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Jubileusz Buderusa – 25 lat obecności marki na polskim rynku

25 lat temu w Polsce rozpoczęła swoją działalność mar-
ka Buderus należąca do Grupy Bosch Thermotechnik 
Gmbh – obecnie największego producenta systemów 
grzewczych w Europie. 
Jak to się zaczęło? Firma Bosch rozpoczęła budowę 
struktur handlowych w Polsce w 1992 roku. dwa lata 
później, w maju w 1994 roku rozpoczęła swoją działal-
ność Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. – spółka-cór-
ka Buderus Gmbh. Pierwszymi produktami produkowa-
nymi przez Buderus były kotły żeliwne. Stanowiły one 
90% obrotu. Już 4 lata od startu działalności w Polsce 
marka obchodziła swój podwójny jubileusz – 100-lecie 
pierwszego patentu Buderusa na członowy kocioł grzew-
czy z żeliwa szarego i 50-lecie wytwarzania regulatorów.
Wkraczając na rynek w 1994 roku, Buderus sprzedawał 
ok. 400 kotłów rocznie. Teraz jest to ok. 17 500 urządzeń. 
Obecnie najwyższą dynamikę sprzedaży uzyskują od-
nawialne źródła ciepła – głównie pompy ciepła. Przez te 
lata marka bardzo rozwinęła się technologicznie. 25 lat 
temu Buderus jako jedyny na rynku opatentował tech-
nologię Thermostream, umożliwiającą pracę bez regu-
lacji temperatury wody na powrocie.
Aktualnie udział kotłów kondensacyjnych w sprzedaży 
stanowi min. 95% udziału w sprzedaży, a coraz większe 
znaczenie w sprzedaży ma automatyka – inteligentne 
sterowanie cyfrowe z możliwością zarządzenia urządze-
niami z poziomu smartfona.
Istotną rolę w rozwoju marki pełnią również szkolenia. 
Na początku czerwca br. Buderus otworzył nowocze-
sne, zmodernizowane Centrum Szkoleniowe dla insta-
latorów, serwisantów, handlowców oraz projektantów. 
Cały obiekt dostosowany jest do aktualnych nowocze-
snych wizualizacji marki Buderus.
Klienci cenią markę Buderus przede wszystkim za wyso-
ką jakość produktów. Marka była wielokrotnie nagradza-
na zarówno przez instytucje i stowarzyszenia branżowe, 
jak również przez samych konsumentów. Trzy razy mar-
ka została uhonorowana wyróżnieniem Super Marka.  

Na przestrzeni lat Buderus został również doceniony za 
nowoczesne rozwiązania technologiczne, otrzymując ty-
tuł Lider Nowych Technologii. Buderus może pochwalić 
się również takimi wyróżnieniami, jak Budowlana Marka 
Roku (trzy tytuły), Złoty Instalator czy Konsumencki Lider 
Jakości. A to tylko niektóre z przyznanych nagród i tytułów.
Obecnie Buderus zapewnia kompleksową ofertę inno-
wacyjnych systemów grzewczych o mocy od 2,0 kW do 
1,85 MW. Oferta obejmuje kotły: stojące, wiszące, kon-
wencjonalne i kondensacyjne. Źródłem paliwa może 
być: gaz lub olej. Ważną rolę w asortymencie marki  
Buderus odgrywają także systemy wykorzystujące ener-
gię odnawialną: kolektory słoneczne i pompy ciepła.  
W ofercie Buderus można znaleźć także systemy regu-

lacji, grzejniki, elementy wyposażenia kotłowni i insta-
lacji c.o., bloki energetyczne oraz podgrzewacze c.w.u.
– Nasze bogate portfolio to źródło naszego sukcesu. Przez 
ostatnie lata zaobserwowaliśmy znaczącą zmianę w świa-
domości naszych klientów, jeśli chodzi wybór urządzeń 
grzewczych. Użytkownicy coraz częściej zwracają uwagę 
nie tylko na parametry, ale również na ekologiczny aspekt 
urządzenia, wygląd oraz komfort zarządzania za pomo-
cą smartfona. Przez te 25 lat odpowiadaliśmy na aktual-
ne potrzeby naszych klientów i właśnie dzięki temu udało 
nam się zbudować silną markę. Planujemy dalej rozwijać 
nasze portfolio w oparciu o najnowsze trendy technolo-
giczne w branży grzewczej – podsumował Krzysztof Cie-
mięga, dyrektor generalny Bosch Termotechnika.

Jak być leniwym –  
najlepiej z technologią

Ani niższe rachunki, ani bezpieczeństwo, nie są taką mo-
tywacją do instalacji systemu smart home, jak to, by żyło 
się łatwiej. A przynajmniej tak wynika z badań przeprowa-
dzonych przez serwis PCMAG na grupie ponad 2000 osób.  
Blisko 40% respondentów deklaruje, że to co ich zachę-
ca do zakupu asortymentu dla inteligentnego domu to 
możliwość zdjęcia z siebie dodatkowych obowiązków.
W majowym badaniu PCMAG zapytano respondentów 
o ich preferencje względem tej technologii, czyli co naj-
bardziej im się podoba, jeśli chodzi o korzystanie z urzą-
dzeń przeznaczonych dla inteligentnego domu. Naj-
wyższy wynik, bo aż 37% uzyskała odpowiedź, że to 
po prostu znaczne ułatwienie życia. Internet rzeczy uła-
twia stworzenie inteligentnego domu, w którym moż-
na zdalnie sterować ogrzewaniem, zasilaniem, zamka-
mi drzwi czy garażu, światłami, czy nawet zraszaczami, 
korzystając jedynie ze smartfona i aplikacji. ułatwiło 
to także monitorowanie domu z dowolnego miejsca.  
Nic więc dziwnego, że na kolejnym miejscu z 21% udzia-
łem znalazło się bezpieczeństwo. 
Identycznym wynikiem może pochwalić się kolejna od-
powiedź: zwiększenie efektywności energetycznej, któ-
ra wg 21% respondentów jest główną korzyścią wynika-
jącą z posiadania urządzeń inteligentnego domu. 
Co może być zaskakujące, biorąc pod uwagę skalę oszczęd-
ności, na końcu stawki, z wynikiem wielkości 14%, zna-
lazły się zyski finansowe. Właściciel domu uzbrojonego  
w technologię smart home, która pozwala na sterowa-
nie warunkami temperaturowymi i samodzielne dosto-
sowanie komfortu cieplnego, bez trudu może zmniejszyć 
zużycie energii elektrycznej, gazowej lub wody. 
W tym celu wystarczy możliwość sterowania za pomo-
cą aplikacji, a sumienny gospodarz może wykorzystać 
tę moc, aby zredukować sporą część z miesięcznych ra-
chunków za media. 
Źródło: Rettig heating

http://www.instalreporter.pl


Jak polityka energetyczna wpłynie na koszty energii? 

Największym problemem w polskiej energetyce jest 
trwały, wzrostowy trend kosztów. Przy ustawowo za-
mrożonych cenach energii w 2019 roku (na poziomie 
czerwca 2018 r.) i w sposób ciągły narastających kosz-
tach, nie będzie możliwości uniknięcia wysokiego wzro-
stu cen w 2020 roku, przynajmniej dla firm, w szczegól-
ności dla MŚP i samorządów. dalszy wzrost kosztów  
i cen energii (perspektywa 2-3 lat) będzie musiał być roz-
łożony na wszystkich odbiorców energii, w tym na go-
spodarstwa domowe, ale także na przemysł, rolników, 
spółki użyteczności publicznej i dodatkowo pociągnie 
za sobą wzrost cen żywności i usług dla ludności.
Instytut Energetyki Odnawialnej bazując na założe-
niach projektu KPEiK (który jest najbardziej aktual-
nym i wiążącym dokumentem kreującym przyszłość 
sektora energetycznego w Polsce) oraz uwzględ-
niając istniejącą infrastrukturę, inwestycje oraz po-
litykę energetyczną rządu RP, które są głównymi 
czynnikami decydującymi o kosztach, cenach i ta-
ryfach na energię elektryczną, przygotował model 
kosztów wytwarzania energii i prognozę średnio-
rocznych cen energii elektrycznej („Średniookre-
sowa prognoza kosztów wytwarzania i cen ener-
gii elektrycznej do 2040 roku”).
Przeprowadzona analiza prowadzi do jednoznacznych 

wniosków – nieunikniony jest bezwzględny wzrost kosz-
tów wytwarzania energii i taryf. Sumaryczny koszt gene-
racji energii stabilnie wzrasta, osiągnie 80 mld zł (ceny 
stałe z 2018 roku, bez inflacji) w 2040 roku i będzie mu-
siał być przeniesiony w taryfach dla odbiorców energii.
Wzrost cen energii najpierw spowodowany jest głównie 
przez ceny uprawnień, w dalszym okresie przez nakłady 
inwestycyjne. Przy istniejących założeniach KPEiK naj-
większe wzrosty kosztów wytwarzania energii dokona-
ły się częściowo w 2018 roku, koszty rosną nadal (nawet 
jak w pełni nie mają przełożenia na ceny, które wzrosną 
spektakularnie w 2020 roku). Z uwagi na długotermino-
we skutki wcześniejszych decyzji, nawet ewentualna 
zmiana kosztotwórczej polityki energetycznej nie wpły-
nie istotnie na zmianę wyników prognozy kosztów, przy-
najmniej do 2030 roku.
Jednocześnie jednak analizy potwierdziły, że nawet po-
zostając w ramach miksu energetycznego zapropono-
wanego w KPEiK (nie zmieniając go na bardziej efektyw-
ny), istnieje możliwość dalszej optymalizacji w zakresie 
energetyki odnawialnej, której wprowadzanie do mik-
su energetycznego i pełne wykorzystanie obniża koszty 
energii. Nawet nie zmieniając miksu, ale zakładając bar-
dziej realny rozwój technologiczny oraz wpisanie krajo-
wej polityki energetycznej w stabilne ramy polityki uE 

niosące niższe ryzyko ekono-
miczne i inwestorskie, możli-
we jest obniżenie jednostko-
wych kosztów wytwarzania  
o 3,7% w 2026 roku i do 8,5% 
w 2040 roku. W zaproponowa-
nym miksie energetycznym 
każdy ewentualny dodatko-
wy megawat mocy wiatro-
wej lub fotowoltaicznej obni-
ża koszty energii z krajowego 
systemu energetycznego.
Więcej na www.ieo.pl ���������������������
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Instalator OZE – program firmy Hewalex

Firma hewalex istnieje w branży OZE od 30 lat. Wszyst-
kie produkty wprowadzane do oferty związane są z wy-
korzystaniem energii odnawialnej oraz poprawą efek-
tywności energetycznej. Nowy Program Partnerski 
Instalator OZE skierowany do instalatorów jest formą 
współpracy z firmami montującymi urządzenia hewa-
lex. Ma on na celu jeszcze większe podkreślenie zaan-
gażowania zarówno firmy, jak i jej partnerów w po-
prawę jakości powietrza, efektywności energetycznej  
i szeroko pojętego poszanowania środowiska natu-
ralnego. Program Instalator OZE zakłada przyznanie  

specjalnej premii za montaż instalacji osiągających wy-
soki efekt ekologiczny. 
Aktualnie w ramach Programu Partnerskiego Instalator 
OZE trwa Akcja Promocyjna „Wakacje z kolektorami”,  
dzięki której można dodatkowo uzyskać 30% bonusu  

do efektu ekologicznego uzyskanego za rejestrację 
zestawów solarnych z kolektorami płaskimi. Akcja 
trwa od 03.07.2019 do 26.08.2019, a jej szczegóły znaj-
dują się w Strefie Instalatora na stronie internetowej  
www.hewalex.pl.

Wyniki finansowe Bosch w Polsce za 2018

Grupa Bosch osiągnęła w Polsce w 2018 roku skonsoli-
dowany obrót w wysokości 5,4 mld złotych, co oznacza 
trzyprocentowy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. 
W 2018 roku Bosch zainwestował w Polsce ponad 660 
mln złotych. Inwestycje dotyczyły przede wszystkim roz-
budowy łódzkich zakładów produkcyjnych firmy BSh  
i centrów logistycznych we Wrocławiu i Łodzi – centrum 
logistyczne w Łodzi ma m.in. magazyn o powierzchni 
77 tys. m2 i własną linię kolejową. 
Bosch prowadzi w Polsce prace badawczo-rozwojowe  
w trzech ośrodkach. W fabryce układów hamulcowych  
w Mirkowie koło Wrocławia kilkudziesięciu inżynierów pra-
cuje m.in. nad doskonaleniem konstrukcji zbiorników pły-
nu hamulcowego. W łódzkim ośrodku firmy BSh eksperci 
pracują nad rozwiązaniami w zakresie pralnictwa i suszar-
nictwa, a w Rzeszowie – nad rozwojem drobnego AGd.
Wiele z tych przełomowych koncepcji jest współtwo-
rzonych w Polsce – m.in. w warszawskim Centrum 
Kompetencji IT prawie 300 osób pracuje w globalnych 
projektach, rozwijając oprogramowanie w obszarze 
zarządzania procesem, zarządzania danymi produktu, 

cyberbezpieczeństwa, Przemysłu 4.0 czy zarządzania 
relacjami z klientami. W 2019 roku planowane jest po-
większenie zespołu o kolejnych 90 ekspertów.

W 2018 roku działalność w Polsce rozpoczął dział Robert 
Bosch Engineering and Business Solutions (RBEI), 
który otworzył w Warszawie swoje europejskie centrum 
usług. Celem polskiego zespołu spółki jest wsparcie jej 
działalności w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, 
a także rozwój oferty usług w takich obszarach, jak te-
sty oprogramowania czy budowa maszyn.

dział Termotechniki, będący częścią dywizji Energy and 
Building Technology zakończył rok 2018 z bardzo do-
brym wynikiem, odnotowując dwucyfrowy wzrost ob-
rotów. Odpowiadając na potrzeby rynku, dział rozbudo-
wał Centrum Szkoleniowe Junkers-Bosch w Warszawie, 
poszerzając je o salę szkoleniową pomp ciepła. Termo-
technika poszerzyła także swoją ofertę, zarówno w ob-
szarze produktów elektrycznych, tj. pompy oraz pojem-
nościowe i przepływowe podgrzewacze ciepłej wody 

użytkowej, jak i produktów gazowych. W tym ostatnim 
segmencie wprowadzono na rynek nowe urządzenia 
spełniające najwyższe normy w zakresie poziomu emi-
sji tlenków azotu, zgodnie z dyrektywą ErP.

W roku 2019 Bosch spodziewa się osłabienia koniunk-
tury gospodarczej. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej 
w branżach i regionach istotnych dla Grupy Bosch, kon-
cern spodziewa się osiągnąć w bieżącym roku wynik 
lepszy od ubiegłorocznego. Niezależnie od krótkoter-
minowych prognoz ekonomicznych, Grupa Bosch in-
tensyfikuje swoje działania na rzecz ochrony klimatu  
i poprawy jakości powietrza. 
dlatego Bosch intensyfikuje swoje dotychczasowe dzia-
łania mające na celu redukcję emisji CO2. Jest pierw-
szym dużym przedsiębiorstwem przemysłowym, które 
zrealizuje ambitny cel, jakim jest osiągnięcie neutral-
ności pod względem emisji CO2 w ciągu zaledwie roku.  
Od roku 2020 Bosch nie będzie już pozostawiał po so-
bie śladu węglowego. 400 lokalizacji Bosch na całym 
świecie w 2020 roku będzie klimatycznie neutralnych.

Szkolenia OZE

Firma ON sp. z o.o jest certyfikowanym organizatorem 
szkoleń tematycznych w zakresie OZE. Posiada akredytację 
udT w zakresie fotowoltaiki oraz pomp ciepła, a także znak 
MSuES (Małopolskie Standardy usług Edukacyjno-Szko-
leniowych) wydawany przez Wojewódzki uP w Krakowie.
Obecnie rozpoczęła rekrutację na szkolenia w zakresie:
- audytu energetycznego: „Audytor Efektywności Ener-
getycznej w oparciu o ustawę o efektywności energe-
tycznej z dnia 20 maja 2016 roku (moduły: zarządca ener-
gią, system wsparcia wysokosprawnej kogeneracji)”;
- pompy ciepła: „Szkolenie w zakresie pomp ciepła w ra-
mach akredytacji udT z zagadnieniami energetyki cieplnej”;
- systemy fotowoltaiczne: „Monter instalacji fotowolta-
icznych wraz z uprawnieniami E i d. Szkolenie przygo-
towujące do egzaminu w udT”.
Powyższe szkolenia zostały opublikowane również  
w Bazie usług Rozwojowych, skąd również istnieje do-
finansowanie usługi do 80%. W przypadku osób, które 
chciałyby skorzystać ze szkoleń, a które zamieszkują, 
uczą się, bądź pracują na terenie województwa mało-
polskiego, dofinansowanie sięga 85%. 

http://www.instalreporter.pl
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Wakacyjna promocja w Programie Instalator

Od 1 lipca do 31 sierpnia w Programie Instalator trwa akcja 
promocyjna, która polega na tym, że podwajane są punk-
ty za zamontowanie poszczególnych urządzeń Viessmann. 
Punktowane są nie tylko urządzenia, ale również ich 
montaż w ramach pakietów opieki serwisowej (Basic, 
Comfort i Premium). Punkty są gromadzone na koncie 
każdego z instalatorów. Lipiec i sierpień to idealna oka-
zja, aby zebrać jeszcze więcej punktów, bo przyznawa-
ne są właśnie w podwójnej ilości. Od kilkunastu tygodni, 
w Strefie Instalatora pojawił się również Sklep z nagro-
dami, gdzie instalatorzy mogą wymieniać swoje punk-
ty na nagrody rzeczowe. Wśród nagród można znaleźć 
wiele akcesoriów i narzędzi niezbędnych w codziennej 
pracy instalatora, m.in. obcinaki do rur, poziomice, ze-
stawy bitów i wierteł, noże, torby, plecaki i kamizelki.
Punkty są ważne do końca roku, więc te zgromadzo-
ne w wakacje instalatorzy mogą wykorzystać nawet  
w późniejszym terminie.
Pobierz tabelę z liczbą punktów

W czwartek, 4 lipca, Rada Miasta przyjęła Strategię ada-
ptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 
z perspektywą do roku 2050. Strategia wyznacza poli-
tykę działań zapobiegających i łagodzących negatyw-
ne skutki zmian klimatu.

Warszawski Plan dla Klimatu – cztery filary
By złagodzić zmiany klimatu potrzebne są inwestycje  
w zieleń i zbiorniki magazynujące wodę, odnawialne 
źródła energii, ekologiczny transport publiczny oraz re-
dukcję emisji CO2.
Już teraz 40% Warszawy pokryta jest roślinnością. 
Lasy Miejskie otrzymują kolejne hektary pod zalesienia.  

Na 43 ha w ciągu najbliższych trzech-czterech pojawi się 
dodatkowe 310 tys. drzew. To m.in. działki przy ul. Pod-
kowy, Kłodzkiej, okolice ul. Parowozowej na Białołęce i 
obrzeża osiedla derby. dodatkowo tej jesieni ogrodni-
cy posadzą 7 tys. przyulicznych drzew, a obecnie trwa 
inwentaryzacja zieleni.
Miejskie budynki mają być wyposażane w panele fo-
towoltaiczne oraz w zielone dachy, bogate w krzewy  
i pnącza. Pierwsze kroki zostały już podjęte. W stycz-
niu Wodociągi Warszawskie podpisały umowę na bu-
dowę instalacji fotowoltaicznej, która może wypro-
dukować energię, wystarczającą na zasilenie 2600 
gospodarstw domowych. Instalacje o wartości 40 mln 

zł pojawią się do końca 2022 r. w oczyszczalni Czajka 
oraz na dachach stacji pomp „Powiśle” i pompowni 
„Nowodwory”. Miasto udzieli blisko 1700 dotacji na in-
stalacje OZE w Warszawie.
dzięki podjętej decyzji o zwiększeniu wydatków na przy-
łącza, wszystkie miejskie budynki mieszkaniowe, gdzie 
będzie to możliwe, Warszawa podłączy do ciepła miej-
skiego lub sieci gazowej. Takie zmiany czekają 267 bu-
dynków z 3590 mieszkaniami. dzięki temu w zasobie 
komunalnym nie będzie już kopciuchów.
Kluczowy jest też transport publiczny. Już dziś 50% pa-
sażerów w Warszawie jeździ środkami transportu pu-
blicznego, które nie emitują zanieczyszczeń – tram-

wajami, metrem, SKM czy autobusami elektrycznymi.  
do 2022 roku ten wskaźnik Warszawa chce podnieść 
do 60%, przede wszystkim po przez rozbudowę komu-
nikacji szynowej. Ostatnio stolica zakupiła 123 nowo-
czesnych tramwajów z opcją dokupienia 90 pojazdów.  
4 lipca odbyło się również otwarcie ofert na budowę li-
nii tramwajowej Światowida – Modlińska, a za kilka ty-
godni Warszawa podpisze umowę na kupno 130 auto-
busów elektrycznych.
Priorytetem miasta jest edukacja mieszkańców oraz 
współpraca ze światem biznesu i nauki.
Źródło: portal www.um.warszawa.pl
Pobierz dokument: kliknij

Warszawa: Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu przyjęty!

Pilotażowy program 
inwentaryzacji kotłów

Katowice zinwentaryzują wszystkie źródła ciepła stosowane 
na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody w dziel-
nicy Murcki. Projekt jest częścią pilotażu, w którym uczest-
niczy: Opoczno, Skała, Skawina, Zabrze, Karczew, Mszana 
dolna, Nowy Targ, ustroń i Katowice. W efekcie projektu 
pod nazwą „Zintegrowany system wsparcia polityk i pro-
gramów Ograniczenia Niskiej Emisji” (ZONE), mają zostać 
pozyskane dane, które będą wykorzystywane przy „wypra-
cowaniu na poziomie centralnym i lokalnym efektywnych 
programów wsparcia działań na rzecz czystego powietrza”. 
„Przykładowo będzie można oszacować wielkość potrzeb-
nych środków na wymianę źródeł ciepła” – informuje urząd 
Miasta Katowice. Samorząd zapewnia, że udział w projekcie 
jest dla miasta bezkosztowy. Powstała baza będzie aktuali-
zowana co roku podczas rocznych przeglądów budynków.
Źródło: samorząd.pap.pl
Pełna informacja: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/07/tabela-premii-PI-Viessmann-lipiec-sierpien-2019.png
https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/pMYfmDfBeRB2xQn
http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.srodowisko/191850/Stworza-baze--W-Katowicach-rusza-pilotazowy-program-inwentaryzacji-kotlow
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SCHELL SSC Bluetooth® z nagrodą 
German Innovation Award 

ukierunkowanie na potrzeby użytkownika i zapewnie-
nie wartości dodanej – moduł SChELL SSC Bluetooth® 
został zaprojektowany w taki sposób, by spełniać oby-
dwa te kryteria, dlatego Niemiecka Rada Wzornictwa 
przyznała mu złotą nagrodę German Innovation Award 
w kategorii „doskonałość w biznesie dla klienta – prze-
strzeń publiczna”. 
Wręczana już od 1953 roku prestiżowa nagroda Ger-
man Innovation Award przyznawana jest produktom, 
które przyczyniają się do rozwoju technologii i wpływa-
ją na jakość ludzkiego życia. Podczas oceny niezależne 
jury złożone z ekspertów w różnych dziedzinach bierze 
pod uwagę między innymi takie cechy, jak: innowacyj-
ność pod względem technicznym, trwałość i przyszło-
ściowy charakter. Moduł SChELL SSC Bluetooth® speł-
nia wszystkie te wymagania, jako inteligentne narzędzie 
dla instalatorów i administratorów budynków.
Moduł SChELL SSC Bluetooth® umożliwia szybką i łatwą 
parametryzację poszczególnych elementów instalacji 
wodnej. Podłączony tymczasowo do armatury elektro-
nicznej SChELL, pozwala na wygodne ustawienie za po-
mocą aplikacji na smartfon parametrów pracy armatury, 
np. czasu wypływu wody, odczyt aktualnych ustawień, 

jak również przeprowadzanie diagnostyki systemu. W ten 
sposób oferuje użytkownikom wartość dodaną, zgodnie  
z wymaganiami nie-
mieckiej nagrody 
za innowacyjność. 
Moduł SChELL SSC 
Bluetooth® oferuje 
jeszcze więcej opcji, 
gdy jest podłączo-
ny do armatury na 
stałe. Na przykład 
za pomocą kalen-
darza można pla-
nować spłukiwanie 
antystagnacyjne na 
poszczególne dni ty-
godnia, a nawet go-
dziny. dzięki temu 
moduł SChELL SSC 
Bluetooth® przyczy-
nia się do utrzyma-
nia najwyższej higie-
ny wody pitnej. 

Infrastruktura komunalna w 2018 roku (z danych GUS)

W Polsce w 2018 roku długość sieci kanalizacyjnej wzro-
sła o ponad 3,9 tys. km (o 2,5%), a liczba przyłączy ka-
nalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 60,1 tys. 
sztuk (o 1,8 %).
W 2018 r. sieć kanalizacyjna w Polsce osiągnęła długość 
160,7 tys. km, zaś liczba przyłączy do budynków miesz-
kalnych – 3,4 mln sztuk. W stosunku do roku ubiegłe-

go długość wybudowanej lub przebudowanej sieci ka-
nalizacyjnej zwiększyła się o ok. 3,9 tys. km, tj. o 2,5%, 
przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy o ponad 
60 tys. szt., tj. o 1,8%.
Na obszarach wiejskich znajdowało się 59,0% sieci ka-
nalizacyjnej oraz 45,4% wszystkich przyłączy kanali-
zacyjnych do budynków mieszkalnych. W porównaniu 

z rokiem poprzednim długość sieci na terenach wiej-
skich wzrosła o 2,8 tys. km (o 3%), a liczba przyłączy 
o prawie 31 tys. szt. (o 2,1%). W analogicznym okre-
sie w miastach wybudowano 1,1 tys. km sieci (wzrost 
o 1,7%) i zainstalowano ponad 29 tys. szt. przyłączy 
(wzrost o 1,6%).
W układzie wojewódzkim najbardziej znaczący przy-

rost sieci kanalizacyjnej w porównaniu z 2017 r. od-
notowano w województwach: lubelskim – o 3,8%, 
mazowieckim – o 3,6% oraz wielkopolskim – o 3,2%, 
najmniejszy zaś w zachodniopomorskim – o 0,1% oraz 
lubuskim – o 0,7%.
Źródło: GuS
Pełny raport: kliknij

Mapa Certyfikowanych Wykonawców Rockwool

Firma Rockwool przygotowała dla inwestorów indywi-
dualnych duże udogodnienie w zakresie poszukiwania 
profesjonalnych wykonawców ocieplających budynki 
wełną skalną. 
Z nową mapą Certyfikowanych Wykonawców każ-
da osoba budująca dom jest w stanie szybko i bez-
problemowo znaleźć wykonawcę świadczącego usłu-

gi najbliżej planowanej czy też trwającej już budowy. 
Mapa Certyfikowanych Wykonawców Rockwool to bez-
płatne narzędzie. umiejętności osób w bazie wykonaw-
ców są weryfikowane i poświadczone certyfikatami  
i uczestnictwem w szkoleniach Rockwool, ale przede 
wszystkim praktyką.
Mapa certyfikowanych wykonawców 

http://www.instalreporter.pl
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieruchomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna/infrastruktura-komunalna-w-2018-roku,10,2.html
https://www.rockwool.pl/wsparcie/znajdz-wykonawce/
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KAPE ma już 25 lat

W dniach 4-5 czerwca w Krakowie 
odbyły się uroczystości jubile-
uszowe 25-lecia Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A. Jubile-
usz ćwierćwiecza KAPE odbył się 
w ramach III. Międzynarodowe-
go Forum Energetyka, Transport 
i Środowisko, będącego częścią 
obchodów 100-lecia Akademii 
Górniczo-hutniczej.
Obchody rozpoczęła konferencja 
tematyczna „Efektywność ener-
getyczna szansą dla polskich 
gmin i przedsiębiorstw” z udzia-
łem przedstawicieli KAPE. Eks-
perci opowiadali m.in. o kierun-
kach modernizacji ciepłownictwa 
i efektywności energetycznej  
w polskiej gospodarce. Po prze-
rwie odbyły się warsztaty „Opty-
malizacja zużycia energii i za-
rządzanie energią w budynkach 
istniejących”. Warsztatom towa-
rzyszyły prezentacje Partnerów 
KAPE – Rockwool (pt. Termomo-
dernizacja a optymalizacja prze-
gród) i TAuRON Sprzedaż (pt. Za-
rządzanie energią sposobem na 
optymalizację kosztów).
Wieczorem w klubie Studio 
AGh miała miejsce uroczysta 
Gala 25-lecia KAPE, uświetnio-
na obecnością przedstawicieli 
parlamentu i świata nauki, part-
nerów i klientów oraz pracowni-
ków i współpracowników KAPE. 
Źródło: portal KAPE
Pełna relacja: kliknij

GUS w czerwcu opublikował raport 
„Ochrona środowiska 2018 roku”

W 2018 r. odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki na-
rodowej i ludności o 2% w porównaniu do roku poprzedniego, zmniej-
szyła się ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych 
o 0,3%, nastąpiła także redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych z za-
kładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza o 11% oraz ga-
zowych o 0,3%. 
Wzrosła natomiast o ok. 2% ilość wytworzonych odpadów.
W raporcie znalazły się ciekawe dane dotyczące m.in: 
- wody i ścieków (poboru i zużycia wody i ilości wytwarzanych ścieków);
- zanieczyszczenia i ochrony powietrza (emisji pyłów);
- odpadów (w tym odpadów komunalnych). W 2018 r. zebranych zosta-
ło 12,5 mln ton odpadów komunalnych (wzrost o 4,3% w porównaniu  
z 2017 r.). Na jednego mieszkańca przypadało średnio 325 kg zebra-
nych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 13 kg w porów-
naniu z rokiem poprzednim. Z gospodarstw domowych odebrano  
10,4 mln ton odpadów, co stanowiło 83,7% wszystkich wytworzonych 
odpadów komunalnych. 
Źródło: GuS
Pełny raport: kliknij

 
 

1 

INFORMACJE SYGNALNE 

28.06.2019 r. Ochrona Środowiska w 2018 r.  
 

W 2018 r. odnotowano spadek poboru wody na 
potrzeby gospodarki narodowej i ludności o 2% 
w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyła się 
ilość wytworzonych ścieków przemysłowych 
i komunalnych o 0,3%, nastąpiła także redukcja emisji 
zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie 
uciążliwych dla czystości powietrza o 11% oraz 
gazowych o 0,3%. Wzrosła natomiast o ok. 2% ilość 
wytworzonych odpadów. 

 

Woda i Ścieki  
Pobór i zużycie wody  

W 2018 r. odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności 
o 2% w porównaniu do poprzedniego roku (z 10,1 km3 do 9,9 km3). Największy udział w pobo-
rze wody (ok. 69%), przypadał na cele produkcyjne (6,8 km³, wobec 7,0 km³ w 2017 r.). Pobór 
wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz napełniania i uzupełniania stawów ryb-
nych uległ spadkowi o 6,1% i wyniósł 1 km3. Natomiast pobór wody na potrzeby eksploatacji 
sieci wodociągowej zwiększył się o 0,1 km³ i wyniósł 2,1 km³.  

Głównym źródłem zaopatrzenia gospodarki narodowej w wodę są wody powierzchniowe. Ich 
pobór w 2018 r. wyniósł 8,1 km³ i pokrył 82% potrzeb. Wody powierzchniowe wykorzystywane 
były głównie do celów produkcyjnych w przemyśle. Pobór wód podziemnych wyniósł 1,8 km³ 
i był zbliżony do poboru w 2017 r. 

Tablica 1.  Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności według źródeł poboru 

 

Wyszczególnienie 
2017 2018 

w hm3 

Ogółem 10080,6 9886,2 

Wody powierzchniowe 8353,7 8065,0 

Wody podziemne 1676,2 1772,6 

Wody z odwadniania zakładów górniczych oraz obiektów 
budowlanych (użyte do produkcji) 

50,7 48,6 

 
W 2018 r. zużycie wody wynosiło 9,4 km³, co stanowiło 98% wartości zużycia zanotowanego 
w ubiegłym roku. Analogicznie jak w latach poprzednich, największy udział w zużyciu wody 
na potrzeby gospodarki narodowej i ludności miał przemysł 72% (6,8 km3). Zużycie wody 
w rolnictwie i leśnictwie stanowiło 10% (1,0 km³) całkowitego zużycia wody na potrzeby go-
spodarki narodowej. Zużycie wody przez sektor komunalny, w ramach eksploatacji sieci wo-
dociągowej wyniosło 1,7 km3 (18%). W 2018 r. zużycie wody z sieci wodociągowej w gospodar-
stwach domowych wynosiło 1,3 km³ i wzrosło o 4,7% w stosunku do ubiegłego roku.  
 
Ścieki  
W roku 2018 ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających 
oczyszczenia kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym i wyniosła 2,2 km3, 
natomiast ilość ścieków nieoczyszczanych 0,1 km3. Ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczal-
niach z podwyższonym usuwaniem biogenów osiągnęła wartość 1,16 km3, co stanowi 55,6% 
ścieków oczyszczanych, natomiast ilość ścieków oczyszczanych mechanicznie wyniosła 
0,48 km3 (23,1% ścieków poddanych procesom oczyszczania). 
Część ścieków wymagających oczyszczania (4,9%) nie została poddana procesom oczyszcza-
nia. Ilość ścieków odprowadzonych bez oczyszczania w 2018 r. wynosiła 106,3 hm³, wobec 
106,6 hm³.  

 111,4 
Dynamika ilości odpadów 
komunalnych zebranych 
selektywnie w stosunku 
do roku poprzedniego 

 
W 2018 r. pobór wody wyniósł 
9,9 km³ 

W 2018 r. zużyto 9,4 km³ 
wody (98% wartości zużycia 
zanotowanego w ubiegłym 
roku) 

Ilość ścieków odprowadzo-
nych bez oczyszczania 
w 2018 r. wyniosła 106,3 hm³ 

Termomodernizacja budynków AGH w Krakowie. 
NFOŚiGW przekaże 5,7 mln zł dotacji 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej udostępni ze środków Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko łącznie niemal 5,7 mln zł na kompleksową 
termomodernizację dwóch budynków (d-13 i d-11) Akade-
mii Górniczo-hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Porozumienie przewiduje, że w obu budynkach AGh zo-
staną ocieplone ściany zewnętrzne, stropodachy, ściany 
przy gruncie, a także podłogi. Przewidziano również wy-
mianę okien, grzejników i zaworów termostatycznych. 

W budynku d-13 nastąpi wymiana instalacji centralne-
go ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz moderni-
zacja węzła cieplnego. Budynek d-11 uzyska nowe drzwi 
zewnętrzne i wiatrołap z oszkleniem. Zostanie także za-
montowana regulacja hydrauliczna instalacji c.o. oraz 
nowe oświetlenie LEd. dodatkowo obiekt będzie zabez-
pieczony przed gnieżdżeniem się ptaków.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://www.kape.gov.pl/blog/aktualnosci-1/post/obchody-25-lecia-kape-160
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5484/12/1/1/ochrona_srodowiska_w_2018.pdf
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1423,termomodernizacja-budynkow-agh-w-krakowie-nfosigw-przekaze-5-7-mln-zl-dotacji-ze-srodkow-europejskich.html
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Książka CIEPŁOWNICTWO Obliczenia. 
Projektowanie. Energooszczędność

do rąk czytelników Wydawnictwo Naukowe PWN odda-
je nowe, uaktualnione wydanie książki poświęconej sys-
temom ciepłowniczym i projektowaniu sieci cieplnych.  
III wydanie Ciepłownictwa zostało napisane przez cenio-
nego znawcę tematu – profesora Aleksandra Szkarow-
skiego. Prezentowana publikacja obejmuje cały zakres 
zagadnień naukowo-technicznych dotyczących dziedzi-
ny zaopatrzenia odbiorców w ciepło – zarówno dla pro-
jektantów, wykonawców, użytkowników. 
Z uwagi na poruszane w książce tematy jest ona podzie-
lona na 3 główne części:
1. Podstawy obliczeń i projektowania sieci cieplnych
2. Podstawy obliczeń i projektowania węzłów cieplnych
3. Oszczędzanie energii w ciepłownictwie
Książka ta, podobnie jak jej poprzednie wydania – do-
skonale wpisuje się w potrzeby rynku profesjonalnego – 
jest książką pierwszego wyboru dla inżynierów, instala-
torów, projektantów systemów ciepłowniczych, a dzięki 
swoim walorom podręcznika akademickiego pomaga 
studentom kierunków technicznych, takich jak Inżynie-
ria środowiska, Energetyka, Instalacje energii odnawial-
nej, Budownictwo itp.
Publikacja przeznaczona jest dla studentów studiów inży-
nierskich i magisterskich kierunku Inżynieria Środowiska 
i studentów kierunków pokrewnych jako podręcznik do 
przedmiotów „Sieci i Centrale Cieplne”, „Ekonomika Gospo-
darki Cieplnej”, „Sieci i Instalacje Cieplne” itp., jak również 
dla uczniów szkół zawodowych i techników uczących się 
przedmiotów zawodowych związanych z ciepłownictwem. 
Książka ta będzie również przydatna dla osób zajmują-
cych się projektowaniem, budową i eksploatacją sieci  
i centrali cieplnych, rozdziałem lub przesyłaniem ciepła 
oraz dla specjalistów odpowiedzialnych za planowanie 
i projektowanie systemów ciepłowniczych.
Prof. dr hab. inż. Aleksander Szkarowski jest profeso-
rem tytularnym w Polsce i w Rosji. Przez wiele lat był 

wykładowcą Leningradzkiego Instytutu Inżynieryjno-
-Budowlanego – słynnego LISI (obecnie Sankt-Peters-
burski Państwowy uniwersytet Architektury i Budow-
nictwa). Od 1998 r. pracuje na Wydziale Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej. Jest 
uznanym specjalistą w zakresie zwiększania sprawno-
ści i ekologiczności spalania paliwa, ochrony atmosfe-
ry oraz oszczędzania energii cieplnej. Opracował hipo-
tezę o pulsacyjnym mechanizmie gromadzenia tlenków 
azotu w turbulentnym płomieniu. Jest członkiem Prezy-
dium Międzynarodowej Akademii Badań Stosowanych 
oraz Towarzystwa Naukowego Passive and Low Ener-
gy Architecture, a także wielu organizacji i stowarzyszeń 
naukowych w Polsce, Rosji i ukrainie.

PGNiG i BOŚ pomogą w wymianie kotłów 
na gazowe

Pożyczka BOŚ Banku „Pełnym Oddechem” 
skierowana jest do osób zainteresowanych 
wymianą systemu ogrzewania na ekologicz-
ny, zasilany gazem ziemnym. Po programie 
dopłat do instalacji nowoczesnych kotłów 
gazowych to kolejne działanie PGNiG, które 
wspiera odbiorców modernizujących sys-
temy grzewcze.
– Sukces naszych dotychczasowych progra-
mów pokazuje, że Polacy chcą korzystać  
z gazu ziemnego do ogrzewania swoich do-
mów, dlatego rozwijamy ofertę spółki w kie-
runku kompleksowego zaspokojenia potrzeb 
z tym związanych. Dzięki współpracy z Ban-
kiem Ochrony Środowiska obecni i przyszli Klienci PGNiG 
Obrót Detaliczny mogą skorzystać z pożyczki na zakup oraz 
wymianę kotła gazowego lub termomodernizację – pod-
kreślił henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót detaliczny.
Obecni klienci PGNiG Obrót detaliczny wniosek o po-
życzkę mogą złożyć w oddziale Banku Ochrony Środo-
wiska, telefonicznie lub przez internet. W ich przypadku 
podstawą ubiegania się o pożyczkę jest ostatnia fak-
tura od PGNiG Obrót detaliczny. Natomiast przyszłych 
klientów zainteresowanych ofertą, PGNiG najpierw za-
prasza do swoich Biur Obsługi w celu podpisania umo-
wy na dostawę gazu oraz wypełnienia deklaracji przy-
stąpienia do programu.
– Okres letni, to najlepszy czas na wymianę systemów 
ogrzewania lub realizację projektów termomodernizacyj-
nych. Przygotowana przez Bank oferta dedykowana klien-
tom PGNiG Obrót Detaliczny to nasz kolejny produkt, który 
będzie miał realne przełożenie na działania zmierzające do 
poprawy jakości powietrza nad Polską i redukcji źródeł ni-
skiej emisji. Jest ona atrakcyjnym uzupełnieniem dla sze-
rokiej gamy naszych EKO-kredytów – podkreśla Bogusław 
Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Program „Pełnym Oddechem” jest kontynuacją dzia-
łań PGNiG na rzecz poprawy jakości powietrza w Pol-
sce. Wcześniej, w ramach programu „dofinansowanie 
nawet do 3000 zł” osoby zainteresowane wymianą pie-
ca wykorzystującego paliwo stałe na rzecz ogrzewania 
gazowego, mogły uzyskać dopłaty w kwotach 1000 zł 
lub w przypadku posiadaczy Karty dużej Rodziny nawet 
3000 zł. Akcja, która zakończyła się w maju tego roku, 
cieszyła się bardzo dużą popularnością, pula 12 tysię-
cy dofinansowań została wyczerpana, a PGNiG wypła-
ciło łącznie prawie 16 mln złotych. Realizacja programu 
pozwoliła na redukcję emisji CO2 o 80 tys. ton, zaś py-
łów o około 140 ton w skali roku.
Firma prowadziła także kampanię edukacyjną „Rodzi-
ce i dzieci, powietrze bez śmieci”, w której wzięło udział 
ponad 160 gmin i blisko 1000 szkół z całej Polski. Rów-
nolegle PGNiG realizuje program „Przełącz się na gaz”, 
w ramach którego od 2017 roku, wspólnie z samorzą-
dami, promuje zalety ogrzewania gazowego. Obecnie 
uczestniczy w nim ponad 50 miast i gmin z całej Polski.
Źródło: PGNiG
Pobierz dokument: kliknij

http://www.instalreporter.pl
http://pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/pgnig-i-bos-pomoga-w-wymianie-kotlow-na-gazowe/newsGroupId/10184
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FLOP SYSTEM sp. z o.o. kontynuuje działanie powstałej 
w 1989 roku spółki cywilnej i jest jedną z niewielu firm 
z 100% kapitałem polskim, działających w branży wen-
tylacyjnej nieprzerwanie od 30 lat.
Rozpoczynając od importu skandynawskich, elektrycz-
nych nagrzewnic powietrza, z czasem stała się jedną  
z bardziej rozpoznawalnych marek handlowych, zaj-
mujących się importem urządzeń wentylacyjnych i na-
grzewnic powietrza. Jako wieloletni wyłączny dystrybu-
tor, wprowadziła na polski rynek wyroby firm: Systemair, 
dantherm, Fresh, Manrose, Olimpia Splendid, Titon.
Milenium roku 2000 uczciła wdrożeniem Systemu Za-
rządzania Jakością ISO 9001 oraz przystąpieniem do 
unijnego projektu badawczo-rozwojowego, 
koordynowanego przez university of Cam-
bridge, a w latach 2006-2008 kolejnego, tym 
razem z university of Brighton.
FLOP SYSTEM zainicjował stosowanie w Pol-
sce takich, urządzeń jak: wentylatory kana-
łowe, kurtyny powietrza, rekuperatory, na-
wiewniki okienne, nawietrzaki ścienne i inne.
Jako pierwsza zaprezentowała w 2008 roku 
wentylator kanałowy Sentinel z silnikiem 
prądu stałego EC, przeznaczony do syste-
mów modulowanej wentylacji.

W roku 2014 FLOP SYSTEM rozpoczął działalność pro-
dukcyjną w systemie OEM, wprowadzając na rynek re-
kuperatory serii RekuEKO, przeznaczone dla budownic-
twa jednorodzinnego.
Na bazie zdobytego doświadczenia, skonstruowano 
i uruchomiono także produkcję wentylatorów zbior-
czych dachBOX oraz ściennych nawietrzaków akustycz-
nych w wersji glifowej, zaprojektowanych do współpra-
cy z systemem modulowanej wentylacji na żądanie, dla 
budownictwa wielorodzinnego, np. bardzo eleganckie 
nawietrzaki KAMELEON, wytwarzane w kooperacji ze 
szwedzką firmą Fresh, stanowią wyjątkowe połączenie 
estetyki z funkcjonalnością.

30-lecie FLOP SYSTEM

XXXIII sesja egzaminacyjna zakończona

3214 osób uzyskało uprawnienia budowlane w rezul-
tacie przeprowadzenia XXXIII sesji egzaminacyjnej. 
do testu przystąpiło 3977 kandydatów ubiegających 
się o uprawnienia budowlane. Liczniejsza była grupa 
osób przystępujących do egzaminu ustnego, gdyż li-
czyła 4158 osób wraz z kandydatami zdającymi w try-
bie poprawkowym. Zdawalność ogólna egzaminu  

w okręgowych izbach inżynierów budownictwa wy-
niosła 81,03%.
Najwięcej uprawnień w XXXIII sesji egzaminacyjnej uzy-
skali inżynierowie w specjalności konstrukcyjno-budow-
lanej – 1568, w specjalności instalacyjnej sanitarnej – 
558, w specjalności instalacyjnej elektrycznej – 412 oraz 
w specjalności inżynieryjnej drogowej – 365. Pozostałe 

specjalności reprezentowały się następująco: specjal-
ność inżynieryjna mostowa – 139; specjalność inżynie-
ryjna kolejowa obiekty – 73; specjalność inżynieryjna 
kolejowa sterowanie ruchem kolejowym – 23; specjal-
ność inżynieryjna hydrotechniczna – 34 i specjalność 
instalacyjna telekomunikacyjna – 42.
Patrząc na liczbę uprawnień nadanych w poszczegól-

nych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, to 
najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 
przyznano w Mazowieckiej OIIB (502), potem w Mało-
polskiej OIIB (326), Śląskiej OIIB (314), następnie w dol-
nośląskiej (260) i Wielkopolskiej OIIB (252)
Źródło: portal Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Pełna informacja: kliknij

Nowy program NFOŚiGW dla przedsiębiorców. 
Polska Geotermia Plus z budżetem 600 mln zł

Od 3 lipca br. można składać wnioski o dofinansowa-
nie w ramach nowego programu Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. 
Polska Geotermia Plus. Na wsparcie geotermalnych 
inwestycji zarezerwowano 300 mln zł dotacji i tyle 
samo pożyczek.

Program, skierowany wyłącznie do przedsiębiorców, 
ma przyczynić się do rozwoju i zwiększenia wykorzy-
stania zasobów geotermalnych w Polsce. Ogłoszony na-
bór ma charakter ciągły, co oznacza, że wpływające do 
NFOŚiGW wnioski oceniane będą na bieżąco.

Przedsięwzięcia, które mają szansę na dofinanso-
wanie, podzielono na obligatoryjne i fakultatywne. 
Wśród tych pierwszych są: budowa nowej, rozbudo-
wa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektro-
ciepłowni/elektrowni geotermalnej, opartej na źródle 
geotermalnym, lub modernizacja lub rozbudowa ist-
niejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/
elektrociepłownię/elektrownię geotermalną, opar-
tej na źródle geotermalnym, lub wykonanie lub re-
konstrukcja otworu geotermalnego z wyłączeniem 

pierwszego odwiertu badawczego. Fakultatywnie 
inwestycje kwalifikujące się do wsparcia w ramach 
nowego programu NFOŚiGW to na przykład moder-
nizacja sieci ciepłowniczych, poprawa efektywności 
energetycznej, instalacje OZE, wykonanie pierwsze-
go odwiertu badawczego.

Budżet programu to 600 mln zł z możliwością jego 
zwiększenia. Przewidziano dwie formy dofinansowa-
nia: dotacje – do 40% kosztów kwalifikowanych (do 50%  
w przypadku przedsięwzięć geotermalnych wykorzy-
stujących technologię ORC) oraz pożyczki – do 100% 
kosztów kwalifikowanych. W przypadku pożyczek – od 
1 do 300 mln zł – oprocentowanie wyniesie: WIBOR 3M 
+ 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie 
dłuższym niż 20 lat.
Program Polska Geotermia Plus będzie realizowa-
ny w latach 2019-2025, przy czym zobowiązania (ro-
zumiane jako podpisywanie umów) podejmowane 
będą do 2023 r., a wydatkowanie środków przewi-
dziano do 2025 r.
Źródło: NFOŚiGW
Szczegóły naboru: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4003-xxxiii-sesja-egzaminacyjna-zakoczona
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/polska-geotermia-plus/
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Giełda Towarowa Grupy Instal-Konsorcjum

II Giełda Towarowa Grupy Instal-Konsorcjum odbędzie się  
w dniach: 4-6 września 2019 r. w hali EXPO w Łodzi.
Giełda Towarowa Grupy Instal-Konsorcjum to ogólno-
polska impreza sprzedażowa skierowana do klientów 
hurtowni Instal-Konsorcjum. 
Celem tego wydarzenia jest przede wszystkim stworze-
nie bardzo konkurencyjnych warunków zakupowych dla 
firm instalacyjnych. Na tym jednak nie kończy się atrak-
cyjność tego miejsca.
Giełda Towarowa Grupy Instal-Konsorcjum to profesjo-
nalna platforma dla specjalistów, prestiżowe miejsce 
spotkań przedstawicieli producentów urządzeń grzew-
czo-instalacyjno-sanitarnych, konsorcjantów, a przede 
wszystkim doświadczonych instalatorów.

Giełda Towarowa Grupy Instal-Konsorcjum 
w Lliczbach:
•	ponad	2900	uczestników
•	ponad	100	dostawców
•	4000	m2 powierzchni
•	ponad	200	ofert	specjalnych

Nagrody, które można wygrać każdego dnia 
trwania Giełdy, to:
•	3	skrzynki	z	narzędziami	firmy	KNIPEX
•	3	nagrody	w	postaci	laptopów	DELL
•	3	nagrody	w	postaci	smartfonów	CAT	S-61
•	3	nagrody	w	postaci	voucherów	na	Weekend	Spa	dla	
2 osób
•	1	nagroda	główna	w	postaci	vouchera	na	„Wakacje	Ma-
rzeń”, o wartości 20 000 zł

Jak wziąć udział w Loterii:
1. Zarejestruj się na stronie gieldatowarowa.ik.pl w za-
kładce rejestracja.
2. Złóż zamówienia na produkty ze specjalnej Ofer-
ty Giełdowej w kwocie nie niższej niż 10 000 zł netto 
ceny katalogowej w wybranej hurtowni Instal-Konsor-
cjum w okresie 12.08-29.08.2019 r. oraz podczas II Gieł-
dy Towarowej Grupy Instal-Konsorcjum w dniach 04-
06.09.2019 r.
3. Przyjedź na Giełdę w dniach 04-06.09.2019 r., odbierz 
losy i zdrapkę, a następnie weź udział w losowaniu i wy-
graj atrakcyjne nagrody!

Szczegółowe warunki na stronie: 
gieldatowarowa.ik.pl

W przypadku chęci udziału w Giełdzie, należy kon-
taktować się z wybranym Konsorcjantem, gdyż wy-
magana jest wcześniejsza rejestracja.

Na uczestników tego 
wydarzenia czekają:

•	czołowi	producenci	 i	dystrybutorzy	towarów	
techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej oraz 
odnawialnych źródeł energii (OZE) z bardzo atrak-
cyjnymi warunkami zakupowymi,
•	ponad	100	wystawców,	którzy	specjalnie	na	
dzień trwania Giełdy zaplanowali premiery swo-
ich nowości wraz z licznymi konkursami,
•	Wielka	Loteria	Instal-Konsorcjum,	w	której	
można wygrać wiele atrakcyjnych nagród, na 
czele z nagrodą główną, którą jest Voucher na 
„Wakacje Marzeń”,
•	eksperci	z	bogatą	ofertą	szkoleniową,	która	
pozwoli poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe kwa-
lifikacje,
•	liczne	atrakcje	artystyczne,
•	bezpłatny	catering	dla	wszystkich	uczestników,
•	markowy	plecak	4F	w	prezencie	dla	każdego	
uczestnika Giełdy.

http://www.instalreporter.pl
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ze swojego przedwojennego know-how, AFRISO za-
projektowało nowoczesne pneumatyczne urządze-
nia do pomiaru poziomu, stosowane przeważnie  
w zbiornikach oleju opałowego. 
Specjaliści AFRISO opracowali również mechanizmy, 

które zabezpieczały przed przepełnieniem oraz roz-
wiązania monitorujące wyciek, ułatwiające bezpiecz-
ne przechowywanie produktów ropopochodnych.
Początek lat 60. XX wieku to okres intensywnej eks-
pansji AFRISO na rynki światowe. Pierwszym krokiem 

Historia AFRISO rozpoczęła się w niemieckiej  
Turyngii. Był rok 1869, kiedy Adalbert Fritz w mieście 
Schmiedefeld am Rennsteig założył niewielki warsztat. 
Po pewnym czasie do interesu dołączył syn Adalberta, 
Franz. Od tego momentu firma nazywała się Adalbert 
Fritz & Sohn (Adalbert Fritz i syn). Skąd wobec tego na-
zwa AFRISO, którą znamy do dzisiaj? To akronim słów 
z oryginalnej nazwy – skrót AFRISO był powszechnie 
używany w komunikacji telegraficznej biznesu pana 
Fritza. W jakiś czas później nazwa AFRISO przyjęła się 
w świadomości klientów i tak już pozostało do dziś.
Malownicze regiony Turyngii, w których działał Adal-
bert Fritz słynęły zwłaszcza z wyrobów ze szkła.  
Na początku działalności AFRISO wpisało się w tra-
dycje swojej małej ojczyzny. Przez pierwsze pół wie-
ku funkcjonowania firmy pracownicy koncentrowali 
się na produkowaniu szklanych termometrów oraz 
przyrządów medycznych i laboratoryjnych. Z czasem 
AFRISO przyjęło nowe rozwiązania technologiczne 
będące owocem rewolucji przemysłowej i propono-
wało klientom cienkościenne i pokryte metalem od-
powiedniki dotychczasowych produktów. 
Przełom nadszedł w roku 1920. Specjaliści AFRISO 
opracowali element pomiarowego manometru pusz-
kowego. Rozwiązanie, które szybko opatentowano, łą-
czyło w urządzeniu dwie membrany, kurczące się lub 
rozszerzające w zależności od panującego ciśnienia.  
AFRISO zmieniło profil działalności i skupiło swoje 

wysiłki na produkcji manometrów, urządzeń do po-
miaru ciśnienia krwi oraz regulatorów temperatury.
Po II wojnie światowej Franz Fritz – spadkobierca 
Adalberta – wraz ze swoim synem Georgiem zde-
cydowali się odbudować AFRISO w nowym miej-
scu. Początkowo firma mieściła się w Kleingartach.  
Później doszło do przeprowadzki do miasta Güglin-
gen, położonego w Badenii–Wirtembergii, gdzie  
AFRISO ma swoją siedzibę do dzisiaj. 
AFRISO aktywnie uczestniczyło w budowaniu boomu 
gospodarczego w Niemczech Zachodnich. Korzystając  

Rok 2019 to wyjątkowy czas dla firmy 
AFRISO, która obchodzi jubileusz 
150-lecia swojego założenia. 
Wiedzieliście, że ta znana firma 
ma tak długą i ciekawą historię? 
Zapraszamy do poznania jej bliżej!

150 lat w branży – poznajcie historię AFRISO

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 
Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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było skonstruowanie profesjonalnej sieci sprzeda-
ży obejmującej praktycznie wszystkie kraje Euro-
py Zachodniej. Z uwagi na powyższe okoliczności, 
postanowiono rozwinąć nazwę firmy – od tej pory 
funkcjonowała ona jako AFRISO Euro-Index. Pozycja 
rynkowa AFRISO stała się tak silna i stabilna, że nie 
zaszkodził jej nawet globalny kryzys naftowy w la-
tach 70. XX wieku. Przeciwnie, eksperci AFRISO wy-
korzystali niekorzystne okoliczności do opracowa-
nia imponującej gamy produktów służących pomocą  
w efektywnym i przyjaznym dla środowiska funk-
cjonowaniu systemów grzewczych. Rok 1972 stano-
wił kolejny przełom w działalności firmy. Wówczas 
wprowadzono na rynek pierwszy przenośny analiza-
tor spalin z kotłów grzewczych, który z miejsca stał 
się bestsellerem. Od tego czasu ciągle udoskonala-
ne elektroniczne przenośne przyrządy pomiarowe 
na trwałe zagościły w ofercie produktowej AFRISO, 
z każdym rokiem zyskując na znaczeniu.
W latach 80. XX wieku specjaliści AFRISO coraz inten-
sywniej pracowali nad rozwojem technik zaawan-
sowanej obróbki elementów plastikowych i hybry-
dowych mosiężno-poliamidowych. Efekt? AFRISO 
z sukcesem wprowadziło na rynki pierwszy kom-
paktowy system rozdzielaczy z poliamidu dla sys-
temów ogrzewania podłogowego oraz automatycz-
ne odpowietrzniki charakteryzujące się wyjątkową 
niezawodnością.
Po przemianach społeczno-gospodarczych na po-
czątku lat 90. XX wieku produkty AFRISO zawitały 
do Polski, gdzie klienci docenili ich jakość i nowa-
torskie rozwiązania techniczne. dynamicznie rosną-
ca popularność zaowocowała powstaniem firmy 
AFRISO-Euro-dynamika (Gliwice, 1997), która w 2007 
roku zmieniła nazwę na AFRISO Sp. z o.o. – właśnie 
to przedsiębiorstwo do dnia dzisiejszego jest zna-
nym i powszechnie wybieranym dostawcą rozwią-
zań branżowych w naszym kraju.
Chcecie wiedzieć więcej? Zainteresowała Was historia 
firmy AFRISO? Zapraszamy na stronę https://afriso.pl/,  
gdzie możecie zapoznać się nie tylko z przeszłością 
AFRISO, ale również zobaczyć, jakie rozwiązania tech-
niczne proponuje obecnie!

POBE o programie  
Czyste Powietrze

Organizacje skupione w POBE – Porozumieniu Bran-
żowym na Rzecz Efektywności Energetycznej – 
przyjmują z dużym niepokojem brak koniecznych, 
oczekiwanych przez beneficjentów reform w pro-
gramie priorytetowym Czyste Powietrze. Organi-
zacje branżowe podzielają stanowisko KE i Banku 
Światowego, że wąskim gardłem w programie Czyste  
Powietrze jest ograniczona do 16 punktów sieć ośrod-
ków upoważnionych do rozpatrywania wniosków  
i dystrybucji środków do beneficjentów. Program 
wymaga szybkiego poszerzenia bazy dystrybucji np.  
o jednostki samorządu terytorialnego na poziomie 
powiatów, gmin oraz włączenie do sieci banków. 
Jednocześnie organizacje działające w ramach poro-
zumienia wzywają do respektowania prawa w zakresie 
klas energetycznych urządzeń grzewczych w progra-
mie Czyste Powietrze i w innych programach wsparcia 
w Polsce. Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia (2017/1369) 
w sprawie etykietowania energetycznego określa  
jasno, że: „...w przypadku, gdy państwa członkow-
skie przewidują zachęty dotyczące produktu okre-
ślonego w akcie delegowanym, zachęty te dotyczą 
najwyższych dwu istotnie licznych klas efektywno-
ści energetycznej lub klas wyższych, określonych 
 w tym akcie delegowanym”.
Szczególnie w przypadku wspierania kotłów na pali-
wa stałe (rozporządzenie 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 
2015), ale również i pozostałych urządzeń grzewczych, 
nie są realizowane wymogi zawarte w rozporządze-
niu ramowym (2017/1369) i dostosowane są urzą-
dzenia mniej efektywne energetycznie i o wyraźnie 
niższych niż wymagane zapisami klasach energetycz-
nych, a oparcie się wyłącznie na wymogach ekopro-
jektu jest niewystarczające. 

http://www.instalreporter.pl
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jest „zaprojektować” dom, liczbę łazienek i przybo-
rów sanitarnych oraz wielkość terenu do nawadnia-
nia. dom domowi nierówny, ale możemy założyć, iż 
poniższe punkty czerpalne będą przypisane na każ-
de gospodarstwo domowe:

- bateria czerpalna zlewozmywaka (kuchnia),
- zmywarka do naczyń (kuchnia),
- głowica natrysku (łazienka),
- płuczka zbiornika WC (łazienka),
- bateria czerpalna do natrysków (łazienka), 
- bateria czerpalna do umywalki (łazienka).
Zapotrzebowanie na wodę bytową dla domu jed-
norodzinnego, który jest wyposażony w powyższą 
armaturę, wynosić będzie 0,54 l/s, co w przelicze-
niu = 1,94 m3/h. 
Wskazówka: aby przeliczyć jednostki miary prze-
pływu z litrów na sekund (l/s) na metry sześcienne 
na godzinę (m3/h), należy przemnożyć pierwszą war-
tość razy 3,6. 
Po ustaleniu wymaganego zapotrzebowania na 
wodę na cele socjalno-bytowe, warto zapewnić 
odpowiednie ciśnienia, z jakim woda będzie wy-
pływać. Słowo odpowiednie, oznacza nie za małe 

Postarajmy się podejść do tematu systemowo.  
Po pierwsze ustalamy potrzeby, czyli jak dużo wody po-
trzebuje dany obiekt? Następnie, w jaki sposób ją dostar-
czyć? A na koniec, jak utrzymać komfortowe warunki. 
W celu ustalenia zapotrzebowania na wodę najlepiej 

Woda w domu – o każdej porze, 
pod odpowiednim ciśnieniem

Różne sposoby na dostarczenie wody i utrzymanie ciśnienia 

Bartosz tywonek 

Żyjąc w XXI w. w erze cyfryzacji, prze-
mysłu 4.0, wirtualnej rzeczywistości 
i bezprzewodowej komunikacji takie 
rzeczy, jak ciepły grzejnik czy woda  
w baterii wydają się tak podstawowe, 
że zwracamy na nie uwagę najczęściej 
w momencie, gdy tego medium bra-
kuje lub nie ma go wystarczająco.  
Pamiętam z dzieciństwa przerwy  
w dostawie energii lub kilkudniowe 
braki wody podczas remontów ma-
gistrali. Było to jednak ponad 20 lat 
temu, a dziś nawet godzinna przerwa 
powoduje zamieszanie i dziesiątki tele-
fonów od mieszkańców. Jest to bardzo 
naturalne, ponieważ przyzwyczailiśmy 
się do sytuacji , gdzie po odkręceniu 
baterii płynie woda. Sam jej wypływ 
nie będzie do końca zadowalający, po-
nieważ my wymagamy jeszcze odpo-
wiedniego, satysfakcjonującego nas ci-
śnienia. Co więc stoi za tym, aby woda 
była komfortowo dostarczana do na-
szych punktów czerpalnych i jak mo-
żemy na to wpłynąć? Skupmy się na 
budownictwie mieszkalnym, domach 
jedno- i wielorodzinnych. 

http://www.instalreporter.pl
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Gdy ciśnienie w sieci jest na odpowiednio wysokim 
poziomie nie będzie potrzeby załączania pompy. 
Drugi przykład odnosi się do pracy z własnym 
ujęciem, np. studni kręgowej lub głębinowej. do-
bór pompy nie różni się w znaczący sposób, nie mniej 
różni się zakres typoszeregu urządzeń, których trze-
ba poszukiwać. Przede wszystkim do instalacji z po-
borem wody z niższego poziomu, czyli przy pracy ze 
studnią, niezbędne jest zastosowanie tzw. pompy 
samozasysającej. Pompy tego typu wyposażone są  

w dodatkowe wirniki z dyfuzorem pozwalające na za-
ciągnięcie wody z powietrzem z rurociągu ssawnego.  
W przypadku pomp tej konstrukcji, maksymalny po-
ziom zasysania nie powinien być większy niż 7 metrów.  
W przeciwnym razie może dojść do zapowietrzania 
się hydrauliki i spalenia pompy. dodatkowo na dnie 
rurociągu ssanego należy zainstalować kosz ssawny 
w celu zabezpieczenie pompy przez zaciągnięciem 
większych zanieczyszczeń oraz zawór stopowy za-
bezpieczający przed utratą wody z rurociągu ssanego. 

– ponieważ nikt nie lubi, jak woda „ledwo cieknie” 
z baterii, ale również nie za duże – ponieważ nie-
specjalnie komfortowym jest uderzenie ciśnienia 
po odkręceniu baterii. dodatkowo, zbyt wysokie 
ciśnienie może wpłynąć na awaryjność poszcze-
gólnych komponentów instalacji, w tym przede 
wszystkim armatury. 
Odpowiednia wartość ciśnienia będzie wiec składo-
wą takich czynników, jak: 
· różnica wysokości geometrycznej między osią przy-
łącza wodociągowego a najwyżej usytuowanym 
punktem czerpalnym (wysokość geometryczną 
instalacji); 
· suma start ciśnienia wynikająca z oporu, jaki sta-
wiać będzie wodna instalacja rurowa oraz zainsta-
lowana armatura (straty hydrauliczne);
· minimalne ciśnienie na wypływie z punktu czer-
palnego, np. z baterii lub deszczownicy (ciśnienie 
wypływu).
Przypomnienie: 1 bar ciśnienia to 10 metrów słupa wody. 
dla przykładowego budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego o dwóch kondygnacjach nadziem-
nych, bez podpiwniczenia, wysokość geometrycz-
na instalacji będzie wynosić ok. 5 m. Ciśnienie na 
wyjściu z punktów czerpalnych, takich jak głowi-
ca prysznica 1,5 bar, a opór instalacji wykonanej  
z rury PE-hd o długości ok. 35 m.b. rury i średni-
cach dN32 wynosić będzie ok. 0,2 bar. dodatkowo 
należy doliczyć około 0,5 bar strat ciśnienia na wo-
domierzu głównym np. skrzydełkowym oraz zawo-
rze antyskażeniowym dodatkowe 0,5 bar (w przy-
padku zasilania z sieci wodociągowej). Sumarycznie 
w bardzo uproszczonym obliczeniu otrzymamy  
= 3,2 bar. 

Ponieważ ustaliliśmy wymagania względem instala-
cji wodociągowej, możemy przejść do drugiego ele-
mentu, jakim jest określenie, w jaki sposób woda bę-
dzie dostarczana do budynku. 
Rozwiązania mamy dwa: 
– zasilanie z sieci wodociągowej lub
– własne ujęcie wodne. 
Jeżeli w okolicy działki znajduje się sieć wodociągo-
wa, można się do niej przyłączyć (niestety odpłat-
nie). Znając zapotrzebowanie, należy poprosić za-
kład wodociągowy w danym rejonie o informacje, 
jakie ciśnienia dyspozycyjne gwarantuje. W tym miej-
scu pojawia się pewien haczyk, zakład zazwyczaj od-
powiada, że wartość ta mieści się w zakresie między 
2-5 bar. Wahania te związane są z nierównomierno-
ścią rozbiorów w ciągu doby. W okresach największe-
go zapotrzebowania (zazwyczaj rano i wieczorem) 
możemy liczyć na dolną granicę ciśnienie dyspozy-
cyjnego. Jako użytkownik muszę przygotować in-
stalację tak, aby pracowała komfortowo również 
w przypadku spadku ciśnienia do 2 bar. W naszym 
przypadku zachować ciśnienie 3,2 bar, czyli podbić  
o ok 1,2 bar. Rozwiązaniem jest zastosowanie pompy 
wysokociśnieniowej, która będzie załączać się przy 
zbyt niskim ciśnieniu. Ponieważ jak zaznaczyłem na 
początku, ciśnienie nie powinno być zbyt wysokie, 
pompę dobieramy na wskazane powyżej parame-
try przepływu i wymaganego ciśnienia.
W przypadku pracy z zasilaniem bezpośrednim  
z sieci wodociągowej, należy przed pompą zamon-
tować wyłącznik ciśnieniowy, tak aby przy bardzo 
niskim ciśnieniu w sieci (zazwyczaj ok 1,2 bara) wy-
łączać pompę. Ma to za zadanie zabezpieczyć sieć wo-
dociągową przed ewentualnym podsysaniem wody 
w przypadku problemów z dostawami, a przy okazji 
zabezpiecza pompę domową przed ryzykiem pracy 
na sucho. drugi włącznik ciśnieniowy należy zainsta-
lować po stronie tłocznej. Jego zadaniem jest załą-
czanie pompy w przypadku spadku ciśnienia poniżej 
wartości 3,2 bar oraz wyłączanie w przypadku prze-
kroczenia wartości o ok. 1,5 bar wyższej, czyli 4,7 bar. 

Przykładowe zastosowanie pompy hydroforowej w domu jednorodzinnym (materiały Wilo Polska)

Możemy śmiało przyjąć, że dla insta-
lacji domowej, wymagane zapotrze-
bowanie na wodę to ok 2 m3/h oraz  
3 bary ciśnienia. 

http://www.instalreporter.pl
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Zalecenia dotyczące pracy ze ssaniem: 
•	rurociąg	ssący	należy	prowadzić	z	zachowaniem	
wzniosu w kierunku pompy (nie dopuszczając do 
powstawania pęcherzy powietrza);
•	zaleca	się	prowadzenie	jak	najkrótszych	rurociągów	
ssących (długi rurociąg = większe opory przepływu = 
mniejsza wysokość ssania), w możliwie prosty spo-
sób z pominięciem lewarów na trasie rurociągu;

•	należy	stosować	zawór	stopowy	(zapobiega	opróż-
nianiu się rurociągu ssącego);
•	należy	zastosować	odpowiednią	średnicę	przewo-
du ssawnego, tak aby zagwarantować prędkość prze-
pływu medium w zakresie 0,8-1,5 m/s. 
- Mała średnica rurociągu ssawnego wpływa na zwięk-
szenie oporów przepływu wody. Zaleca się, aby śred-
nica rurociągu była o jeden wymiar większa od śred-
nicy rurociągu tłocznego. 
- Zbyt duży przekrój rurociągu ogranicza natomiast 
sprawność zasysania pomp wirowych; 
•	nie	należy	stosować	innej	armatury	niż	filtr	oraz	za-
wór stopowy. 

Jak zapobiegać przenoszeniu się hałasu na ruro-
ciąg oraz konstrukcję budynku 
Na koniec warto zwrócić uwagę na wymagania mon-
tażowe. Pompa podczas transportu cieczy (do i z) 
generuje wibracje oraz hałas. Jest to przenoszone 
na różne punkty krytyczne. Punkty te można wy-
znaczyć jako miejsca: 
- gdzie pompa jest przymocowana do fundamentu,
- na łączeniach z rurociągiem. 
W przypadku montażu pompy na podłodze, koniecz-
ne jest zabezpieczenie przed przenoszeniem hała-
su, przez montaż elementów elastycznych pomię-
dzy płytą podstawy a podłogą. dodatkowo należy 
zwrócić uwagę na zastosowanie łączników punkto-
wych z wibroizolacją dla rurociągu oraz czy wykona-
ne jest sztywne przymocowanie do ściany lub sufitu. 
Przystępując do budowy domu lub modernizacji ist-
niejącej instalacji, warto zwrócić uwagę na warunki 
wodne w okolicy, czy sieć wodociągowa nie została 
mocniej obciążona przez budowę dodatkowych osie-
dli, co może wpływać na obniżenie komfortu pracy 
instalacji sanitarnej w danym budynku. dysponując 
działką z terenem, na którym może zostać zlokalizo-
wana studnia, warto wykorzystać taką możliwość  
i zbudować własne ujęcie. dobrą praktyką jest za-
pewnienie ciągłości dostawy wody dla mieszkań-
ców, a przecież: co dwa źródła, to nie jedno. 

Wysokociśnieniowa pompa wirowa hWJ 50 L 204 (pompa 
hydroforowa) dedykowana do domów jednorodzinnych. 
Parametry: przepływ 1,93 m³/h; wysokość podnoszenia 
27,24 m; maksymalne ciśnienie robocze 0,6 MPa; maks. 
ciśnienie dopływowe 0,1 MPa

Pobierz kartę katalogową

danfoss rozpoczyna globalną kampanię – tworzy 
markę Engineering Tomorrow, której zadaniem bę-
dzie komunikowanie roli danfoss w budowaniu lep-
szej przyszłości poprzez koncentrację się na mega-
trendach i zrównoważonym rozwoju.
– Po wprowadzeniu strategii wzrostu Going Great, ko-
lejnym naturalnym krokiem było poszerzenie silne-
go portfolio naszych marek o kolejną – Engineering  
Tomorrow. Firma Danfoss jest teraz potrzebna bardziej 
niż kiedykolwiek wcześniej, a proponowane przez nas 
rozwiązania będące bezpośrednimi odpowiedziami 
na megatrendy naprawdę zmieniają świat. Taką wła-
śnie wiadomość – jasną i przejrzystą – chcemy prze-
słać naszym klientom, politykom, interesariuszom, 
utalentowanym osobom poszukujących najbardziej 
interesującego miejsca pracy, a także naszym wspa-
niałym pracownikom, którzy dają z siebie wszystko 
każdego dnia – powiedział Kim Fausing – Prezydent 
i CEO danfoss.
Platforma marki Engine-
ering Tomorrow została uru-
chomiona w roku 2014 i od 
razu okazała się wielkim suk-
cesem. 5 lat później, marka 
ta stała się nieodłączną czę-
ścią firmy danfoss, otrzymu-
je od firmy silne wsparcie,  
a także odgrywa ważną rolę 
w wewnętrznej i zewnętrz-
nej komunikacji.
Klimat i ekologia to dwie naj-
ważniejsze kwestie na świe-
cie. danfoss znajduje się  
w samym centrum zielonych 
przemian, które mają aktu-
alnie miejsce.

– Chcemy rozmawiać o zrównoważonym rozwoju  
w odważny sposób i zdecydowaliśmy się wykorzystać 
w tym celu głos młodego pokolenia. Inicjatywa cha-
rakteryzuje się również dużym potencjałem w obszarze 
kreowania naszego wizerunku jako pracodawcy. Chcie-
libyśmy, aby inżynieria – oraz Danfoss – zajęły central-
ne miejsce w aktualnie następującej zrównoważonej 
transformacji. Osiągniemy to poprzez eksponowanie 
naszych kluczowych technologii oraz prezentowanie 
związanych z nimi studiów przypadku, co pozwoli na 
kojarzenie firmy Danfoss z tymi megatrendami, któ-
re są dla nas istotne – powiedział Mette Munk, szef  
danfoss Group Branding.
Centralną część nowej kampanii stanowi film re-
krutacyjny traktujący o kwestiach klimatycznych  
i ekologicznych, w którym głos zabierają liczne gru-
py młodych osób opowiadające również o dostęp-
nych rozwiązaniach i możliwościach.
Obejrzyj film

Nowy wymiar silnej marki Danfoss

http://www.instalreporter.pl
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https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/company/engineering-tomorrow/
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część sezonu grzewczego pracować z mocą grzew-
czą odpowiadająca aktualnemu zapotrzebo-
waniu na ciepło ze strony budynku. Stosowana  
w pompach ciepła Panasonic Aquarea technologia 
inwerterowa pozwala na szeroki zakres modulacji 
mocy grzewczej. Jednak powyżej pewnej tempera-
tury zewnętrznej zapotrzebowanie na ciepło ze stro-
ny budynku będzie mniejsze od minimalnej mocy  

pompy ciepła. W takim przypadku pompa ciepła pra-
cuje z minimalną wydajnością, a następnie wyłącza 
się, aby nie przegrzewać budynku. Jeśli różnica po-
między mocą minimalną a zapotrzebowaniem bu-
dynku jest zbyt duża, to cykle pracy pompy ciepła 
są zbyt krótkie. Taka praca pompy ciepła nazywa-
na jest taktowaniem i ma negatywny wpływ na ży-
wotność pompy ciepła, jak i zwiększa zużycie energii 
elektrycznej. Właściwy dobór mocy urządzenia jest 
podstawowym elementem umożliwiającym właści-
wą pracy pompy ciepła.

Pompa jak kocioł? Niekoniecznie!
Częstym błędem popełnianym przez instalatorów 
podczas pierwszego kontaktu z powietrzną pompą 
ciepła jest wybór urządzenia analogicznie do kotła 
gazowego czy stałopalnego. W przypadku stosowa-
nia konwencjonalnych źródeł ciepła, jako poprawne 
przyjmuje się zastosowanie źródła ciepła o większej 
mocy niż wynika to z charakterystyki energetycznej 
budynku. Takie podejście zupełnie nie sprawdza się 
podczas wyboru powietrznych pomp ciepła. 
W przypadku powietrznych pomp ciepła najczę-
ściej spotykamy się z dwoma trybami pracy. Tryb 
monowalentny – gdy pompa ciepła jest w stanie 
pokryć 100% zapotrzebowania budynku w warun-
kach projektowych (np. -20°C w 3 strefie klimatycz-
nej) oraz biwalentny, w którym pompa ciepła po-
krywa zapotrzebowanie na ciepło do określonej 
temperatury zewnętrznej, poniżej której włączane 
jest dodatkowe źródło ciepła. Temperatura ta na-
zywana jest temperaturą biwalencji lub punktem 
biwalentnym. Szczególnym rodzajem trybu biwa-
lentnego jest tryb monoenergetyczny równoległy, 
w którym poniżej temperatury biwalencji pompa 
ciepła nadal pracuje, a różnicę między mocą pom-
py ciepła a zapotrzebowaniem budynku pokrywa 
wbudowana elektryczna grzałka. To właśnie tryb 
monoenergetyczny równoległy uchodzi za właści-
wy i pozwala optymalnie wykorzystać właściwości 
powietrznych pomp ciepła.

Wsparcie to podstawa! 
Odpowiadając na zapotrzebowanie ze strony insta-
latorów, Panasonic prowadzi działania edukacyjne 
w zakresie charakterystyki, instalacji powietrznych 
pomp ciepła, a także zasad prawidłowego budowa-
nia instalacji centralnego ogrzewania tak, aby maksy-
malnie wykorzystać potencjał pomp ciepła Panasonic 
Aquarea. Jednym z kluczowych elementów szkolenia 

jest dobór właściwej pompy ciepła, dostosowanej do 
zapotrzebowania cieplnego budynku, zapewniającej 
wymagany komfort cieplny. Nie mniej ważnym od za-
pewnienia komfortu cieplnego jest taki wybór urzą-
dzenia, aby koszty eksploatacji były możliwie jak naj-
niższe, a żywotność urządzenia jak największa.
Aby spełnić te wymagania, właściwie dobrana po-
wietrzna pompa ciepła powinna możliwie największą  

Pompy ciepła powietrze-woda z tygodnia 
na tydzień zyskują coraz większa 
popularność. Według danych PORT PC 
liczba zainstalowanych w 2018 roku pomp 
ciepła powietrze-woda niemal dwukrotnie 
przewyższyła udział gruntowych pomp 
ciepła, podczas gdy jeszcze w 2014 na każdą 
zamontowaną pompę ciepła powietrze-woda 
przypadały dwie pompy ciepła czerpiące 
ciepło z gruntu. Tak gwałtowna zmiana 
trendów podyktowana jest ogromną różnicą  
w kosztach inwestycji przy jednoczesnym 
wzroście efektywności pomp ciepła powietrze- 
-woda. Duże zainteresowanie technologią 
powietrznych pomp ciepła ze strony inwestorów 
wymusza zmiany na rynku instalatorów.  

Wielu specjalistów, którzy przez lata zbierali doświadczenie w zakresie gruntowych pomp ciepła, a także kotłów stałopalnych  
czy na paliwa płynne, zostało postawionych przed koniecznością wprowadzenia do swojej oferty powietrznych pomp ciepła. 

Tabela doboru pomp ciepła 
Panasonic Aquarea

StaniSław Glodny
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właściwego rozwiązania, Panasonic przygotował ta-
belę doboru pomp ciepła. 
Celem przy tworzeniu tabeli doboru było sprawie-
nie, aby dobór pompy ciepła stał się czymś łatwym 
i szybkim. dzięki tabeli można w kilka sekund okre-
ślić, czy dany model pompy ciepła będzie odpowied-
ni dla zapotrzebowania danego budynku, określić 
do jakiej temperatury zewnętrznej pompa ciepła 
spełnia zapotrzebowanie na ciepło (punkt biwa-
lencji) oraz czy w skrajnych warunkach atmosfe-
rycznych moc pompy ciepła i wbudowanej grzałki 
jest wystarczająca. dzięki temu można wykorzy-
stać tabelę zarówno do doboru monowalentnego, 
jak i monoenergetycznego równoległego. Podczas 
tworzenia tabeli przeprowadzono symulację wa-
runków pracy dla wszystkich modeli pomp ciepła  
Panasonic Aquarea przy obciążeniu cieplnym od 
2,5 kW do 24,5 kW, przy różnych wartościach tem-
peratury zasilania: 35°C, 45°C i 55°C, odpowiednio 
do zastosowanego w budynku systemu ogrzewa-
nia. Każdorazowo uwzględniono zużycie 200 l cie-
płej wody użytkowej. Tabela umożliwia więc dobór 
urządzenia w nowych energooszczędnych budyn-
ków z ogrzewaniem podłogowym, jak i w przypad-
ku modernizacji, gdzie wymagana jest temperatu-
ra zasilania 55°C dla zasilenia grzejników. 

Kolor prawdę powie
Wszystkie pola w tabeli zostały oznaczone odpowied-
nim kolorem, aby umożliwić łatwe określenie właści-
wego doboru. Wszystkie pola, dla których tempera-
tura biwalencji zawiera się w sugerowanym zakresie 
-5°C do -13°C, a moc grzałki jest odpowiednia, zostały 
oznaczone kolorem zielonym. Pola, gdzie temperatu-
ra biwalencji jest niższa od -13°C zostały wyróżnione 

kolorem żółtym lub niebieskim – zależnie od typosze-
regu urządzeń. Pozostałe pola zyskały kolor czerwo-
ny, sugerując niewłaściwy wybór.
do tabeli doboru został również stworzony opis uła-
twiający interpretację otrzymanych wyników oraz 
wyjaśniający zasady wyboru optymalnego punk-
tu biwalentnego zależnie od strefy klimatycznej. In-
strukcja wraz z tabelą doboru stanowią narzędzie 
wystarczające do wykonania prawidłowego dobo-
ru pompy ciepła Panasonic Aquarea, dla większo-
ści przypadków, z jakimi może spotkać się instalator. 
Tym samym czas, który instalator musi poświecić na 
wykonanie prawidłowego doboru zostaje ograniczo-
ny do absolutnego minimum.

Podsumowując – co daje tabela doboru 
pomp ciepła?
Powstanie tabeli doboru pomp ciepła wpisuje się  
w model pracy zespołu A2W Panasonic, który opie-
ra się na przystępnym przekazaniu instalatorom wie-
dzy niezbędnej do budowania sprawnych energe-
tycznie instalacji centralnego ogrzewania, przy mi-
nimalizacji kosztów inwestycyjnych. Szanujemy czas 
instalatora, przekazując narzędzie wielokrotnie szyb-
sze od innych metod doboru powietrznych pomp 
ciepła. Tabela doboru wraz z opisem została umiesz-
czona w biuletynie serwisowym dla instalatora  
Autodiagnostyka 2019 i jest dostępna do pobrania 
w strefie instalatora www.PanasonicProClub.com  
w zakładce serwis/dokumenty.

Temperatura biwalencji – skąd, gdzie i po co?
To, w jaki sposób wybierać temperaturę biwalencji 
dla trybu monoenergetycznego określają wytycz-
ne VdI4546, które w Polsce zostały wydane jako 
Wytyczne PORT PC cz.7. Sugerują one wybór punk-
tu biwalentnego w zakresie temperatury od -5°C 
do -13°C stosownie dla każdej z pięciu stref klima-
tycznych na terenie Polski. Tak dobrana powietrzna 
pompa ciepła, dostarcza 97-98% ciepła w całym se-
zonie grzewczym, jednocześnie znacznie ogranicza-
jąc czas taktowania. Koszt pozostałych 2-3% ciepła 
dostarczanych przez grzałkę elektryczną jest niwe-
lowany poprzez zwiększoną sprawność pompy cie-
pła w okresie przejściowym tak, że koszty ogrzewa-
nia w ujęciu rocznym są takie same, jak w przypadku 
pompy ciepła dobranej monowalentnie, przy jedno-
czesnych niższych kosztach inwestycyjnych – mniej-
szy model pompy ciepła. dodatkowo pompa ciepła 
o mniejszej mocy potrafi osiągnąć niższą moc mini-
malną, co zwiększa czas pracy bez taktowania oraz 
pozwala zwiększyć jej żywotność.

Program doborowy? Można inaczej!
Aby umożliwić instalatorom właściwy dobór urządze-
nia, Panasonic udostępnia oficjalne oprogramowa-
nie doborowe Panasonic Aquarea designer. Program 
pozwala określić, na podstawie zadanych parame-
trów systemu grzewczego, odpowiednią moc i wy-
dajność pomp ciepła, dokonać doboru urządzenia 
ze względu na tryb pracy czy określić temperaturę 
biwalencji dla poszczególnych modeli. dodatkowo 
dla wybranego modelu prezentuje symulację kosz-
tów użytkowania w warunkach normalnych – może-
my wybrać dane pogodowe z bazy kilkunastu miej-
scowości na terenie Polski.
Panasonic Aquarea designer pozostaje nieocenioną po-
mocą na etapie projektowania instalacji. Elementem, któ-
ry wydaje się stwarzać instalatorom pewne trudności to 
określenie, jaka temperatura biwalencji jest właściwa, 
a także brak pewności, czy dany model będzie wystar-
czający podczas skrajnych warunków atmosferycznych. 
W odpowiedzi na potrzebę uproszczenia proce-
su doboru, a w konsekwencji ułatwienia wyboru  

Panasonic Marketing Europe Gmbh
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa
AirCon_Warsaw@eu.panasonic.com
www.aircon.panasonic.pl

r
e

k
l

a
m

a

Autodiagnostyka pompy ciepła 
powietrze-woda
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szym z nich jest montaż zwykłej zasuwy burzowej 
Staufix lub Staufix Control, która dodatkowo wy-
posażona jest w podajnik sygnału, emitujący pod-
czas przepływu zwrotnego ostrzeżenie wizualne  
i akustyczne. W ten sposób urządzenie umożliwia za-
wsze pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w piwnicy. 
Zasuwy wyposażone są w jedną lub dwie swobodnie 
zawieszone klapy, które zamykają się w wyniku prze-
pływu zwrotnego w kanalizacji i nie dopuszczają do 

wpłynięcia cofających się ścieków do pomieszczeń. 
Trzeba pamiętać o tym, że tego typu proste zasuwy 
burzowe przeznaczone są wyłącznie do ścieków bez 
fekaliów, a więc pochodzących z pralek, umywalek, 
pryszniców. Montując je na przewodach odprowa-
dzających ścieki z toalet, trzeba liczyć się zawsze z ko-
niecznością ich regularnego czyszczenia. Warto przy 
tym wybrać rozwiązanie dwuklapowe, dodatkowa 
klapa będzie stanowić dodatkowe bezpieczeństwo. 

Jak powstaje cofka?
Chmury deszczowe są przepełnione i tworzą się sil-
ne opady deszczu. Napierająca woda zamiast spły-
wać swobodnie do kanału, cofa się i wdziera do nisko 
usytuowanych pomieszczeń. dzieje się tak, ponieważ 
ze względów ekonomicznych i technicznych kanały 
dostosowane są do średnich opadów deszczu. Wów-
czas przy oberwaniu chmury kanalizacja mieszana 
bardzo szybko się zapełnia. Problem ten dotyczy  

inwestorów, właścicieli domów i firm remontowych, 
ponieważ to właśnie na nich spoczywa obowiązek 
zabezpieczenia budynku przed przepływem zwrot-
nym. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest montaż od-
powiedniego urządzenia przeciwzalewowego. 

Rozwiązania chroniące przed cofką
W ofercie KESSEL dostępne są różne rozwiązania 
chroniące przed tzw. cofką w kanalizacji. Najprost-

Zapobiegaj skutkom nawałnic  
z rozwiązaniami KESSEL

Zalane piwnice, podtopione garaże 
powoli stają się naszą codziennością. 
Powodem tego jest ocieplenie klimatu 
prowadzące do silniejszego tworzenia 
się pary na powierzchni ziemi. 

Zawór przeciwzalewowy z pompą Pumpfix F 

Zawór przeciwzalewowy StaufixControl 

http://www.instalreporter.pl
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i nie dopuszcza do przedostania się ścieków do we-
wnątrz budynku. Jeśli jednak przy zamkniętej klapie 
napływają ścieki, wówczas po osiągnięciu określo-
nego poziomu włącza się pompa, która zasysa ście-
ki i tłoczy je do kanału w kierunku przeciwnym do 
przepływu zwrotnego. 
Jeśli wymagają tego warunki budowlane, to alterna-
tywnie do zaworów przeciwzalewowych można za-
montować zwykłe wpusty podłogowe z zaworem 
zwrotnym np. Drehfix. Wpust odprowadza wodę  
z powierzchni podłogi i dodatkowo skutecznie chro-
ni pomieszczenia przed przepływem zwrotnym. 

Opcjonalnie takie zawory mogą być wyposażone  
w klapkę ze stali nierdzewnej, która dodatkowo chro-
ni przed dostaniem się gryzoni do budynku. 
W przypadku ścieków z toalet 100% bezpieczeń-
stwa i spokojny sen może zagwarantować wyłącznie  
automatyczny zawór przeciwzalewowy typu  
Staufix FKA, który ma dwie otwarte klapy blokują-
ce się automatycznie podczas wystąpienia cofki. In-
formacja o tym, co dzieje się w kanalizacji, zgłasza-
na jest za pomocą alarmu na szafce sterowniczej, 
umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu. 
Podobnym urządzeniem jest Pumpfix F, a jego do-
datkową zaletą jest możliwość korzystania z toalety 
także w sytuacji przeciążenia kanalizacji, a więc pod-
czas występowania cofki. Ma on jedną klapę otwartą.  
W momencie wystąpienia cofki, klapa zamyka się  

Kessel Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl
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Zawór przeciwzalewowy Staufix 

Automatyczny zawór przeciwzalewowy Staufix FKA
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Zabudowa rekuperatora… 

…w piwnicy (fot. 1)

Rekuperator może być zabudowany w piwnicy np. 
obok kotła grzewczego lub pompy ciepła. Powie-
trze zewnętrzne (Z) jest pobierane przez czerpnię 
ścienną, która powinna być usytuowana min. 2 me-
try nad poziomem terenu. Powietrze usuwane (u) 
jest bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną. W ra-
zie potrzeby można zastosować szacht przy ścianie 

dla wyprowadzenia powietrza usuwanego ponad 
poziom terenu. Zabudowa rekuperatora w piwni-
cy spotykana jest także w budynkach modernizo-
wanych. Mają one często tradycyjne pomieszcze-
nie kotłowni.

…na parterze (fot. 2)

Zwykle nowe domy jednorodzinne pozbawione są 
piwnicy, a kocioł grzewczy zostaje zabudowany  
w pomieszczeniu użytkowym lub gospodarczym. 
Podobnie może zostać zabudowany rekuperator. 
Czerpnia powietrza zewnętrznego (Z) oraz usuwa-
nego (u) może znajdować się bezpośrednio na ścia-
nie zewnętrznej. Należy zwrócić uwagę na zacho-
wanie bezpiecznej odległości pomiędzy czerpnią,  
a wyrzutnią powietrza. Korzystnie jest zabudować 
je na dwóch różnych ścianach – narożnych lub prze-
ciwległych. Pozwoli to unikać tzw. „spięcia”, czyli za-
sysania powietrza usuwanego z budynku.

…na poddaszu (fot. 3)

Poddasze budynku jest często wykorzystywane dla 
zabudowy rekuperatora. Stanowi zwykle niewyko-
rzystywaną przestrzeń, gdzie w swobodny sposób 
można dodatkowo poprowadzić przewody wenty-
lacyjne. Czerpnia powietrza może być zarówno da-
chowa, jak i ścienna. Powietrze może być usuwane 
najkrótszą drogą przez ścianę zewnętrzną. Nale-
ży pamiętać o zapewnieniu bezpiecznej odległość 
czerpni powietrza od kominów spalinowych, a tak-
że wywietrzników kanalizacji, aby nie dopuścić do 
pobierania wraz ze świeżym powietrzem zapachów 
i zanieczyszczeń.

Projektowane obecnie budynki jednorodzinne muszą spełniać coraz wyższe 
wymagania w zakresie efektywności energetycznej (WT 2017, WT 2021), a także 
wymagania komfortu i zdrowego mikroklimatu. Wymusza to stosowanie coraz 
bardziej złożonych systemów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej. W przypadku standardowych budynków o powierzchni 
użytkowej rzędu 100-140 m2, może to stanowić niemałe wyzwanie dla architekta  
i projektanta. W szczególności dotyczy to układu wentylacji mechanicznej,  
gdzie należy wybrać odpowiednie miejsce zabudowy centrali wentylacyjnej 
i rozprowadzić przewody powietrzne o dużym polu przekroju.

Gdzie zamontować 
rekuperator?

Wybór miejsca i zalecenia serwisowe

Zabudowa rekuperatora w piwnicy
Rekuperator może być zabudowany w piwnicy 
np. obok kotła grzewczego lub pompy ciepła. 
Powietrze zewnętrzne (Z) jest pobierane 
przez czerpnię ścienną, która powinna być 
usytuowana min. 2 metry nad poziomem 
terenu. Powietrze usuwane (U) jest 
bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną. W 
razie potrzeby można zastosować szacht przy 
ścianie dla wyprowadzenia powietrza 
usuwanego ponad poziom terenu. Zabudowa 
rekuperatora w piwnicy spotykana jest także w 
budynkach modernizowanych. Posiadają one 
często tradycyjne pomieszczenie kotłowni.

Z

U

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

Z

U

Zabudowa rekuperatora na parterze
Zwykle nowe domy jednorodzinne 
pozbawione są piwnicy, a kocioł grzewczy 
zostaje zabudowany w pomieszczeniu 
użytkowym lub gospodarczym. Podobnie 
może zostać zabudowany rekuperator. 
Czerpnia powietrza zewnętrznego (Z) oraz 
usuwanego (U) może znajdować się 
bezpośrednio na ścianie zewnętrznej. Należy 
zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznej 
odległości pomiędzy czerpnią, a wyrzutnią 
powietrza. Korzystnie jest zabudować je na 
dwóch różnych ścianach – narożnych lub 
przeciwległych. Pozwoli to unikać tzw. 
„spięcia”, czyli zasysania powietrza 
usuwanego z budynku.

Z

U

Zabudowa rekuperatora na poddaszu
Poddasze budynku jest często 
wykorzystywane dla zabudowy rekuperatora. 
Stanowi zwykle niewykorzystywaną 
przestrzeń, gdzie w swobodny sposób można 
dodatkowo poprowadzić przewody 
wentylacyjne. Czerpnia powietrza może być 
zarówno dachowa, jak i ścienna. Powietrze 
może być usuwane najkrótszą drogą przez 
ścianę zewnętrzną. Należy pamiętać o 
zapewnieniu bezpiecznej odległość czerpni 
powietrza od kominów spalinowych, a także 
wywietrzników kanalizacji, aby nie dopuścić 
do pobierania wraz ze świeżym powietrzem 
zapachów i zanieczyszczeń.
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i zasilające wg wymagań producenta. Należy uni-
kać instalowania rekuperatorów w pobliżu pomiesz-
czeń cichych jak sypialnia. Powierzchnia monta-
żu rekuperatora musi mieć masywną konstrukcję 
(np. ściana murowana > 200 kg/m2), dla uniknięcia 
przenoszenia drgań. dla stojących urządzeń zasto-
sować należy w razie zaleceń producenta podkład-
ki wibroizolacyjne.

Zalecenia dla prawidłowego prowadzenia 
przewodów powietrznych
Podczas planowania miejsca zabudowy dla rekupe-
ratora należy wziąć pod uwagę sposób prowadze-
nia przewodów powietrznych. Odległości pomiędzy 
rekuperatorem a czerpnią i wyrzutnią powietrza po-
winny być jak najmniejsze. Obniży to opory przepły-
wu powietrza, pomagając w utrzymaniu wymaganej 
wydajności rekuperatora przy jak najniższym zuży-
ciu energii elektrycznej. 
Pomieszczenie powinno być suche (nie zaleca się po-
mieszczeń, takich jak pralnia, czy łazienka), o tempe-
raturze min. 10oC z umiarkowanym przewietrzaniem 
(zalecana wymiana powietrza ok. 0,5 na godzinę). 
Ma to na celu unikanie kondensacji pary wodnej na 
przewodach wentylacyjnych oraz wewnątrz ich izo-
lacji cieplnej.

Rekuperator jako element urządzenia 
kompaktowego typu „ALL-IN-ONE” 
(fot. 6)

Najnowszym trendem budowy kompleksowych roz-
wiązań systemów grzewczo-wentylacyjnych są urzą-
dzenia typu „ALL-IN-ONE” („wszystko w jednym”). 
Zawierają one we wspólnej obudowie 3 główne 
komponenty: pompę ciepła, podgrzewacz ciepłej 
wody użytkowej oraz rekuperator. Takie rozwiąza-
nie cechuje się wysoką estetyką, wygodą i prosto-
tą montażu oraz co szczególnie ważne w domach 
o małej powierzchni użytkowej – oszczędnością 
miejsca zabudowy. dodatkowym atutem urządzeń 

„ALL-IN-ONE” może być zwiększony zakres współ-
pracy urządzeń. dotyczy to w szczególności pom-
py ciepła i rekuperatora. Ciepło zawarte jeszcze  
w powietrzu usuwanym z budynku może być wy-
korzystane przez pompę ciepła, podnosząc efek-
tywność energetyczną całego systemu grzewczo-
-wentylacyjnego.

Rekuperatory w systemie wentylacji 
zdecentralizowanej

Szczególnym rozwiązaniem jest system wentylacji 
zdecentralizowanej. Składa się on z pojedynczych 
rekuperatorów (minicentrale) instalowanych bez-
pośrednio w ścianach zewnętrznych. Mają one spe-
cjalną konstrukcję akumulacyjnych wymienników 
ciepła, które zależnie od kierunku przepływu po-
wietrza odbierają lub oddają ciepło. Jest to rozwią-
zanie polecane w przypadku trudności w zabudo-
wie rekuperatora i przewodów powietrznych, np. 
w budynkach modernizowanych, czy np. aparta-
mentach itp.

…w pomieszczeniu użytkowym (fot. 4)

Specjalne wersje rekuperatorów (np. Vaillant reco-
VAIR VAR 150) można umieszczać w ograniczonej 
przestrzeni zabudowy, np. w stropie podwieszo-
nym. Są to zazwyczaj rekuperatory o niższej wy-
dajności powietrza, a także obniżonym poziomie 
głośności pracy. Znajdują zastosowanie w miesz-
kaniach, apartamentach i małych domach jedno-
rodzinnych. dla tego rodzaju rekuperatorów oferuje 
się specjalne wykonanie czerpni i wyrzutni, które są 
umieszczone we wspólnej obudowie. Jej konstruk-
cja odpowiednio kieruje strumienie powietrza, za-
pobiegając ich mieszaniu.

Wymagania dla zabudowy 
rekuperatora – względy obsługi  
przez użytkownika i serwis (fot. 5)

Przy wyborze miejsca zabudowy rekuperatora, na-
leży przestrzegać wymagań zawartych w instrukcji 
montażu. Zachowanie określonej przez producen-
ta przestrzeni dla zabudowy rekuperatora, jest po-
dyktowane m.in. potrzebą swobodnego podłączenia 
przewodów powietrznych, a także odprowadzenia 
kondensatu (syfon, odpływ). Nie mniej istotne jest 
wzięcie pod uwagę potrzeb obsługi rekuperatora 
– czy to okresowej realizowanej przez serwis tech-
niczny, czy też wymiany filtrów realizowanej przez 
użytkownika. Warto wziąć pod uwagę tą ostatnią 
czynność. Wymiana filtrów zależnie od ich klasy oraz 
jakości powietrza zewnętrznego, jest wymagana za-
zwyczaj co 3÷6 miesięcy. Tak więc wybór pomiesz-
czenia będzie miał wpływ na łatwość dostępu do 
urządzenia i wygodę jego obsługi.
Należy pamiętać o doprowadzeniu w miejsce za-
budowy rekuperatora odpływu do kanalizacji (usu-
wanie kondensatu z powietrza). Zazwyczaj rekupe-
rator współpracuje z nadrzędnym sterownikiem,  
a czasem także z czujnikiem jakości powietrza – na-
leży więc doprowadzić przewody komunikacyjne  

Z

U

Zabudowa rekuperatora w 
pomieszczeniu użytkowym
Specjalne wersje rekuperatorów (np. 
Vaillant recoVAIR VAR 150) można 
umieszczać w ograniczonej przestrzeni 
zabudowy, np. w stropie podwieszonym. Są 
to zazwyczaj rekuperatory o niższej 
wydajności powietrza, a także obniżonym 
poziomie głośności pracy. Znajdują 
zastosowanie w mieszkaniach, 
apartamentach i małych domach 
jednorodzinnych. Dla tego rodzaju 
rekuperatorów oferuje się specjalne 
wykonanie czerpni i wyrzutni, które są 
umieszczone we wspólnej obudowie. Jej 
konstrukcja odpowiednio kieruje strumienie 
powietrza, zapobiegając ich mieszaniu.

Wymagania dla zabudowy rekuperatora - względy obsługi przez 
użytkownika i serwis
Przy wyborze miejsca zabudowy rekuperatora, należy przestrzegać 
wymagań zawartych w instrukcji montażu. Zachowanie określonej przez 
producenta przestrzeni dla zabudowy rekuperatora, jest podyktowane 
m.in. potrzebą swobodnego podłączenia przewodów powietrznych, a 
także odprowadzenia kondensatu (syfon, odpływ). Nie mniej istotne jest 
wzięcie pod uwagę potrzeb obsługi rekuperatora – czy to okresowej 
realizowanej przez serwis techniczny, czy też wymiany filtrów 
realizowanej przez użytkownika. Warto wziąć pod uwagę tą ostatnią 
czynność. Wymiana filtrów zależnie od ich klasy oraz jakości powietrza 
zewnętrznego, jest wymagana zazwyczaj co 3÷6 miesięcy. Tak więc 
wybór pomieszczenia będzie miał wpływ na łatwość dostępu do 
urządzenia i wygodę jego obsługi.
Należy pamiętać o doprowadzeniu w miejsce zabudowy rekuperatora 
odpływu do kanalizacji (usuwanie kondensatu z powietrza). Zazwyczaj 
rekuperator współpracuje z nadrzędnym sterownikiem, a czasem także z 
czujnikiem jakości powietrza – należy doprowadzić przewody 
komunikacyjne i zasilające wg wymagań producenta. Należy unikać 
instalowania rekuperatorów w pobliżu pomieszczeń cichych jak 
sypialnia. Powierzchnia montażu rekuperatora musi mieć masywną 
konstrukcję (np. ściana murowana > 200 kg/m2), dla uniknięcia 
przenoszenia drgań. Dla stojących urządzeń zastosować należy w razie 
zaleceń producenta podkładki wibroizolacyjne.

Przykład zaleceń producenta –
centrala wentylacyjna Vaillant 
recoVAIR VAR 260/VAR 360

Zalecenia dla prawidłowego prowadzenia przewodów powietrznych
Przy planowaniu miejsca zabudowy dla rekuperatora należy wziąć pod uwagę sposób prowadzenia przewodów 
powietrznych. Odległości pomiędzy rekuperatorem, a czerpnią i wyrzutnią powietrza powinny być jak najmniejsze. Obniży 
to opory przepływu powietrza, pomagając w utrzymaniu wymaganej wydajności rekuperatora przy jak najniższym zużyciu 
energii elektrycznej. Pomieszczenie powinno być suche (nie zaleca się pomieszczeń takich jak pralnia, czy łazienka), o 
temperaturze min. 10 oC z umiarkowanym przewietrzaniem (zalecana wymiana powietrza ok. 0,5 na godzinę). Ma to na 
celu unikanie kondensacji pary wodnej na przewodach wentylacyjnych oraz wewnątrz ich izolacji cieplnej.

Rekuperator jako element urządzenia kompaktowego typu „ALL-IN-ONE”
Najnowszym trendem budowy kompleksowych rozwiązań systemów grzewczo-wentylacyjnych są urządzenia typu „ALL-IN-
ONE”  („wszystko w jednym”). Zawierają one we wspólnej obudowie 3 główne komponenty: pompę ciepła, podgrzewacz 
ciepłej wody użytkowej oraz rekuperator. Takie rozwiązanie cechuje się wysoką estetyką, wygodą i prostotą montażu oraz 
co szczególnie ważne w domach o małej powierzchni użytkowej - oszczędnością miejsca zabudowy. Dodatkowym atutem 
urządzeń „ALL-IN-ONE”  może być zwiększony zakres współpracy urządzeń. Dotyczy to w szczególności pompy ciepła i 
rekuperatora. Ciepło zawarte jeszcze w powietrzu usuwanym z budynku może być wykorzystane przez pompę ciepła, 
podnosząc efektywność energetyczną całego systemu grzewczo-wentylacyjnego.

Vaillant recoCOMPACT exclusive. Urządzenie typu „ALL-IN-
ONE” składające się z pompy ciepła typu monoblok, 
podgrzewacza ciepłej wody użytkowej oraz rekuperatora

Rekuperator w systemie wentylacji zdecentralizowanej
Szczególnym rozwiązaniem jest system wentylacji 
zdecentralizowanej. Składa się on z pojedynczych 
rekuperatorów (mini-centrale) instalowanych bezpośrednio 
w ścianach zewnętrznych. Posiadają one specjalną 
konstrukcję akumulacyjnych wymienników ciepła, które 
zależnie od kierunku przepływu powietrza odbierają lub 
oddają ciepło. Jest to rozwiązanie polecane w przypadku 
trudności w zabudowie rekuperatora i przewodów 
powietrznych, np. w budynkach modernizowanych, czy np. 
apartamentach itp.
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System wentylacji z rekuperacją jeszcze 
do niedawna był luksusem, dostępnym 
dla nielicznych. W chwili obecnej staje 
się standardem, a nawet koniecznością. 
W nowym budownictwie oraz 
podczas modernizacji starych 
obiektów usuwa się wszelakie 
nieszczelności, np. poprzez montaż 
okien nieprzepuszczających 
powietrza, co uniemożliwia działanie 
tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej. 
Dodatkowo rekuperacja jest procesem 
wymuszonym mechanicznie, a przez to 
może być kontrolowana i występować 
będzie zawsze, gdy urządzenie będzie 
pracować. W przypadku wentylacji 
grawitacyjnej, zamknięcie nawiewnika 
plastikowego okna może pozbawić nas 
wentylacji. Dzięki odzyskowi ciepła  
z kolei znacznie zmniejszają się koszty 
eksploatacyjne budynku, które  
w przypadku wentylacji grawitacyjnej 
ponosimy na ogrzanie świeżego 
powietrza zewnętrznego.

Rekuperacja, czyli sposób  
na indywidualną wentylację domów

Sytuacja na rynku, rozwiązania, tendencje projektowe i rozwojowe

Paweł KoSzoreK
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spalinami, dymami, pyłami czy nawet pyłkami ro-
ślin, filtr powietrza wywiewanego zaś zabezpiecza 
urządzenie przed dostaniem się do jego wnętrza za-
nieczyszczeń mogących spowodować jego bezpo-
średnie uszkodzenie lub trwałe zabrudzenie. Najczę-
ściej też stosowane są filtry panelowe (zapewniające 
oszczędność miejsca), które dają się łatwo wymienić 
oraz czyścić domowymi sposobami.

b) wentylatory. Wentylatory powietrza nawiewa-
nego i powietrza wywiewanego zapewniają wy-
muszony ruch mas powietrza. W najnowszych jed-
nostkach stosuje się tylko wentylatory typu EC ze 
względu na oszczędność miejsca i bardzo niskie 
zużycie energii.

c) wymiennik odzysku ciepła – serce jednostki. 
Najczęściej stosowane są wymienniki obrotowe  
i wymienniki krzyżowo-przeciwprądowe, rzadziej 
zaś wymienniki krzyżowe (niższy poziom odzysku 
ciepła). Wymienniki zapewniają odzysk ciepła z po-
wietrza wywiewanego i przekazanie go do powie-
trza nawiewanego. Szczegółowy opis przedstawio-
no w punkcie 4.

Oprócz podstawowych komponentów, w domowych 
centralach wentylacyjnych, w zależności od produ-
centa i modelu, występują również: 

d) obejście wymiennika ciepła. Tzw. by-pass re-
alizowany jest najczęściej w formie zintegrowanej 
przepustnicy i umożliwiaj skierowanie powietrza ze-
wnętrznego obok wymiennika ciepła. Funkcja ta przy-
datna jest przede wszystkim dla tzw. free-coolingu, 
w którym chłodne powietrze zewnętrzne nie ogrze-
wa się na rzecz powietrza wywiewanego, co pozwala 
na uzyskanie lepszego efektu ochładzania pomiesz-
czeń przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia ener-
gii elektrycznej.

e) elektryczna nagrzewnica wstępna. Stosowa-
na jest często jako zabezpieczenie samego urzą-
dzenia w przypadku montażu urządzeń w rejo-
nach o niskiej temperaturze zimą. Warto pamiętać,  
że w normatywnej strefie IV dla Polski obliczeniowa 
temperatura zewnętrzna wynosi -24oC.

f) nagrzewnica wtórna – najczęściej jako akce-
sorium. Instalowana poza urządzeniem zapewnia  

Wentylacja mechaniczna domów jednorodzin-
nych i wielorodzinnych dziś już coraz częściej utoż-
samiana jest z rekuperacją. Nazwa ta odnosi się do 
urządzeń, o które jest oparta oraz ich głównych funk-
cji – central wentylacyjnych lub rekuperatorów.  
Ich główne funkcje to wymiana zużytego powietrza 
na nowe, czyli wentylacja oraz odzysk ciepła z po-
wietrza usuwanego, a więc rekuperacja.
uzdatnianie powietrza w domach z użyciem wspo-
mnianych urządzeń, czyli za pomocą wymuszo-
nego obiegu powietrza to metoda zaadaptowana  
z dużych rozwiązań przemysłowych oraz wentylacji 
bytowej dużych obiektów, np. obiektów biurowych. 
domowe centrale wentylacyjne mają wszystkie lub 
większość funkcji dużych central wentylacyjnych  
i oprócz dwóch głównych cech (wentylacji i odzysku 
ciepła) pozwalają również, w zależności od modelu, 
na ogrzewanie i ochładzania powietrza nawiewane-
go, kontrolę wilgotności względnej oraz filtrację po-
wietrza. Najnowsze urządzenia umożliwiają nadzór 
nad wszystkimi parametrów zdalnie, np. za pomo-
cą przeglądarki internetowej.

Ceny i koszty, czyli „ile to wszystko 
będzie kosztować?”

Niestety nie istnieje jednoznaczna odpowiedź na to 
pytanie. Cena zależy przede wszystkim od wentylo-
wanej kubatury pomieszczeń. Im większy dom, tym 
większą jednostkę rekuperacji należy nabyć. Kosz-
ty urządzeń wraz z systemem dystrybucji powietrza 
kształtują się od kilku tysięcy złotych do około 30 ty-
sięcy złotych. Nie jest to ścisły zakres i istnieje wiele 
urządzeń poza nim. Różnice w cenach rekuperatorów 
wynikają przede wszystkim z różnorodności funkcji, 
jakie oferują oraz jakości ich wykonania. Porównu-
jąc urządzenia o podobnej funkcjonalności i wydaj-
ności, swoje rozważania należy skierować w stronę 
urządzeń o lepszej jakości wykonania – w przypad-
ku urządzeń wentylacji domowej jest ona kluczowa. 
Wykorzystanie lepszych komponentów do budo-
wy zminimalizuje zużycie energii oraz zapewni ni-
ską awaryjność – przełoży się to na obniżenie kosz-
tów eksploatacyjnych związanych z kosztami energii 
elektrycznej oraz ewentualnymi naprawami. Poda-
ne szacunki nie uwzględniają współpracy z grunto-
wymi wymiennikami ciepła.

Budowa domowych central 
wentylacyjnych – podstawowe różnice 
i funkcjonalność

Rekuperatory to jednostki o zakresie wydajności do 
ok. 500-600 m3/h. Ich budowa jest zbliżona lub taka 
sama, jak w przemysłowych centralach wentylacyj-
nych. Pamiętać jednak należy, że zarówno urządze-
nia, jak i systemy dystrybucji powietrza mają pewne 
uproszczenia w porównaniu do systemów wentylacji 
dużych obiektów, np. standardowe wyposażenie nie 
obejmuje przepustnic regulacyjnych. Podstawowe 
komponenty domowych central wentylacyjnych to:

a) filtry powietrza. Filtr powietrza zewnętrzne-
go chroni domowników przed zanieczyszczeniami,  

1  Rekuperator WOLF Excellent [1]

2  Filtr panelowy klasy F7 [1] 3  Filtr panelowy klasy G4 [1]
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wany ze względu na niższy poziom odzysku ciepła, 
największa jego zaletą są małe rozmiary;

d) inne układy odzysku ciepła – pozostałe ukła-
dy zysku ciepła, spotykane w dużych urządzeniach, 
bardzo rzadko spotykane są w urządzeniach domo-
wych. Takie układy jak odzysk glikolowy, pompa cie-
pła, czy rurka ciepła są układami o wyższym pozio-
mie skomplikowania, a korzyści z ich wykorzystania 
nie byłyby zauważalne dla użytkownika końcowego.

Porównanie danych technicznych oraz wad i zalet 
powyższych rozwiązań przedstawiono w tabeli 1.

Analizując powyższe opcje, warto jednak pamiętać 
o tym, że w większości przypadków, dla użytkowni-
ka końcowego, różnice będą niezauważalne. Nale-
ży jednak zdawać sobie z nich sprawę, a szczegól-
na uwaga należy się odzyskowi wilgoci. Wymienniki 
bez odzysku wilgoci zapewnią sprawniejsze osusza-
nie pomieszczeń, w niektórych sytuacjach mogą 
jednak przesuszać powietrze w pomieszczeniach  
(co warto kontrolować czujnikiem wilgotności 
względnej). Z kolei wymiennik, który odzyskuje 
wilgoć z powietrza nie dopuści do jego przesusze-
nia – jednak osuszanie pomieszczeń będzie mniej 
wydajne i może trwać dłużej.

dogrzanie powietrza nawiewanego do żądanej tem-
peratury. używana jest zamiennie lub jednocześnie  
z nagrzewnicą wstępną i zazwyczaj stosowane są na-
grzewnice elektryczne lub wodne, rzadziej freonowe.

g) chłodnica – najczęściej także jako akcesorium. 
Instalowana poza urządzeniem zapewnia ochło-
dzenie powietrza nawiewanego do żądanej tempe-
ratury. Zazwyczaj stosowane są chłodnice wodne 
lub freonowe.

h) panel sterujący/kontrolny – umożliwia kontro-
lę parametrów pracy urządzenia oraz wprowadzanie 
podstawowych ustawień. Zależnie od producenta 
występuje w różnej formie: od prostych wyświetla-
czy LEd aż po panele dotykowe z możliwością mon-
tażu naściennego.

i) współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła 
– jedna z bardziej zaawansowanych funkcji. Grun-
towy wymiennik ciepła to instalacja umieszczona  
w gruncie poniżej strefy przemarzania, gdzie w cią-
gu całego roku panuje w przybliżeniu stała tempe-
ratura. Powietrze zewnętrzne po przejściu przez taki 
wymiennik wstępnie ogrzewa się w zimie lub ochła-
dza latem. Pozwala to zmniejszyć koszty eksploata-
cyjne, zwiększa jednak koszty inwestycyjne.

Odzysk ciepła w rekuperatorach 
– rodzaje, zalety i wady

Funkcji, której zdecydowanie warto przyjrzeć się bliżej 
jest odzysk ciepła, gdyż w zależności od jego rodzaju 
możemy uzyskać inne parametry wentylacji. Każde 
ze stosowanych obecnie rozwiązań ma swoje wady 
oraz zalety. Najczęściej stosowane rozwiązania to:

a) wymiennik obrotowy – wymiennik tego typu 
to obrotowa bryła akumulacyjna wykonana z nawi-
niętej na siebie cienkiej blachy/folii, która obraca się 
pomiędzy powietrzem wywiewanym i nawiewanym, 
przekazując tym samym ciepło jawne i utajone po-
między strumieniami powietrza;

b) wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy – to wy-
miennik przeponowy, w którym strumień powietrza 
wywiewanego i nawiewanego rozdzielają cienkie pły-
ty, które dzięki swojej ogromnej powierzchni umożli-
wiają sprawną wymianę ciepła. Od wymiennika krzy-
żowego różni się przede wszystkim znacznie większą 
powierzchnią wymiany ciepła;

c) wymiennik krzyżowy – to wymiennik przepono-
wy, w którym strumień powietrza wywiewanego i na-
wiewanego rozdzielają cienkie płyty, rzadziej stoso-

4  Panel sterowania rekuperatora BM-2 [1]

5  Zasada działania obrotowego 
wymiennika ciepła [2]

6  Zasada działania przeciwprądowego 
wymiennika ciepła [2]

7  Zasada działania krzyżowego 
wymiennika ciepła [2]

Rodzaj odzysku ciepła Wymiennik krzyżowo- 
-przeciwprądowy Wymiennik obrotowy Wymiennik krzyżowy

Parametr
Sprawność odzysku ciepła 85-95% 75-90% 70-80%
Możliwość odzysku wilgoci brak tak, zawsze brak

Tryb pracy pasywna
aktywna (moc silnika 
napędzającego od ok. 100 
do 500 W)

pasywna

Awaryjność
zerowa lub bardzo niska
(brak elementów 
ruchomych)

średnia (elementy 
ruchome, silnik, pas 
napędowy, falownik)

zerowa lub bardzo niska
(brak elementów 
ruchomych)

Czyszczenie

łatwy w czyszczeniu –  
w przypadku wymienników 
wsuwanych – możliwość 
czyszczenia „pod kranem”

trudny w czyszczeniu – 
wymagany specjalistyczny 
sprzęt

łatwy w czyszczeniu –  
w przypadku wymienników 
wsuwanych – możliwość 
czyszczenia „pod kranem”

Największa zaleta poziom odzysku ciepła odzysk wilgoci kompaktowe wymiary

Największa wada brak odzysku wilgoci awaryjność niski poziom odzysku ciepła 
względem pozostałych opcji

Tabela 1  Porównanie rodzajów odzysku ciepła w rekuperatorach domowych [opr. wł.]
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korzystniejszy cenowo, niż zakup rekuperatora i in-
stalacji w dwóch różnych miejscach.
Podstawowe elementy składowe takich pakietów to:

a) tłumiki akustyczne. Kanałowe tłumiki akustycz-
ne instalowane są na kanałach zaraz za urządzeniem, 
co zapobiega przenoszeniu hałasu kanałami insta-
lacji wentylacji do pomieszczeń;

b) rozdzielacze – pozwalają rozdzielić strumień po-
wietrza na poszczególne pomieszczenia i dotyczy to 
zarówno linii nawiewnej i wyciągowej;

c) przewody wentylacyjne. Kanały wentylacyjne  
w wersji „domowej”, tj. o znacznie mniejszej średnicy, 
najczęściej wykonane są z tworzyw sztucznych i wy-
stępują w różnych formach, np. o przekroju okrągłym 
lub prostokątnym (tzw. rury okrągłe, rury płaskie);

Teoria a rzeczywistość – czy urządzenia 
utrzymują parametry?

W tabeli 1 zaprezentowano sprawność odzysku 
ciepła – jest to parametr, którym często kierują się 
klienci końcowi w trakcie podejmowania decyzji 
zakupowej. Ten sam parametr jest też tym, który 
u tych samych klientów wzbudza najwięcej wątpli-
wości. Czy wartości podawane przez producentów 
nie są tylko chwytem marketingowym? Czy urzą-
dzenia faktycznie odzyskują 95% energii z powie-
trza wywiewanego? Odzysk ciepła na takim, a cza-
sami nawet wyższym poziomie jest jak najbardziej 
możliwy. Wbrew obawom nie jest to wynik uzyski-
wany tylko w specjalnie przygotowanych labora-
toriach producenta, których warunki nie są możli-
we do odtworzenia w rzeczywistości. Okazuje się,  
że kluczem (ponownie) do odpowiedzi na posta-
wione wcześniej pytania jest jakość urządzenia –  
zarówno jakość wykonania, jak i jakość stosowanych 
komponentów. urządzenia wyposażone w kompo-
nenty renomowanych marek i do budowy których 
użyto wysokiej jakości materiałów, zapewnią zna-
czenie wierniejsze odwzorowanie parametrów teore-
tycznych w rzeczywistości. Kluczowe jest również to,  
w jaki sposób wykonano rekuperator, np. czy mo-
cowanie komponentów zapewnia szczelność, czy 
w trakcie pracy nie następuje zbyt szybkie zużycie 
komponentów, czy urządzenie jest proste w czysz-
czeniu i konserwacji.
Problem ten łatwo przedstawić na przykładzie. urzą-
dzenie, dla którego zadeklarowano 90% poziom od-
zysku ciepła jest wyposażone w dobrej jakości wy-
miennik odzysku ciepła, niestety do jego mocowania 
w obudowie wykorzystano materiały, które po trzech 
latach pracy ulegają zużyciu i deformacji. Powstają 
nieszczelności na poziomie 20% całego wydatku po-
wietrza, który nie przechodzi przez wymiennik i nie 
bierze udziału w odzysku ciepła. Poziom odzysku 
ciepła jednostki znacznie się obniża.
Mając na uwadze powyższe, każdy, kto rozważa zakup  

rekuperatora, powinien zebrać informacje o jakości 
wykonania modeli, którego są w kręgu jego zainte-
resowania.

Wykonanie rekuperatora – stojący, 
wiszący, podwieszany?

Na rynku dostępne są rekuperatory w różnej wersji 
wykonania w zależności od sposobu i miejsca ich 
montażu. Najważniejsze grupy urządzeń to:

a) rekuperatory stojące – montaż na podłodze, 
podłączenie króćców od góry lub od czoła urządze-
nia (fot. 1),

b) rekuperatory wiszące – montaż ścienny, podłą-
czenia króćców od czoła, od góry i od dołu, 

c) rekuperatory podwieszane (fot. 8) – urządzenia 
płaskie, montaż podsufitowy, podłączenie króćców 
równolegle do sufitu/powierzchni montażu – moż-
liwe również zawieszenie na ścianie.

Wybór odpowiedniej wersji wykonania urządzenia 
zależy przede wszystkim od warunków miejsca mon-
tażu, urządzenia płaskie często montowane są też 
w pomieszczeniach, które obsługują i umieszczane 
są w sufitach podwieszanych. urządzenia do zawie-
szenia na ścianie oraz stojące najczęściej lokowane 
są kotłowniach lub pomieszczeniach technicznych. 
Warto pamiętać, że nie każda wersja wykonania jest 
dostępna z każdym rodzajem wymiennika odzy-
sku ciepła – co podyktowane jest ich cechami kon-
strukcyjnymi.

Podstawowy osprzęt rekuperatora

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, pro-
ducenci coraz częściej oferują, wraz z centralami 
wentylacyjnymi kompletne systemy dystrybucji 
powietrza. Zakup takich pakietów jest najczęściej  

8  Rekuperator podwieszany WOLF [1]

10  Przewody wentylacyjne WOLF [1]

9  Rozdzielacz z 24 przyłączami [1]
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d) skrzynki rozprężne – to zakończenie przewodów 
wentylacyjnych, element instalacji o większym prze-
kroju niż przewody, w których dochodzi do zmniej-
szenia prędkości liniowej powietrza, dzięki czemu 
nawiew do pomieszczeń odbywa się w sposób do-
godny dla użytkownika. Skrzynki są też często ele-
mentem podłączeniowym dla anemostatów;

e) panele kontrolne i sterujące. Panele pomiesz-
czeniowe pozwalają na sterowanie urządzeniem  
z innego pomieszczenia niż to, w którym rekupe-
rator jest zainstalowany. Wyświetlają podstawowe 
parametry pracy, często wyposażone są w koloro-
wy wyświetlacz.

f) elementy montażowe. Wszystkie akcesoria i skła-
dowe systemu wentylacji pozwalają na jego swobod-
ny i prosty montaż, np. uszczelki, zaślepki, uchwyty, 
mufy czy obejmy.

Zakres akcesoriów i zawartości pakietów zależą od 
producenta i modelu urządzenia. Stosowanie syste-
mu dystrybucji powietrza oraz rekuperatora od tego 
samego producenta pozwala przede wszystkim unik-
nąć niezgodności w montażu i w późniejszej współ-
pracy tych elementów.

A więc rekuperacja?

Zainstalowanie systemu rekuperacji, czyli wentylacji 
mechanicznej w budynku jedno- lub wielorodzinnym 
to dwa podstawowe pozytywne aspekty. Pierwszy  
z nich to aspekt zdrowotny. Rekuperator to prawidło-
we i kontrolowane uzdatnianie powietrza w pomiesz-
czeniach. Jawną korzyścią jest przebywanie w otocze-
niu świeżego powietrza oczyszczonego ze spalin, pyłów 
czy pyłków roślin oraz o stężeniu dwutlenku węgla nie-
wpływającym na nasze samopoczucie i zdrowie. dru-
gi aspekt to prestiż. Pomimo popularyzacji rekuperacji  
i ciągłego spadku cen, w dalszym ciągu nie każdy może 
pozwolić sobie na rozwiązanie tego rodzaju. Ciągle nie-
stety duża część nowych obiektów nie uwzględnia wen-
tylacji mechanicznej. Czy rekuperator to konieczność? 
Nie – koniecznością jest poprawna wentylacja i uzdat-
nianie powietrza w pomieszczeniu, w którym prze-
bywamy. Rekuperator jest urządzeniem zapewniają-
cym realizację tego procesu w łatwy i pewny sposób.

Bibliografia
1 – Materiały własne WOLF Technika Grzewcza sp. z o.o.
2 – Materiały producenta wymiennika Klingenburg, 
Internet, dostęp 30.06.2019, adres strony internetowej:  
http://www.klingenburg.pl/

11  Elementy dystrybucji powietrza systemu WOLF [1]

Fale upałów a ocieplenie klimatu

Trudno w to uwierzyć, ale prawdopodobnie te-
goroczny czerwiec okaże się najgorętszy od po-
nad 200 lat historii pomiarów meteorologicznych. 
Mimo chwilowych kilkustopniowych, a nawet kil-
kunastostopniowych ochłodzeń, eksperci twier-
dzą, że te upały, to zaledwie wstęp do kolejnych 
fal gorąca, jakie nadejdą. 
Nie ma wątpliwości, że klimat się ociepla – już obecnie 
mamy ponad 1°C wzrostu średniej globalnej tempera-
tury powietrza. Czy 1°C to dużo? Wyobraź sobie, że masz 
36,6 °C – czujesz się świetnie – a jak będziesz się czuł  
z temperaturą o 1°C wyższą?
Zmiany klimatu nie oznaczają, że za jakiś czas bę-
dziemy się w Polsce cieszyć przyjemnym ciepłym 
klimatem śródziemnomorskim – za to na pewno 
możemy się spodziewać coraz częściej występują-
cych i coraz intensywniejszych ekstremów pogodo-
wych – długotrwałych fal upałów i susz, ulewnych 
deszczy, huraganowych wiatrów, gwałtownych burz, 
niespodziewanych przymrozków w okresie wege-
tacyjnym itp.
Obecne długotrwałe fale upałów poprzeplatane gwał-
townymi burzami to jeden ze skutków ocieplającego 
się klimatu. I mimo, że część z nas pewnie cieszy sło-
neczne i gorące lato, takie zjawiska są niebezpiecz-
nie dla naszego zdrowia. Raport „Lancet Countdown” 
z 2018 roku pokazuje, że brak zdecydowanych dzia-
łań w celu ograniczenia zmian klimatu naraża wiele 
osób na śmiertelne niebezpieczeństwo, a może na-
wet grozić paraliżem służby zdrowia.
Najbardziej z powodu fal upałów ucierpią popula-
cje Europy i Bliskiego Wschodu. Wynika to z tego, 
że społeczeństwa tych dwóch obszarów szybko się 
starzeją, a większość ludzi zamieszkuje tereny silnie 
zurbanizowane. upały są szczególnie uciążliwe dla 
osób powyżej 65 roku życia, a także cierpiących na 

choroby układu krążenia lub nerek, cukrzycę, prze-
wlekłe choroby układu oddechowego oraz żyjące  
w miastach. Z tego powodu w przyszłości nawet 42% 
Europejczyków powyżej 65 roku życia będzie poten-
cjalnie zagrożone utratą życia lub zdrowia w wyniku 
gorąca. Od kilku dni nie brak jednak informacji rów-
nież o tragicznych śmiertelnych przypadkach wśród 
osób młodych. 
Spróbujmy znaleźć odpowiedź, dlaczego tak się dzie-
je? Emitując coraz więcej CO2 i innych gazów szklarnio-
wych do atmosfery zwiększamy efekt cieplarniany –  
to tak jakbyśmy na siebie zakładali kolejne i kolejne 
warstwy ubrania – w pewnym momencie się prze-
grzejemy. 
Zgodnie ze specjalnym raportem IPCC, żeby zmi-
nimalizować negatywne skutki zmian klimatu mu-
simy do roku 2030 ograniczyć emisję GhG o 45%, 
a do roku 2050 stać się zeroemisyjni. – Im bardziej 
wzrośnie średnia globalna temperatura, tym więk-
szych zagrożeń należy się spodziewać – istotną róż-
nicę robi każde pół stopnia. Co więcej, zmian klimatu 
nie potęguje jedynie nasza chwilowa emisja, ale cał-
kowita ilość gazów cieplarnianych skumulowanych  
w atmosferze od samego początku rewolucji przemy-
słowej. Dlatego tak istotne są natychmiastowe dzia-
łania, a bez wątpienia do najszybszych, najtańszych 
i najbezpieczniejszych z perspektywy społecznej, ale 
również perspektywy bezpieczeństwa energetyczne-
go, należy podnoszenie efektywności energetycznej 
– zarówno w przemyśle, jak i budownictwie, które od-
powiada za ok 40% emisji CO2 – przypomina Alek-
sandra Stępniak, konsultant ds. efektywności ener-
getycznej w danfoss Poland.

Informacja prasowa firmy danfoss
Więcej na stronie www.danfoss.pl
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Logavent hRV156 K dostarczany jest fabrycznie 
z regulatorem Logamatic RC100h, który umożliwia 
automatyczną wentylację sterowaną czujnikiem wil-
gotności powietrza, lub z zaawansowanym regula-
torem Logamatic VC310, który zapewnia rozszerzo-
ną funkcjonalność systemu. dostępne są funkcje 
sterowania czasowego lub pracy wg poziomu zapo-
trzebowania powietrza w pomieszczeniach. 
Logavent hRV156 K dzięki swoim elastycznym i kom-
paktowym podzespołom do dystrybucji powietrza 
doskonale sprawdzi się w mieszkaniach o metrażu 
do około 90 m2. 
urządzenie jest kompaktowe i lekkie – waży jedynie 
15 kg. Można zamontować je na ścianie (na przykład 
w schowku) lub w podwieszanym suficie w przed-
pokoju.
Nowe kompaktowe urządzenie do wentylacji miesz-
kań Logavent hRV156 K do centralnej wentylacji  

połączonej z odzyskiem ciepła może być instalowa-
ne w budynkach istniejących, jak i nowych.

Wybrane cechy i zalety: 
- elastyczne możliwości montażu – na suficie lub na 
ścianie,
- wyjątkowo wydajne energetycznie dzięki wysokie-
mu poziomowi odzysku ciepła do 92,5%,
- standardowe wyposażenie w czujnik wilgotności 
do wentylacji automatycznej,
- dostępność wariantów urządzenia z obejściem let-
nim (by-pass), czujnikiem wilgotności i dodatkowym 
czujnikiem CO2,
- wysoka efektywność energetyczna – klasa nawet A+,
- obudowa z lekkiego materiału EPP (masa 15 kg), 
kompaktowe wymiary: 560x270x950 mm,
- nominalne natężenie przepływu ~100 m3/h (zakres 
od 30 do 135 m3/h),

Urządzenie Buderus Logavent HRV156 K jest wyjątkowo kompaktowe i lekkie,  
a innowacyjne rozwiązanie montażowe umożliwia jego szybki montaż przez jedną 
osobę. Ponadto konstrukcja urządzenia umożliwia jego zamontowanie zarówno 
na suficie, jak i na ścianie. W przypadku montażu ściennego można poprowadzić 
wszystkie kanały do góry, w przypadku montażu sufitowego – do góry i w dół.  
Ta zmienność oznacza dużą elastyczność podczas planowania projektu.

Logavent HRV156 K  
– centralnie kontrolowana 
wentylacja pomieszczeń 

Świeże powietrze i oszczędności 

A+ → G

http://www.instalreporter.pl


28s t r.0 7 / 2 0 1 9
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

zawiesia ma blokadę urządzenia, a trzpień zabezpiecza-
jący wyposażony jest w blokady zapobiegające upad-
kowi urządzenia. Nawet zawieszone na suficie urządze-
nie można bezpiecznie otwierać dzięki indywidualnemu 
zabezpieczeniu komponentów przed wypadnięciem.
Kanały kablowe zapewniają czytelne i zorganizowa-
ne prowadzenie przewodów i zapobiegają ich przy-
padkowemu poluzowaniu, np. podczas zdejmowa-
nia pokrywy.
Logavent hRV156 K zezwala na szybką wymianę fil-
trów bez użycia narzędzi i bez zdejmowania obudo-
wy. O potrzebie wymiany informuje dioda LEd w jed-
nostce sterującej.

Entalpiczny wymiennik ciepła

Wymiennik entalpiczny ma możliwość transferu wil-
goci z powietrza wywiewanego do powietrza na-
wiewanego. Wymiennik najnowszej generacji jest 
zbudowany z polimerowej membrany oddzielającej 
przepływ powietrza nawiewanego i wywiewanego. 
do transportu wilgoci stosuje się podstawową za-

sadę fizyczną dyfuzji pary wodnej przez strukturę  
porów specjalnej membrany polimerowej. dyfuzja 
pary wodnej: cząsteczki pary wodnej migrują z miej-
sca o wyższym stężeniu (powietrze wylotowe) przez 
membranę do miejsca o niższym stężeniu (powietrze 
nawiewne). dzięki specjalnej powłoce antybakteryj-
nej, polimerowa membrana jest nieprzepuszczalna 
dla wszelkiego rodzaju mikrobów. Wraz z odzyskiem 
wilgoci, jest odzyskiwana dodatkowa energia. Odzysk 
osiąga wydajność 125% (analogicznie jak w konden-
sacyjnej technologii grzewczej). 

Korzyści:
- z entalpicznym wymiennikiem ciepła można prze-
nieść około 60-75% wilgoci,
- zwiększenie komfortu poprzez podniesienie pozio-
mu wilgoci w przestrzeni życiowej,
- ochrona przed wilgocią,
- dodatkową zaletą wymiennika entalpicznego jest 
to, że wytwarza się bardzo mało kondensatu, dlate-
go montaż syfonu może okazać się niepotrzebny, 
- czyszczenie wymiennika odbywa się na sucho. 

- szeroka gama akcesoriów np. entalpiczny wymien-
nik krzyżowo-przeciwprądowy,
- wersja z by-passem i bez by-passu,
- każdy z rekuperatorów wyposażony jest w regula-
tor naścienny, filtry klasy M5 (oraz F7 jako akcesoria),
- certyfikat Passivehausi i dIBt.

Łatwy montaż 

Obudowa Logavent hRV156 K wykonana z EPP, bez 
metalowej obudowy, pozwala na szybką i łatwą in-
stalację, dzięki rewolucyjnemu zawieszeniu, które jest 
dokładnie dopasowane do zastosowania urządzenia.  
Mała masa, kompaktowe wymiary i pomysłowy sys-
tem montażu sprawiają, że urządzenie instalować 
może jedna osoba, nawet jeśli montaż jest na suficie.
Otwory w zawiesiu pozwalają na wyrównanie w obu 
osiach, aby skompensować nierówności na miejscu. Szyna  

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.

r
e

k
l

a
m

a

HRV156-100 K HRV156-100 K B HRV156-100 K S HRV156-100 K BS
regulator podstawowy 
RC100 H

regulator podstawowy 
RC100 H

regulator zaawansowany 
VC310

regulator zaawansowany 
VC310

bez bypassu z bypassem bez bypassu z bypassem
zestaw montażowy zestaw montażowy zestaw montażowy zestaw montażowy 

czujnik wilgotności i CO2 czujnik wilgotności i CO2

Logamatic VC310
Regulator zaawansowany

Logamatic RC100H
Regulator podstawowy

Tabela  Cztery typy urządzeń do wyboru wraz z wyposażeniem
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Pierwszy rozdzielacz z tworzywa sztucznego do 
instalacji w betonie daje szerokie możliwości zastoso-
wania go na budowie. Fränkische opracowało wyjąt-
kowy zestaw do montażu w stropie monolitycznym:  
w takim przypadku można szybko, łatwo precyzyjnie 
i bezpiecznie zainstalować rozdzielacz, stosując za-
ślepki dN160 mocowane do szalunku z zestawu do 
szalunku stropu monolitycznego profi-air dN160. 
6-króćcowy rozdzielacz płaski profi-air, nadający się 
do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, domów 
jedno- i wielorodzinnych, modernizacji i renowacji do-
mów, a także pozwalający na stosowanie go w cha-
rakterze rozdzielacza kondygnacyjnego, znacznie uła-
twia instalatorom planowanie wentylacji. do wszelkich 
zastosowań wystarczy jeden rozdzielacz, a dodatko-
wo zarówno instalatorzy, jak i sprzedawcy doceniają 
fakt, że do składowania go potrzeba mało miejsca.

Nowy płaski rozdzielacz tworzywowy w systemie wentylacji mechanicznej profi-air firmy Fränkische można montować w wielu 
konfiguracjach, także w monolitycznym stropie żelbetowym. Rozdzielacz nadaje się do wszelkich zastosowań i opcji montażu, 
umożliwia przyłączanie rur o różnych średnicach oraz pasuje do wielu systemów rur zbiorczych.

Nowy płaski rozdzielacz 
6-króćcowy Fränkische profi-air

Rozwiązanie, które sprosta wszystkim wyzwaniom
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i jednocześnie zabezpiecza rozdzielacz w przypad-
ku instalacji w betonie monolitycznym. Specjalne 
zatrzaski zapobiegają przekręceniu się zaślepki.  
Za pomocą zaślepki profi-air classic z zamkiem ba-
gnetowym można dowolnie zamknąć i otworzyć 
sześć wyjść rozdzielacza płaskiego. Zaślepka jest 
także kompatybilna ze sprawdzonym już rozdziela-
czem metalowym profi-air classic plus. 
6-króćcowy rozdzielacz płaski profi-air jest dostar-
czany w komplecie z trzema kątownikami metalo-
wymi, trzema pokrywami rewizyjnymi i czterema 
zaślepkami profi-air classic. Opcjonalne akcesoria  
z asortymentu profi-air gwarantują bezpieczną in-
stalację w każdych warunkach. Obok zestawu do 
szalunku betonowego dN160 dostępne są także  

przyłącza dN160, zaślepki rewizyjne dN160 oraz trój-
niki 163x68 mm dN160. 
Czy to na ścianie, na suficie, czy w żelbetowym stro-
pie monolitycznym, w nowobudowanym czy mo-
dernizowanym domu jednorodzinnym, czy też jako 
rozdzielacz kondygnacyjny, nowy 6-króćcowy roz-
dzielacz płaski profi-air firmy FRäNKISChE pozwala 
instalatorom stosować go we wszystkich sytuacjach 
montażowych. Jest to pierwszy płaski rozdzielacz  
z tworzywa sztucznego, dający możliwość instalacji 
w żelbetowym stropie monolitycznym lub w stropie 
typu filigran.

dział Instalacji Wewnętrznych Fränkische Rohrwerke
97486 Königsberg/Niemcy
danuta.szutkowska@fraenkische.de tel.+48 603 50 32 01
joanna.brzeska@fraenkische.de tel.+48 503 33 20 33
ireneusz.krawczuk@fraenkische.de tel.+48 538 48 46 19
Magazyn ul. Sokołowska 26, 05-806 Komorów
www.fraenkische.pl, www.fraenkische.com
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Inne nowości 2019

Centrala wentylacyjna profi-air 250 flex
- profi-air easySWITCh: zamiana trybu pracy z prawego na lewy poprzez prze-
łączenie na panelu sterownia
- PC-Tool profi-air cockpit pro do ustawień podczas uruchamiana oraz aplika-
cja profi-air cockpit na smartfon do obsługi przez użytkownika

Kolano plus 90° profi-air classic
- poszerzenie możliwości montażowych kolana profi-air classic
- kolano można połączyć obustronnie z rurą o średnicy 63,75 lub 90 mm albo, 
po docięciu z jednej strony, bezpośrednio z kształtką
 
Element uszczelniająco-łączący profi-air tunnel obrócony o 180°
- 3 w 1: połączenie dwóch elementów uszczelniająco-łączących i przejściówki 
odwracalnej do obrócenia geometrii tunnel o 180°

Kompatybilność
Niezależnie od sytuacji w miejscu montażu płaski 
rozdzielacz oferuje rozwiązania dla wszystkich wy-
zwań. W zależności od opcji montażu instalator może 
podłączyć go do centrali rekuperacyjnej za pomo-
cą trzech rodzajów rur zbiorczych (kanały Oval, rury 
ISO lub rury metalowe Spiro). Stosując przyłącza  
profi-air classic, można podłączyć do niego rury roz-
prowadzające classic o średnicach 63, 75 lub 90 mm. 
W porównaniu do zwykłych rozdzielaczy Fränkische, 
nowy rozdzielacz umożliwia także ukrycie instala-
cji. Gdy rozdzielacz podłączany jest rurami systemu 
Oval w stropie monolitycznym lub typu filigran, wi-
doczne są zaledwie dwie płaskie pokrywy. dla in-
stalatora ma to tę zaletę, że nie musi on układać do-
datkowych przewodów wentylacyjnych pod sufitem  
w zwykle ciasnych pomieszczeniach technicznych. 
Natomiast korzyścią dla klienta końcowego jest efekt 
wizualny. Alternatywnie wykonawcy mogą podłączyć 
rozdzielacz rurami okrągłymi (ISO lub metalowymi)  

oraz rurami systemu Oval, które pozwalają na zaosz-
czędzenie miejsca.

Najwyższa elastyczność i łatwa konserwacja
Zoptymalizowany pod względem przepływu roz-
dzielacz płaski ma sześć wyjść pod rury wentyla-
cyjne profi-air classic. Po dołączeniu drugiego roz-
dzielacza możliwe jest uzyskanie nawet dwunastu 
przyłączy. Bez względu na wariant instalacji, dostęp 
do rozdzielacza płaskiego profi-air możliwy jest bez 
konieczności demontażu systemu poprzez jedną  
z trzech zdejmowanych pokryw rewizyjnych dN160 
– np. w celu inspekcji, czyszczenia lub do instalacji 
elementów regulacyjnych. 

Złączka z uszczelką do szczelnego 
montażu w betonie
Nowym elementem w ulepszonej złączce profi-air 
classic jest zintegrowana uszczelka. Pozwala ona 
na szczelne połączenie poszczególnych elementów  
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Trzy wielkości wydajności 
System wentylacji pomieszczeń recoVAIR jest 
dostępny w trzech wielkościach mocy. urządzenia 
sufitowe o przepływie powietrza 150 m3/h są ideal-
nym rozwiązaniem dla mieszkań o powierzchni do 
około 90 m2. urządzenia ścienne o przepływie powie-
trza 260 lub 360 m3/h doskonale nadają się do wen-
tylowania domów jednorodzinnych o powierzchni 
użytkowej od 100 do 260 m2.
Wszystkie urządzenia wentylacyjne marki Vaillant są 
wyposażone w krzyżowy, przeciwprądowy wymien-
nik ciepła. urządzenia ścienne serii recoVAIR 260/4E 
i 360/4E wyposażono w entalpiczny wymiennik cie-
pła, który zapewnia najwyższy komfort w domu. 
Współczynnik efektywności systemu recoVAIR (wg 
Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej) wy-
nosi 87% dzięki wbudowanemu układowi odzysku 
ciepła, co pozwala istotnie zmniejszyć koszty ogrze-
wania powietrza pobieranego z zewnątrz, a zarazem 
chronić środowisko naturalne. 

Najlepsze wyposażenie w produkcji seryjnej
System wentylacji pomieszczeń recoVAIR gwaran-
tuje najwyższy komfort. Zawiera wbudowany fa-
brycznie filtr zgrubny G4, filtry F7 (ePM2,5 – 65%) lub 
opcjonalnie F9 (ePM1,0 – 85%) o powierzchni czte-
rokrotnie większej niż w tradycyjnych urządzeniach, 
czujniki wilgotności powietrza i ciśnienia, komu-
towane elektronicznie silniki wentylatorów o ni-
skim zużyciu energii elektrycznej (jest ono mniejsze  
o 15% aniżeli wymagania niemieckiego Passive 

hause Institut), obejście by-pass do letniego trybu  
pracy, a także układ do regulacji pracy urządzenia  
w zależności od zapotrzebowania. dodatkowo można 
wbudować elektryczny podgrzewacz.

Automatyczna korekta temperatury latem
Obejście by-pass, montowane fabrycznie we wszyst-
kich urządzeniach naściennych recoVAIR, ogranicza 
lub całkowicie wyłącza odzysk ciepła w miesiącach 
letnich, zależnie od potrzeb. Aby naturalnie chłodzić 
budynek, powietrze wywiewane w nocy, gdy na 
zewnątrz jest zimniej niż wewnątrz, wyprowadza się 
z pominięciem wymiennika ciepła. 

Systemy wentylacji w budynkach mieszkalnych nigdy dotąd nie były tak ważne 
jak dziś. Z powodu coraz szczelniejszej izolacji budynków, która nie pozwala na 
naturalną cyrkulację powietrza, nowe czy modernizowane budynki wymagają 
profesjonalnej wentylacji. System wentylacji recoVAIR jest sprawdzonym od lat, 
komfortowym, a zarazem ekonomicznym rozwiązaniem dla mieszkań i domów 
jednorodzinnych. Firma Vaillant oferuje urządzenia naścienne o przepływie 
powietrza 260 i 360 m3/h oraz podsufitowe o przepływie 150 m3/h.

System wentylacji 
recoVAIR VAR

Wymiennik krzyżowy, przeciwprądowy, także entalpiczny

System AguaCare 

W urządzeniach ze standardowym wymiennikiem ciepła system AguaCare optymalnie wyrównuje 
niedobór wilgoci zimą dzięki sterowaniu wentylacją zgodnie z zapotrzebowaniem na wymianę powie-
trza oraz dzięki wbudowanemu czujnikowi wilgotności.
W urządzeniach z entalpicznym wymiennikiem ciepła system AguaCare Plus odzyskuje w razie potrzeby 
nie tylko ciepło, lecz także wilgoć i utrzymuje właściwą wilgotność powietrza nawet podczas intensywne-
go ogrzewania zimą. A to wszystko za pomocą inteligentnego układu sterowania oraz czujnika wilgotności.
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dzięki zastosowaniu multiMATIC VRC 700 możliwe 
jest sterownie rekuperacji i systemu grzewczego za 
pomocą jednego regulatora.

System nawiewu i wywiewu
Imponujące parametry pracy i najwyższy komfort  
w mieszkaniu to także zasługa innowacyjnego ukła-
du nawiewu i wywiewu. Jego montaż jest wyjątkowo 
szybki, a ponadto układ zajmuje niewiele miejsca. dwie 
skrzynki rozdzielacza z izolacją akustyczną zapewniają 
optymalną i niemal bezgłośną wymianę powietrza  
w poszczególnych pomieszczeniach. Przewody po-
wietrzne bez rozgałęzień i złącz zapobiegają odkłada-
niu się zabrudzeń i hałasowi, jaki zwykle powstaje na 
złączach, ograniczają straty ciśnienia w instalacji, a tym 
samym obniżają koszty eksploatacji.

Aby jednak zapobiec nieprzyjemnym przeciągom 
w zimne letnie noce, można nastawić minimalną 
nieprzekraczalną temperaturę żądaną.

Możliwość współpracy z czujnikiem 
jakości powietrza
dla monitoringu jakości powietrza firma Vaillant 
oferuje czujnik CO2. Czujnik współpracuje z regula-
torem multiMATIC VRC 700. Korzyścią z zastosowa-
nia czujników jest natychmiastowa reakcja rekupe-
ratora na wzrost stężenia CO2 spowodowanego np. 
przebywaniem większej liczby osób. W zależności  

od stężenia CO2 rekuperator podaje odpowiednią 
ilość świeżego powietrza. do każdego regulatora ist-
nieje możliwość podpięcia 2 czujników.

Cztery podzespoły – jeden system
System wentylacji recoVAIR marki Vaillant składa 
się z urządzenia wentylacyjnego z wymiennikiem 
ciepła, także w wersji entalpicznej, układu sterowa-
nia multiMATIC VRC 700, (opcjonalnie) wbudowane-
go obejścia i innowacyjnego układu nawiewu i wy-
wiewu. dzięki regulowanemu obejściu można latem 
pominąć odzysk ciepła. 

System recoVAIR w skrócie

•	cyfrowy	panel	obsługi	wbudowany	w	urządzenie;	
tryby pracy: automatyczny, dzienny, nocny  
i na czas imprezy, przyjęcia (funkcja PARTY),
•	program	dobowy	lub	tygodniowy,
•	tryb	pracy	regulowany	zależnie	od	zapotrze-

bowania za pomocą fabrycznie wbudowanego 
czujnika wilgotności,
•	możliwości	przyłączenia	jednego	lub	dwóch	

zewnętrznych czujników dwutlenku węgla do 
kontroli jakości powietrza (konieczny jest  
regulator multiMATIC VRC 700),
•	idealnie	dostosowane	elementy	nawiewu	 

i wywiewu,
•	detekcja	zabrudzenia	filtra,
•	wymienne	filtry	dokładne	F7	(ePM2,5	–	65%)	lub	

opcjonalnie F9 (ePM1,0 – 85%) do nawiewu i G4 
do wywiewu o wyjątkowo dużej powierzchni,
•	wygodny	dostęp	do	panelu	obsługi	oraz	filtrów	

powietrza dzięki wyjątkowej pokrywie: otwiera-
nej z prawej i lewej strony i całkowicie zdejmo-
walnej,
•	prostsza	wymiana	filtra	bez	narzędzi,	filtry	 

nawiewu i wywiewu zabezpieczone przed 
zamianą,
•	regulacja	strumienia	przepływu	w	wentylatorach	

nawiewu i wywiewu do wyboru stała lub zmien-
na (tryb automatyczny),
•	zmienne	średnice	przyłączy	kanałów	powietrza	

w urządzeniu, 
•	łatwy	montaż	dzięki	niewielkiej	wadze.

VAR 150/4L
VAR 150/4R VAR 260/4 VAR 360/4 VAR 260/4E VAR 360/4E

Typ wymiennika polistyren – krzyżowy, przeciwprądowy entalpiczny – krzyżowy, 
przeciwprądowy

Wydajność m3/h 40-150 50-260 70-360 50-260 70-360
Klasa filtra powietrza zewnętrznego F7 (F9 opcjonalnie)
Klasa filtra powietrza wywiewanego G4
Pobór mocy [W] 4-84 15-170 23-342 15-170 23-342 
Pobór mocy maks. wraz z grzałką [W] 684 1170 1842 1170 1842
Masa [kg] - 42
Wymiary [mm] 250x 413x600 885x595x631

Pokrywa ułatwiająca dostęp z prawej bądź lewej strony Idealnie dostosowane elementy nawiewu i wywiewu

Vaillant Saunier duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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przemarznięciem. To wszystko podnosi koszty in-
stalacji takiego rekuperatora, więc z pozoru często 
niższa cena zakupu (w porównaniu do wymienni-
ków obrotowych), musi zostać podwyższona o sam 
montaż rekuperatora. 

Wymiennik obrotowy. Centrale wentylacyjne z wy-
miennikiem obrotowym znacząco różnią się od reku-
peratorów płytowych. Przede wszystkim za odzysk 
ciepła odpowiada tu bęben wymiennika obrotowe-
go, który składa się z dwóch warstw folii aluminiowej 
o wysokiej przewodności cieplnej – jednej płaskiej, 

Analiza najpopularniejszych 
rozwiązań

Wymiennik przeciwprądowy. Najpopularniejszym 
rozwiązaniem na polskim rynku wydają się być re-
kuperatory płytowe, czyli wyposażone w przeciw-
prądowy wymiennik odzysku ciepła. Rozwiązanie 
to ma liczne zalety, z których najważniejszą jest bar-
dzo wysoka temperaturowa sprawność odzysku  

ciepła, wynosząca często ponad 90%, a także se-
paracja strumieni powietrza, czyli brak tak zwane-
go podmieszania. 
Jak widać na rys. 1 wysoka sprawność odzysku cie-
pła na wymienniku przeciwprądowym przekłada się 
bezpośrednio na wysoką temperaturę powietrza na-
wiewanego do pomieszczeń. Ta niewątpliwa zaleta 
jest niestety jednocześnie największą wadą wymien-
nika przeciwprądowego. urządzenie to już w tempe-
raturze ok. -5°C potrafi zamarznąć, blokując przepływ 
świeżego powietrza i powodując dyskomfort użyt-
kownika, a co gorsza podnosząc zarówno hałas, jak 
i koszty pracy rekuperatora (większe opory przepły-
wu powietrza). Oczywiście rekuperator musi sobie  
z tym problemem poradzić – najczęściej zabezpie-
czeniem jest przepustnica by-passu – w czasie roz-
mrażania zimne powietrze omija wymiennik ciepła,  
a ciepłe powietrze z pomieszczeń rozmraża urządze-
nie. Bardziej zaawansowane rozwiązania, jak np. cen-
trale wentylacyjne Komfovent dOMEKT CF standardo-
wo wyposażone są zarówno we wstępną, elektryczną 
nagrzewnicę powietrza, jak również w nagrzewni-
cę wtórną, która zapewnia temperaturę komfortu. 
Kolejnym problemem jest fakt osuszania powietrza 
– skropliny z wymiennika przeciwprądowego na-
leży w odpowiedni sposób odprowadzić – zamon-
tować syfon (obligatoryjnie), a także poprowadzić  
przewód odpływu kondensatu, który, jeśli prowa-

dzony jest w przestrzeni, gdzie może wystąpić ujem-
na temperatura, również należy zabezpieczyć przed 

Rekuperacja, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła zyskuje coraz większą popularność. Wpływ na to ma większa świadomość 
inwestorów, liczne programy (rządowe i samorządowe) dofinansowujące zakup urządzenia, ale również coraz niższe koszty samych 
urządzeń. Czym się wobec tego kierować, aby wybrać najlepsze rozwiązanie? Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych porad.

Rodzaje odzysku ciepła –  
czym się kierować przy wyborze?

Paweł Bocian

1  Sprawność temperaturowa wymiennika przeciwprądowego (centrala VERSO CF 1300 h)

Wybrane rekuperatory Komfovent dOMEKT 
z wymiennikiem przeciwprądowym 2  Sprawność temperaturowa wymiennika obrotowego (centrala dOMEKT R 700 h)

Komfovent DOMEKT CF400V

Komfovent DOMEKT CF700V
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Wybrane rekuperatory  
ze zintegrowaną pompą ciepła

jedno urządzenie realizuje aż trzy funkcje – standar-
dową wentylację oraz grzanie i chłodzenie na agre-
gacie freonowym. dzięki temu użytkownik uzysku-
je znacznie lepsze parametry powietrza, szczególnie 
w okresie lata, kiedy w coraz częstszych i dłuższych 
okresach upalnych, każdy kilowat chłodu wydaje się 
być na wagę złota.
Po drugie, układ ten charakteryzuje się nieosiągal-
nymi współczynnikami COP wynoszącymi nawet 17 
(z uwzględnieniem odzysku chłodu na wymienniku 
obrotowym). Jest to nawet trzykrotnie większa war-
tość niż dla standardowych układów chłodniczych.  
W praktyce oznacza to, że koszt uzyskania danej ilości 
chłodu jest znacznie niższy niż w typowej klimatyzacji.
Bardzo ważnym aspektem jest fakt, iż układ jest fa-
brycznie w 100% przygotowany do pracy – ma przy-
gotowane linie freonowe, jest wypełniony czynnikiem 
chłodniczym, ma komplet wymienników (parownik 
i skraplacz) oraz zabudowaną sprężarkę, która pra-
cuje w stabilniejszych warunkach niż w przypadku 
agregatów zewnętrznych. dodatkowym atutem jest 
fakt, iż agregatu nie montuje się na zewnątrz, co nie 
szpeci niepotrzebnie elewacji budynku. 

Podsumowanie

Sama decyzja o mon-
tażu rekuperacji, czy-
li wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem 
ciepła jest słuszna –  
w ten sposób ograni-
cza się straty ciepła 
związane z wentylacją, 
a tym samym ograni-
cza się koszty związa-
ne z utrzymaniem do- 
mu. Wybór konkretne-
go rozwiązania powi-
nien być jednak poprze-
dzony wnikliwą anali- 
zą – wykonaniem pro-
jektu instalacji, spraw-
dzeniem warunków 
klimatycznych – tylko 
wtedy rekuperacja 
spełni swoją rolę.

drugiej falistej. dzięki temu powierzchnia odzysku 
ciepła jest bardzo wysoka, co bezpośrednio prze-
kłada się na sprawność odzysku ciepła. 
Jak pokazuje rys. 2 uzyskana temperatura za od-
zyskiem ciepła jest nadal na bardzo atrakcyjnym 
poziomie. Warto jednak mieć na uwadze, że wy-
mienniki obrotowe nie przemarzają nawet w tem-
peraturze -20°C, co ogranicza zużycie energii elek-
trycznej (brak nagrzewnicy wstępnej), a również nie 
obniża komfortu cieplnego ze względu na brak prze-
pustnicy by-passu. dodatkowym atutem jest fakt,  

iż w rekuperatorach obrotowych nie ma konieczno-
ści odprowadzania skroplin, przez co sam montaż 
urządzenia jest tańszy. Oznacza to także, że powie-
trze dostarczane do powietrza nie jest tak osuszo-
ne, co pozytywnie wpływa na poczucie komfortu  
w wentylowanych pomieszczeniach.
Minusem takiego rozwiązania jest śladowe podmie-
szanie powietrza (w centralach Komfovent przecieki 
nie przekraczają ~0,5%) oraz występowanie elemen-
tów ruchomych, takich jak silniczek rotora, pasek, 
przekładnia – z czasem mogą one ulec zużyciu i ko-
nieczna będzie ich wymiana. 

Rozwiązanie alternatywne

Można polemizować, które rozwiązanie lepiej spraw-
dzi się w naszych warunkach klimatycznych. Prawda 
jest jednak taka, że samo zdecydowanie się na wen-
tylację mechaniczną jest już świetną decyzją – po-
wietrze zawsze jest czystsze (przechodzi przez zesta-
wy filtrów), uzyskuje się również oszczędności dzięki 
odzyskowi energii cieplnej – urządzenia dogrzewa-
jące muszą mieć mniejszą moc, co przekłada się na 
niższe koszty eksploatacyjne i zakupowe. 
Są jednak rozwiązania idące o krok dalej. Takim przykła-
dem są zdecydowanie centrale wentylacyjne ze zinte-
growaną pompą ciepła typu powietrze-powietrze, czyli 
rozwiązanie Komfovent RhP. Taki rekuperator wypo-
sażony jest w standardowy wymiennik obrotowy, na-
tomiast dodatkowo ma drugi stopień odzysku ener-
gii, jakim jest zintegrowana, rewersyjna pompa ciepła. 
Rozwiązanie to ma liczne zalety. Przede wszystkim 

Przedstawiciel marki 
Komfovent na terenie Polski 
 
Ventia sp. z o.o.
ul. działkowa 121A, 02-234 Warszawa,  
tel.: 22 841 11 65, faks: 22 841 10 98
info@ventia.pl, www.ventia.pl
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Schemat RhP

Komfovent RhP – praca w trybie grzania i chłodzenia

Wybrane rekuperatory Komfovent dOMEKT  
z wymiennikiem obrotowym

Komfovent RHP 1300U

Komfovent RHP 600-800U

Komfovent DOMEKT R300V

Komfovent DOMEKT R450V
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Silniki prądu stałego charakteryzują się wyjątkowo 
niskim poborem energii elektrycznej, a każde kilka 
watów mniej pobieranych przez centralę wentylacyj-
ną w skali roku przekłada się na dziesiątki, a nawet 
setki złotych, które użytkownik oszczędzi. Centrala 
pracuje relatywnie cicho, a w połączeniu z systemem 
kanałów wentylacyjnych Viessmann, praca instala-
cji nie powinna być w ogóle słyszalna. 
Przeciwprądowy, krzyżowy wymiennik ma spraw-
ność odzysku ciepła sięgającą 93% zgodnie z EN 
308:1997. W lecie natomiast użytkownik może sko-
rzystać z darmowego chłodzenia dzięki automa-
tycznej klapie by-pass. Vitovent 300-W umożliwia 
sterowanie gruntowym wymiennikiem ciepła, jeżeli 
inwestor zdecydowałby się na rozbudowę instalacji  

Vitovent 300-W – najczęściej sprzedawana
Nie bez przyczyny centrala wentylacyjna Vitovent 
300-W jest najczęściej sprzedawanym urządzeniem 
wentylacyjnym z oferty Viessmann. urządzenie to wy-

stępuje o dwóch wydajnościach powietrza: 300 m3/h  
oraz 400 m3/h. Spręż dyspozycyjny przy wydajno-
ści 300 m3/h wynosi aż 250 Pa, co zapewnia uzyska-
nie projektowanej wydajności nawet w przypadku  

bardzo rozległych instalacji wentylacji. Naddatek 
sprężu dyspozycyjnego jest również korzystny ze 
względu na wzrost oporów przepływu powietrza na 
filtrach podczas ich stopniowego zabrudzenia się.  

Wentylacja mechaniczna  
z odzyskiem ciepła (rekuperacja) 
nie jest skomplikowana. Właściwie 
zaprojektowany i wykonany system 
pozwoli cieszyć się świeżym powietrzem 
przy zamkniętych oknach i zdrowym 
klimatem w domu. Wentylacja  
z odzyskiem ciepła w modernizowanym 
domu może być wykonana w oparciu 
o typowy rekuperator Vitovent 300-W 
lub Vitovent 300-C, który potrzebuje 
niewiele miejsca.

System wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła z centralą Vitovent 

Zdrowy klimat wewnątrz pomieszczeń
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System wentylacji mieszkań Vitovent 300-C pozwa-
la swobodnie oddychać także alergikom. System 
filtrów ze skutecznym filtrem pyłkowym oczyszcza 
doprowadzane powietrze z alergenów i substancji 
szkodliwych i stwarza klimat pomieszczeń, łagod-
ny także dla alergików.

Sterowanie
Aktualnie sterowanie centralami wentylacyjnymi 
Vitovent 300-C oraz 300-W można realizować po-
przez ścienny moduł obsługowy LB1 jak również 
poprzez regulator w pompach ciepła Viessmann. 
Nowe rozwiązania zapewniają większą liczbę usta-
wień (zwłaszcza serwisowych) oraz głębszą diagno-
stykę pracującego układu. Automatyka przypomni 
użytkownikowi m.in. o konieczności sprawdze-
nia stanu zabrudzenia filtrów powietrza w centra-
li wentylacyjnej.

Kanały wentylacyjne
Oferta wentylacyjna firmy Viessmann to również 
kompletny system kanałów wentylacyjnych z two-
rzywa. Na uwagę zasługują zwłaszcza kanały wen-
tylacyjne dN 200 (średnica wewnętrzna 174 mm), 
które nie wymagają dodatkowej izolacji termicznej 
– ich konstrukcja zapewnia taką samą izolacyjność 
termiczną jak wełna mineralna grubości 30 mm.  
dzięki pokryciu kanału od środka pianką, uzyskano 
bardzo dobre parametry tłumienia hałasu.

o taki układ. W celu zabezpieczenia wymiennika przed 
zamarznięciem, centrala jest jednak fabrycznie wy-
posażona w nagrzewnicę elektryczną o mocy 1 kW, 
która w zależności od panujących na zewnątrz wa-
runków, będzie modulowała mocą nagrzewnicy tak, 
aby przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej, 
zabezpieczyć wymiennik przed zamarznięciem. Cen-
trala ma certyfikat Passivehaus Institut, który świad-
czy o wysokiej klasie wszystkich podzespołów cen-
trali wentylacyjnej.

Rekuperator Vitovent 300-C 
– na niewielką powierzchnię
Centrala wentylacyjna Vitovent 300-C ma wysokość 
całkowitą tylko 198 mm i łatwo można ją schować  
w podwieszonym suficie, np. w przedpokoju lub po-
wiesić pionowo na ścianie np. w spiżarni. Wydajność 
urządzenia do 150 m³/h wystarcza do komfortowej 
wentylacji powierzchni mieszkalnej do 100 m².
Vitovent 300-C jest kompletną centralą wentylacyj-
ną, zawierającą w standardzie wentylatory prądu sta-
łego, filtry klasy G4, wymiennik ciepła, nagrzewnicę 
wstępną oraz automatyczną klapę by-pass.
urządzenie wentylacyjne Vitovent 300-C odzyskuje 
nawet 89% ciepła, zawartego w powietrzu usuwa-
nym, które w krzyżowym, przeciwprądowym wymien-
niku ciepła nagrzewa dopływające chłodne świeże 
powietrze. dzięki temu przez cały rok oszczędza się 
energię i redukuje koszty ogrzewania.
Seryjnie wbudowano automatyczny układ obejścio-
wy na ciepłą porę roku. Chłodne świeże powietrze 
omija wtedy wymiennik ciepła i jest kierowane bez-
pośrednio do pomieszczeń, stwarzając efekt pasyw-
nego chłodzenia.
Mimo że urządzenie pracuje bardzo cicho, można – od-
powiednio do miejsca zainstalowania – przedsięwziąć 
dodatkowe zabiegi wyciszające. dostosowany osprzęt 
systemowy obejmuje izolowany akustycznie rozdzielacz 
oraz tłumiki szumów powietrza świeżego i usuwanego.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
www.viessmann.pl
dowiedz się więcej: 0801 002345
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Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła  
– główne korzyści

– prawidłowa wentylacja pomieszczeń z wyma-
ganą intensywnością
– obniżenie stężenia CO2 w pomieszczeniach 
mieszkalnych poniżej 0,1%
– usuwanie nadmiaru wilgoci
– usuwanie zapachów z kuchni, łazienki i WC
– filtracja (oczyszczanie) powietrza świeżego,  
co jest szczególnie istotne dla alergików
– niższe koszty ogrzewania poprzez odzysk ciepła –  
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła poz- 

wala na zaoszczędzenie ok. 20 kWh/m² energii po-
trzebnej do ogrzania pomieszczeń w ciągu roku. 
W budynku o powierzchni mieszkalnej 150 m²  
odpowiada to około 300 litrom oleju opałowego 
względnie 300 m³ gazu ziemnego rocznie.
– okna mogą pozostać zamknięte przez cały rok. 
Zwiększa to bezpieczeństwo przed groźbą wła-
mania i zapewnia więcej spokoju miesz-
kańcom: hałas uliczny pozo-
staje na zewnątrz.

Vitovent 300-W

Vitovent 300-C
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Rekuperator WOLF Excellent

Priorytetem pracy central wentylacyjnych WOLF 
jest komfort użytkowników. Zapewniają one sku-
teczną wymianę i obróbkę powietrza w obsługiwa-
nych pomieszczeniach. Wyposażone są w wymiennik 
przeciwprądowy, którego sprawność temperatu-
rowa odzysku ciepła osiąga 95%. Przepływ powie-
trza zapewniają ciche i energooszczędne wentyla-
tory typu EC. Konstrukcję urządzeń cechuje przede 
wszystkim niezawodność. Rekuperatory WOLF prze-
znaczone są do wieloletniej bezproblemowej pracy 
– taki efekt osiągnięto, stosując komponenty reno-
mowanych producentów oraz poprzez zastosowanie 
maksymalnie prostej konstrukcji przy jednoczesnym 
zachowaniu wszystkich własności mechanicznych  
i wydajnościowych. 
Jednak rekuperacja WOLF to nie tylko urządzenia – 
to również kompletna instalacja dystrybucji powie-
trza oraz sterowania. W jej skład wchodzą:

Firma WOLF Technika Grzewcza obecna jest na rynku polskim od połowy lat 90.  
W swojej ofercie posiada przede wszystkim urządzenia techniki grzewczej, 
klimatyzacyjnej i wentylacyjnej. W skład oferty wchodzi między innymi kompletny 
system rekuperacji mechanicznej. Jego człon stanowią urządzenia CWL 300 
Excellent oraz CWL 400 Excellent, które dedykowane są do indywidualnej wentylacji 
mechanicznej budynków jedno- i wielorodzinnych. 

System rekuperacji WOLF
Paweł KoSzoreK

Kanał płaski 

Kanał okrągłySkrzynka rozprężna
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- Elementy dystrybucji powietrza systemu WOLF
•	Kanał	okrągły	Ø63	mm	dla	maks.	20	m3/h
•	Kanał	okrągły	Ø75	mm	dla	maks.	30	m3/h
•	Kanał	płaski	50x100	mm	dla	maks.	30	m3/h, <3,0 m/s
•	Kanał	płaski	50x140	mm	dla	maks.	55	m3/h, <3,0 m/s
•	Skrzynka	rozprężna	z	dwoma	przyłączeniami	do	
przewodu wentylacyjnego
•	Kształtki	i	kolana	dla	rur	płaskich
•	Izolowane	rury	łączące	urządzenie	–	rozdzielacz/
czerpnia/wyrzutnia
- Elementy sterowania i automatyki – w tym podsta-
wowe pomieszczeniowe sterowniki urządzenia, ale 
także moduły internetowe i sterowania zdalnego.

Montaż systemu

System WOLF to oprócz bogatego spektrum akce-
soriów również system bardzo prostego montażu. 
Inżynierowie WOLF w procesie projektowania oprócz 
potrzeb klienta końcowego wzięli pod uwagę rów-
nież potrzeby instalatorów. Zaoszczędzony czas to 
zaoszczędzone pieniądze i większy zysk firmy insta-
lacyjnej. Montaż opiera się przede wszystkim o szczel-
ne połączenia na tzw. „click” – nie ma potrzeby sto-
sowania innych materiałów montażowych, spoza 
zakresu systemu WOLF. Okrągłe kanały wentylacyj-
ne są elastyczne i nie wymagają stosowania kolan 
kształtek celem zmiany kierunku.

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf-polska.pl

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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Oferta WOLF skierowana jest do 
wszystkich, którzy cenią sobie kom-
fort i pewność. System WOLF to 
świetne rozwiązanie dla tych, któ-
rzy pragną zapewnić sobie skuteczne 
uzdatnianie powietrza w pomieszcze-
niach, a jednocześnie ważna jest dla 
nich długoterminowa bezproblemo-
wa praca urządzenia. System WOLF 
to również świetna opcja dla instala-
torów i wykonawców instalacji, któ-
rzy dzięki systemowi rekuperacji CWL 
mogą zwiększać swoje zyski, oszczę-
dzając czas w trakcie montażu.

Przykład kolan i przejść dla przewodów płaskich

Moduł wentylacyjny BM2

Moduł komunikacji 
Internetowej WOLF Link PRO

Moduł komunikacji Internetowej WOLF Link home

Montaż rur okrągłych
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Urządzenia do wentylacji z odzyskiem ciepła, 
nazywane często rekuperatorami, stosowane są na 
ogół w domach jednorodzinnych oraz przy centra-
lach wentylacyjnych dla większych obiektów.  
Warto wiedzieć, że mogą być także stosowane  
w obiektach wielomieszkaniowych. 
W przypadku starszych budynków mamy do czynie-
nia z wentylacją grawitacyjną, gdzie nie ma general-
nie kontroli nad ilością wymienianego powietrza. 
W zależności od pory roku jest ona większa bądź 
mniejsza. dodatkowo użytkownicy w celu oszczęd-

ności energii wymieniają okna i drzwi na nowocze-
sne, bardziej szczelne, co powoduje, że obniża się 
poziom wymiany powietrza. Brak wymiany powie-
trza prowadzi do obniżenia jego jakości oraz wzro-
stu poziomu wilgoci. Zbyt wysoki poziom wilgoci  
w pomieszczeniach objawia się powstawaniem ple-
śni bądź zagrzybieniem ścian. Nowsze i nowe budyn-
ki są wyposażone często w centralny system wenty-
lacji dla całego budynku, jednak nie jest tam często 
stosowany odzysk ciepła. Zatem żaden z użytkow-
ników nie ma do końca kontroli nad powietrzem,  

Ze względu na coraz wyższe wymagania techniczne dotyczące zużycia energii 
przez budynki, wentylacja z odzyskiem ciepła gra coraz większą rolę w uzyskaniu 
wymaganych wskaźników zużycia energii, ponieważ dzięki jej zastosowaniu 
możemy „zawrócić” dużą część energii cieplnej, która wcześniej „uciekała”  
z powietrzem wentylacyjnym. 

Bosch Vent 4000 CC – rekuperacja 
na najwyższym poziomie

Do domów jednorodzinnych i budynków wielomieszkaniowych

Bosch Vent 4000 CC  |  3 

Bosch Vent 4000 CC to optymalne rozwiązanie do centralnej wentylacji z odzyskiem 
ciepła do mieszkań o powierzchni do ok. 90 m2. Instalacja urządzenia zajmuje niewiele 
czasu, a jego uruchomienie jest niezwykle proste.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła    
Bosch Vent 4000 CC 

Rewolucyjnie łatwy montaż i uruchomienie
Oszczędność czasu podczas instalacji możliwa  
jest dzięki przemyślanemu systemowi  
podwieszania, kompaktowym wymiarom i małej 
masie urządzenia (zaledwie 15 kg). Dodatkowo 
elastyczny system kanałów powietrznych umożliwia 
instalację na ścianie lub w suficie podwieszanym.

A+ → G

Lekka obudowa EPP  
o kompaktowych 
wymiarach

Regulator CR10H  
ze zintegrowanym  
czujnikiem wilgotności 
(wchodzi w zakres dostawy 
wersji podstawowej)

Bezpieczne 
otwieranie urządzenia 
także w przypadku 
montażu 

Łatwa wymiana filtra 
bez konieczności użycia 
narzędzi

Dostępna opcjonalnie 
wersja komfortowa  
z układem obejścia 
do pracy w okresie 
letnim

*

* Klasyfikacja odnosi się do wersji V4000CC 100 S z 2 czujnikami i regulatorem CV200
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i jego zabudowę (oczywiście pozostawiając dostęp 
serwisowy). Kolejnym udogodnieniem tego urzą-
dzenia jest to, że kanały powietrzne można pod-
łączyć zarówno z jednej strony (od góry, 4 króćce), 
jak i na „przelot” dwa króćce z jednej strony urzą-
dzenia i dwa z drugiej. 

Cztery warianty = różne sposoby 
sterowania i pracy

W ofercie Bosch są 4 warianty Bosch Vent 4000 CC. 
Każdy z nich dostarczany jest razem z regulatorem 
podstawowym CR10h lub regulatorem zaawanso-
wanym CV200. 
Regulator podstawowy CR10H pozwala na ste-
rowanie urządzeniem na 3 podstawowe sposoby. 
Pierwszym jest praca według biegów wentylatora. 
dostępne są 4 biegi, które ustawiane są z poziomu 
regulatora. drugim wariantem jest praca opierają-
ca się na pomiarze wilgotności. Regulator CR10h ma 
wbudowany czujnik wilgotności, więc rejestruje jej 
poziom w pomieszczeniu i na tej podstawie reguluje 
prędkość pracy wentylatora. Jest to tak zwana pra-
ca wg zapotrzebowania. Ten sposób działania jest 
najoszczędniejszy, ponieważ wentylacja zachodzi 
zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Trze-
cim sposobem jest wentylacja pomieszczeń wg pro-
gramu czasowego. 
Regulator zaawansowany CV200 wyposażony  
w duży czytelny wyświetlacz LCd i dotykowe klawi-

sze zapewnia podobne możliwości sterowania jak 
CR10h, ale bardziej zaawansowane. Sterowanie wg 
biegów wentylatora jest podobne, natomiast w przy-
padku sterowania wg zapotrzebowania jest ono re-
alizowane na podstawie dwóch czujników – wilgot-
ności i dwutlenku węgla – dostarczanych razem  
z regulatorem. dzięki temu kontrola nad jakością po-
wietrza jest jeszcze większa. W przypadku sterowa-
nia czasowego do dyspozycji jest aż 10 programów 
czasowych, które można ustawić, dostosowując do 
swoich potrzeb. 

jakie ma w swoim mieszkaniu. Rozwiązaniem proble-
mu jest zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła. 

Bosch Vent 4000 CC – rekuperacja  
na najwyższym poziomie

Bosch wprowadził na rynek wentylację z odzyskiem 
ciepła do nowych mieszkań, jak i już istniejących. 
Konstrukcja całego urządzenia jest przemyślana. 
urządzenie składa się z jednej centralnej jednostki, do 
której podłącza się kanały powietrzne ze wszystkich 
pomieszczeń. Bosch Vent 4000 CC charakteryzuje się 
wysokim stopniem odzysku ciepła sięgającym 93%, 
czyli w wysokim stopniu można „zawrócić” energię 
cieplną z powrotem do mieszkania i zaoszczędzić 
na kosztach ogrzewania. Obywa się to za pomocą 
wymiennika ciepła z tworzywa sztucznego, w któ-
rym świeże nawiewane powietrze zewnętrzne pod-
grzewa się od powietrza wywiewanego. Powierzch-
nia wymiany ciepła sięga nawet 36 m2! dodatkowo 
dostępny jest wariant wymiennika ciepła z wbudo-
wanym by-passem oraz z wymiennikiem entalpicz-
nym, czyli wymiennikiem, w którym oprócz energii 
cieplnej można odzyskiwać części wilgoci. Powie-
trze przepływające przez Vent 4000 CC jest filtrowa-
ne za pomocą wbudowanych filtrów, dzięki czemu 
do mieszkania dostarczane jest czyste powietrze, po-

zbawione zanieczyszczeń. Wymiana filtra jest możli-
wa bez zdejmowania obudowy urządzenia i bez ko-
nieczności użycia narzędzi. Zatem każdy użytkownik 
może to zrobić samodzielnie. Ruch powietrza wy-
muszają dwa wbudowane ciche i energooszczęd-
ne wentylatory. 
Montażu Vent 4000 CC można wykonać zarówno na 
suficie w pozycji poziomej, jak i pionowo na ścia-
nie. Materiał, z którego wykonana jest obudowa, to 
spieniony polipropylen (EPP). Jest to materiał, któ-
ry pełni rolę izolacyjną, dźwiękochłonną, a jedno-
cześnie jest bardzo lekki. Ciężar całego urządzenia 
to zaledwie 15 kg, dzięki czemu jego montaż może 
być wykonany przez jedną osobę. Pomaga w tym 
szczególnie innowacyjny system montażu rekupe-
ratora, który nawet przy instalacji na suficie po-
zwala na podwieszenie najpierw jednej krawędzi 
urządzenia, a następnie dopiero drugiej. dodatko-
wo przy zawieszeniu go pod sufitem nie jest wyma-
gane specjalne poziomowanie ze spadkiem, które 
ma pomóc w odpływie skroplin. Obudowa jest tak 
wyprofilowana, że woda spływa samoczynnie, je-
śli urządzenie zostanie zainstalowane w pozycji po-
ziomej. Wymiary Bosch Vent 4000 CC są kompakto-
we. Warto zwrócić szczególną uwagę na głębokość, 
która wynosi zaledwie 27 cm i pozwala na dyskret-
ne umieszczenie centrali wentylacyjnej na suficie  

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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Centrala wentylacyjna Bosch Vent 
4000 CC to urządzenie ciche, gwa-
rantujące świeże i czyste powietrze 
oraz prawidłową wentylację w miesz-
kaniu. Bosch Vent 4000 CC to odpo-
wiedź na oczekiwania wielu miesz-
kańców mieszkań, którzy nie mają 
kontroli nad wentylacją w swoim 
mieszkaniu oraz nad parametrami ja-
kie w nim panują. Dodatkowo jest to 
rozwiązanie, które może być wyko-
rzystane przez firmy budowlane, po-
nieważ przepisy dotyczące zużycia 
energii w budynkach są coraz bar-
dziej restrykcyjne, a Bosch Vent 4000 
CC pomoże je spełnić. 

Bosch Vent 4000 CC  |  5 

Przewody powietrza  
doprowadzanego
i odprowadzanego

Tłumik dźwięku

30 cm
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urządzeń. Wartość nastawy nie może być wyższa niż 
80% ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Moż-
na zatem w przybliżeniu przyjąć, że wszędzie tam, 
gdzie ciśnienie w instalacji wodociągowej jest wyż-
sze niż 5 bar, należy zastosować reduktor ciśnienia. 
Wiąże się to z tym, że stosowane zawory bezpieczeń-
stwa w większości instalacji wody użytkowej otwie-
rają się, gdy ciśnienie wody przekroczy 6 bar, a za-
tem 80% tej wartości daje nam 4,8 bara. Oczywiście 
spotyka się również instalacje wyposażone w zawo-
ry bezpieczeństwa 4 i 10 bar. Wtedy maksymalnie 
dopuszczalna wartość nastawy będzie odpowied-
nio inna. Fabrycznie reduktory ciśnienia Ottone mają 
ustawione ciśnienie wyjściowe na 3 bary, co w zu-
pełności wystarcza w przypadku większości domo-
wych instalacji. 

Ciśnienie wejściowe. Firma Ottone posiada w swo-
jej ofercie reduktory ciśnienia, których maksymalne 
ciśnienie wejściowe wynosi 10 bar lub 20 bar. Tutaj 
wybór powinien być uzależniony od przyszłych wa-
runków pracy reduktora. 
Często spotykany błąd to niedostosowanie urzą-
dzenia do wartości ciśnienia w sieci wodociągo-
wej. Skutkuje to przedwczesnym zużyciem reduk-
tora lub jego uszkodzeniem. Bardzo ważną cechą 
reduktora jest możliwość kompensacji nagłych sko-
ków ciśnień na wejściu. W ofercie Ottone reduktor 
PN20 ma specjalną membranę kompensującą ta-
kie skoki. dzięki temu ciśnienie za reduktorem jest 

Firma Ottone ma w swojej ofercie kilka wersji re-
duktorów ciśnienia różniących się parametrami pra-
cy oraz budową. Głównymi elementami reduktorów 
Ottone jest: sprężyna, membrana oraz połączony  
z nimi element otwierający i zamykający przepływ 

(tłoczek). ustawienie ciśnienia wyjściowego w przy-
padku reduktorów Ottone dokonujemy poprzez ści-
śnięcie lub poluzowanie sprężyny za pomocą wy-
godnego pokrętła ze skalą lub specjalnej śruby 
(zależnie od wersji). Zawsze wartość ustawionego  

ciśnienia należy skontrolować na manometrze wbu-
dowanym w reduktor lub znajdującym się w innym 
miejscu instalacji wody użytkowej. Reduktor ciśnie-
nia jest jednym z kilku elementów zabezpieczają-
cych instalacje, dlatego musi on współgrać z resztą 

Reduktory ciśnienia są urządzeniami mającymi na celu zabezpieczenie instalacji wody użytkowej przed zbyt wysokim 
ciśnieniem występującym w sieciach wodociągowych. Wartość tego ciśnienia może być różna w zależności od kraju, regionu 
lub pory dnia (w nocy przy małym zapotrzebowaniu na wodę mogą nastąpić skoki ciśnień). Reduktory stosuje się tam, gdzie 
ciśnienie w sieci przekracza dopuszczalną wartość – bezpieczną dla użytkowników i znajdujących się w instalacji urządzeń.  
Ich zasada działania polega na redukcji ciśnienia wejściowego do ustawionego poziomu ciśnienia wyjściowego.

Reduktory ciśnienia Ottone
Pewny sposób zabezpieczenia instalacji wody użytkowej

łuKaSz BiernacKi

Aby odpowiednio dobrać reduktor 
ciśnienia, należy zwrócić uwagę na 
trzy podstawowe cechy:
1. maksymalną wartość ciśnienia 
wejściowego;
2. przepływ nominalny;
3. zakres nastawy ciśnienia 
wyjściowego.

Reduktor ciśnienia Ottone ON10 niklowany

Reduktor ciśnienia Ottone PN20 z filtrem,  
z pokrętłem ze skalą oraz specjalną membraną 
kompensującą skoki ciśnień na wejściu

Reduktor ciśnienia Ottone PN20 z filtrem  
oraz specjalną membraną kompensującą 
skoki ciśnień na wejściu
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silającego budynek. Jest to duży błąd, ponieważ 
przepływ nominalny przez przykładowe dwa reduk-
tory o identycznych średnicach może różnić się na-
wet dwukrotnie. 

Zakres nastawy. Żądana wartość ciśnienia wyj-
ściowego powinna mieścić się w zakresie regulacyj-
nym produktu. W przypadku Ottone reduktory PN20 
mają nastawę 0,5-6 bar, natomiast PN10 1,5-6 bar.  
Prawidłowo zainstalowany reduktor powinien znaj-
dować się na głównym przyłączu wody zimnej za 
wodomierzem oraz filtrem (chyba, że ma wbudo-
wany). Spotyka się także reduktory montowane 
strefowo bezpośrednio przed urządzeniem, które 
mają chronić (najczęściej jest to podgrzewacz cie-
płej wody). 

dodatkowo przed i za reduktorem konieczne jest za-
montowanie zaworów odcinających w celu ewentual-
nej konserwacji. Reduktor Ottone PN20 ma fabrycz-
nie wbudowany filtr siatkowy, który należy okresowo 
płukać. dzięki budowie opartej na wymiennym car-
tridgu jest to bardzo proste. Wystarczy rozkręcić kor-

pus reduktora, wyjąć zawartość i przepłukać. Nasta-
wa reduktora przy tego typu czynności nie zostaje 
zmieniona i po ponownym zamontowaniu urządze-
nie działa poprawnie.

Podsumowując, firma Ottone posiada szeroką ofer-
tę reduktorów, które produkowane są we Włoszech. 
Produkty spełniają wszystkie wymogi dotyczące in-
stalacji z wodą przeznaczoną do spożycia, jak rów-
nież instalacji sprężonego powietrza.

utrzymywane na stałym, ustawionym przez użyt-
kownika poziomie. Jeżeli wiemy, że w sieci wystę-
pują takie skoki warto zainwestować w reduktor  
z taką właśnie funkcją. 

Przepływ nominalny. Wartość tę należy dostoso-
wać do liczby punktów poboru wody znajdujących się  
w instalacji. Bardzo często jest to pomijane i reduk-
tor dobiera się wyłącznie do średnicy przewodu za-

Przykładowy schemat podłączenia reduktora ciśnienia

Główną zaletą reduktorów ciśnienia 
oprócz ochrony urządzeń w instalacji 
są realne oszczędności z tytułu 
zużycia wody. Im niższe ciśnienie 
ustawione na reduktorze, tym mniej 
wody przepływa przez punkt poboru. 
Ma to bardzo duże znaczenie np. 
podczas mycia naczyń pod bieżącą 
wodą, mycia rąk czy brania kąpieli 
pod prysznicem. 
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43s t r.0 7 / 2 0 1 9
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Jakie zmiany w prawie od 2021 roku?

Od początku wejścia w życie nowych przepisów WT 
2014 w 2014 roku, współczynnik przenikania ciepła 
ścian zewnętrznych u obniża się stopniowo z warto-
ści 0,25 W/m2K do 0,20 W/m2K, które będą obowiązy-
wać w 2021 roku. Oznacza to w praktyce zastosowa-
nie materiałów wysokiej jakości i termoizolacyjności 
oraz odpowiedniej grubości izolacji. Należy wiedzieć, 
że to na podstawie współczynnika przenikania ciepła 
u określa się, ile ciepła ucieka z domu na zewnątrz. 
Im niższa jego wartość, tym mniejsze są straty cie-
pła. Zmiany parametrów dotyczą również stolarki 
w nowo budowanych domach. W tym przypadku 
współczynnik przewodzenia ciepła u w WT 2017 wy-
nosi 1,1 W/m2K w przypadku zwykłych okien i drzwi 
balkonowych oraz 1,3 W/m2K w przypadku okien po-
łaciowych. Od 2021 roku maksymalna wartość bę-
dzie jeszcze niższa: 0,9 W/m2K dla okien zwykłych  
i 1,1 W/m2K dla okien dachowych. 

Ogrzewanie domu zgodne  
z przepisami WT 2021

Oprócz bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczą-
cych energooszczędności budynków, czyli dopusz-

czalnych wartości współczynnika przenikania cie-
pła u dla poszczególnych przegród domu, równie 
istotna jest wartość współczynnika EP. Ta określa 
maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na 
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, 
chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, a także oświetlenia. Wchodzące w życie 
z początkiem 2021 roku wytyczne będą więc mia-
ły ogromny wpływ na wybór systemu grzewczego. 

Oznacza to, że budowany dom będzie musiał być 
dobrze zaizolowany termicznie oraz zasilany ener-
gią, która nie ma negatywnego wpływu na środowi-
sko naturalne. Mimo że poziom izolacji cieplnej bu-
dynku wpływa na jego zapotrzebowanie na energię 

Kolejny, trzeci już etap zmian – wcześniejsze 
wprowadzane były w 2014 i 2017, jeszcze mocniej 
wpłynie na podniesienie wymagań dla standardu 
energetycznego budynku. Zmieniające się co kilka 
lat przepisy są konsekwencją wdrażania w Polsce 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków. dosto-
sowanie do niej warunków technicznych pociąga 
za sobą zaostrzenie wymagań wobec izolacyjności 

termicznej przegród zewnętrznych, okien i drzwi,  
a także współczynnika energii pierwotnej (EP) na 
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej. Od 2021 roku wszyst-
kie nowe budynki powinny być niemal zeroenerge-
tyczne, a nowy standard będzie można uzyskać 
poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
oraz jak największe wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii. 

Wraz z 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zaktualizowane warunki techniczne, którym 
muszą odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Kolejna zmiana czeka nas już w 2021 
roku, kiedy stare przepisy zostaną zastąpione nowymi warunkami technicznymi. Warto 
więc zapoznać się z nowymi regulacjami, biorąc pod uwagę także urządzenia grzewcze. 

Co proponuje De Dietrich do domu  
w standardzie WT 2021?

W przypadku budynku jednorodzin-
nego, zużycie energii pierwotnej dla 
ogrzewania, wentylacji oraz podgrza-
nia ciepłej wody użytkowej, nie bę-
dzie mogło przekraczać od 2021 roku 
jednostkowo 70 kWh/m2 rok, gdzie 
obecnie maksymalna wartość współ-
czynnika Ep wynosi 95 kWh/m2 rok. 

 Powietrzna pompa ciepła Alezio S V200 – jednostka zewnętrzna
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W 2019 roku Polska może znaleźć się już na 
4. miejscu w UE pod względem rocznych przyro-
stów nowych mocy fotowoltaicznych.
Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował siód-
mą już edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 
2019”. Raport stanowi kompletne podsumowanie 
stanu i trendów na rynku fotowoltaiki (PV) w Polsce. 
Co roku raport powstaje we współpracy z firmami 
z branży jako efekt szczegółowego badania rynku. 
Patronat honorowy nad raportem objęły instytucje: 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja 
Inwestycji i handlu S.A., Związek Banków Polskich. 
Partnerem głównym jest Bruk-Bet Solar, partnera-
mi są : Corab, Columbus Energy i EdP Renewables.
Premiera raportu odbyła się w Centrum Prasowym 
PAP w dniu 18 czerwca br.
Sektor fotowoltaiki jest jednym z najszybciej rozwi-
jających się sektorów OZE w Polsce i na świecie. Ry-
nek fotowoltaiczny w Polsce ma olbrzymi, ale dotąd 
wysoce niewykorzystany potencjał rozwoju. Łączna 
moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na 
koniec 2018 roku wynosiła ok. 500 MW, a już w maju 
2019 r. przekroczyła 700 MW. Przyrost nowych insta-
lacji PV jest dynamiczny. Wzrośnie znacząco do końca 
czerwca, kiedy to zakończy się czas na realizację in-
westycji fotowoltaicznych z II aukcji OZE. W 2018 roku 

Polska zaczęła się w końcu wyróżniać się na tle po-
zostałych krajów uE i z rocznym przyrostem 235 MW  
– znalazła się już na 9. miejscu. Biorąc pod uwa-
gę aktualne i realne inwestycje w toku oraz trendy,  
w 2019 roku Polska może znaleźć się już na 4. miejscu 
w uE pod względem rocznych przyrostów nowych 
mocy fotowoltaicznych. Autorzy raportu oceniają,  

cieplną, to spełnienie kryteriów WT 2021 dotyczących 
maksymalnych wartości współczynnika EP nie bę-
dzie możliwe. Wszystko dlatego, że największy udział 

w zużyciu energii pierwotnej ma system grzewczy  
i wentylacyjny. duże znaczenie będzie mieć zatem 
to, jakie urządzenia będą montowane. Ograniczony 
wybór utrudni zadanie, ponieważ osiągnięcie niższe-
go współczynnika EP nie da się uzyskać, np. w mo-
mencie kiedy ogrzewanie będzie bazować na kotle 
węglowym. Ten zbyt negatywnie wpływa na środo-
wisko naturalne. uzyskanie odpowiednich parame-
trów będzie również trudne w przypadku instalacji 
zasilanej kotłem olejowym i gazowym – nawet tym 
charakteryzującym się najwyższą sprawnością. 
Spełnienie wymagań WT 2021, a co za tym idzie ob-
niżenie zużycia energii pierwotnej będzie wymagać 
od inwestora zastosowania urządzenia korzystające-
go z energii odnawialnej. Spełnienie wymagań będzie 
łatwiejsze, im większy będzie udział energii odnawial-
nej w bilansie energetycznym domu. Poza tym obni- 
żenie strat cieplnych budynku zgodnie z nowymi prze-
pisami, może pozwolić na wybór systemu grzewcze-
go o niższej wydajności. Może się okazać, że wystar-
czy zastosowanie pompy ciepła o mniejszej mocy 
grzewczej, co pozwoli na większe oszczędności nie 
tylko inwestycyjne, ale i eksploatacyjne.

Naturalne rozwiązanie – pompa ciepła np. Alezio S V200

urządzeniem, które doskonale wpisuje się w nowe 
przepisy WT 2021 jest pompa ciepła. Pozwala ona 
uzyskać niski współczynnik EP budynku, jest też 
przyjazna dla środowiska naturalnego i charakte-
ryzuje się wysoką efektywnością działania. Choć 
w większości przypadków niezbędne jest zasile-
nie urządzenia w energię elektryczną, to jednak 
zużywa ono znacznie mniej prądu, niż dostarcza 
ciepła do budynku. Zastosowanie pompy ciepła 
gwarantuje więc wysoki udział energii odnawialnej  
w bilansie budynku. doskonałym rozwiązaniem  

w tym przypadku może być zastosowanie powietrz-
nej pompy ciepła Alezio S V200 firmy de dietrich. 
urządzenie ma szeroki zakres mocy, składa się  
z jednostki zewnętrznej oraz modułu wewnętrzne-
go ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. o po-
jemności 177 l. Funkcja chłodzenia latem oraz mo-
dulująca sprężarka to dodatkowe atuty urządzenia. 
Zaletą jest także możliwość ustawienia jednostki 
wewnętrznej bezpośrednio przy ścianie lub w na-
rożniku, dzięki wszystkim przyłączom wyprowadzo-
nym do góry, pozwalając na oszczędność miejsca.

Powietrzna pompa ciepła Alezio S V200

Raport „Rynek 
Fotowoltaiki  
w Polsce 2019”
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wania się dotacji unijnych w latach 2020-2021 i mogą 
zapewnić ciągłość rozwoju mikroinstalacji w gospo-
darstwach domowych.

Farmy słoneczne „aukcyjne”
dotychczas odbyły się trzy aukcje OZE (w 2016, 2017  
i 2018 r.), w których mogły startować nowe instalacje 
PV, w ramach których wygrało łącznie 990 projek-
tów o łącznej mocy prawie 0,9 GW. Planowana moc 
instalacji PV w tegorocznej aukcji wyniesie 750 MW. 
Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019” bazuje 
na rzeczywistych danych z ankiet od inwestorów  
i dostawców technologii PV, w tym uczestników 
systemu aukcyjnego. Ankiety potwierdzają spada-
jące koszty budowy farm PV o wielkości ok. 1 MW. 
Z aukcji na aukcję spadały koszty budowy farm fo-
towoltaicznych. Koszt przygotowania projektu, wy-
budowania i przyłączenia do sieci 1 MW farmy spadł 
z 3,8 mln zł w 2016 roku do nawet 2,8 mln zł w 2018 
roku. Biorąc pod uwagę koszt inwestycji fotowolta-
icznych w poszczególnych latach oraz dotychczas 
przeprowadzone aukcje oraz planowane do za-
kontraktowania moce w aukcji 2019, efektem sys-
temu aukcyjnego (trzech aukcji już przeprowadzo-
nych oraz aukcji planowanej na 2019 rok) może być 
blisko 5 mld zł inwestycji w farmy fotowoltaiczne,  
z czego ponad 2 mld w aukcji, która planowana jest 
na IV kw. 2019 r. (zwycięzcy aukcji od jej rozstrzy-

gnięcia będą mieli dwa lata na realizację inwestycji).
Opłacalność inwestycji w aukcyjnym systemie wspar-
cia zależy od wielu czynników, natomiast za te naj-
bardziej wpływające na ekonomikę inwestycji moż-
na uznać wysokość nakładów inwestycyjnych, cenę 
sprzedaży energii (cenę z jaką dany projekt wygrał 
aukcję) oraz jakość technologii i projektu (produk-
tywność). Zdyskontowany okres zwrotu z takiej in-
westycji może wynosić ok. 10 lat (przy obecnie naj-
niższych nakładach inwestycyjnych – 2,5 mln zł/MW 
oraz przy najwyższej możliwej, bliskiej referencyjnej, 
cenie z wygranej aukcji), co pozwala na spłatę kre-
dytu kilka lat przed zakończeniem poaukcyjnego 
kontraktu różnicowego na sprzedaż energii i na ok.  
10 lat przed upływem żywotności urządzeń.

Prognozy dla sektora
Niedawno opublikowane projekty Polityki Energe-
tycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) oraz Krajowe-
go planu na rzecz energii i klimatu do 2030 r. (KPEiK 
2030) zakładają wzrost mocy zainstalowanej w źró-
dłach fotowoltaicznych w 2020 r. Najbardziej optymi-
styczny scenariusz rozwoju sektora PV zakłada pro-
jekt PEP 2040 – łączna moc instalacji PV ma wynieść 
ponad 20,2 GW w 2040 r. (projekt KPEiK 2030 zakła-
da budowę 15,7 GW instalacji PV w 2040 r.). Według 
tych założeń (PEP) w 2040 r. fotowoltaika będzie sta-
nowić około 25% mocy zainstalowanej.

że w całym 2019 roku przybędzie nawet 1 GW nowych 
instalacji PV, a moc skumulowana instalacji fotowol-
taicznych w Polsce na koniec roku wyniesie 1,5 GW.
 
Mikroinstalacje oraz małe instalacje fotowoltaiczne
Moc mikroinstalacji fotowoltaicznych wynosi (stan na 
luty 2019 r.) ok. 350 MW. Znaczna część mikroinsta-
lacji fotowoltaicznych (ok. 75% mocy) to instalacje  
o mocach do 50 kW (w praktyce do 10 kW) realizowa-
ne przez prosumentów indywidualnych (rozumianych  
zgodnie z definicją z ustawy o OZE), czyli w prakty-
ce inwestycje gospodarstw domowych. Pozostałe 
to mikroinstalacje w samorządach i przedsiębior-
stwach o mocach 10-50 kW (tzw. prosument bizne-
sowy wg definicji IEO).
Rozwój rynku małych instalacji PV o mocach do 500 kW  
realizowanych zazwyczaj na zasadach w pełni ko-
mercyjnych (rozwiązanie dla firm korzystniejsze od 
tzw. opustów, z których korzystają gospodarstwa do-
mowe) w przemyśle i usługach jest związany przede 
wszystkim ze wzrostem cen energii elektrycznej i ta-
ryf, korzystnym profilem produkcji energii w instala-
cjach PV w relacji do profilu zapotrzebowania na ener-
gię oraz w relacji do profilu cen energii elektrycznej.  

dobrze dobrane pod względem mocy i profilu od-
biorcy, instalacje PV są w takiej sytuacji racjonalną 
ekonomicznie inwestycją.
Mikroinstalacje domowe wymagały do tej pory wspar-
cia dotacyjnego. W ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych na lata 2014-2020 do dnia 4 kwietnia 
2019 r. kwota dofinansowania do projektów energe-
tyki słonecznej (instalacje PV i kolektory słoneczne) 
przekroczyła 4 mld zł przy wkładzie finansów unij-
nych 2,5 mld zł. Szacuje się, że w ramach dotychczas 
zakontraktowanych projektów we wszystkich RPO 
powstało lub powstanie łącznie ok. 280 MW insta-
lacji fotowoltaicznych (znaczna cześć tych instalacji 
już została wybudowana, jednak część czeka jeszcze 
na realizację). W br. prosumentów zaczynają wspie-
rać efekty nowych inicjatyw Ministerstwa Przedsię-
biorczości i Technologii, w tym ulgi w podatku PiT  
i korzystne programy kredytowe. Są też zapowie-
dzi dalszych zmian podatkowych (obniżona stawka 
VAT dla mikroinstalacji budowlanych na gruncie lub 
na dachach budynków inwentarskich i ulgi w podat-
kach od nieruchomości), które, wraz z nieuniknio-
nym wzrostem cen energii w 2020 roku, mogą skom-
pensować na rynku mikroinstalacji skutki wyczerpy 
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Prognozy rozwoju mocy fotowoltaicznych do 2040 roku z uwzględnieniem różnych scenariuszy, (w tym 
autorskich IEO) na 2020 rok ilustruje  poniższy wykres (rys.1).  

 

Rysunek 1 Prognoza rozwoju mocy fotowoltaicznych wg PEP 2040, KPEiK 2030 oraz scenariusz krótkoterminowy IEO na 2020. 
Oprac. IEO 

Projekt PEP 2040 zakłada, że w 2040 roku instalacje fotowoltaiczne w polskim systemie 
elektroenergetycznym będą miały łączną moc 20 GW, dzięki czemu stanowiłyby około 25% 
całkowitej mocy zainstalowanej.   

Największe rozbieżności dotyczą mocy na koniec 2020 roku, na które wpływają zamawiane wolumeny 
i daty przeprowadzenia aukcji oraz  wsparcie dla prosumentów (uzależnione od zaangażowania rządu 
w realizacje celów OZE na 2020 roku) i reakcje biznesu na wzrost cen energii elektrycznej, który w 
inwestycjach w fotowoltaikę upatruje szansy na ograniczenie kosztów zakupu drożejącej energii. 

Projekt KPEiK, jako dokument bardziej konkretny, zakłada nieco wolniejsze tempo wzrostu mocy 
fotowoltaicznych, ale za to – zgodnie z wymaganiami stawianymi tego typu dokumentom przez 
przepisy unijne  – wskazuje instrumenty wsparcia jakie mają być w kolejnej dekadzie dostępne dla 
inwestorów w określonych segmentach rynku. W latach 2019-2020 będą działać już obecnie 
wprowadzone instrumenty podatkowe, w tym zmniejszona akcyza na energię elektryczną z OZE w 
stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych oraz ulgi podatkowe dla prosumentów. Ulgi 
podatkowe zostały, staraniem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, wprowadzone od 
stycznia 2019 r. jako dodatkowy instrument, który może mieć wpływ na zwiększanie tempa inwestycji 
prosumenckich. Począwszy od 2019 r. wydatki poniesione na działania termomodernizacyjne, w tym 
zakup i montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z 
osprzętem, podatnicy będący właścicielami domów mogą odliczyć od podstawy opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w 
odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć. Tak, więc energetyka prosumencka to 
kolejny obszar, w którym przewiduje się zwiększenie mocy zainstalowanej w fotowoltaice i kolejne pole 
do jej rozwoju i inwestycji. Instrumenty te mają pomóc w realizacji celu OZE na 2020 rok (uzyskanie 
minimum 15% udziału energii z OZE w zużyciu energii finalnej brutto).  

IEO w  raporcie wykonanym w marcu  na zlecenie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) 
dot. realizacji celów OZE do 2020 r. przygotował rekomendacje dla rządu w zakresie działań prawnych 
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Rysunek 4 Roczny przyrost nowych mocy PV w krajach UE. Opracowanie IEO na podstawie “The New European Renewable 
Energy Directive - Opportunities and Challenges for Photovoltaics”, Arnulf Jäger-Waldau (ed.), Katalin Bodis, Ioannis Kougias, 
Sandor Szabo, European Commission, Joint Research Centre, Energy Efficiency and Renewables Unit, Ispra, Italy  

Polska w 2018 roku zaczęła się w końcu wyróżniać się na tle pozostałych krajów UE i  znalazła się już 
na 9 miejscu  (0,235 GW – roczny przyrost w 2018 r.). Biorąc pod uwagę aktualne i realne inwestycje 
w toku oraz trendy, w 2019 roku Polska może znaleźć się już na 4 miejscu pod względem rocznych 
przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych instalując w całym 2019 r., które mogą sięgać nawet 1 
GW. Na wartość tą składają się instalacje, które już powstały na początku 2019 roku oraz wszystkie, 
które dopiero powstaną, czyli m.in. projekty z II aukcji OZE, które nie zostały jeszcze zrealizowane, cześć 
projektów z III aukcji, nowe instalacje u prosumentów biznesowych oraz prosumentów 
indywidualnych. Dzięki temu moc skumulowana instalacji fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2019 
roku mogłaby wynieść ponad 1,5 GW, co dałoby szanse na wejście Polski do pierwszej 10-tki  krajów 
UE pod względem mocy skumulowanej w fotowoltaice.  
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które na potrzeby raportu „Rynek Fotowoltaiki  
w Polsce 2019” dostarczyły pogłębione kwestionariu-
sze nt. rynku fotowoltaiki: ABC Energia, AlterPower,  
Brewa, Bruk- Bet Solar, Columbus Energy, Corab, 
Electrum, Freevolt, Green Genius, Keno, Multisun, So-
larSpot, Soleko, SunSol, XdiSC (mapa na poprzed-
niej stronie).
Są to firmy znane, w większości funkcjonujące w bran-
ży PV od kilku lat, mające znaczące udziały w rynku  
i obejmujące jego większość. Syntetyczne dane i wskaź-
niki uzyskane z wiarygodnych badań kwestionariuszo-
wych są spójne z badaniami z poprzednich lat, wery-
fikowalne i reprezentatywne dla całej branży PV.

Sprzedaż modułów PV przez ankietowane firmy
Łączna sprzedaż ankietowanych firm w 2018 roku 
wyniosła ok. 170 MW. Moduły trafiły zarówno do mi-
kroinstalacji, jak i większych farm fotowoltaicznych, 
zbudowanych w systemie aukcyjnym. Podobnie jak 
w latach poprzednich dominuje nadal sprzedaż mo-
dułów polikrystalicznych, chociaż wzrosła sprzedaż 
modułów monokrystalicznych w stosunku do ubie-
głego roku (z 32% do 39%). Jedna trzecia modułów 
sprzedanych przez ankietowane firmy importowana 
była z Chin. Bezpośrednio od polskich producentów  

pochodziło 25% modułów. Znaczny udział miały także 
moduły importowane z Korei Południowej oraz Nie-
miec, nieco mniej z Włoch oraz Wietnamu. Na polski 
rynek trafiają moduły różnych producentów, w tym 
także od producentów z poziomu tier 1 (wg klasyfi-
kacji Bloomberg New Energy Finance) m.in. hanwha 
Q Cells, LG Electronics, Sharp czy Suntech.
 
Zdolności wykonawcze ankietowanych firm
Ankietowane firmy maja zdolności wykonawcze na 
poziomie 250 MW/rok, które rozkładają się na różne 
rodzaje instalacji:
· 65 MW/rok zdolności wykonawczych dla mikroin-
stalacji
· 15 MW/rok zdolności wykonawczych dla małych 
instalacji
· 170 MW/rok zdolności wykonawczych dla instala-
cji powyżej 500 kW
Należy przypuszczać, że polskie firmy dostosują się 
do potrzeb rosnącego rynku fotowoltaicznego i pro-
blemu nie będą stanowić zdolności wykonawcze firm.

Opracowano na podstawie informacji prasowej 
Instytutu Energii Odnawialnej
Więcej informacji na www.ieo.pl

Już w 2019 roku wartość rynku inwestycji PV przekro-
czy 3,5 mld zł, a łączne obroty z wartością energii wy-
tworzonej w 2019 roku przekroczą 4 mld zł. Rynek fo-
towoltaiczny stanie się głównym obszarem inwestycji 
w energetyce odnawialnej. W dalszym ciągu najwięk-
szy wkład w obroty branży wnoszą prosumenci, wspie-
rani dotacjami RPO. Szybko jednak rośnie rola auto-
producentów i farm fotowoltaicznych sprzedających 
energię na zasadach rynkowych. Wraz z komercjaliza-
cją branży PV, niezwykle ważna rola w rozwoju sektora 
przypada bankom inwestycyjnym, ale także bankom 
działającym w segmencie detalicznym (prosumenci).
Podsumowując, z dużym prawdopodobieństwem 
można przyjąć, że warunki realizacji inwestycji w OZE,  
w tym w sektorze PV ulegną dalszej poprawie, a najbliż-
sze lata 2019-2021 wydają się niezwykle atrakcyjne dla 
inwestorów i dostawców rozwiązań na rynku PV w Pol-
sce. Już w 2019 r. technologia PV stanie się liderem na 
krajowym rynku inwestycji w energetyce, a Polska sta-
nie się jednym z wiodących rynków fotowoltaiki w uE. 

Firmy/producenci na polskim rynku fotowoltaiki 
Na polskim rynku funkcjonują producenci modułów 
fotowoltaicznych, inwerterów oraz konstrukcji mon-
tażowych, dystrybutorzy urządzeń dla rynku fotowol-
taicznego oraz instalatorzy. Rozwój rynku instalacji 
prosumenckich w Polsce nastąpił w latach 2010-2013, 
kiedy też powstało większość polskich firm produku-
jących urządzenia dla rynku fotowoltaiki. Wraz z wej-
ściem w życie systemu aukcyjnego zmieniła się struk-
tura rynku w branży fotowoltaicznej. Wprowadzenie 
systemu aukcji OZE to pojawienie się na rynku inwe-
storów i deweloperów projektów PV, ale także dużą 
rolę na rynku zaczęli odgrywać wykonawcy instala-
cji w formule EPC (Engineering, Procurement & Con-
struction) – czyli instalatorzy zajmujący się komplekso-
wym wykonawstwem dużych inwestycji („pod klucz”).
Ważnym elementem corocznego raportu jest bez-
pośrednia informacja o rynku PV uzyskana od pol-
skich firm z branży. Zespół IEO składa podziękowa-
nia wiodącym firmom polskiego sektora fotowoltaiki,  

5 
 

Instytut Energetyki Odnawialnej | IEO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy wiodącym firmom branży 
fotowoltaicznej, które na potrzeby raportu 
dostarczyły pogłębione kwestionariusze 

http://www.instalreporter.pl


a k t u a l n o ś c i
47s t r.0 7 / 2 0 1 9

w automatyzację procesów logistycznych, która roz-
pocznie się w przyszłym roku. – Chcemy być part-
nerem na miarę potrzeb we wszystkich segmentach  
naszych Klientów i mieć pewność, że magazyn cen-
tralny zapewni serwis logistyczny dla całej organiza-
cji. Rozwój nowych technologii nieodwracalnie zmienia 
współczesne modele biznesowe, jak również nawyki 
każdego z nas. Onninen stoi dziś w obliczu konieczno-
ści automatyzacji procesów logistycznych, aby wyjść 
naprzeciw rosnącym oczekiwaniom rynku. Zanim za-
czniemy inwestować w nowoczesne i długotermino-
we rozwiązania, chcemy mieć pewność, że jesteśmy  
u siebie – stąd decyzja o uniezależnieniu i zakupie nie-

ruchomości w Teolinie – mówi Wiktor Kępiński, COO 
Onninen Sp. z o.o. 
Finalizując zakup nieruchomości w Teolinie, Kesko sta-
wia kolejną kropkę na mapie swoich środków trwałych 
w Europie. Jest to szczególny rejon, ponieważ Kesko 
dopiero rozbudowuje tu swoje struktury, postrzega-
jąc Polskę jako rynek o dużym potencjale, w który war-
to inwestować. Grupa Kesko nie zamierza zwalniać,  
a przynależność do niej sprawia, że Onninen to już nie 
tylko hurtownia hydrauliczno-elektryczna, ale także  
nowoczesne rozwiązania dla budownictwa i przemysłu. 
Podsumowując jedynym zdaniem: 
Klient i jakość we wszystkim, co robimy!

Celem strategicznym Grupy Kesko w handlu bu-
dowlanym i technicznym jest wzmocnienie pozycji  
i zwiększenie rentowności we wszystkich krajach ope-
racyjnych. Konsekwentna realizacja przemyślanej stra-
tegii nierozerwalnie wiąże się z sukcesem. Najlepszym 
tego dowodem jest zwrot, jaki wykonał Onninen  
w Polsce w ostatnich dwóch latach. doskonały wynik 

sprzedaży w 2018 roku (1 023 000 000 PLN) to nie przy-
padek, ale efekt działań i rozwiązań biznesowych  
między innymi w zakresie sprawnego łańcucha dostaw. 
Onninen łączy wiele branż technicznych w jednym 
miejscu, co bez wątpienia stanowi przewagę na ryn-
ku lokalnym, ale wymaga również świetnej organi-
zacji zaplecza logistycznego. Magazyn centralny do-
starcza towary do 36 punktów sprzedaży Onninen 
oraz bezpośrednio do profesjonalnych partnerów,  
w tym klientów OnnShop. Wiele materiałów technicz-
nych wymaga specjalistycznych warunków składowa-
nia i transportu. Centrum dystrybucyjne w Teolinie roz-
poczęło swoją działalność w 2003 roku i od tego czasu 
było już dwukrotnie powiększane i modernizowane. 
Lokalizacja magazynu w centrum kraju gwarantu-
je, że firma jest w stanie zabezpieczyć nawet bardzo 
specyficzne wymagania rynku odnośnie czasu i miej-
sca dostawy. To daje dobre perspektywy, zwłaszcza  
w obliczu planowanych akwizycji i dużej inwestycji  

Kolejne inwestycje Kesko 
Onninen właścicielem Centrum Dystrybucyjnego w Teolinie

1 lipca 2019 sfinalizowana została 
transakcja zakupu nieruchomości,  
na której zlokalizowany jest magazyn 
centralny Onninen. Dotychczas  
hala magazynowa była dzierżawiona,  
teraz Grupa Kesko jest właścicielem 
terenu i zabudowań w miejscowości 
Teolin, gdzie funkcjonuje serce  
firmy Onninen. 
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Jednym z nich jest system wentylacji pionu kanaliza-
cyjnego, który teraz został uszczelniony dzięki nasze-
mu zaworowi utrzymania energii ERV. 

Wyrównanie ciśnienia

Stosowane dotychczas zawory napowietrzające funk-
cjonowały jedynie w jednym kierunku i nie miały waż-
nej funkcji odprowadzania zużytego powietrza. Mogły 
być zatem stosowane jedynie w pionach bocznych. 
Nowy, odpowiedzialny za utrzymanie energii zawór 

Geberit ERV jest wyposażony po bokach w klapy wy-
konane z membran silikonowych, które nie wymaga-
ją konserwacji i są odporne na działanie czynników 
atmosferycznych. Membrany magnetyczne otwiera-
ją się automatycznie tylko wówczas, gdy konieczne 
jest wyrównanie ciśnienia, pozostając przez pozosta-
ły czas zamknięte. Membrany mogą się otwierać za-
równo do wewnątrz, jak i na zewnątrz, w zależności 
od tego, czy w pionie kanalizacyjnym wytworzy się  
podciśnienie, czy też powstanie konieczność wy-
równania ciśnienia.

Prosty montaż

Montaż zaworu ERV jest bardzo prosty – wystar-
czy nasadzić go na przewód. Może być on stoso-
wany do wszystkich dostępnych na rynku kanaliza-
cyjnych przewodach rurowych o średnicy 110 mm. 
Zawór jest odporny na działanie większości czynni-
ków atmosferycznych i środowiskowych. Niewyma-
gające konserwacji membrany silikonowe są mro-
zoodporne, a dzięki zintegrowanej siatce ochronnej 
nie ma konieczności oczyszczania filtra z owadów  
i liści. Na podstawie testu odporności na grad, prze-
prowadzonego w Szwajcarskim Instytucie Badań 
Materiałowych (Schweizerische Eidgenössische Mate-
rialprüfungs- und Forschungsanstalt), produkowany 
przez Geberit zawór utrzymania energii został zali-
czony do klasy 4 – drugiej od góry. Zawór jest także 
odporny na burze. 

Przebadany naukowo

W przeprowadzonych w 2013 r. na zlecenie Federal-
nego urzędu Energetycznego (BFE) badaniach pt. 
„Straty ciepła przez otwory wentylacyjne w budyn-
kach” wyliczono straty ciepła przenikającego przez 
otwory funkcjonalne. Otrzymane wyniki zweryfiko-
wano na stanowisku testowym, obejmującym kilka 
kondygnacji. Przy pomiarach nie uwzględniono cie-
pła z kanalizacji. Okazało się, że utrata ciepła przez 

W budynkach, zwłaszcza w okresie zimowym, 
energia może uciekać przez przewody wentylacyj-
ne, które są z reguły wyprowadzane na dachy bu-
dynków i pozostają od góry otwarte. W celu zmniej-
szenia strat energii firma Geberit oferuje specjalny 
zawór utrzymania energii EVR. Zatrzymuje on ener-
gię w przewodzie, nie ograniczając przy tym jego 
funkcji wentylacyjnych. Jest to możliwe dzięki zasto-
sowaniu specjalnych membran silikonowych, które 
zostały umieszczone na zaworze. Membrany mogą 
być otwierane w obu kierunkach, dzięki czemu,  

w zależności od sytuacji, równoważą ciśnienie  
w przewodach wentylacyjnych.
– Otwarty koniec przewodu wentylacyjnego ma jed-
ną zasadniczą wadę – uchodzenie ciepłego powie-
trza przez otwory dachowe, co powoduje niekontro-
lowaną utratę energii – mówi Adam Pillich, dyrektor  
ds. produktów, Geberit. W czasach, gdy zrównoważone 
i energooszczędne budownictwo cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem, problem utraty energii staje się  
kluczowym tematem. Nawet dobrze izolowany budy-
nek ma pod względem energetycznym słabe punkty.  

Nawet w budynku mieszkalnym o czterech 
kondygnacjach może dochodzić do istotnej utraty 
energii przez otwory wentylacyjne, znajdujące się  
w pionie kanalizacyjnym. Opracowany przez 
Geberit nowy zawór utrzymania energii (ERV) 
znacznie taką stratę zmniejsza. Po nałożeniu  
na przewód wentylacyjny zatrzymuje on energię 
w przewodzie, nie ograniczając przy tym 
funkcjonalności przewodów wentylacyjnych.

Geberit –  
nowy zawór 
utrzymania  
energii ERV

Dobry bilans energetyczny
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przewody wentylacyjne nie jest bez znaczenia.  
W przypadku domu jednorodzinnego, wybudowa-
nego w Szwajcarii zgodnie ze standardem Minergie®, 
strata ta może wynosić nawet 4% całkowitego zapo-
trzebowania na ogrzewanie, z czego istotna część – 
3,2% – przypada na przewód wentylacyjny. dlatego 
też rozwiązanie, które umożliwia zamknięcie otwo-
rów wentylacyjnych bez ograniczania ich funkcjono-
wania, kryje w sobie duży potencjał oszczędności. 
W celu jego wyliczenia naukowcy uniwersytetu  
w Lucernie wykonali na zlecenie Geberit zbliżone do 
warunków rzeczywistych stanowisko badawcze, 
obejmujące pięć kondygnacji. Przewód wentylacyj-
ny został odprowadzony na dach i tam zakończony. 
Pomiary prowadzono przy zastosowaniu zaworu 

utrzymania energii ERV przez okres 26 dni, a następ-
nie poddano ocenie otrzymane wyniki. Z opubliko-
wanego w 2016 roku raportu z badań wynika, że stra-
ta energii w strumieniu płynącym do góry jest 
znacznie większa, niż w przypadku strumienia prze-
pływającego w dół. W całym okresie pomiaru strata 
energii w formie ciepła stanowiła ponad 60% całko-
witej straty energii. Na podstawie wyników przedsta-
wionych w raporcie z badań, firma Geberit zapropo-
nowała dla otworów wentylacyjnych rozwiązanie  
w formie nasadzanego na przewody wentylacyjne 
zaworu utrzymania energii ERV. Zamontowanie za-
woru skutkuje efektywnym zahamowaniem utraty 
energii, bez naruszania funkcjonalności otworów 
wentylacyjnych.

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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utrata energii zablokowana – zawór utrzymania Geberit ERV pozwala na eliminację na dachu 
budynku słabych ogniw układu energetycznego 

Linia laserów liniowych Bosch zapewnia większa wydajność pracy na budowach. Oferta obejmuje trzy urzą-
dzenia: model podstawowy GLL 3-80 Professional oraz modele z opcją komunikacji przez internet GLL 3-80 C 
Professional i GLL 3-80 CG Professional. Lasery mają Bluetooth, dzięki czemu można nimi sterować za pomo-
cą aplikacji. Aplikacja Bosch Levelling Remote umożliwia użytkownikom włączanie i wyłączanie linii laserowych 
bez konieczności dotykania urządzenia i ryzyka przypadkowej zmiany ustawienia wyświetlanych linii. Sterowa-
nie urządzeniem za pomocą aplikacji ułatwia także pracę w miejscach trudno dostępnych. użytkownik może 
także wygodnie ustawić jasność linii laserowych, np. aby poprawić ich widoczność lub zmniejszyć zużycie ener-
gii akumulatora. Aplikacja Bosch Levelling Remote jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play Store 
i Apple App Store; jest także częścią aplikacji Bosch Toolbox.
Modele z opcją komunikacji przez internet oferują ponadto funkcję ostrzegawczą o nazwie Cal Guard. urządze-
nie informuje o zdarzeniach za pomocą czerwonej diody LEd, ostrzegając użytkownika przed błędami spowo-
dowanymi brakiem kalibracji. 
Wszystkie trzy urządzenia emitują jedną linię poziomą i dwie linie pionowe 360°. 

BoScH

lasery liniowe Bosch dla profesjonalistów
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Profipress to najbardziej uniwersalny z systemów 
zaprasowywanych firmy Viega. Szeroka oferta,  
w skład której wchodzi ponad 800 elementów, po-
zwala zastosować go niemal w każdym typie insta-
lacji. Takie przesłanie stoi za nową akcją promocyj-
ną firmy Viega. dla instalatorów przygotowano 

specjalne pudełka, zawierające trzy typy złączek. 
Kształtka oznaczona zieloną kropką i wyposażona 
w uszczelkę z EPdM przeznaczona jest do instalacji 
wody użytkowej i grzewczych. Kolor żółty na złączce 
Profipress G oznacza instalacje gazowe. uszczelka wy-
konana jest tutaj z hNBR. Kształtki Profipress S z białą 

kropką przystosowane są do kolektorów próżnio-
wych. dzięki uszczelce z FKM mogą bezpiecznie pra-
cować w temperaturze do 140°C. 

Ekonomiczna technologia 
z gwarancją bezpieczeństwa

Profipress to sprawdzony w milionach instalacji sys-
tem kształtek zaprasowywanych z miedzi, prze-
znaczonych do łączenia klasycznych rur miedzia-
nych zgodnych z normą PN-EN 1057. Nowoczesna 
technologia zaprasowywania na zimno skraca czas 
montażu nawet o 50% w porównaniu z lutowaniem. 
Jednocześnie montaż jest dużo łatwiejszy i bezpiecz-
niejszy, ponieważ unikamy pracy z otwartym ogniem.  

To szczególnie ważne podczas wykonywania insta-
lacji w gotowych już budynkach lub przy remon-
tach. Wszystkie złączki Profipress wyposażone są 
w charakterystyczny dla firmy Viega profil SC-Con-
tur, gwarantujący nieszczelność niezaprasowanych 
przez pomyłkę połączeń. dzięki temu zostaną one 
natychmiast zauważone podczas próby szczelności. 
Profipress charakteryzuje się największą wszech-
stronnością ze wszystkich systemów firmy Viega. de-
cyduje o tym zarówno materiał – miedź, jak i niezwy-
kle szeroka oferta – ponad 800 artykułów o średnicach 
od 12 do 108 mm, do najróżniejszych zastosowań. 
dzięki temu projektanci i wykonawcy mogą stoso-
wać Profipress podczas realizacji niemal każdego 
projektu instalacyjnego. 

Firma Viega od lat upowszechnia na polskim rynku nowoczesną technikę 
zaprasowywania na zimno. System Profipress przyjął się już na dobre w instalacjach 
gazowych. Nowa akcja promocyjna ma przekonać wykonawców, że zaprasowywanie 
miedzi, to optymalne i ekonomiczne rozwiązanie również w instalacjach wody 
użytkowej, grzewczych i solarnych. W tym celu firma Viega przygotowała szereg 
atrakcyjnych materiałów promocyjnych dla instalatorów i hurtowni. 

Profipress do wszystkich typów instalacji
Viega: nowa akcja promocyjna połączeń zaprasowywanych z miedzi

Akcja promocyjna skierowana jest do wybranych instalatorów i hurtowni. 
Firma Viega zapewnia też wszystkim wykonawcom zainteresowanym techniką zapra-
sowywania profesjonalne wsparcie techniczne i doradztwo w zakresie produktów  
i doboru materiałów. Ponadto w Centrum Szkoleniowym przy ul. Postępu 6 w War-
szawie organizowane są cykliczne szkolenia, podczas których można samemu spraw-
dzić, jak działa w praktyce Profipress i inne systemy. 

Jeden system do wszystkich zastosowań, kształtka Profipress z kropką:
- zieloną przeznaczona jest do instalacji wody użytkowej i grzewczych
- żółtą do instalacji gazowych, 
- białą do kolektorów próżniowych.
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Bezpieczne instalacje
Armaturę regulująco-zabezpieczającą firmy FERRO 
wzbogaciły nowe grupy bezpieczeństwa. Pierwsza  
z nich to grupa bezpieczeństwa c.o., która we współ-
pracy z naczyniem przeponowym o pojemności do 35 
l i średnicy do 320 mm, stabilizuje ciśnienie w instalacji 
grzewczej. Na mosiężnej belce (CW617N) osadzony jest 
zawór bezpieczeństwa z manometrem i odpowietrz-
nikiem automatycznym z zaworem stopowym. Grupę 
opcjonalnie można łączyć z naczyniem przeponowym 
za pomocą szybkozłącza. układ pracuje w tempera-
turze maks. 95°C (maks. chwilowa temperatura wody 
110°C) i ciśnieniu maks. 6 bar. do wyboru mamy gru-
pę 1,5 bar i 2,5 bar z zaworem odpowiednio 1,5 bar  
i 2,5 oraz manometrem 0-4 bar, a także grupę 3,0 bar 
z zaworem 3,0 bar i manometrem 0-6 bar. Wszystkie 
grupy mogą być w wariancie bez i z szybkozłączem.
do zabezpieczenia instalacji przygotowania ciepłej 
wody użytkowej przed przekroczeniem dopuszczal-
nego ciśnienia roboczego, jakie może wywołać pod 
wpływem wzrostu temperatury rozszerzalność cieplna  

wody, przypisana jest grupa bezpieczeństwa c.w.u. 
Jej warunki pracy są takie same jak dla grupy c.o., 
a więc dla takich samych naczyń przeponowych  
i dla identycznego maksymalnego ciśnienia i tempe-
ratury. W zestawie nie ma natomiast odpowietrzni-
ka, zbędnego dla instalacji c.w.u., odpowietrzającej 
się samoistnie przy każdym poborze wody z baterii. 
Oferowana jest grupa z zaworem bezpieczeństwa  
6 bar i manometrem 0-10 bar.

Nowy design armatury grzejnikowej
Zawory grzejnikowe i głowice termostatyczne zapew-
niają właściwą regulację grzejnika, ale mogą być też 
jego ozdobą. W ofercie FERRO pojawiły się głowice 
i całe zestawy termostatyczne w nowym, spójnym 
designie, wszystkie w wersji chrom lub biel. Głowice, 
oprócz chromu i bieli, zaproponowano dodatkowo 
w wersji białej z chromowanym pokrętłem. Wyróżnia 
je prostota linii walca z wcięciem o rysunku kropli.
Zestawy termostatyczne, pracujące w maksymal-
nej temperaturze 100°C i ciśnieniu 10 bar występują 

w czterech wersjach. Wszystkie wyposażono w gło-
wicę termostatyczną z przyłączem M30x1,5. Ma ona 
5-stopniową skalę regulacji w zakresie temperatury 
od 9 do 30°C. Może pracować w maksymalnej tem-
peraturze otoczenia do 50°C a jej ochrona przeciw-
zamrożeniowa jest na poziomie ok. 9°C.
W skład zestawów z zaworem zespolonym oraz zesta-
wów osiowych wchodzą dodatkowo złączki do rur wielo-
warstwowych 16x2 mm oraz do rur miedzianych 15 mm.
W ofercie znajdują się także dekoracyjne zestawy 
grzejnikowe do regulacji manualnej, proste lub ką-
towe. Zawierają one odpowiednie zawory regulacyj-
ne i odcinające 1/2".

Nowości armatury instalacyjnej  
i techniki grzewczej FERRO

Zestaw grzejnikowy prosty, biały

Zestaw termostatyczny zespolony kątowy, biały

Zestaw termostatyczny prosty, chrom

Grupa bezpieczeństwa c.o.

Grupa bezpieczeństwa c.w.u.Głowice termostatyczne
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Według raportu Cushman & Wakefield’s zasoby 
rynku magazynowego w Polsce przekroczyły w pierw-
szym półroczu powierzchnię 14,3 mln m², a nowych 
obiektów wciąż przybywa. Ta tendencja aktywizuje 
coraz więcej projektantów i instalatorów, którzy są 
odpowiedzialni za zapewnianie prawidłowego mikro-
klimatu wewnątrz budynków przemysłowych. W utrzy-
maniu odpowiednich warunków kluczowe jest osią-
gnięcie przepisowej wartości zanieczyszczenia  
w powietrzu na zawartym w przepisach pułapie bez-
pieczeństwa, który jest niższy od jego najwyższej do-
puszczalnej wartości – NdS (średnia liczba ważona 
czynnika szkodliwego dla zdrowia w przestrzeni pracy, 
jej wytyczne znajdują się w ustawie z dnia 26 czerwca 
1974 roku Kodeksu Pracy). W zapewnieniu bezpiecz-
nych warunków wewnątrz obiektów wielkokubaturo-
wych pomoże wentylacja strefowa oraz miejscowa, wy-
korzystująca kurtyny powietrzne. 

Strefy pakowania i lakierowania pod 
czujnym okiem wentylacji strefowej 

W budynkach wielkokubaturowych istotne jest jak 
najskuteczniejsze zoptymalizowanie współczynni-
ka IAQ (ang. Indoor Air Quality), który określa jakość 

powietrza wewnętrznego. Jedną z możliwości, która 
pomoże zoptymalizować ten parametr jest wentyla-
cja strefowa. Wykorzystywana jest przede wszystkim  
w obiektach, w których może dojść do niekontrolo-
wanej emisji zanieczyszczeń, jak strefy przesypywa-
nia i pakowania, lakiernie czy spawalnie. – Wentyla-
cja strefowa swoje zastosowanie znajdzie w miejscach 
o niebezpiecznie wysokim współczynniku zanieczysz-
czeń powietrza. Dzięki niej tworzymy sektory, w któ-
rych wszystkiego rodzaju pyły czy gazy zostają natych-
miast wyeliminowane. Jej zaprojektowanie wymaga 
indywidualnego podejścia do specyfiki pomieszcze-
nia, a także umiejętności przewidywania sytuacji, które 
potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla pracowni-
ków znajdujących się na terenie obiektu. Wykorzystanie 
wentylacji strefowej daje przede wszystkim możliwość 
przewietrzenia i odizolowania narażonych powierzch-
ni na przekroczenie dopuszczalnych norm. W przypad-
ku użytkowania wentylacji strefowej nie musimy in-
tensywnie wentylować całego obiektu, tylko skupić 
się na wybranych miejscach, jak np. obszar spawania  
– tłumaczy Jarosław hrehorowicz, dyrektor techniczny 
z firmy CentroClima specjalizującej się w projektowaniu 
instalacji wentylacji w obiektach wielkogabarytowych.  
Aby wentylacja strefowa w pełni spełniała swoje  

Obiekty przemysłowe są bardzo wymagającymi przestrzeniami. Znajdująca się  
w nich wentylacja powinna uwzględniać nie tylko dbanie o zdrowie pracowników, 
ale i zapewnienie optymalnych warunków dla funkcjonowania całego parku 
maszynowego. Tylko odpowiednia wymiana powietrza zadba o bezpieczeństwo, 
a także uchroni urządzenia przed częstymi awariami. 

Wentylacja obiektów 
przemysłowych

Wyzwania i… rozwiązania

Centrala wentylacyjna w hali Kokotów 
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Kanały wentylacyjne w obiektach przemysłowych
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mysłowych, warto uwzględniać ideę zrównowa-
żonego biznesu, w myśl której działa coraz więcej 
przedsiębiorstw. Priorytetem jest bezpieczeństwo 
pracowników, ale także energooszczędność i mi-
nimalizowanie kosztów użytkowania oraz troska  
o środowisko naturalne. 

Produkcja przyjazna środowisku 
– odzyskiwanie ciepła dzięki 
rekuperacji 

Nowoczesne układy, w które coraz częściej wy-
posażane są centra przemysłowe, opierają się na 
technologii odzysku ciepła z powietrza wywiewa-
nego, czyli z tzw. rekuperacji. Ponadto urządzenia 
mogą je odbierać z niektórych procesów techno-
logicznych, a następnie przekazywać do ogrzania 
np. pomieszczeń socjalnych czy części biurowych. 
dedykowane centrale mają również przestrzenie, 
w których może być ono przez jakiś czas magazy-
nowane, dzięki temu nie ma konieczności wykorzy-
stywania go na bieżąco. 
– Centrale z odzyskiem ciepła to spora oszczędność  
w użytkowaniu. Rekuperacja ogrzewa powietrzem 
wywiewanym powietrze nawiewane, nie dopuszcza-

jąc do zmieszania się dwóch strumieni. Warto pamię-
tać o tym, że energooszczędne rozwiązania to nie tyl-
ko kwestia preferencji właściciela obiektu, ale także 
wymóg prawny, który musi być uwzględniony w pro-
jekcie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruk-
tury mamy obowiązek zapewnienia w obiektach nieza-
mieszkałych, układu z odzyskiem ciepła o sprawności 
przekraczającej 73% w przypadku wentylacji nawiew-
no-wywiewnej o wydajności powyżej 500 m³/h. Wartość 
ta systematycznie wzrasta od 2014 roku, kiedy spraw-
ność minimalna miała wynosić 50%. Jest to odpowiedź 
władz na wciąż pogarszający się stan środowiska na-
turalnego – dodaje hrehorowicz. W przypadku pro-
jektowania wentylacji w obiektach o silnym zanie-
czyszczeniu powietrza należy pamiętać, aby przed 
wydaleniem na zewnątrz, przechodziło ono proces 
oczyszczania. W tym celu wykorzystuje się osadniki 
lub filtry suche i mokre. 
Magazyny, hale przemysłowe czy fabryki to często 
obiekty o mocnym zanieczyszczeniu powietrza. Stąd 
istotne jest zapewnienie w nich wydajnej i sprawnej 
wentylacji, która wyprowadzi zużyte powietrze na 
zewnątrz oraz oczyści i nagrzeje napływające. Po-
prawi to jakość i komfort pracy oraz zabezpieczy ma-
szyny przed ewentualnymi awariami.

zadanie, jej uzupełnieniem powinny być miejscowe 
odciągi powietrza. Istotną kwestią, która zapobiega 
rozprzestrzenianiu się szkodliwych substancji i pyłów,  
są miejscowe odciągi, najczęściej montowane przy 
stołach roboczych. Jest to niezbędny element w przy-
padku stanowisk szlifierskich czy spawalniczych. Aby 
funkcjonował jak najlepiej, ważne jest sparowanie ich 
z wentylacją ogólną budynku. Częścią wentylacji miej-
scowej są także kurtyny powietrzne, do zadań których 
należy oddzielanie powierzchni o różnym zanieczysz-
czeniu powietrza lub innej temperaturze. Najczęściej 
umieszcza się je przy bramach wjazdowych, przy któ-
rych dochodzi do gwałtownego mieszania się mas po-
wietrza o różnej temperaturze. Jest to jedno z miejsc 
o największych stratach ciepła. dlatego urządzenia te 
wyposaża się także w elementy grzewcze. Jeżeli nie 
zależy nam na zapewnieniu komfortu cieplnego, mo-
żemy zastosować tzw. kurtyny zimne, w których istot-
ne jest zminimalizowanie strat energii elektrycznej, 
wynikających np. z długo otwartej bramy wjazdowej. 

Dlaczego wentylacja jest tak ważna? 

Pod wpływem poruszających się osób czy działają-
cych maszyn zanieczyszczenia powietrza rozprze-

strzeniają się po całym pomieszczeniu. dlatego do 
głównych zadań wentylacji przemysłowej należy wy-
eliminowanie takiej sytuacji. 
– Podczas opracowywania schematu wentylacji istot-
ne jest zwrócenie uwagi na prądy konwekcyjne, które 
związane są różnicami temperatury i wykorzystanie 
tego zjawiska w trakcie tworzenia planu instalacji. 
Ważne jest także, aby montowane urządzenia oprócz 
wysokiej wydajności, charakteryzowały się energo-
oszczędnością. Podczas naszej ostatniej realizacji  
w jednej z hal Fideltronik, w której odbywa się montaż 
elementów elektronicznych, najważniejsze było do-
starczenie ekonomicznych urządzeń i zaprojektowa-
nie instalacji tak, aby generowała ona maksymalne 
oszczędności, jednocześnie pracując jak najbardziej 
efektywnie. Zaproponowane przez nas rozwiązanie 
zakładało wykorzystanie dwóch central, które łącz-
nie są w stanie przepracować 60 tys. m³/h, jednocze-
śnie odzyskując ciepło i chłód. Ponadto urządzenia 
wyposażone są w komorę mieszania, chłodnico-na-
grzewnicę freonową, a także sekcję chłodu. Zaletą 
takiego połączenia jest możliwość przenikania się 
dwóch strumieni – chłodnego świeżego powietrza 
oraz recyrkulacji ciepłego – dodaje hrehorowicz.  
Projektując instalację wentylacji w obiektach prze-

Wentylacja w hali produkcyjnej Kokotów
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Kratki wyciągowe Lindab ALIZE AuTO z automatyczną regulacją to uniwer-
salny, samoregulujący, funkcjonalny i sprawdzony produkt do wyciągu i kon-
troli powietrza w systemach wentylacji niskociśnieniowej (hybrydowej) przy 
ciśnieniu od 50 do 160 Pa.
doskonałe parametry wentylacyjne i akustyczne to główna zaleta Lindab 
ALIZE AuTO. Jego montaż i konserwacja jest niezwykle prosta. Jednolity de-
sign ułatwia zachowanie architektonicznej estetyki i umożliwia zastosowanie 
w wielu pomieszczeniach – łazience, toalecie oraz w kuchni. Główne zastoso-
wanie: lokale mieszkalne w budownictwie wielorodzinnym i lokale usługowe.
Kratka Lindab ALIZE AuTO wykonana z białego polistyrenu dostępna jest  
w dwóch wersjach:
- jednostumieniowa - zapewnia stałe natężenie wyciągu powietrza – do in-
stalacji w toalecie, łazience;
- dwustrumieniowa - regulacja przepływu usuwanego powietrza – do insta-
lacji w kuchniach. 
Zalety:
- łatwy montaż i konserwacja kratki + akcesoriów,
- nie wymaga zasilania,
- stała wartość przepływu w szerokim zakresie ciśnienia panującego w kana-
le wentylacyjnym,
- nie wymaga obsługi użytkownika,
- nowoczesny design,
- montaż ścienny lub sufitowy.
działanie: element sterujący składający się ze stałych lamel kratki zapewnia 
określony strumień wywiewu w zakresie ciśnienia od 50 do 160 Pa.
Wymiary: średnica 170 mm i grubość 40 mm.

lindaB

lindab alize auto

Armatura serii SChELL XERIS dostępna jest aż w trzech roz-
miarach: małym, średnim i dużym. Poszczególne mode-
le różnią się między sobą wysokością korpusu, jak również 
długością wylewki. do wysokiej umywalki nablatowej moż-
na ponadto wybrać wersję XERIS w rozmiarze „L” z dodatko-
wym przedłużeniem korpusu. Natomiast do bardzo małych 
lub płytkich umywalek doskonale dopasuje się kompakto-
wy model SChELL PETIT SC. Charakterystyczny, niski korpus 
baterii i prosta wylewka zapewniają optymalne ukierunko-
wanie strumienia wody. W zależności od wymagań z oferty 
SChELL można wybrać armaturę z wkładem samozamykają-
cym lub sterowaną na podczerwień. dużą zaletą pierwszego 
z tych rozwiązań jest eliminacja ryzyka niekontrolowanego 
zużycia i wysoka oszczędność, dlatego sprawdzi się nie tyl-
ko w budynkach komercyjnych, lecz także w łazience dla go-
ści. Natomiast baterie uruchamiane bezdotykowo gwaran-
tują maksymalną higienę użytkowania, dlatego sprawdzą się 
najlepiej w miejscach, w których na co dzień z łazienki korzy-
sta wiele osób czy prowadzone są prace powodujące zabru-
dzenie rąk, jak np. garaż.

ScHell

Bateria na miarę łazienki System regulacji 
logamatic tc100

Buderus Logamatic TC100 umożliwia 
indywidualną regulację temperatu-
ry w każdym pomieszczeniu w zakre-
sie od 5°C do 30°C. dzięki temu każdy 
z użytkowników może dostosować cie-
pło do swoich potrzeb oraz preferencji. 
Ponadto dzięki regulatorowi możemy 
indywidualnie zaprogramować tryb 
pracy każdej strefy grzewczej (maksy-
malnie 20 stref lub pomieszczeń).
Logamatic TC100 ma również inteli-
gentne funkcje, które znacznie podno-
szą komfort użytkowników. Mowa tutaj 
między innymi o rozpoznawaniu obec-
ności domowników. Za pomocą GPSa, 
Logamatic rozpoznaje pozycję smart-
fona danego użytkownika i ustawia 
temperaturę w domu na podstawie 
wcześniej zaprogramowanych ustawień preferencji. Bez konieczności nowe-
go ustawiania temperatury. Co więcej, funkcja samouczenia zapamiętuje na-
wyki użytkowników i odpowiednio moduluje zarządzanie ciepłem, tak aby 
uzyskać idealną temperaturę we właściwym czasie. Logamatic TC100 wy-
posażony jest w ecowskaźnik, który informuje kiedy ogrzewanie jest wydaj-
ne i ekonomiczne. W porównaniu z kotłem kondensacyjnym bez Logamatic 
TC100 kocioł kondensacyjny współpracujący z systemem Logamatic TC100 
umożliwia oszczędność energii aż do 21%.
System zapewnia także wygodne sterowanie zdalne dzięki bezpłatnej apli-
kacji Buderus MyMode, którą można zsynchronizować nawet z 10 smartfo-
nami. Aplikacja dostosowuje temperaturę w domu do pozyskanych  
z Internetu danych o pogodzie. Buderus MyMode można pobrać bezpłatnie  
z AppStore lub Google Play.
Regulator ma interesujące wzornictwo. Jego czarna, szklana powierzchnia  
z intuicyjnym dotykowym wyświetlaczem dyskretnie dopasowuje się do każ-
dego wnętrza.

BuderuS
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Firma Taconova opracowała aplikację eLink współpracującą z pompą obiegową TacoFlow2. Aplikacja dla systemów Android i iOS po-
zwala na bezprzewodową regulację i odczyt danych z urządzenia oraz protokołowanie wartości pomiarów. urządzenie łączy się ze 
smatfonem poprzez Bluetooth. Sterowanie, odczyt, klasyfikacja, protokołowanie, zapisywanie w pamięci, wysyłanie maili – wszystkie 
te operacje, a także wiele innych, mogą być wykonywane bezprzewodowo, przez fachowca obsługującego system. 
Po aktywowaniu trybu eLink i połączeniu pompy z aplikacją, otwiera się dla instalatora szeroka gama możliwości. Interfejs użytkowni-
ka aplikacji pozwala dokonywać wszystkich nastaw bezpośrednio na ekranie dotykowym. Za pomocy łącza eLink można jednorazowo 
ustawiać dziewięć krzywych ciśnienia proporcjonalnego i stałego. Inne dostępne tryby pracy to stała liczba obrotów i funkcja Active-
AdAPT. Ta ostatnia zapewnia wysoką efektywność energetyczną poprzez automatyczne dostosowanie wydajności pompy do wyma-
gań danego systemu grzewczego. Wybrany tryb pracy pozwala na łatwą i bezprzewodową modyfikację wartości. dokonane nastawy 
oraz aktualny punkt pracy pompy obiegowej są prezentowane w postaci przejrzystego raportu. Oprócz inteligentnej współpracy z apli-
kacją istnieje także możliwość stosowania TacoFlow2 eLink w trybie analogowym. Również w tym przypadku urządzenie oferuje szero-
kie możliwości, takie jak bezstopniowa regulacja prędkości czy wybór między dwiema krzywymi ciśnienia stałego i proporcjonalnego. 
Podobnie jak wszystkie pompy obiegowe Taconova, model TacoFlow2 eLink charakteryzuje się bezpieczną, niezawodną i energoosz-
czędną pracą. dzięki podwójnej izolacji nie ma konieczności uziemiania, a funkcja Auto-unlock i automatyczne odpowietrzanie zapew-
niają dodatkowe bezpieczeństwo. Wysokości tłoczenia 6 i 7 m, maksymalny przepływ objętościowy 4,4 m³/h oraz zakres temperatury 
2-110°C pozwalają na stosowanie pompy w jedno- i dwururowych instalacjach grzewczych oraz systemach ogrzewania podłogowego  
i instalacjach solarnych. 

taconoVa

regulacja pompy obiegowej za pomocą smartfona

Innowacyjny elektro-
-jonizacyjny filtr  
antysmogowy CLEAN R  
firmy PRO-VENT  
z opatentowaną tech-
nologią Stopfield® 
umożliwia odfiltrowa-
nie z napływającego 
do wnętrza domu po-
wietrza cząstek sta-
łych nawet o średnicy 
1 μm. Redukcja pyłów 
zawieszonych na po-
ziomie aż 99,98% wy-
wiera dobroczynny 
wpływ na zdrowie i sa-
mopoczucie, gwaran-
tując świeże i czyste 
powietrze zarówno we 
wnętrzach domowych, 
jak i publicznych.
Antysmogowy filtr CLEAN R może zostać zamontowany tam, gdzie funkcjonuje wenty-
lacja mechaniczna dowolnego typu: nawiewna, nawiewno-wywiewna lub rekuperacja. 
Istotą jego działania jest opatentowana technologia Stopfield®, odpowiadająca za gene-
rowanie pola siłowego doskonale separującego unoszące się w powietrzu cząstki, które 
następnie poddawane są neutralizacji. Jego dodatkowym atutem jest możliwość joni-
zacji ujemnej powietrza nawiewanego do wnętrz, która wzmaga wrażenie rześkości  
i świeżości. Oczyszczone i nasycone ujemnymi jonami powietrze jest rozprowadzane za 
pomocą sieci kanałów wentylacyjnych do wszystkich pomieszczeń domu.
CLEAN R jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym. Wygodę użytkowania za-
pewnia, poza wbudowanym klawiaturowym panelem, system sterowania poprzez 
autonomiczny manipulator, przystosowany do zintegrowania z dowolnym rekupe-
ratorem. Możliwe jest także swobodne ustawienie poziomu filtracji oraz wybór jed-
nego z 4 trybów jonizacji powietrza. Co więcej, jakość powietrza poddawana jest 
stałemu monitoringowi, a zawartość cząstek PM1, PM2.5 oraz PM10 widoczna jest 
na wyświetlaczu.

Pro-Vent

Filtr antysmogowy clean r

http://www.instalreporter.pl


Spis reklamodawców
Ottone str. 3, Viessmann str. 1.

Kontakt do redakcji
Małgorzata Tomasik
Sylwia Śmiecińska
Wioleta Chrostowska

redakcja@instalreporter.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji materiałów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

0 7 / 2 0 1 9

Za sprawą kolekcji premium Antheus projektu Christiana haasa firma Villeroy & Boch, jako pierwsza na rynku 
wprowadziła szlif fasetowy do umywalek, toalet i wanien. Faset to ostre cięcie pod kątem 45°, wykonane na kra-
wędziach umywalek, toalet oraz wanien. 
umywalki Antehus charakteryzują się geometryczną formą, podkreśloną przez fasetowanie. To wykorzystany  
w procesie produkcji, innowacyjny materiał TitanCeram, pozwala na stworzenie tak zarysowanych krawędzi 
przy zachowaniu wyjątkowo cienkich ścian. 
Naścienne miski WC Antheus nawiązują swoimi fasetowanymi krawędziami do stylu całej kolekcji. Jednocze-
śnie ich nowoczesna, bezrantowa konstrukcja directFlush zapewnia wyjątkowo szybkie i dokładne czyszczenie 
przy każdym spłukaniu. Są także wyposażone w deski wolnoopadające SoftClosing z technologią QuickRelease. 
Wanny z kolekcji Antheus łączą delikatną konstrukcję z wytrzymałością, której osiągnięcie było możliwe dzięki 
zastosowaniu materiału Quaryl®. uzyskano go, mieszając akryl sanitarny z naturalnym i twardym kwarcem mi-
neralnym. To pozwoliło na stworzenie wanny o idealnie gładkiej powierzchni, która wydaje się cały czas błysz-
czeć. Jest ona także wytrzymała i łatwa w czyszczeniu oraz ma właściwości antypoślizgowe. 
Wanny mają ergonomiczny kształt i są opcjonalnie wyposażone w elektroniczny odpływ ViFlow+. Wanny są do-
stępne w dwóch rozmiarach z możliwością wyboru koloru obudowy w ramach usługi Colour on demand. 

Villeroy&BocH

Kolekcja antheus 
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