 
ją przed korozją.

złączki…

Zarówno w systemie Cleverfit Axial, jak i Cleverfit ra-
dial rury łączone są za pomocą złączek, które wytwa-
rzane są z mosiądzu lub polifenylosulfonu (PPsu). 
Oba rodzaje złączek są przyjazne dla środowiska, 
charakteryzują się pełną odpornością na korozję,  
a także nie zmieniają właściwości chemicznych wody, 
która płynie w instalacji. 

…mosiężne Cleverfit Radial 
Mają jednolitą strukturę i są bardzo wytrzymałe me-
chanicznie. funkcja kontrolowanego wycieku (LBP 
– Leak Before Press) umożliwia wykrycie niezapra-
sowanego połączenia podczas próby ciśnieniowej,  
a co za tym idzie – eliminuje ryzyko kosztownych 
błędów montażowych. specjalna konstrukcja korpu-
su gwarantuje gładkie wsunięcie rury i przeciwdzia-
ła wyrwaniu rury ze złączki po zaprasowaniu, w wy-
niku np. wzrostów ciśnienia. Alternatywą są złączki 
wykonane z PPsu. wszystkie złączki wyposażone są 
w specjalne wizjery, które pozwalają ocenić, czy rura 
jest poprawnie obsadzona. ich ważnym atutem jest 
również funkcja Multi Tool – do wykonania połącze-
nia możemy zastosować aż 5 różnych profili szczęko-
wych (TH, u, H, f, VP), co stanowi znaczne ułatwienie 
dla instalatorów. Oba rodzaje złączek mają dwie głę-
boko osadzone uszczelki typu o-ring, a także meta-
lową tuleję, która dociska rurę na całej powierzchni 
korpusu. Złączki mosiężne i PPsu mogą być stoso-
wane zamiennie w jednej instalacji. 

rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 warszawa
tel. 22 544 10 00
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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połączenia wykonane w systemach purmo 
gwarantują 100% szczelność instalacji. Dzięki 
profesjonalnym narzędziom proces montażu 
przebiega bardzo sprawnie. Czas wykonania 
połączenia to zaledwie kilka sekund. systemy 
rurowe Cleverfit axial i Cleverfit Radial podlegają 
ubezpieczeniu do 1 000 000 euro.

system radial system Axial
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Proces produkcji obu rur odpowiada sprawdzonej 
już technologii koekstruzji, czyli jednoczesnemu wy-
twarzaniu wszystkich warstw rury. roth duoPex s5  
jest dodatkowo sieciowany w metodzie „c”. rezul-
tatem jest produkt, który sprosta wymaganiom 
instalacji ogrzewania podłogowego w budynkach 
przemysłowych. duoPex charakteryzuje się długo-
trwałą temperaturą 95°C przy ciśnieniu 6 bar, moż-
liwością krótkotrwałego obciążenia do 110°C, wy-
soką wytrzymałością na ścieranie i zarysowania, 
odpornością na tworzenie się pęknięć napręże-
niowych, korozję i środki chemiczne oraz osadza-
nie się kamienia.

Kluczowy produkt firmy Roth – rura X-Pert S5+
rura grzewcza x-Pert s5+ znana jest szerokiej gamie 
odbiorców od dawna. dzięki rozpiętości wymiarów, 
doskonale realizuje się na wielu powierzchniach in-
stalacji ogrzewania podłogowego od mieszkalnych 
budynków jedno- i wielorodzinnych, po bardzo wy-
magające obiekty, jak hale przemysłowe.
Jej cechą charakterystyczną są dwa czerwone pasy 
na całej długości. rurę bazową x-Perta stanowi war-
stwa z polietylenu PE-rT pokryta powłoką antydy-
fuzyjną. Od zewnętrz rurę otacza warstwa ochronna 
również z PE-rT. Znak „+” w nazwie rury podkreśla 
dopełniającą i wyróżniającą się cechę produktu  

Nowości w programie sprzedaży Roth
firma roth systematycznie poszerza wachlarz pro-
duktów. Nowością w programie sprzedaży firmy sta-
nowią rury do instalacji ogrzewania podłogowego  
o nazwach handlowych ClimaComfort S5 11 mm 
oraz DuoPex S5 w zakresie średnic 17, 20, 25 i 32 mm.  

Przekrój obu rur jest wielowarstwowy. Pierwsza war-
stwa jako tzw. rura bazowa odpowiednio z poliety-
lenu PE-rT (dla rury ClimaComfort s5) oraz PExc  
(dla duoPex) otoczona jest powłoką antydyfuzyj-
ną, utworzoną z alkoholu etylowinylowego (EVOH). 
Zadaniem powłoki EVOH jest zapobieganie dyfuzji tle-
nu do instalacji. Zewnętrzna warstwa ochronna także 
jest utworzona odpowiednio z polietylenu PE-rT lub 
PExc. Między poszczególnymi warstwami znajduje się 
spoiwo, dodatkowo wzmacniające konstrukcję rury.
rura ClimaComfort s5 stwarza zupełnie nowe per-
spektywy dla budynków modernizowanych. razem 
z systemową płytą ClimaComfort 14 mm i mieszan-
ką cementową, buduje grzejnik podłogowy o wyso-
kości zaledwie 17 mm. 

Niemiecka firma Roth w swoich fabrykach wytwarza wysokiej jakości produkty nie tylko 
na potrzeby koncernu Roth, ale również dla wielu znanych producentów systemów 
instalacyjnych w Europie. Gwarancję niezawodności i bezpieczeństwa użytkowników 
oraz wysoki poziom systemowych rur Roth potwierdzają międzynarodowe instytuty 
badawcze i higieniczne, jak polski PZH, niemiecki DVGW CERT GmbH oraz IMA 
Dresden. Priorytetem Roth jest stosowanie wyłącznie pierwotnego surowca,  
co oznacza, że do produkcji rur producent nie stosuje regranulatu z odzysku.

Roth ClimaComfort S5, 
DuoPex S5, X-Pert S5+, 
AluLaserplus

Rury z polietylenu do wielu zastosowań

JuStyna PytkowSka

x-Pert s5+

Koekstruzja polegająca na jednoczesnym wytłaczaniu wszystkich  
warstw rury.
W polietylenie zachodzi proces zagęszczania struktury molekularnej.
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możemy ją dowolnie, trwale kształtować. dzięki spe-
cyficznej strukturze o dokładnie określonych i dopa-
sowanych grubościach warstw, Alulaserplus gwaran-
tuje najwyższą jakość. 

Program złączek systemowych Roth
specyfika wykonywania połączeń rury Alulaserplus  
w ramach systemu roth bazuje na technologii zaci-
sku obwodowego, który polega na mechanicznym 
zespoleniu tworzywa z kształtką PressCheck za po-
mocą zaciskarki. do połączenia nie stosuje się za-
tem żadnego spoiwa.
firma roth oferuje dwa rodzaje złączek:
- tworzywowe składające się z korpusu wykonanego 
z wysokowartościowego materiału – polifenylenosul-
fonu (PPsu) z króćcami, o-ringami i stalowymi tule-
jami zaciskowymi; złączki z PPsu występują w zakre-
sie średnic od 14 do 50 mm (cały system do 63 mm); 
- z mosiężnym korpusem z króćcami, gwintem ze-
wnętrznym lub wewnętrznym, o-ringami i stalowy-
mi tulejami zaciskowymi; złączki mosiężne spełnia-
ją najostrzejsze standardy międzynarodowe, w tym 
wymagania zredukowanej zawartości ołowiu do po-
ziomu 10 mg/l, zgodnie z wHO 1993 r. oraz dyrekty-
wą europejską 1998 (98/83/Eg).

Można śmiało powiedzieć, że system roth PressCheck  
AluLaserplus jest skrojony na miarę. dlaczego?  
Ponieważ opiera się na:
- odpowiedniej tolerancji średnicy rury i złączki, a to 
podstawowa gwarancja bezawaryjności i eliminacja 
błędów podczas montażu;
- technice łączenia narzędziami zaciskowymi de-
dykowanymi przez firmę roth, szerokość tulei zaci-
skowej złączki została idealnie dobrana do wielko-
ści szczęki, założenie szczęki jest w całości na tulei, 
w ten sposób również eliminujemy błędy montażo-
we przy wykonywaniu zacisku;
- szczelności połączenia, bowiem – tylko połączenie, 
które nie zostało zaprasowane (będzie przeciekać), 
unverpresst – undicht – niezaciśnięte – nieszczelne 
– eliminuje niedbalstwo wykonawcy.
wielkim atutem systemów ogrzewania podłogowe-
go i instalacji rurowych roth jest ubezpieczenie na 
kwotę 5 000 000 euro za szkody powstałe w związ-
ku z ewentualną wadliwością wyrobu oraz 10-letnia 
gwarancja producenta.

– dodatkowe zabezpieczenie przed promieniami 
uV, mające pozytywny wpływ na starzenie się rury 
i trwałość. 
dzięki swojej budowie rura roth x-Pert s5+ jest:
· odporna i stabilna podczas transportu i na budowie 
ze względu na ochronę warstwy EVOH przed uszko-
dzeniami;
· wyjątkowo wytrzymała na działanie szkodliwych 
czynników np. środków chemicznych;
· niezwykle plastyczna i odporna na deformację na-
wet przy punktowym obciążeniu;
· bardzo trwała i pozbawiona ryzyka tworzenia się 
pęknięć naprężeniowych na jej powierzchni;
· dopuszcza maksymalną temperaturę pracy 90°C  
i maksymalne ciśnienie 6 bar.

5 warstw rury Roth Alulaserplus 
dopełnienie oferty firmy roth stanowi 5-warstwowa 
rura Alulaserplus. Konstrukcja rury łączy właściwo-
ści zagęszczonego polietylenu z aluminium. wybór 
rodzaju polietylenu również nie jest tutaj przypad-
kowy, bowiem stosowany jest polietylen PE-rT typ 

ii o zwiększonej odporności na podwyższoną tem-
peraturę. Odporność na wysoką temperaturę spra-
wia, że to właśnie PE-rT ii jest idealnym tworzywem 
rur do wewnętrznych instalacji ciepłej i zimnej wody.
AluLaserplus składa się z rury bazowej z PE-rT, oto-
czonej warstwą aluminium, a następnie warstwy 
ochronnej również z PE-rT. Poszczególne warstwy 
łączy spoiwo. warto nadmienić, że polietylen PE-rT 
– ma dodatkowe właściwości, w porównaniu z tra-
dycyjnym polietylenem, uzyskane w wyniku mode-
lowania molekularnego i kontroli procesu. Na bazie 
struktury molekularnej z liniowym łańcuchem pod-
stawowym etylenu i pobocznych łańcuchów okta-
nowych otrzymuje się wysoką odporność na obcią-
żenia dynamiczne, podwyższoną wytrzymałość na 
temperaturę zapewniającą długowieczność rury. 
rura bazowa systemu stanowi już rurę „samą w so-
bie” – co oznacza, że może funkcjonować samodziel-
nie bez dodatkowych warstw.
warstwa aluminium stanowi rodzaj stabilizatora za-
pewniającego zmniejszenie do minimum wydłużal-
ności termicznej rury. istotną rolę odgrywa sposób 
łączenia aluminium doczołowo oraz jego grubość, 
która została dobrana w taki sposób, aby z jednej 
strony zapewnić odpowiedni poziom stabilizacji rury, 
a z drugiej, aby nie spowodować zbytniego jej usztyw-
nienia. Ponadto aluminium pełni funkcję bariery an-
tydyfuzyjnej, zapobiegającej przedostawaniu się tle-
nu do instalacji. rura nie ma pamięci kształtu tzn.  

roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona góra
tel./faks 68 453 91 02
service@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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arura bazowa roth AluLaserplus z PE-rT 
otoczona warstwą aluminium zgrzewaną 
doczołowo laserem 

rura bazowa otoczona warstwą aluminium 
zgrzewaną na zakładkę
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Rury w systemie COSMO
Kluczowym elementem instalacji są rury. w sys-
temie COsMO stosuje się rury wielowarstwowe  
PE-rT/AL/PE-rT z wkładką aluminiową. Charakte-
ryzują się wysoką wytrzymałością na temperaturę 
oraz ciśnienie, zachowując przy tym wieloletnią ży-
wotność (ponad 50 lat). 
Maksymalne parametry pracy dla instalacji grzew-
czych to 95oC oraz 6 bar (zgodne z normą PN EN 21003).  
są odporne na korozję, zarastanie i obojętne che-
micznie, dlatego doskonale sprawdzają się w instala-
cjach grzewczych. 

Wybór ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego COSMO umożliwia pełne  
i profesjonalne wsparcie techniczne i kompleksowe doradztwo, pomoc  
we wszystkich obliczeniach i doborze poszczególnych elementów, przydatne 
szkolenia i praktyczne wskazówki przed, w trakcie i po realizacji instalacji  
na budowie. Instalator w każdej chwili ma możliwość zgłoszenia reklamacji  
i uzyskania pełnej pomocy ze strony przedstawicieli producenta.

Ogrzewanie i chłodzenie 
płaszczyznowe COSMO

zastosowanie pełnego systemu Cosmo gwa-
rantuje całkowitą kompatybilność poszcze-
gólnych elementów ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego i niweluje ryzyko powstania 
błędów i niewłaściwej pracy instalacji. wybór 
losowych komponentów skutkuje brakiem 
gwarancji systemowej, co w praktyce ozna-
cza, że odpowiedzialność za właściwą pracę 
instalacji płaszczyznowej spoczywa w pełni 
na wykonawcy, który traci cenną możliwość 
wsparcia ze strony producenta systemu.
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specjalnego profilu 40x1,6 mm pozwala na obniżenie 
prędkości przepływu o 10%. w porównaniu do profi-
li mosiężnych tej samej średnicy, pozytywnie wpły-
wa to na charakterystykę hydrauliczną, zmniejsza-
jąc opory przepływu.

Złączka zaciskowa COSMO
Podłączając rury do rozdzielacza, należy zastoso-
wać złączkę zaciskową COsMO, która zapewnia peł-

ną szczelność i wieloletnią trwałość połączenia. Tak 
wykonany system objęty jest 10-letnią gwarancją 
producenta, która chroni instalatora i inwestora przed 
każdą wadą produktu. instalator może otrzymać cer-
tyfikat gwarancyjny dla systemu ogrzewania i chło-
dzenia płaszczyznowego COsMO, który uprawnia do 
pełnego wsparcia ze strony producenta wraz z ubez-
pieczeniem na 1 000 000 euro, na pokrycie kosztów 
naprawy ewentualnych uszkodzeń.

warstwa aluminium znajdująca się w środku ścian-
ki rury zabezpiecza przed wnikaniem tlenu przez 
ścianki rury, znacznie zmniejsza wydłużenia termicz-
ne oraz pozwala zachować rurze nadany kształt.  
Ponadto proces łączenia płaszcza aluminiowego 
jest wykonywany doczołowo metodą spawania la-
serem. w odróżnieniu od starszej metody spawa-
nia „na zakład” technologia ta zapewnia taką samą 
grubość warstwy aluminium w całym przekroju oraz 
wyższą wytrzymałość na naprężenia podczas gięcia 

rur. Pomiędzy warstwami polietylenu i płaszczem 
aluminiowym znajduje się specjalna warstwa spa-
jająca, która uniemożliwia rozwarstwianie rury. rury 
mają renomowany niemiecki certyfikat diN Certco 
(nr 3V379 MVr (M)) gwarantujący najwyższą jakość 
oraz pełną kompatybilność połączenia rury, złącz-
ki i rozdzielacza.

Rozdzielacz COSMO 
Za dystrybucję strumienia wody do poszczególnych 
obwodów grzewczych odpowiada rozdzielacz. roz-
dzielacze COsMO wyposażono w najlepszy osprzęt 
do regulacji i pomiaru przepływu, który ma funkcję 
„pamięci nastawy wstępnej”. dzięki tej właściwości 
raz prawidłowo wyregulowana instalacja zostanie za-
pamiętana przez rozdzielacz. Jeżeli w przyszłości in-
stalacja zostanie rozregulowana przez użytkownika, 
funkcja pamięci pozwoli szybko powrócić do właści-
wych ustawień pierwotnych. Oprócz tego wskaźniki 
przepływu mają funkcję czyszczenia fiolki, która może 
się zabrudzić w miarę upływu czasu i uniemożliwić 
odczyt. w trakcie tego procesu nie trzeba opróżniać 
instalacji lub wyłączać ogrzewania, ponieważ spe-
cjalna konstrukcja wskaźnika umożliwia odkręcenie 
fiolki bez utraty szczelności. Zaletą tego rozdzielacza 
jest możliwość montażu w dowolnej pozycji (w pio-
nie lub poziomie) oraz podłączenia z prawej lub lewej 
strony. dodatkowo rozstaw króćców 50 mm umożli-
wia swobodne podłączanie wężownic oraz montaż 
osprzętu regulacyjnego. specjalnie w tym celu, roz-
dzielacz wyposażono we wkładki zaworowe z gwin-
tem M30x1,5, które są przystosowane do montażu 
głowic termoelektrycznych. Oba kolektory wyposa-
żono w odpowietrzniki oraz zawory spustowe. w ze-
stawie dołączone są uchwyty ścienne z wkładkami 
tłumiącymi drgania. rozdzielacze są wytwarzane we 
włoszech na zautomatyzowanej linii produkcyjnej,  
a każdy egzemplarz przechodzi test szczelności gwa-
rantujący jakość produktu. Ponadto zastosowanie 
wysokiej jakości stali nierdzewnej 1.4301 gwarantu-
je dużą wytrzymałość mechaniczną. Zastosowanie 

system ogrzewania podłogowego generuje większe oszczędności po zastosowaniu in-
dywidualnych termostatów sterujących temperaturą powietrza w pomieszczeniu. 
termostaty są sprzężone z siłownikami elektrycznymi zamontowanymi na zaworach 
termostatycznych na rozdzielaczu, które otwierają lub zamykają przepływ w danym 
obwodzie grzewczym, dostarczając odpowiednią, potrzebną w danej chwili ilość cie-
pła. siłowniki Cosmo są przede wszystkim trwałe i niezawodne, ale również szybkie 
(czas otwarcia-zamknięcia ok. 3 min.) i energooszczędne (moc poniżej 2 w). zostały 
też perfekcyjnie zestrojone z rozdzielaczem Cosmo, dlatego tworzą integralną część 
systemu ogrzewania podłogowego Cosmo.

r
e

k
l

a
m

a

dYsTrYBuTOr:  
www.bimsplus.com.pl
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Powietrze i woda - przyjemny klimat

sufitowy dyfuzor indukcyjny did-E jest ciągle rozwi-
jany przez dział badań i rozwoju firmy Trox. 
Produkt, typ did-E2, który właśnie wszedł do ofer-
ty ma kilka nowych technicznych zalet w porówna-
niu ze swoim poprzednikiem:
•	w	 trybie	doładowania	 (wartości	w	nawiasach)	
może bardzo szybko reagować na pożądane zmia-
ny temperatury. w tym chwilowym trybie pracy – 
zwykle stosuje się go świadomie – poziom mocy 
akustycznej osiąga wartość do 50 dB(A) i jest wy-
raźnie odczuwalny;

W szpitalach i hotelach klimatyzacja 
i wentylacja nie mogą zakłócać snu 
pacjentów ani gości hotelowych. 
Nawiewniki indukcyjne są idealnym 
rozwiązaniem do zastosowań właśnie  
w tych obiektach, ponieważ nie 
wymagają stosowania wentylatorów. 
Ponadto są niezwykle ciche i wyjątkowo 
wydajne, a ich obsługa nie wymaga 
wielu czynności konserwacyjnych.  
Specjalnie dla tego typu zastosowań 
TROX opracował indukcyjny dyfuzor/
nawiewnik sufitowy DID-E, który dzięki 
swoim kompaktowym wymiarom 
zmieści się w przestrzeni nad wejściem. 
Obecnie firma wprowadza nowy 
ulepszony model DID-E2.

Nowy nawiewnik 
indukcyjny DID-E2 
firmy TROX

Zoptymalizowany pod względem hałasu, 
przepływu i wydajności
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DID-E2 ze zintegrowanym regulatorem przepływu

dzięki kompaktowym wymiarom (dł. x szer. x wys. = 1000 mm x 
704 mm x 212 mm) did-E2 doskonale nadaje się do montażu  
w sufitach podwieszanych

dane poziomu głośności generowane przy różnych 
przepływach i ciśnieniu wstępnym dla wersji ze 
zintegrowanym regulatorem przepływu objętościowego

http://www.instalreporter.pl
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DiD – sprawdzone w szczegółach

Celem dalszego rozwoju nawiewników indukcyjnych 
did-E było zoptymalizowanie did-E2 pod względem 
właściwości termicznych i akustycznych oraz zagwa-
rantowanie najwyższego poziomu komfortu wenty-
lacji dzięki ulepszonym właściwościom przepływu.
dlatego w fazie badań w jednym z laboratoriów wen-
tylacyjnych działu badawczo-rozwojowego został zre-
konstruowany pokój hotelowy w skali 1: 1. Co waż-
ne, warunki brzegowe zostały opracowane podczas 
warsztatów z hotelarzami. Na ich podstawie stworzo-
no konkretne specyfikacje wymagań. w tych realistycz-
nych warunkach przetestowano alternatywne urzą-
dzenia i podzespoły, aby uzyskać optymalny produkt. 
Przeprowadzono następujące pomiary:
•	podstawowe	dane	dotyczące	mocy	akustycznej	i	ciś- 
nienia w komorze pogłosowej TrOx dla różnych roz-
miarów dysz oraz długości i konstrukcji urządzenia;
•	opcje	pracy	termicznej	(ogrzewanie	i	chłodzenie);
•	prędkości	powietrza.

w pomieszczeniu testowym zostały zainstalowane  
i uruchomione czujniki. Przez pewien okres poddano 
rejestracji, a następnie przeanalizowano temperatu-
rę, natężenie przepływu wody i powietrza. Zmiany 
warunków pracy pozwoliły na opracowanie formuł, 
dzięki którym można przewidzieć konkretne warto-
ści termiczne/komfortu w pomieszczeniu.
Procedura określania prędkości powietrza w prze-
strzeni pokoju hotelowego była podobna: oblicze-
nia zostały oparte na pomiarach z uwzględnieniem 
zmiany położenia punktów pomiarowych (odległość 
do did-E2 i wysokość nad podłogą).
wyniki tych badań są bazą danych dla klientów oraz 
są zawarte w katalogu i wynikach EPf.
Po obszernej serii testów hotelarze i zarządcy szpitalni 
mają idealny produkt dopasowany do swoich wyma-
gań: bardzo cichy, prawie niewidoczny i wyposażony  
w funkcje zapewniające optymalny komfort wentylacji.

Materiał oryginalny ukazał się w magazynie TROX life 
nr 15/2018

•	osiągnięto	wyższe	poziomy	wydajności:	wydajność	
chłodniczą zwiększono do 1,5 kw (2,5 kw), a grzew-
czą do 1,2 kw (2 kw);
•	natężenie	przepływu	powietrza	pierwotnego	wy-
nosi od 25 do 150 m3/h (250 m3/h);
•	nowa	geometria	dysz	zapewnia	optymalną	dystry-
bucję powietrza i wysoki komfort przepływu powie-
trza w danej przestrzeni.
Opcjonalnie did-E2 może być wyposażony w zinte-
growany, cichy regulator objętości powietrza. Połą-
czenie z x-AirCONTrOL sprawia, że system ten au-
tonomicznie reguluje temperaturę i jakość powietrza 
w danym pokoju hotelowym.

Pokój hotelowy z indukcyjnym nawiewnikiem sufitowym

replika pokoju hotelowego w laboratorium TrOx

http://www.instalreporter.pl
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Historia kanału AfrisOpl na YouTube sięga 2015 
roku, kiedy wyprodukowano pierwszy film – anima-
cję opowiadającą o działaniu kluczowego produktu 
AfrisO, odpowietrznika automatycznego. Już dru-
ga publikacja na kanale osiągnęła sukces niespoty-
kany w tak specjalistycznej (i wydawałoby się wą-

skiej) branży. film poradnikowy Jak odpowietrzyć 
instalację c.o. obejrzano 205 tys. razy. Popularno-
ścią przebił go film Jak regulować instalację c.o., 
który zyskał uwagę 276 tys. widzów. Od tej pory  
praktycznie każda publikacja na kanale AfrisOpl 
jest oglądana przez tysiące odbiorców.

większość filmów publikowanych na kanale AfrisOpl  
skupia się na poszerzaniu wiedzy instalatorskiej.  
wartościowe treści dla siebie znajdzie tam zarówno 
profesjonalista, jak i osoba stawiająca pierwsze kroki 
w branży. wiedza podana jest w przystępny sposób 
na konkretnych przykładach. Aby lepiej zobrazować 

Niewiele firm w branży publikuje filmy poradnikowe na YouTube z taką częstotliwością jak AFRISO. Każdy odcinek trzyma 
wysoki poziom merytoryczny i przystępnym językiem wyjaśnia nawet najbardziej skomplikowane kwestie. Nic dziwnego, 
że kanał AFRISOpl cieszy się coraz większą popularnością, osiągając już prawie 6000 subskrypcji i 1,5 miliona wyświetleń.

Jesteś instalatorem? 
Szukasz porad w Internecie? 

AFRISO ma to na YouTube!

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/afrisopl/?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/watch?v=9-SOxCAA6VA
https://www.youtube.com/watch?v=0GhKO2FF1XY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=XuZKOt06hXI
https://www.youtube.com/watch?v=7pljus6smWw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=RY0OXpsEmpk
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szczegóły, twórcy kanału posiłkują się animacjami. 
rzecz jasna nie wszystkie filmy dotyczą tylko spraw 
technicznych.

Kanał AfrisOpl nieprzerwanie rośnie w siłę i sukce-
sywnie powiększa swój zasięg. Co stanowi o sukce-
sie projektu? Przede wszystkim regularność. AfrisO  
przyzwyczaiło widzów, że co dwa tygodnie, w nie-
dzielę o 18 publikuje nowy odcinek. drugi czynnik 
to specjalistyczna wiedza, którą przekazują widzom 
prowadzący filmiki. wiedza nierzadko stricte bran-
żowa, a jednocześnie ubrana w formę zrozumia-
łych dla każdego komunikatów. wartością dodaną 
w oczach widzów jest fakt, że filmy nie są wyłącznie 
przekazem promocyjnym. Jest dokładnie odwrotnie:  
AfrisO stawia na interakcję z widzami oraz rzeczy-
wistą jakość merytoryczną w treści. Pod każdym fil-
mem pojawia się sporo komentarzy od widzów, nie-
rzadko zadających konkretne techniczne pytania. 
Zespół wsparcia Technicznego AfrisO odpowiada 
na wątpliwości szybko i wyczerpująco.

Na koniec ciekawostka. Kanał AfrisOpl jest wyjątko-
wy także z innego powodu. Jako jeden z niewielu pro-
fili firmowych na YouTube proponuje swoim widzom 
możliwość wsparcia w ich biznesie. Każdy zaintere-
sowany instalator może zgłosić chęć zaprezentowa-
nia wiedzy oraz umiejętności na kanale – profesjo-
nalny zespół AfrisO z kamerą przyjedzie do niego. 
dzięki szerokiemu zasięgowi kanału AfrisOpl insta-
lator zwiększy swoją rozpoznawalność, co przełoży 
się na konkretne profity biznesowe.

akcja firmy „zostań expertem w filmach poradnikowych” daje niesamowite 
możliwości, takie jak darmową promocję swojego biznesu czy nowe doświadczenie. 
wystarczy wysłać swoje zgłoszenie na adres mailowy filmy@afriso.pl, a firma 
aFRiso przyjedzie do Ciebie z kamerą i potrzebnymi produktami, aby nagrać 
kolejny film poradnikowy z tobą w roli głównej!

Zasubskrybuj 
www.youtube.com/AFRISOpl 

Akcja #LessPlasticChallenge ma zainspirować Po-
laków do ograniczenia zużycia plastiku, a tym sa-
mym zadbania o planetę. Danfoss Poland, firma 
znana ze swoich działań w kierunku zrównowa-
żonego rozwoju i dbałości o środowisko, posta-
nowiła odpowiedzieć na alarmujące dane świato-
wych organizacji zajmujących się środowiskiem 
i zmianami klimatu. 
Organizacja Narodów Zjednoczonych alarmuje,  
że każdego roku świat produkuje 300 milionów ton 
plastikowych śmieci, czyli tyle, ile ważą wszyscy lu-
dzie na naszej planecie (!). Jeżeli nie zmienimy na-
szych zachowań konsumpcyjnych, w 2050 w morzach 
i oceanach będzie więcej plastikowych śmieci niż ryb.
Największe zużycie plastiku odnotowuje się w obsza-
rze opakowań i produktów jednorazowych, będących 
nieodłączną składową naszego codziennego życia. 
Zgodnie ze swoim przeznaczeniem, po jednorazo-
wym wykorzystaniu większość z nich jest wyrzuca-
na do śmieci, z czego jedynie 9 proc. jest powtórnie 
wykorzystana i przetworzona, a 12 proc. plastiko-
wych odpadów zostaje spalonych. Cała reszta, czyli 
aż 79 proc., zaśmieca środowisko naturalne. Co roku 
do mórz i oceanów trafia ponad 8 milionów ton pla-
stikowych odpadów. 
Ponieważ każdy ma wpływ na środowisko i może 
znacząco ograniczyć zużycie plastiku, również fir-
ma danfoss Poland postanowiła dołożyć swoją ce-
giełkę do budowania lepszego jutra. wraz ze wszyst-
kimi pracownikami zmieniono codzienne nawyki  
w firmie, aby przysłużyć się do ograniczenia zużycia 
plastiku na naszej planecie.
Rocznie w Danfoss Poland generowano 9 ton od-
padów PET. To tyle co ważą dwa dorosłe słonie. 

Zużywano około 250 tys. półlitrowych butelek – 
codziennie wyrzucano ponad 1000 sztuk. Pracow-
nicy postanowili położyć temu kres. Od stycznia 
tego roku plastikowe butelki zamieniono na bu-
telki wielokrotnego użytku, do których nalewa-
na jest kranówka podawana przez odpowiednie 
dystrybutory. Na wszystkich spotkaniach woda 
serwowana jest w szklanych karafkach i szklan-
kach z logo #LessPlastic. 
danfoss Poland zaczął od siebie, ale dzieli się tym 
projektem ze swoimi klientami i partnerami. rusza 
z akcją #LessPlasticChallange i zaprasza do działa-
nia mającego na celu znaczące ograniczenie zuży-
cia plastikowych produktów jednorazowego użytku. 
„Jesteśmy firmą świadomą. Zrównoważony rozwój  
i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym są dla nas 
bardzo ważne, dlatego podjęliśmy tak zdecydowa-
ne	kroki.	Ale	to	nie	koniec…	Postanowiliśmy	pójść	 
o krok dalej i wyjść z kampanią szerzej - chcemy za-
inspirować i „zarazić” wszystkich tych, którzy są go-
towi przyjąć wyzwanie i zmniejszyć zużycie plastiku 
– nie tylko w firmach, ale też w codziennym życiu, dla-
tego ruszamy z akcją #LessPlasticChallenge! – mówi 
Adam Jędrzejczak, Prezes Zarządu, danfoss Poland. 
Projekt wspiera strona przygotowana specjalnie dla 
tej akcji www.lessplastic.pl, na której znajdują się in-
formacje oraz przydatne rady jak zastępować i ogra-
niczać plastik. 

#LessPlasticChallenge, czyli jak ograniczyć 
zanieczyszczenie środowiska

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/channel/UC2Kau3XJms264MyV0JHBAng/videos
https://www.youtube.com/channel/UC2Kau3XJms264MyV0JHBAng/videos
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do konwencjonalnych źródeł ciepła powinna podgrze-
wać wodę basenową kilkakrotnie taniej. Jest przy tym 
niezależna od nasłonecznienia i zapewni przez długi 
okres utrzymanie zadanej temperatury wody w basenie.

Komfortowo w basenie rekreacyjnym
Komfortowa temperatura wody w rekreacyjnym 
basenie zewnętrznym powinna oscylować w zakre-
sie 25÷28°C. Niższa będzie powodować dyskomfort  
i uczucie zimna. Może się okazać, że basen napełnio-

Jak najtaniej podgrzewać wodę basenową?
Podgrzewanie wody basenowej wymaga podjęcia 
rozsądnej decyzji, gdyż może się wiązać z wysokimi 
kosztami eksploatacyjnymi. Najkorzystniejszy efekt 
przyniesie wykorzystanie energii odnawialnej. Jeśli 
priorytetem są najniższe koszty eksploatacji to po-
lecanym rozwiązaniem będzie instalacja solarna, 
ale wymagać będzie zwiększonej liczby kolektorów 

słonecznych, które można wykorzystywać w innym 
czasie np. do wspomagania ogrzewania domu. Na-
leży też przewidzieć odpowiednie miejsce dla ich za-
budowy oraz rozbudowę układu o dodatkowy wy-
miennik ciepła wody basenowej.
drugim rozwiązaniem, jakie korzysta z OZE będzie pom-
pa ciepła wody basenowej. Cechuje się wyższym zuży-
ciem energii niż instalacja solarna, ale i tak w porównaniu 

Przydomowe sezonowe baseny 
są oferowane w wielu wariantach 
wykonania, od najprostszych tzw. 
ogrodowych po bardziej złożone o trwałej 
konstrukcji. Niestety nawet przy upalnej 
pogodzie, woda długo pozostaje zbyt 
zimna dla komfortowego korzystania 
z kąpieli. Sezon wykorzystania basenu 
zewnętrznego ogranicza się w Polsce 
zwykle do nie więcej niż dwóch miesięcy 
z przerwami w okresach gorszej pogody. 
Można temu zaradzić uzupełniając 
basen o układ podgrzewania wody. 
Wykorzystanie konwencjonalnego 
źródła ciepła jak np. kotła gazowego 
wiązać się jednak będzie z widocznym 
wzrostem kosztów eksploatacyjnych. 
Rozwiązaniem są tutaj urządzenia 
korzystające z energii odnawialnej – 
kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.

Ciepła woda w basenie
Ekonomicznie i komfortowo z pompą ciepła Hewalex PCWB

Zastosowanie pompy ciepła dla podgrzewania wody w basenie nie wymaga prowadzenia długich 
przyłączy jak np. z kotła w domu. Nie są także wymagane specjalne warunki zabudowy,  
a urządzenie można łatwo zdemontować i przechować w zamkniętym pomieszczeniu poza 
sezonem korzystania z basenu (lub zabezpieczyć i zostawić na zewnątrz także na okres zimowy)

szacunkowe koszty podgrzewania wody w basenie przykrywanym na czas nieużytkowania. 
Miesiąc letni, bardzo dobre warunki nasłonecznienia, zapotrzebowanie ciepła 40 kwh/
dzień, 1200 kwh/m, pompa ciepła PCwB 10,0 kw ok. 4,5 h pracy/dzień, COP ≈ 5,0, instalacja 
solarna: czas pracy maks.12 h/dzień (360 h/m-c), koszty zakupu paliw i energii 2018

obejrzyj Filmy:
- montaż pompy ciepła pCwB
- 10 zalet basenowej pompy ciepła
- zdalne sterowanie mwiFi pCwB
- instrukcja obsługi sterownika

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=BOCSvXpXM9s&t=1s


62s t r.0 6 / 2 0 1 9
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

istotna zmiana zaszła po stronie sterowania pracą 
pomp ciepła, a także w obiegu chłodniczym w któ-
rym zastosowano czynnik r32. Ma on 2-3-krotnie niż-
szy wpływ na środowisko w porównaniu do r410A  
i jest przy tym wygodniejszy w obsłudze serwisowej.

Funkcjonalny sterownik oraz 
aplikacja na smartfon
sterownik pompy ciepła zabudowany jest bezpo-
średnio na urządzeniu w szczelnej obudowie. Jego 
obsługa jest intuicyjna. w łatwy sposób można usta-
wić tryb pracy (grzanie/chłodzenie/automatycznie), 
wymaganą temperaturę wody, czy przedziały czaso-
we pracy pompy ciepła. Nowe modele pomp PCwB 
oraz PCwBi oferowane od 2019 roku mogą dodat-
kowo współpracować z modułem internetowym 

PCwB mwifi. Jego zastosowanie umożliwia korzy-
stać z aplikacji na smartfon dla podglądu pracy i ob-
sługi pompy ciepła.

Sposób instalacji pompy ciepła Hewalex PCWB
Pompy ciepła PCwB podgrzewają w bezpośredni  
sposób wodę basenową cyrkulującą w układzie jej fil-
tracji i uzdatniania. Podłączenie pompy ciepła jest wy-
jątkowo proste – wystarczy wykonanie obejścia  
w istniejącym obiegu wody i wpięcie w nim pompy. 
skraplacz pompy ciepła stanowi jednocześnie wymien-
nik ciepła powietrze/woda, co maksymalnie upraszcza 
prace instalacyjne. Pompy ciepła Hewalex PCwB  
i PCwBi, są oferowane z wydłużoną do 4 lat gwarancją.  
Przy tym są to urządzenia o szczególnie trwałej kon-
strukcji, przewidziane do długoletniej eksploatacji.

ny świeżą wodą nie osiągnie minimalnego zalecanego 
progu temperatury w sezonie jego użytkowania lub 
komfortowe warunki wystąpią kilka razy w sezonie.
wydłużenie sezonu kąpielowego, a także trwałe 
podniesienie komfortu jest możliwe pod warun-

kiem zadbania o korzystne warun-
ki zabudowy i eksploatacji basenu,  
a przede wszystkim wyposażenie 
go w wydajne źródło ciepła. insta-
lacja solarna zapewni zdecydowa-
nie najniższe koszty eksploatacyj-
ne, a z kolei pompa ciepła wysoki 
komfort przy niższych kosztach eks-
ploatacji w porównaniu do np. ko-
tła grzewczego.

Nowa generacja pomp ciepła 
PCWB/PCWBi
Najnowszy typoszereg pomp ciepła 
Hewalex do podgrzewania wody 
basenowej wykorzystuje szereg 
sprawdzonych wcześniej rozwiązań. 
Należy do nich m.in. specjalna kon-
strukcja skraplacza w formie płasz-
czowo-rurowego wymiennika cie-
pła wody basenowej wykonanego 
ze stali tytanowej. Osiąga się przez 
to niskie opory przepływu wody ba-
senowej oraz odporność na zawar-
te w niej związki chemiczne. Zasto-

sowana może być sprężarka rotacyjna 1-stopniowa 
w typoszeregu pomp ciepła PCwB bądź też inwerte-
rowa w typoszeregu PCwBi. duża powierzchnia pa-
rownika i wentylatora wpływa na obniżenie pozio-
mu szumów podczas pracy.
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HEwALEx sp. z o.o. sp.K.
ul. słowackiego 33,
43-502 Czechowice-dziedzice
tel. (32) 214 17 10, faks (32) 214 50 04
hewalex@hewalex.pl, www.hewalex.pl

Pompa ciepła PCwB jest podłączana przed stacją uzdatniania wody basenowej. Obejście pozwala 
zmniejszyć natężenie przepływu wody przez pompę ciepła

Pompy ciepła Hewalex PCwB są przeznaczone do bezpośredniego 
podgrzewania wody basenowej. są sprawdzonym w praktyce 
rozwiązaniem i znajdują od wielu lat zastosowanie zarówno  
w małych basenach prywatnych, jak i większych pływalniach

sterownik pompy ciepła PCwBi korzysta z wielokolorowego ekranu dotykowego. 
Przy zastosowaniu modułu internetowego PCwB mwifi nowe pompy ciepłą mogą być 
sterowane za pomocą aplikacji przez smartfon
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W trosce o zachowanie równowagi w korzysta-
niu z zasobów naturalnych, rozwoju produkcji, zatrud-
nieniu pracowników oraz budowaniu relacji społecz-
nych Vaillant przyjął w 2011 roku strategiczny program 
zrównoważonego rozwoju o nazwie s.E.E.d.s. w ra-
mach jego realizacji m.in. dba o najwyższą jakość pro-

dukowanych urządzeń i wspiera inicjatywy proekolo-
giczne. Teraz również, dzięki otwarciu nowego biura 
połączonego z multimedialnym centrum szkolenio-
wym, zapewnia jeszcze wyższy komfort środowiska 
pracy oraz najnowocześniejszą przestrzeń i materia-
ły szkoleniowe dla instalatorów i serwisantów. 

21 maja 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego 
biura wraz z nowoczesnym, multimedialnym centrum 
szkoleniowym Vaillant Saunier Duval, które znajduje się 
na ul. 1 Sierpnia 6A w Warszawie. Na wydarzenie zostali 
zaproszeni wiodący partnerzy marki, czołowi instalatorzy  
i serwisanci oraz regionalni koordynatorzy serwisu. 

Vaillant w nowym biurze,  
z multimedialnym centrum 
szkoleniowym 

Kolejny krok do realizacji zrównoważonego rozwoju
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– Nowe biuro jest kolejnym etapem realizacji naszej 
strategii zrównoważonego rozwoju, którą rozumie-
my jako troskę o cztery obszary naszej działalności 
– produkty, środowisko, społeczeństwo i pracowni-
ków. Z myślą o tych ostatnich stworzyliśmy miejsce 
przyjazne pracownikom, ale również instalatorom  
i serwisantom. W części biurowca wydzieliliśmy prze-
strzeń na nowy ośrodek szkoleniowy, w którym znaj-
dują się multimedialne sale teoretyczne oraz ergono-
miczne sale szkoleniowe z nowoczesnymi sprzętami.  
Dzięki temu możemy jeszcze lepiej szkolić współpracu-
jących z nami instalatorów – podkreśla Łukasz gwiaz-
dowski, dyrektor generalny Vaillant saunier duval.
w części szkoleniowej nowej siedziby Vaillant saunier  
duval znajdują się najnowsze urządzenia z oferty 
obu marek, dzięki czemu instalatorzy mogą szyb-
ko zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne w ich 
pracy. Ciekawie zostały zaprojektowane stano-

wiska z kotłami czy pompami ciepła: koncepcja 
wyspowa umożliwia dostęp do urządzenia prak-
tycznie z każdej strony, specjalna zaś technika pod-
łączeń – szybką wymianę danego urządzenia na 
nowszą wersję. 
Podczas szkoleń odbywają się zajęcia teoretyczne 
(multimedialne materiały szkoleniowe dostępne są 
na tablecie dla każdego kursanta) oraz praktyczne 
(w pełni działające urządzenia wraz z symulacją róż-
nych obiegów grzewczych i chłodniczych). 

więcej informacji o kursach odbywających się w no-
wej siedzibie marki oraz formularz zapisu znajdziesz 
na stronach:
Vaillant.pl – www.vaillant.pl/profesjonalisci/szkole-
nia/zapisy-na-szkolenia/
SaunierDuval.pl – https://www.saunierduval.pl/dla-
-partnerow/szkolenia/zapisy-na-szkolenia/

Vaillant	Saunier	Duval	na	rynku,	czyli…	dziś	i	jutro

uroczystość otwarcia nowego biura stała się oka-
zją do zaprezentowania pozycji firmy Vaillant sau-
nier duval w Polsce i podziękowania wszystkim 
odbiorcom, firmom instalatorskim i współpra-
cownikom za lata owocnej współpracy. 
Koncern Vaillant jest obecny w Polsce ponad 
27 lat. Od lat charakteryzuje go stabilna polity-
ka handlowa. warto jednak zaznaczyć, że mar-
ka umie w pełni wykorzystać koniunkturę rynku 
oraz potencjał i innowacyjność własnej firmy, co 
w ostatnich dwóch latach zaowocowało wzro-
stem obrotów o 50% (w samym 2018 r. obrót 
wzrósł o 30%). Marka ma silną pozycję w kotłach 

(nr 2 w 2018 r.) i pompach ciepła (nr 6 w 2018 r.).
strategia działania na kolejne lata zakłada umac-
nianie pozycji w obu tych segmentach urządzeń, 
zarówno przez od lat już sprawdzone aktywno-
ści rynkowe (promocje urządzeń, kampanie wi-
zerunkowe, wsparcie instalatorów i projektan-
tów, programy lojalnościowe, mocny zespół 
handlowy,	doradztwa	i	serwisowy…),	jak	i	nowe	
formy na miarę dzisiejszych czasów, jak: silne 
działania digitalowe, rozwój profilu facebook,  
czy platformy programów doboru i cenniko-
wej on-line, aktywny udział w programach an-
tysmogowych…	
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stronę internetową: www.dombezrachunkow.com. w naj-
bliższych miesiącach planowana jest prezentacja przy-
kładów realizacji domów o standardzie plus energetycz-
nym oraz silna promocja w mediach społecznościowych. 
Troska o zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne oby-
wateli Polski, walka o poprawę jakości środowiska na-
turalnego, wspólne zmagania związane z wdrażaniem 
ambitnej polityki klimatycznej w Polsce to cele podpisa-
nego w dniu 22.11.2018 w Krakowie Porozumienia Bran-
żowego na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE).
do porozumienia POBE (Porozumienie Branżowe 
na rzecz Efektywności Energetycznej) przystąpiły:

•	Sekcja	Główna	Ciepłownictwa	Ogrzewnictwa	Wen-
tylacji i inżynierii Atmosfery Ciepłownictwa Polskie-
go Zrzeszenia inżynierów i Techników sanitarnych
•	Polska	Korporacja	Techniki	Sanitarnej	Grzewczej	
gazowej i Klimatyzacji
•	Stowarzyszenie	Branży	Fotowoltaicznej	Polska	PV
•	Stowarzyszenie	Energooszczędne	Domy	Gotowe
•	Stowarzyszenie	Polska	Wentylacja
•	Polska	Organizacja	Rozwoju	Technologii	Pomp	Ciepła
•	Stowarzyszenie	Producentów	i	Importerów	Urzą-
dzeń grzewczych
Źródło: POrTPC

Impulsem do powstania akcji był megatrend, ja-
kim w budownictwie są instalacje fotowoltaiczne. 
Celem wspólnych działań jest popularyzacja wiedzy 
na temat budownictwa plus energetycznego oraz 
pomoc projektantom, architektom, instalatorom 
oraz inwestorom w zakresie doboru i projektowania 
systemu składającego się z instalacji fotowoltaicz-
nej, pompy ciepła oraz zasobników ciepła, ciepłej 
wody oraz wentylacji w domach jednorodzinnych. 
według twórców kampanii, dom bez rachunków to 
budynek samodzielny energetycznie, który w ciągu 
roku generuje więcej energii z odnawialnych źródeł niż 
jej zużywa. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu nowa-
torskiego modelu połączenia kilku elementów bazują-
cych na odnawialnych źródłach energii, obejmujących 
panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz rekupe-
rację. Koszty ogrzewania, ciepłej wody, chłodze-
nia oraz zużycia energii elektrycznej pod codzienne  

potrzeby mieszkańców domu plus energetycznego, 
sprowadzają się jedynie do rachunków za opłaty sta-
łe, czyli kilkunastu złotych miesięcznie. 
– W ostatnich latach spadły ceny instalacji fotowolta-
icznych i akumulatorów do magazynowania energii.  
W przyszłości magazyny energii elektrycznej będą w sta-
nie w pełni zastąpić system opustu. Już teraz bardziej 
opłaca się wykorzystywać energię elektryczną wytwo-
rzoną samodzielnie we własnej instalacji fotowoltaicznej, 
niż kupować ją u dostawcy energii. Niestety, świadomość 
możliwości bycia producentem i konsumentem własnej 
energii jest jeszcze w Polsce niezbyt duża. Ten kierunek 
zmieni świat w ciągu kilkudziesięciu lat i dostrzeżono to już 
w wielu krajach. Czas, by zaczęto dostrzegać to również 
u nas – komentuje Paweł Lachman – prezes POrTPC  
– organizator kampanii „dom bez rachunków”
w pierwszym etapie akcji opublikowano bezpłatny po-
radnik w wersji Pdf z praktycznymi informacjami oraz 

Siedem czołowych organizacji branżowych w Polsce połączyło siły, żeby popularyzować wiedzę na temat budownictwa plus 
energetycznego. Twórcy kampanii chcą pomóc potencjalnym inwestorom, przedstawiając praktyczne wskazówki dotyczące 
projektowania, doboru i montażu instalacji OZE w budynkach jednorodzinnych.

Rusza kampania informacyjna 
„Dom bez rachunków”

kampania „Dom bez rachunków” skierowana 
jest do osób, które zamierzają budować dom  
w najbliższej przyszłości oraz instalatorów, 
architektów i branżystów. poradnik oraz więcej 
informacji o kampanii społecznej dostępnych 
jest na stronie: www.dombezrachunkow.com.
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Podobnie jak cały 2018 rok, także ten okres był 
bardzo obfity w zamówienia. Na początku roku mia-
ło miejsce uzupełnianie zaległych dostaw spowodo-
wanych dużym popytem i problemem z rozszerze-
niem produkcji z powodu braku siły roboczej. 
instalatorzy w dalszym ciągu byli bardzo zajęci i za-
uważalnym problemem był brak ludzi do pracy.  
widać było cały czas tendencję wymian kotłów wę-
glowych na gazowe, przy wykorzystaniu różnych źró-
deł dofinansowania. rynek nadal rozwija się bardzo 
pozytywnie. widać jest trwałą już zmianę mentalno-
ści ludzi w podejściu do dbania o czyste powietrze. 
Pomimo że programy dotacyjne kuleją, ludzie decy-
dują się na wymianę starych kotłów emitujących pyły 
i inne zanieczyszczenia do atmosfery. Nadal odno-
towuje się pozytywny trend w budownictwie, cho-
ciaż szczególnie w budownictwie deweloperskim wi-
dać już spowolnienie. w dalszym ciągu widoczna jest 
trwała tendencja zainteresowania fotowoltaiką i po-
wietrznymi pompami ciepła.
Klienci wykazywali zainteresowanie pracami nawet 
w okresie zimowym, czemu sprzyjały warunki po-
godowe. Ciekawostką jest dość dziwne zjawisko, in-
westorzy tzn. deweloperzy, np. w niektórych obsza-
rach w warszawie, nie mogą podłączyć się nowym 
budynkiem do sieci ciepłowniczej lub gazowej, po-
mimo iż jest infrastruktura. w niektórych dzielnicach 
po prostu nie przyłączają już nowych odbiorców  
z uwagi na ograniczone moce przesyłowe istniejącej  

Sytuacja w branży i gospodarce w pierwszym kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. 
Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży instalacyjno-grzewczej, chociaż te wzrosty 
nie były już tak spektakularne, jak w niedalekiej przeszłości. Według zebranych z rynku opinii, osiągnięty wynik mógłby być 
jeszcze lepszy, gdyby niedające się we znaki problemy z zatrudnieniem – głównie z powodu braku fachowców w wykonawstwie. 
W Q1 2019 w dalszym ciągu umacniał się rynek wymian starych urządzeń grzewczych na nowe. Burza medialna na temat 
konieczności ograniczania niskiej emisji dała także widoczny wzrost świadomości społeczeństwa, co do zagrożeń z tego tytułu, 
to oczywiście cieszy, chociaż w dalszym ciągu jest jeszcze dużo do zrobienia. Daje się jednak zauważyć pewne spowolnienie  
w budownictwie, przekładające się na uspokojenie sytuacji w branży.

Sytuacja w branży instalacyjno- 
-grzewczej w Q1 2019

JanuSz Starościk

Grupa produktowa Tendencja Q1 2019 do Q1 2018
Gazowe kotły wiszące ogółem 22%
Gazowe kotły wiszące kondensacyjne 27%
Gazowe kotły wiszące konwencjonalne -22%
Gazowe kotły stojące ogólnie 19%
Gazowe kotły stojące kondensacyjne 23%
Gazowe kotły stojące konwencjonalne -11%
Gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u. -8%
Olejowe kotły stojące ogólnie -18%
Olejowe kotły stojące kondensacyjne -6%
Olejowe kotły stojące konwencjonalne -24%
Kotły na paliwa stałe bd
kolektory słoneczne 101%
pompy ciepła 81%
zasobniki i bufory 81%
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tłów stojących odnotowano dość znaczne wzrosty, 
które w i kwartale 2019 wyniosły od ok. 25% do po-
nad 30% w zależności o rodzaju kotła. Także w gru-
pie kotłów stojących absolutnie dominującą pozycję 
mają kotły kondensacyjne. w Q1 2019 odnotowano 
znaczny, bo ponad 60% spadek sprzedaży kotłów  
z tzw. wymiennikiem kondensującym. Pomimo niż-
szej ceny, w świetle spadku cen rynkowych na typo-
we kotły kondensacyjne, trudno mówić o jakimś roz-
woju tego segmentu rynku.

Kotły olejowe. dalszy spadek sprzedaży o ok. 15%. 
spadek sprzedaży dotyczy przede wszystkim kotłów 
konwencjonalnych, ponieważ w wypadku olejowych 
kotłów kondensacyjnych ten spadek wyniósł ok. 6%. 

Kotły na paliwa stałe. Mocne wyhamowanie w Q1 
w segmencie kotłów na paliwa stałe. Jest to zjawi-
sko naturalne w tej branży, choć w tym roku dodat-
kowo pogłębione przez kilka czynników: nieefek-
tywne działanie programu „Czyste Powietrze”, jego 
czasowe wstrzymanie na początku roku oraz zapisy 
regulaminu, które częściowo odstraszają potencjal-
nych nabywców. dodatkowo, od lutego obowiązuje 
znowelizowana i uszczelniająca wersja rozporządze-
nia w sprawie jakości kotłów. Niestety nie pociągnę-
ła ona za sobą nowelizacji ustawy POŚ i iH, czego 
efektem jest brak, bądź bardzo niski wymiar kar za 
wprowadzanie wyrobów niespełniających rozporzą-
dzenia. uwidacznia się to w utracie rynku przez reno-
mowanych i uznanych producentów na rzecz pod-
miotów działających w szarej strefie. w porównaniu 
z Q4 2018 zanotowano znaczne spadki sięgające od 
30% do nawet 50% w przypadku niektórych produ-
centów. Jedynie w obszarze kotłów automatycznych 
na biomasę spadki mierzone rok do roku są mniej-
sze, nie przekraczają 20%. Jest to ogólna tendencja 
zwiększania się udziału kotłów na paliwa biogenicz-
ne: Q1 2017 udział kotłów peletowych w kotłach au-
tomatycznych wynosił ~ 15%, w Q1 2018 roku – po-
nad 30%, w Q1 2019 przekracza 40%.

w przypadku kotłów z zasypem ręcznym poziom 
sprzedaży mocno się obniżył, nawet o ponad 70%, 
przynajmniej w oficjalnej sprzedaży. Taka ocena rynku 
wydaje się być znacznie zaniżona z uwagi na sprzedaż 
kotłów pozaklasowych, tj. oficjalnie do c.w.u lub na 
biomasę niedrzewną, czego nie obejmuje żadna sta-
tystyka czy monitoring rynku. w wypadku oficjalnie 
sprzedawanych urządzeń, na tak niski poziom sprze-
daży kotłów zasypowych, wydaje się mieć wpływ 
uszczelnienie systemu i wyeliminowanie sprzeda-
wanych pozaklasowych kotłów. Osobnym proble-
mem jest brak wiarygodnej statystyki dotyczącej 
sprzedaży kotłów na paliwa stałe w Polsce. Jedną 
z przyczyn jest duże rozdrobnienie firm produkują-
cych takie urządzenia, drugą, niemniej ważną w wy-
padku dużych, bardziej świadomych producentów 
jest zmiana mentalności i podejrzliwego podejścia 
do tego typu badań. 

Pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne. w Q1 2019 
pompy ciepła odnotowały znaczące wzrosty sprze-
daży, które ogólnie można szacować na 80%. Naj-
większe wzrosty odnotowano w pompach powietrz-
nych, gdzie w skali kwartalnej w niektórych pozycjach  

infrastruktury. w takiej sytuacji klienci składają ze-
zwolenia na budowę na pompy ciepła powietrzne 
lub gruntowe nawet w wypadku budynków wielo-
rodzinnych. wzrostowy rynek dobrze wpływa na 
ceny transakcyjne. są one wyższe niż przed rokiem. 
Jedynym wyjątkiem są inwestycje deweloperskie 
w obszarze kotłów gazowych, gdzie ceny są stabil-
ne z lekką tendencją spadkową. Oprócz zachwytu 
producentów nad znakomitą sprzedażą pojawia-
ją się sygnały dotyczące braku mocy przerobowej 
firm budowlanych i wstrzymywanie prac instala-
cyjnych. Pojawiły się też bankructwa firm i znaczne 
zatory płatnicze. rezultatem takiej sytuacji jest to, 
że coraz częściej firmy ubezpieczeniowe (Hermes  
i Coface) wstrzymują limity kupieckie dla firm wyko-
nawczych. Pod koniec kwartału w hurtowniach moż-
na było zaobserwować mniejszy ruch.
reasumując: w pierwszym kwartale 2019 utrzymuje 
się w dalszym ciągu dobra koniunktura w budownic-
twie. szczególnie optymistyczne są nastroje wśród in-
westorów prywatnych – zapowiada się w najbliższym 
czasie utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju 
aktywności inwestycyjnej. Mimo napływu rąk do pra-
cy ze wschodu, nie zmienia się również temat prze-
ciążenia firm wykonawczych. To firmy wykonawcze 
dyktują warunki i wybierają „wygodne” zlecenia. in-
westorów dotyka problem opóźnień w realizacjach, 
a producentów – problem słabej kondycji finanso-
wej firm budowlanych. Obserwuje się coraz większe 
oczekiwania rynku w stosunku do programu Czyste 
Powietrze, PONE, POiiŚ, rPO, Kawka+. wzrost zain-
teresowania systemami fotowoltaicznymi pokazu-
je ścisłą zależność wyboru terminu rozpoczęcia in-
westycji od dostępnych programów pomocowych.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze rozpoczę-
ty przez NfOŚigw jest coraz bardziej rozpoznawa-
ny pomimo pewnych niedoskonałości, które nie są 
niczym nadzwyczajnym w fazie wprowadzania pro-
gramu. Brak decyzji, co do modyfikacji programu, 
ma negatywny wpływ na sprzedaż kotłów na paliwa 
stałe, bo inwestorzy czekają na informację, co do no-

wych zasad wsparcia dla tego typu urządzeń. dzię-
ki podejmowanym akcjom informacyjnym na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji wzrosło zainteresowanie 
nowoczesnymi technologiami grzewczymi, w tym 
OZE, zarówno pompami ciepła, jak także kolekto-
rami słonecznymi. Te ostatnie bardziej są widoczne 
w przetargach gminnych, organizowanych w efek-
cie dobrych praktyk z tego typu instalacjami w sa-
mej gminie lub „u sąsiada” szczególnie we wschod-
niej Polsce.
Pomimo dużego wzrostu rynku instalacyjno-grzew-
czego w dalszym ciągu obserwuje się spadek marży 
handlowej w hurtowniach, szczególnie na wrażliwych 
towarach. Tradycyjnie podstawowym czynnikiem 
transakcyjnym była cena. 

Gazowe kotły konwencjonalne. Po dużych spad-
kach w ostatnich dwóch latach, sprzedaż wiszących 
gazowych kotłów konwencjonalnych się ustabilizo-
wała, ale w Q1 2019 roku dał się zauważyć pierwszy 
od 2016 roku większy spadek na poziomie ponad 
20%, podobnie jak to miało miejsce już w Q4 2018 
roku. Podobnie sytuacja wyglądała w grupie kon-
wencjonalnych gazowych kotłów stojących, gdzie 
także odnotowano kilkunastoprocentowy spadek, 
szczególnie w kotłach o dużej mocy, jednak w odnie-
sieniu do wartości bazowej sprzedaż nawet kilkuna-
stu sztuk więcej daje efekt procentowego wzrostu.  
Tam, gdzie nie mogą zostać ze względów technicz-
nych w prosty sposób zainstalowane kotły konden-
sacyjne, montowane są w miejsce zużytych nowe ko-
tły konwencjonalne o lepszych parametrach. 

Gazowe kotły kondensacyjne. Także w tej grupie 
daje się zauważyć tendencja do poszukiwania ko-
tła o najniższej cenie. rynek gazowych kotłów wi-
szących został praktycznie zdominowany przez te 
urządzenia. wzrosty sprzedaży w grupie kondensa-
cyjnych kotłów wiszących w Q1 były podobne, jak 
w poprzednich kwartałach i osiągnęły poziom pra-
wie 30%. w grupie kondensacyjnych gazowych ko-

spiuG na zlecenie ministerstwa przedsiębiorczo-
ści i technologii podjął się próby tego zadania,  
co jest warunkiem koniecznym do opracowania 
systemu wsparcia dla tego segmentu rynku. Część 
z producentów pozytywnie zareagowała na ini-
cjatywę, przyłączając się do niej, kilku – niewielka 
liczba – odmówiło udziału, natomiast spora część 
zajęła postawę bierną. należy mieć nadzieję, że 
także ten segment rynku wzorem innych rodza-
jów urządzeń grzewczych przeewoluuje i będzie 
możliwe śledzenie tendencji rynkowych kotłów 
na paliwa stałe w oparciu o rzetelne dane rynko-
we, co jest też korzystne dla samych producen-
tów przy planowaniu ich działań.
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wyniosły nawet prawie dwuipółkrotność. w pompach 
do c.w.u. wzrosty były na poziomie prawie 30%. Pom-
py ciepła gruntowe w Q1 2019 odnotowały kilkuna-
stoprocentowy wzrost, co jest odwróceniem nega-
tywnego trendu z poprzednich okresów. 
w wypadku kotłów elektrycznych odnotowano dal-
szy wzrost zainteresowania tą technologią z uwagi 
na łatwość montażu i koszty instalacji. słabą stro-
ną są w tym wypadku koszty energii elektrycznej,  
co się zmienia diametralnie w wypadku wykorzysta-
nia producenckich źródeł energii elektrycznej. Ogól-
nie można odnotować dalszy ok. 10% wzrost sprze-
daży tych urządzeń rok do roku.
w elektrycznych urządzeniach grzewczych można po 
Q1 2019 roku wyznaczyć następujące trendy:
- podgrzewacze elektryczne przepływowe – stabili-
zacja poziomu sprzedaży;
- podgrzewacze elektryczne pojemnościowe – sta-
bilizacja poziomu sprzedaży;
- zasobniki c.w.u. – kontynuacja trendu wzrostowego;
- elektryczne kotły c.o. – kontynuacja trendu wzro-
stowego.

Kolektory słoneczne. w Q1 2019 można przyjąć 
wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych jako dwu-
krotny w odniesieniu rok do roku. sprzedawane są 
w ogromnej części kolektory płaskie, ale w grupie 
kolektorów próżniowych także nastąpiły w pierw-
szym kwartale ponad dwukrotne wzrosty. To wy-
nik realizacji inwestycji opartych o przetargi ogło-
szone w 2017 roku i rozstrzygane od początku 2018 
roku. w dalszym ciągu jednak brakuje komplekso-
wej strategii wsparcia rozwoju tego segmentu ryn-
ku. struktura rynku oparta w ogromnej większości 
na zamówieniach obiektowych powoduje ostrą wal-
kę konkurencyjną. Po zapaści w handlu detalicznym, 
widać pewne oznaki ożywienia także w tym segmen-
cie dystrybucji. Można założyć, że proporcje sprzeda-
ży to 80% poprzez inwestycje gminne i 20% poprzez 
tradycyjne kanały dystrybucji. w każdym bądź razie 
w dalszym ciągu brakuje stabilnego zaplecza rynko-

wego w postaci systemu sprzedaży detalicznej za 
pośrednictwem hurtowni instalacyjno-grzewczych.

Gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u. 
Tego typu urządzeń nie montuje się już w nowym 
budownictwie, istnieje tylko rynek wymian, który  
w Q1 2019 roku skurczył się o ok. 8-10%.

Podgrzewacze, zasobniki, bufory. w 2018 roku  
w ślad za zwiększonym zapotrzebowaniem na ko-
tły, wzrosło zapotrzebowanie na zasobniki i pod-
grzewacze do c.w.u. spowodowało to opóźnienia  
w dostawach tych produktów do odbiorców, co było 
sukcesywnie wyrównywane od początku 2019 roku.  
w grupie zasobników i buforów wzrosty można przy-
jąć na poziomie ok. 80%. Przy czym w Q1 odnotowa-
no prawie trzykrotny wzrost sprzedaży zasobników 
dwuwężownicowych, co jest odzwierciedleniem za-
potrzebowania na instalacje zasilane z kolektorów 
słonecznych i w układach hybrydowych. 

Grzejniki i inne elementy instalacyjne. w grzejni-
kach stalowych nastąpił lekki kilkuprocentowy wzrost 
sprzedaży w Q1 2019. w grzejnikach aluminiowych zno-
wu widoczne były duże rozbieżności co do rozwoju 
rynku, ponieważ wciąż nie ma w Polsce wiarygodne-
go monitoringu tej grupy produktów. Opinie z rynku 
mówiły z jednej strony o wzrostach na poziomie kilku-
nastu procent, jak też o podobnych spadkach. widać 
za to, że umacnia się tendencja coraz większego udzia-
łu w rynku zastosowania ogrzewania powierzchnio-
wego, gdzie wzrosty są szacowane średnio na pozio-
mie do 20% (segment rur wykorzystywanych do tego 
celu). Pewną ciekawostką jest ponad 40% wzrost sprze-
daży elementów do ogrzewania powierzchniowego 
w technologiach przeznaczonych do renowacji.  
Pozostałe elementy instalacyjne typu rozdzielacze, 
złączki itp. zanotowały sprzedaż na podobnym po-
ziomie lub z kilkuprocentowym wzrostem rzędu 5-6%. 
w pozostałych elementach instalacji grzewczych 
wzrosty są szacowane na poziomie 10-15%.

immergas nawiązał współpracę z jedną z najbar-
dziej prestiżowych polskich uczelni wyższych. firma 
została partnerem, organizowanego przez wydział 
Budownictwa, Architektury i inżynierii Środowiska 
Politechniki Łódzkiej, Pikniku Pracowników. Hasło te-
gorocznej edycji wydarzenia to „Akcja rewitalizacja”. 
impreza odbyła się 14 czerwca br. na terenie kam-
pusu uczelni. Takie działania immergas potwierdza-
ją zaangażowanie firmy we wspieranie edukacji oraz 
budowanie relacji z lokalną społeczności. 
– Immergas przykłada dużą wagę do popularyzacji 
nauki i wspierania szkolnictwa wyższego. Stąd de-
cyzja o zaangażowaniu w organizację Pikniku Pra-
cowników Politechniki Łódzkiej. Chcemy, aby nasza 
współpraca była długofalowa i polegała na wymia-

nie wzajemnych doświadczeń dla osiągnięcia obo-
pólnych korzyści – mówi Magdalena Oskiera, dyrek-
tor marketingu immergas.
Na uczestników Pikniku Pracowników Politechni-
ki Łódzkiej czekało mnóstwo atrakcji. Przygotowa-
no m.in. ekologiczne warsztaty tworzenia biżuterii, 
mydeł, zabawek i instrumentów. Był magik, zajęcia 
z	nauki	tańca,	kino	plenerowe…	
Najmłodsi mieli okazję pobawić się w suchym base-
nie z piłeczkami, na placu zabaw do skakania, wie-
ży do wspinaczek i zjeżdżalni. dodatkowo, zaplano-
wano malowanie buziek oraz warsztaty z rysunku  
i tworzenia miasta.
główną atrakcją imprezy był koncert cieszącego się 
ogromną popularnością zespołu LemON. 

Piknik Pracowników Politechniki Łódzkiej 
przy wsparciu Immergas
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Przepompownia Kessel Aqualift f xL w ustawieniu suchym prze-
znaczona jest do zabudowy na zewnątrz budynku. urządzenie zin-
tegrowane jest w nowoczesnej studzience Lw1000 dostępnej te-
raz nie tylko z włazem o średnicy 600 mm, ale także 800 mm, przy 
czym właz 800 mm może zostać zabudowany tylko tam, gdzie nie 
występuje ruch kołowy. Konserwacja i naprawa przepompowni  
w ustawieniu suchym jest o wiele bardziej higieniczna niż w ustawie-
niu mokrym, ponadto nie są tutaj wymagane dopuszczenia Atex.

keSSel

aqualift f Xl

Oferta firmy Viega obejmuje szereg produktów pozwalających 
na tworzenie stylowych realizacji. Można tu wymienić chociaż-
by dobrany kolorystycznie nowy odpływ liniowy Advantix Cle-
viva, nowe przyciski uruchamiające Visign for More i Visign for 
style oraz komplety odpływowe do wanien i brodzików z se-
rii Multiplex Trio, Multiplex i Tempoplex. Ponadto w przypad-
ku zestawu Multiplex Trio wanna napełniana jest przez korpus 
przelewu, dzięki czemu możemy zrezygnować z tradycyjnej 
armatury, która często zakłóca spójność aranżacji.
Viega oferuje zarówno szeroki wybór kolorów podstawowych, 
takich jak: miedź, złoto, szampan, antracyt czy stal nierdzew-
na, jak i oryginalną paletę kolorów specjalnych, pozwalających 
spełnić nawet najbardziej indywidualne potrzeby klientów. 
Jedynie od osobistych preferencji zależy to, czy ton łazience 
nada jeden wiodący kolor, czy też harmonijne połączenie kilku 
odcieni. Podobnie jak w przypadku innych elementów aranża-
cji wnętrza, również wybór kolorów powinien być zgodny z ca-
łościową koncepcją wzorniczą. Bogata paleta barw to również 
odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony projektantów, którzy 
stawiają obecnie na łazienki o „przytulnym” charakterze. 

Viega

Viega stawia na kolor

Pierwszym rozwiązaniem wchodzącym w skład oferty producenta jest  
PArOC Hvac Mat AluCoat – niepalna mata z wełny kamiennej przeznaczona 
do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej oraz akustycznej okrągłych 
lub prostokątnych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także ni-
skotemperaturowych kotłów, zbiorników oraz innych powierzchni cylin-
drycznych. Ze względu na bardzo niski współczynnik przewodności cieplnej 
w 0°C (λ0 = 0,034 w/mK), mata sprawdza się doskonale jako zabezpieczenie 
przewodów transportujących zimne lub ciepłe powietrze przed wymianą 
ciepła z otoczeniem, choć równie dobrze można stosować ją w instalacjach 
operujących w temperaturze do 250°C. fabrycznie wykonane jednostronne 
pokrycie maty ze wzmocnionej folii aluminiowej zapobiega kondensacji wil-
goci z powietrza na zewnętrznych lub wewnętrznych powierzchniach stalo-
wych kanałów, chroniąc instalację przed powstawaniem ognisk korozji.  
folia aluminiowa, pomimo minimalnej grubości, stawia opór równy war-
stwie powietrza o grubości 1500 metrów. wszystkie maty z serii PArOC 
Hvac charakteryzują się współczynnikiem oporu dyfuzyjnego pary wodnej 
(μ) = 200 (MV2 według EN 14303:2009). Kolejny produkt – mata PArOC Hvac 
Lamella Mat AluCoat, oprócz dobrych właściwości termoizolacyjnych, po-
zostaje mocna i sprężysta, znakomicie zachowuje pierwotną grubość  
i przylega szczelnie do izolowanych elementów – zarówno ostrych krawę-
dzi i narożników, jak i powierzchni wypukłych i wklęsłych.
samoprzylepna mata PArOC Hvac Lamella Mat AluCoat fix to rozwiązanie, 
które nie tylko spełnia wymienione wcześniej funkcje, ale gwarantuje szyb-
ki oraz bezproblemowy mon-
taż. Matę można łatwo przykle-
jać do izolowanych powierzchni, 
bez konieczności wykorzystania 
łączników mechanicznych, które 
przyczyniają się do powstawa-
nia mostków termicznych.
wszystkie maty z serii PArOC 
Hvac odpowiadającą klasyfikacji 
„wyrób niepalny”. Maty charak-
teryzują się ponadto wysokimi 
parametrami dźwiękochłonny-
mi i dźwiękoizolacyjnymi.

Paroc

maty z serii Paroc hvac

Przycisk uruchamiający do wC, odpływ prysznicowy i element kompletu 
odpływowego do wanny w modnym kolorze miedzi
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klimatyzatory serii 
Big Paci r32

Linia r32 Big PACi obejmuje modele o mocy od 20 do 25 kw. wszystkie jednost-
ki wykorzystują czynnik chłodniczy r32 i umożliwiają zastosowanie wodnego wy-
miennika ciepła. dzięki zmodernizowanej linii PACi r32 Panasonic oferuje rozwią-
zanie zgodne nie tylko z obecnymi, ale i przyszłymi regulacjami unii Europejskiej. 
Z kolei klienci, którzy przestawią się na systemy z nowym czynnikiem będą mo-
gli oszczędzać energię oraz koszty dzięki wyższej wydajności energetycznej r32 
– nawet do 10% (w porównaniu z r410A). Ponadto dzięki możliwości podłączenia 
wodnego wymiennika ciepła rozwiązanie jest przyjazną dla środowiska alternaty-
wą dla tradycyjnych zasobników, używanych często w małych sklepach lub biu-
rach. Za sprawą czynnika chłodniczego r32 linia Big PACi pozwala zredukować 
emisje niekorzystnych dla środowiska chlorofluorowęglowodorów (HfC).  
Zaprojektowane z myślą o łatwej instalacji jednostki wewnętrzne są mniejsze  
w porównaniu do linii Big PACi r410. głębokość urządzeń wewnętrznych zmniej-
szono do 230 mm. Jednostki utrzymują przy tym ten sam poziom wydajności 
oraz wysokie wskaźniki sEEr na poziomie 5,25 i sCOP 3,61.Linia PACi r32 ma roz-
dzielną jednostkę kanałową, którą można rozdzielić na część wymiennika ciepła  
i wentylatora, co ułatwia instalację w wąskich przestrzeniach, takich jak małe 
sklepy detaliczne. Ponadto kanałowe jednostki wewnętrzne są lżejsze nawet  
o 16 kg w porównaniu z konwencjonalnymi jednostkami kanałowymi Big PACi r410.
seria Big PACi r32 dostępna jest od maja 2019 r. 

PanaSonic

Bosch d3 – kompleksowa 
ochrona instalacji grzewczej

Koncepcja kompleksowej ochrony instalacji 
grzewczej Bosch d3 została stworzona i wpro-
wadzona po to, aby przez długi czas utrzymać 
maksymalną wydajność ogrzewania, a koniecz-
ność obsługi serwisowej zmniejszyć do mini-
mum. wszystko po to, aby redukować koszty 
eksploatacji i zwiększać komfort użytkowania. 
Niezwykle istotna jest tutaj jakość wody.  
To czynnik, który wpływa na płynną i ekono-
miczną pracę instalacji grzewczej i ma zasadni-
czy wpływ na długość okresu eksploatacji. 
demineralizacja, usuwanie osadów oraz sku-
teczne odpowietrzanie to trzy poziomy zabez-
pieczenia instalacji Bosch d3, dzięki którym 
przedłużona zostanie żywotność ogrzewania.
demineralizacja Bosch d3 zapobiega korozji  
i wynikającym z niej uszkodzeniom, jak również 
gwarantuje stałe natężenie przepływu czynni-
ka grzewczego oraz stałą wysoką wydajność 
ogrzewania.
istotne jest również stałe odpowietrzanie instala-
cji za pomocą separatorów powietrza Bosch d3. 
separatory powietrza Bosch d3 pracują w sposób 
automatyczny. instalacja jest odpowietrzana  
w sposób ciągły i nie wymaga ręcznej ingerencji.
Trzecim ważnym elementem dbania o insta-

lację grzewczą jest usuwanie osadów. Osady w wodzie grzewczej mogą po-
chodzić z resztek masy uszczelniającej, opiłków metalowych, piasku lub innych 
zanieczyszczeń. Z czasem może to powodować korozję instalacji grzewczej. 
dlatego tak ważne jest stosowanie separatorów magnetycznych. wszystkie se-
paratory magnetyczne Bosch d3 dostarczane są standardowo z izolacją ter-
miczną. Zapewniają mniejszą awaryjność pomp wskutek eliminacji zanieczysz-
czeń magnetycznych, dłuższy okres eksploatacji instalacji grzewczej, mniej 
awarii, długotrwałą oszczędność energii, a także mniejszy hałas.

BoSch

innowacyjne rozwiązanie firmy Arma-
cell, Armagel HT, to elastyczna i giętka 
mata izolacyjna wykonana z użyciem 
aerożelu krzemionkowego. wyjąt-
kowe właściwości aerożelu doceni-
ła m.in. amerykańska NAsA, wykorzy-
stując go do sprowadzenia na Ziemię 
fragmentu komety. Aerożel charakte-
ryzuje się bowiem ponadprzeciętny-
mi właściwościami termicznymi i akustycznymi, co czyni z niego 
doskonały materiał do zastosowań izolacyjnych. Jak sama na-
zwa wskazuje, jest to ciało stałe w którym płynny składnik żelu 
został zastąpiony powietrzem, przez co stało się suche i poro-
wate. Ponad 90% objętości aerożelu to pusta przestrzeń, dzięki 
czemu jest to najlżejszy materiał stały na świecie. Jest również 
1000 razy mniej gęsty od szkła i tym samym jest materiałem 
stałym o najniższej gęstości na świecie. wszystkie te właściwo-
ści sprawiają, że Armagel HT firmy Armacell jest 80% cieńszy niż 
konkurencyjne produkty izolacyjne oraz wykazuje aż do 5 razy 
doskonalsze właściwości termiczne niż dostępne na rynku izo-
lacje. Jest to też produkt hydrofobowy i oddychający – odpycha 
wodę, jednocześnie pozwalając wydostać się parze, dzięki cze-
mu jest w stanie utrzymać instalację suchą, skutecznie ograni-
czając ryzyko wystąpienia kondensacji i korozji na rurach (Cui).
innowacyjna mata Armagel HT firmy Armacell może być wy-
korzystywana jako izolacja termiczna i ochronna rur, zbiorni-
ków i kanałów (w tym kolanek, kształtek, kołnierzy itp.)  
w morskich instalacjach wydobywczych, instalacjach prze-
mysłowych (ropa naftowa i gaz) oraz w instalacjach urządzeń 
technologicznych. Produkt nadaje się do zastosowania w wy-
sokiej temperaturze z maksymalną temperaturą roboczą do 
650°C i spełnia wymogi normy C1728. 
izolacja występuje w formie arkuszy w rolkach o grubości 5, 
10, 15 i 20 mm i szerokości 1,5 m.

armacell

armagel ht – elastyczna 
mata aerożelowa 
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Kolekcja Memento Villeroy & Boch została teraz dodatkowo uzupełniona o niezwykle wytrzymałą ceramikę  
TitanCeram oraz siedem kolorów do wyboru, w tym Concrete, który barwą nawiązuje do modnego trendu imi-
towania betonu. Krawędzie i kształty są jeszcze wyraźniej podkreślone i dynamicznie zarysowane, dzięki  
TitanCeram. To wyjątkowe tworzywo pozwoliło na stworzenie kolekcji kompletnej, składającej się z ośmiu wer-
sji umywalek, bidetu i toalety. Produkty z kolekcji Memento 2.0 są dostępne w kolorach, które podkreślą dizajn 
nowoczesnej łazienki. wśród dostępnych opcji są: white Alpin, star white i glossy Black, wszystkie z innowacyj-
ną powierzchnią CeramicPlus. są one także dostępne z matową powierzchnią Titanglaze, dodatkowo uzupeł-
nione o kolory stone white, Ebony i graphite. 
Hitem aranżacyjnym będą umywalki stawiane na blacie w kolorze Concrete – wyglądem imitujące surowy beton. 
Prostokątne wzornictwo toalety i bidetu pokreślone przez precyzyjne linie zostało uzupełnione o innowacyjne tech-
nologie directflush i Aquareduct. directflush to technologia umożliwiająca szybkie i dokładne płukanie, które obej-
muje całą miskę. woda jest wykorzystywana w sposób wydajny, precyzyjny i bez wylewania jej poza kołnierz. system 
Aquareduct zużywa o 1,5 litra mniej wody niż standardowe miski wC, bez uszczerbku na dokładności płukania. 

Villeroy&Boch

nowa wersja memento 2.0

http://www.instalreporter.pl
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