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Kalkulator strat ciśnienia na stronie viega.pl
Wykonawcy i projektanci instalacji coraz częściej korzystają z elektronicznych narzędzi przyspieszających
i upraszczających realizację zadań. Komputery, tablety

i smartfony stały się w tej branży wręcz nieodłącznym
elementem codziennej pracy. Firma Viega odpowiada
na ten trend i konsekwentnie wprowadza kolejne rozwiązania, mające na celu optymalizację procesów projektowania i montażu systemów. Najnowszym z nich jest
wygodny w użyciu kalkulator strat ciśnienia, dostępny
na stronie internetowej. Potrzebujesz szybko obliczyć
średnicę rurociągu i stworzyć tabele strat ciśnienia?
Z nowym narzędziem firmy Viega jest to wyjątkowo proste i wymaga zaledwie kilku kliknięć.
Podobnie, jak inne narzędzia firmy Viega, kalkulator
charakteryzuje się przejrzystym układem graficznym

Powstaną bazy urządzeń grzewczych
dla programu Czyste Powietrze
Powietrze. Zbiór tych informacji będzie powszechnie dostępny na terenie wszystkich województw. W rezultacie
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz samorządy uczestniczące w Programie,
nie będą musiały tworzyć oddzielnych zestawień. Przyczyni się to do ułatwienia składania, a następnie rozpatrywania przedkładanych wniosków. Dostępność bazy
urządzeń pomoże także w podejmowaniu świadomych
decyzji zakupowych przez wnioskodawców i pozwoli im na szybkie porównanie parametrów energetyczno- emisyjnych urządzeń planowanych do zakupu. Realizacja zadania, w tym sukcesywna aktualizacja bazy
potrwa do końca 2021 r.
Źródło: NFOŚiGW
Więcej

wentylacyjne
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Przekazana przez NFOŚiGW dotacja w wysokości prawie 1,2 mln zł pozwoli Instytutowi Ochrony Środowiska
– Państwowemu Instytutowi Badawczemu sporządzić
bazę informacji na temat urządzeń grzewczych, na które
będzie można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Uporządkowane i na bieżąco aktualizowane dane będą dostępne bezpłatnie dla
wszystkich zainteresowanych w całym kraju.
Przekazana kwota dotacji pokryje całkowicie koszt wykonywanego przedsięwzięcia.
Beneficjent stworzy bazę danych urządzeń grzewczych
na paliwa stałe, ciekłe i gazowe a także, co jest szczególnie ważne urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, na zakup i montaż których będzie
można uzyskać wsparcie w ramach programu Czyste

i intuicyjną obsługą. Wystarczy wybrać jeden z systemów
oferowanych przez producenta do instalacji wody użytkowej, grzewczych i gazowych, a następnie określić natężenie przepływu i straty ciśnienia dla danego odcinka rurociągu. Jako wynik zostaną wyświetlone średnice
poszczególnych rur oraz tabela strat ciśnienia dla całego układu. Na koniec można wyeksportować wszystkie
dane do pliku PDF. Pozwala to szybko i wygodnie zaprojektować bezpieczną i ekonomiczną instalację bez konieczności korzystania z innych narzędzi obliczeniowych.
Kalkulator można znaleźć na stronie internetowej producenta w zakładce „Serwis”.
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Michał Mika nowym kierownikiem działu
technicznego firmy Nowatermia
Od sierpnia br. powiększył się skład firmy Nowatermia
– wyłącznego dystrybutora marki Thermia w Polsce.
Do załogi zespołu dołączył Michał Mika, jeden z najlepszych specjalistów z zakresu pomp ciepła. Jest on inżynierem z prawie 30-letnim stażem w branży instalacji
sanitarnej. Z pompami ciepła związany jest już przeszło
10 lat. Przez ten czas zdążył wyszkolić już setki profesjonalnych instalatorów z branży OZE.
W Nowejtermii obejmie on funkcję kierownika działu technicznego. Klienci i Partnerzy firmy będą mogli
na niego liczyć w zakresie doradztwa aplikacyjnego,
wsparcia szkoleniowego i technicznego oraz serwisu.
– To kolejny ważny krok, by zapewnić naszym klientom jak
najlepszą pomoc i wsparcie na każdym etapie współpracy.
– podkreśla Marcin Nowak, prezes firmy Nowatermia.

Aktualizacja programu Czyste Powietrze:
wnioski do gmin
Od 29 lipca 2019 r. zmianie ulega program priorytetowy NFOŚiGW Czyste Powietrze. Modyfikacja ma na celu
usprawnienie realizacji i ułatwienie do niego dostępu
potencjalnym wnioskodawcom.
Najważniejsza zmiana polega na umożliwieniu gminom
udziału w procesie wdrażania Programu. Będą one,
na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami
ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień,
przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich
wstępnej weryfikacji.
Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do
skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego
wdrażania.

Zmieniono sposób określania maksymalnego terminu
zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas był
on wskazywany jako nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie - nie później
niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
W Programie doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej. W Programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
Źródło: NFOŚiGW
Więcej informacji: kliknij
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Sodexo i Galmet razem dla instalatorów
Galmet, największy polski producent techniki grzewczej, powierzył Sodexo Benefits and Rewards Services
Polska realizację programu partnerskiego dla instalatorów Hot Points Club.
Programy lojalnościowe, w tym Hot Points Club, szkolenia handlowe i techniczne stanowią ważny element
wieloletniej współpracy firmy Galmet z najlepszymi instalatorami branży grzewczej.
W tegorocznej edycji programu wszyscy jego uczestnicy
mają szansę otrzymania atrakcyjnych nagród, wybierając z puli niemal 3000 różnego rodzaju produktów, wśród
których znalazły się m.in.: nowoczesny sprzęt RTV i AGD,
galanteria skórzana, biżuteria, perfumy, narzędzia czy
zabawki. Dodatkowo każdy z nich może dokonać zasilenia kart przedpłaconych lub odebrać kupony Sodexo.
– W tym roku program partnerski w nowej formule Hot
Points Club organizujemy już
po raz drugi. Ubiegłoroczna
edycja była papierkiem lakmusowym, który pokazał,
jakie jego elementy wymagają zmiany i udoskonalenia
na drodze do sukcesu. Sodexo wsparło nas w realizacji
tego programu już na etapie opracowywania koncepcji. – powiedział Mirosław
Lewicki, kierownik działu
marketingu firmy Galmet.
– Z uwagi na model sprzedaży urządzeń firmy Galmet
opierający się na pośrednich
kanałach dystrybucji nasze
bezpośrednie dotarcie do instalatora jest ograniczone.
Dzięki programowi lojalnościowemu możemy oprócz

standardowych działań np. szkoleń oferować instalatorowi dodatkowe bonusy np. kierowane bezpośrednio do
niego promocje i tym samym budować z naszymi kontrahentami pozytywne relacje.
Głównym celem programu Hot Points Club jest wzmocnienie relacji firmy Galmet z klientami. Dzięki temu producent może promować wybrany asortyment, także wówczas, gdy przy sprzedaży pośredniej nie ma on wpływu
na ostateczną cenę produktu.
Do udziału w programie Hot Points Club wystarczy złożenie deklaracji oraz rejestracja drogą internetową urządzeń Galmet, które zostały zainstalowane. Do każdego
produktu przypisana jest odpowiednia liczba punktów
– Hot Pointów, które potem instalator może wymienić
na dowolny prezent.
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3K czyli kocioł+komin+kominiarz
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Prace zostały już rozpoczęte, a planowany efekt ekologiczny i energetyczny, który zostanie uzyskany do
31 grudnia 2021 r. to: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (6,75 t/rok), zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
(75,8 tys. GJ/rok) oraz wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych (prawie 135 MWh/rok).
Dzięki realizacji inwestycji poprawi się komfort przebywania w szpitalu leczonych w nim dzieci oraz towarzyszących im rodziców lub opiekunów. Lepsze będą
też warunki pracy lekarzy i personelu medycznego,
a także funkcjonowania specjalistycznego sprzętu
diagnostycznego. Ponadto zostaną obniżone koszty
eksploatacyjne obiektów. Po wykonaniu prac koszty
ogrzewania obiektu obniżą się o 30 proc. Przykładowo, w grudniu 2018 r. rachunki na ten cel opiewały na
około 700 tys. zł.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna treść informacji: kliknij

 




Prawie 58 mln zł dotacji na termomodernizację
budynków Centrum Zdrowia Dziecka
15 lipca br. podpisano umowę w sprawie termomodernizacji budynków tej znanej i zasłużonej placówki ochrony zdrowia. Dotacja w wysokości 57,8 mln zł została
przyznana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. Część
2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.
Pełny planowany koszt inwestycji wyniesie 64,3 mln zł.
W jej ramach, oprócz kompleksowej termomodernizacji elewacji zewnętrznej, w tym ocieplenia przegród zewnętrznych oraz wymiany drzwi i okien (one same dają
powierzchnię 4,5 tys. m2) gruntowny remont przejdą
obiekty szpitala na powierzchni 62,5 tys. m2. Przewiduje
się wymianę lub modernizację instalacji wewnętrznych
i wentylacji, montaż 14 instalacji fotowoltaicznych o łącznej powierzchni prawie 1100 m2, a także wymianę prawie 15 tys. punktów oświetleniowych na żarówki energooszczędne pracujące w technologii LED.





kie branże mające wpływ na jakość procesu spalania
szczególnie w odniesieniu do zastosowań niekomercyjnych, od producentów paliw przez wytwórców urządzeń grzewczych i kominów po montażystów, serwisantów i kominiarzy .
3K winno stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń szczególnie w odniesieniu do nowych konstrukcji
urządzeń grzewczych w celu zapewnienia ich optymalnej efektywności energetycznej oraz zminimalizowania
ich oddziaływania na środowisko naturalne.
Źródło: Kominy Polskie
Więcej informacji: kliknij



Stowarzyszenie KOMINY POLSKIE wystąpiło z wnioskiem o utworzenie wspólnej inicjatywy „3K” integrującej branże :
– producentów urządzeń grzewczych (kotłów, kominków , podgrzewczy, palenisk )
– producentów kominów i systemów spalinowych
– branżę kominiarską
3K to wspólne przedsięwzięcie, którego celem powinno
być propagowanie technik czystego i efektywnego spalania paliw w nowoczesnych, urządzeniach grzewczych o niewielkim stopniu oddziaływania na środowisko naturalne.
3K to koncepcja, która powinna integrować wszyst-
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Viessmann kolejny raz z nagrodą Solidny Pracodawca
Firma Viessmann Polska sp. z o.o., kolejny rok z rzędu, otrzymała tytuł Solidnego Pracodawcy Roku. Jury
konkursu wyróżniło Viessmann za wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Solidny Pracodawca Roku to prestiżowy konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych pracodawców
w Polsce. Wyróżnienia przyznawane są przedsiębiorstwom,

które inwestują w nowoczesne modele zarządzania personelem, kierują się dbałością o bezpieczeństwo, warunki pracy oraz rozwój pracowników. Kapituła konkursu
doceniła firmę Viessmann za działania z zakresu zrównoważonego zarządzania kapitałem ludzkim, wspierające rozwój zawodowy i osobisty pracowników.
Uhonorowanie firmy Viessmann tytułem Solidny Pracodawca Roku jest ogromnym wyróżnieniem oraz

potwierdzeniem, że to właśnie pracownicy stanowią
o sile przedsiębiorstwa, zarówno w kontekście biznesowym, jak i wizerunkowym. Viessmann, jako firma rodzinna, od początku dba o dobre relacje z pracownikami, partnerami i ich rodzinami.
– Niezmiennie wierzę w to, że umiejętność budowania długotrwałych relacji opartych na obopólnym zaufaniu i szacunku to klucz do sukcesu firmy. Przez lata zarządzania

polskim oddziałem Viessmann, udało mi się zbudować
znakomity zespół pracowników i zadbać o przyjazne otoczenie rynkowe. Dziękuję wszystkim, którzy poprzez swoją codzienną pracę budują wartość firmy Viessmann i pozwalają nam być nie tylko wzorem do naśladowania dla
innych przedsiębiorstw, ale również firmą, z którą chce się
pozostać na lata – mówił Sebastian Walerysiak, prezes
Viessmann Polska.

ekosystemy i jest ściśle związane ze zmianami klimatu
na świecie. Zanieczyszczenie drobnym pyłem i ozonem
powstaje z wielu takich samych źródeł, jak emisje gazów
cieplarnianych i krótkotrwałe zanieczyszczenia klimatu.
W całej UE emisje związane z paliwami kopalnymi stanowią
ponad połowę nadmiernej śmiertelności przypisywanej zanieczyszczeniu powietrza z otoczenia (na zewnątrz). Ostatnie szacunki sugerują, że około 350 000 zgonów rocznie
w UE można przypisać zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego przez spalanie paliw kopalnych i łącznie około
500 000 ze wszystkich działań związanych z człowiekiem.
W raporcie pokreślono szczególnie, że działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia poprzez dekarbonizację gospodarki należy traktować jako priorytet,
aby zaradzić zarówno zmianom klimatu, jak i wymogom
zdrowia publicznego.
Przejdź na stronę: easac.eu
Więcej informacji o raporcie: kliknij
Pobierz raporty:
• EASAC, Report No 38, Climate Change and Health, The
imperative of climate action to protect human health in
Europe (English version)
• EASAC, Summary, The imperative of climate action to
protect human health in Europe (English version)

• EASAC, Streszczenie, Działania klimatyczne pilnie potrzebne do ochrony zdrowia ludzkiego w Europie (wersja
polska)
Źródło: PAN
Pełna treść informacji: kliknij

Zmiany klimatu: oficjalne stanowisko PAN
W trosce o jakość debaty publicznej Polska Akademia
Nauk (PAN ) przedstawia oficjalne i jednoznaczne stanowisko. Podkreśla, że to działalność człowieka jest dominującą przyczyną współczesnego ocieplenia klimatu, a nauka ma na to niezbite dowody.
„Obecnie dysponujemy niepodważalnymi dowodami
naukowymi na następujące zjawiska.
• Ziemia ulega szybkiemu ociepleniu. Już obecnie średnia temperatura jest o 1oC wyższa w porównaniu z czasem sprzed gwałtownego rozwoju przemysłu.
• Emisja gazów cieplarnianych powstałych w wyniku
działalności człowieka jest głównym czynnikiem wywołującym zmiany klimatu.
• Wiele ze spowodowanych w ten sposób zmian już dziś
ma negatywny wpływ na społeczeństwo i może pogłębić problemy społeczne.
• Wciąż istnieje szansa na uniknięcie totalnego kryzysu
klimatycznego. Jednak wraz z upływem czasu bardzo
szybko się zmniejsza.
Jeśli szansa ta całkiem przepadnie, rozwój ludzkości
zostanie udaremniony, a stosowanie paliw kopalnych,
które w dużej mierze rozwój ten umożliwiło, stanie się
naszym przekleństwem”.

Raport EASAC
Członkowie PAN są aktywni w wielu gremiach naukowych badających zmiany klimatyczne. Dobrym przykładem jest tu raport z czerwca 2019 roku, zrealizowany
w ramach międzynarodowej grupy roboczej EASAC. Eksperci przeanalizowali w nim zależności między zmianami klimatycznymi a zdrowiem Europejczyków.
W tym przełomowym raporcie EASAC skupia się na
konsekwencjach zmian klimatu dla zdrowia ludzkiego
w Europie i korzyściach płynących z działania w celu
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu ustabilizowania klimatu.
W raporcie zaznaczono, że przy obecnych tendencjach
w zakresie emisji gazów cieplarnianych do końca wieku
przewiduje się wzrost temperatury na świecie o ponad
3°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Wzrost
będzie wyższy na lądzie niż w oceanach, narażając
światową populację na bezprecedensowe tempo zmian
klimatycznych i przyczyniając się do obciążenia chorobami i przedwczesną śmiertelnością.
Kilkuset tysiącom przedwczesnych zgonów rocznie
w UE można zapobiec dzięki gospodarce „bezemisyjnej” (dzięki zmniejszonemu zanieczyszczeniu powietrza).
Zanieczyszczenie zagraża zdrowiu na Ziemi, niszczy
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Prestiżowy certyfikat WRAS
dla KAN-therm Press LBP
System KAN-therm Press LBP, wykorzystujący zarówno
mosiężne, jak i tworzywowe złączki zaciskowe PPSU do stosowania z rurami KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT: 16-63 mm
otrzymał prestiżowy certyfikat WRAS.
Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) jest znakiem
zgodności, który dowodzi, że dany produkt jest zgodny
z wysokimi standardami określonymi w Water Supply
(Water Fittings) Regulations w Anglii i Walii oraz równoważnymi regulacjami wodnymi w Szkocji i Irlandii Północnej, które zostały wprowadzone w życie w 1999 roku.
Przepisy te określają wymogi prawne dotyczące projektowania, montażu, eksploatacji i konserwacji instalacji wodociągowych, armatury wodnej i urządzeń wykorzystujących wodę.

WSZYSTKO ABY CIĘ OGRZAĆ
GAMA FONDITAL

Raport roczny PKN
• nagranie na CDR – w gotowym zestawie tematycznym
lub określonym przez klienta;
• wydruk pliku – na żądanie, na zamówienie klienta.
Nowe PN i PDN w polskiej i angielskiej wersji językowej
są przygotowywane w PDF bezpośrednio po zatwierdzeniu, po wykonaniu prac wydawniczych, natomiast
w wersji niemieckiej i francuskiej – na zamówienie
klienta.
• Normy archiwalne są skanowane do formatu PDF na
zamówienie klienta lub w ramach uzupełnienia zbioru.
W 2018 r. zbiór PN i PDN w formie elektronicznej rozszerzono o zapis PDF z treścią 5 588 PN/PDN, w tym 3 920
w polskiej (P), 1 652 w angielskiej (E), 11 w niemieckiej
(D) i 5 we francuskiej (F) wersji językowej.
Źródło: PKN
Przejdź do raportu: kliknij

OGRZEWACZE
GAZOWE
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Polski Komitet Normalizacyjny na swojej stronie internetowej prezentuje sprawozdanie za 2018 r., z którego
można dowiedzieć się o ubiegłorocznych przedsięwzięciach PKN, a także inicjatywach wynikających z działalności statutowej.
Jedną z omawianych pozycji jest działalność wydawnicza PKN. Polski Komitet Normalizacyjny publikuje Polskie Normy (PN) i Polskie Dokumenty Normalizacyjne
(PDN) w formie elektronicznej.
Prace wydawnicze związane z publikowaniem PN
i PDN mają na celu przygotowanie zapisu treści tych
dokumentów w formacie PDF. Wzorcowy plik PDF służy
do ich rozpowszechniania w wybranej formie:
• bezpośrednie pobranie pliku przez klienta w sklepie internetowym, dostęp do pliku w ramach usługi e-Dostęp
lub Normy on-line;

Fondital Service Polska

GRZEJNIKI
ODLEWANE
CIŚNIENIOWO

GRZEJNIKI
DEKORACYJNE

DEKORACYJNY
ŁAZIENKOWY

PL.POWSTANCOW WARSZAWY 2A, WARSZAWA

0048122562760

KOTŁY ŚCIENNE
KONDENSACYJNE

biuro@fondital.it
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Promat z raportem o ochronie
przeciwpożarowej w Polsce
7 lipca 1994 roku nowe „Prawo budowlane” wprowadziło wiele zmian
w zakresie całego procesu projektowania, w tym w obszarze biernej ochrony przeciwpożarowej. Był to przełomowy rok w polskim budownictwie,
a także równie ważny dla firmy Promat. Z okazji 25-letniej rocznicy działalności marki, opublikowała ona raport przedstawiający historię budownictwa i rozwiązań przeciwpożarowych.
Promat jest światowym liderem w obszarze biernej ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji wysokotemperaturowej. Marka należy do Grupy Etex, globalnego producenta materiałów budowlanych.
Dzięki wykorzystaniu pasywnej ochrony przeciwpożarowej w konstrukcję
budynku zostają wbudowane elementy, które spowalniają rozprzestrzenianie się ognia. W praktyce szczególnego zabezpieczenia wymagają: konstrukcje stalowe, drewniane i żelbetowe;
· przewody oddymiające i wentylacyjne; przejścia instalacyjne, dylatacje oraz szczeliny; konstrukcje tunelowe.
Raport można pobrać ze strony: kliknij
Źródło: www.promattop.pl
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Promocja COMAP
Comap przygotował specjalną promocję. W tym roku kupując produkty z gamy armatura grzejnikowa (określone pakiety ilościowe), klient otrzymuje gratis do wyboru narzędzie FISKARS (siekiera, grabie, szpadel).
• 10x komplet termostatyczny 3 w 1 (głowice termostatyczne
SENSO lub SENSITY M28 + zawory termostatyczne bez nastawy ½" + zawory powrotne ½")
• 20x komplet termostatyczny 2 w 1 (głowice termostatyczne
SENSIY M30 + grzejnikowe moduły przyłaczeniowe ½" lub 3/4E")
• 20x głowica termostatyczna (głowice termostatyczne SENSO
M28 lub M30 lub IFD)
• 25x głowica termostatyczna (głowice termostatyczne SENSITY
M28 lub M30)
• 20x zestaw FOCUS (ręczny zawór grzejnikowy FOCUS ½")
+ zawory powrotne ½")
• 40x zawór FOCUS (ręczny zawór grzejnikowy FOCUS ½")
Promocja trwa do odwołania lub wyczerpania zapasów.

POBE odnośnie wdrażania Dyrektywy 844/2018
Z dniem 10 marca 2020 roku mija termin, w którym Polska
ma obowiązek wdrożyć zmienioną Dyrektywę 844/2018
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Organizacje skupione w POBE przyjmują z dużym niepokojem informację, dotyczącą odsunięcia w czasie części
prac nad implementacją zapisów w/w dyrektywy. Dlatego POBE zwraca uwagę na konieczność wznowienia prac
w tym zakresie w terminie umożliwiającym pełne wdrożenie zapisów dyrektywy w pierwszym kwartale 2020 r.
Jest to konieczne, biorąc pod uwagę, że zmiany wprowadzone po rewizji dyrektywy są bezpośrednio powiązane
z funkcjonującymi obecnie w Polsce programami wsparcia, m.in. Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”
oraz koniecznością nowelizacji projektów PEP 2040, oraz
Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–

2030, a jej terminowe wdrożenie ma znaczenie zarówno
z perspektywy legislacyjnej, jak i z punktu widzenia beneficjentów i pozostałych obywateli naszego kraju.
W Polsce poza niekwestionowanymi korzyściami ekonomicznymi efektywność energetyczna ma jeszcze bardzo istotny
aspekt społeczny i środowiskowy. To najskuteczniejsze działanie w walce z dwoma palącymi problemami – ubóstwem
energetycznym, które dotyka ponad 12% społeczeństwa
polskiego, a także często powiązanym z nim problemem
zanieczyszczenia powietrza, którego jednym ze źródeł jest
tzw. niska emisja. Z uwagi na problem jakości powietrza,
kwestia poprawy efektywności energetycznej w budownictwie powinna się stać jednym z priorytetów polskiego rządu.
Na efektywność energetyczną w budynkach składają
się trzy istotne filary:

· dobrze zaizolowane przegrody zewnętrzne,
· źródło ciepła i chłodu, sprawność instalacji doprowadzającej ciepło i chłód
· możliwość optymalizacji przepływów energii w systemach technicznych budynku, a więc w systemie ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, ciepłej wody użytkowej.
Jak istotne w kontekście efektywności energetycznej
budynku są wszystkie wymienione kwestie pokazała
przeprowadzona w tym roku rewizja wspomnianej dyrektywy. Podpisane pod przekazanym do Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Energii i Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii stanowiskiem organizacje mają w standardzie konstruktywne działania we
współpracy z jednostkami administracji państwowej.
Zaproponowane powyżej zmiany przepisów krajowych

wynikające z konieczności transpozycji zapisów zmienionej Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej
budynku mają istotne znaczenie z punktu widzenia aktualnie prowadzonej polityki, m.in. realizowanego programu Czyste Powietrze. W związku z tym odkładanie
implementacji dyrektywy w czasie nie tylko stwarza zagrożenie nałożenia na Polskę wysokich kar, ale również
jest niekorzystne z perspektywy beneficjentów istniejących programów oraz pozostałej części społeczeństwa.
Dlatego POBE zwraca szczególną uwagę na konieczność włączenia działań mających na celu implementację
Dyrektywy do zapisów prawa krajowego do najbliższej
agendy prac Departamentu Architektury, Budownictwa
i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Źródło: POBE
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Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy
instalacji i sieci sanitarnych
• Warsztat rzeczoznawcy PZITS XXI wieku
• Podczyszczanie wód
opadowych poprzez
odwodnienia liniowe
bez użycia separatora?
• Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle
• Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach
ogrzewczych i klimatyzacyjnych
• Modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku
• Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji, czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej
• Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych.
• Wybór systemów wentylacyjnych a koszty zużycia energii budynku – analiza kosztów użytkowania budynku
w zależności od wybranego rozwiązania projektowego
• Projekt budowlany a wykonawczy instalacji sanitarnych w Revicie
• Centrale kompaktowe FlaktGroup oraz narzędzie ich
doboru Acon. Systemy napowietrzania klatek schodowych FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru PressAir.
• Indoor Environment quality under EPBD: EN 16798-1
standard and REHVA residential ventilation guidebook
• Porównanie technologii klimatyzacji precyzyjnej centrów przetwarzania danych – case study
Parterami Warsztatów są następującego firmy:
• partnerzy strategiczni: LG Electronics, Geberit, Wilo
Polska, HAURATON Polska, Armacell Poland
• partner złoty: Lindab, Niczuk, Vertiv Poland, FläktGroup Poland
Szczegółowe informacje dotyczące programu, opłat i rejestracji dostępne są na stronie www.warsztaty.pzits.pl

RAMO VENTIL COMPACT - GŁADKA FORMA CIEPŁA
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To już ostatni moment, aby wziąć udział w „Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci
sanitarnych”, organizowanych przez zarząd główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Zamknięcie rejestracji nastąpi 27 września.
Patronat honorowy nad Warsztatami objęły: REHVA Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, Izba Gospodarcza Gazownictwa,
Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.
W trakcie wydarzenia zaplanowane są prelekcje plenarne oraz cztery bloki panelowe, w których udział wezmą
doświadczeni projektanci, rzeczoznawcy oraz przedstawiciele środowiska naukowego. W ciągu 2 dni przedstawionych będzie 20 warsztatów panelowych oraz 25 prezentacji Partnerów. Wszystkie warsztaty i prezentacje
będą odbywać się jednocześnie w 5 salach.
Tematy omawiane podczas Warsztatów będą poruszać kwestie związane ze spojrzeniem na misję projektantów w dzisiejszych czasach, jak również konkretne zagadnienia techniczne.
Tematy warsztatów panelowych:
• Ewolucja czy Rewolucja – 100 lat projekcji i określania trendów i standardów w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce
• Energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu
i eksploatacji instalacji HVAC
• Jak powinien zmieniać się Warsztat Projektanta
• Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER w Szczecinie
• Dom bez rachunków
• Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych
zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną
• Uwarunkowania prawne i przepisy dopuszczające budowę gazociągów o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy. Obowiązujące przepisy i uwarunkowania
budowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce.
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IBS o ubóstwie energetycznym Polaków

IBS WORKING PAPER 07/2019
JULY 2019

MEASURING ENERGY POVERTY
IN POLAND WITH THE
MULTIDIMENSIONAL ENERGY
POVERTY INDEX

Jakub Sokołowski
Piotr Lewandowski
Aneta Kiełczewska
Stefan Bouzarovski

1

18 lipca 2019 roku na stronie Instytutu Badań Strukturalnych został opublikowany raport „Pomiar ubóstwa
energetycznego w Polsce z użyciem wielowymiarowego wskaźnika ubóstwa energetycznego”. Autorami są:
Stefan Bouzarovski, Aneta Kiełczewska, Piotr Lewandowski i Jakub Sokołowski. Raport jest dostępny do
pobrania bezpłatnie ze strony Instytutu http://ibs.org.
pl w wersji PDF, po angielsku – pełna wersja, po polsku
– streszczenie.
Ubóstwo energetyczne to złożony problem, który jest
najczęściej spowodowany niskimi dochodami, wysokimi kosztami energii lub mieszkaniem w budynku o niskiej
efektywności energetycznej. Różne wskaźniki pozwalają zidentyfikować te czynniki, ale wśród naukowców nie
ma zgody co do tego, który ze wskaźników jest najlepszy
lub jak praktycznie połączyć odmienne wyniki. Autorzy
stworzyli wielowymiarowy wskaźnik ubóstwa energetycznego uwzględniający pięć wymiarów deprywacji energetycznej: dwa obiektywne wskaźniki „wysokie koszty,

niskie dochody” i „wysoki udziału wydatków na energię w dochodach”, a także trzy subiektywne wskaźniki:
„niezdolności do utrzymania odpowiedniej temperatury w domu”, „przeciekające dachy lub wilgoć” i „trudności z opłacaniem rachunków za media”. Za ubogie uznajemy te gospodarstwa domowe, które doświadczają co
najmniej dwóch form deprywacji. Zastosowano ten indeks na przykładzie Polski przy użyciu danych z Badania
Budżetów Gospodarstw Domowych. W 2017 r., 10% gospodarstw domowych w Polsce cierpiało z powodu wielowymiarowego ubóstwa energetycznego, a około połowa tych gospodarstw domowych była również uboga
dochodowo. Gospodarstwa domowe zamieszkujące budynki zbudowane przed 1946 r., zamieszkujące obszary
wiejskie oraz emeryci i renciści są szczególnie zagrożeni
wielowymiarowym ubóstwem energetycznym.
POBIERZ:
Raport w j. ang
Streszczenie w j. polskim
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VII Podlaska Konferencja
Ciepłownicza w Mrągowie
Zarząd Oddziału Polskiego
Zrzeszenia Inżynierów
i Techników Sanitarnych,
Koło Zakładowe PZITS
przy ENEA Ciepło Sp.
z o.o. w Białymstoku zapraszają do udziału w VII
Podlaskiej Konferencji Ciepłowniczej.
W tym roku konferencja odbędzie się 26-27 września
w Mrągowie (hotel Mrągowo Resort&Spa). Zaproszenie skierowane jest do wszystkich członków PZITS oraz
osób, które chcą wziąć udział w konferencji, aby wymienić się doświadczeniem lub zapoznać się z nowymi produktami z zakresu inżynierii sanitarnej.
Źródło: PZITS Białystok
Przejdź do raportu: kliknij

Zwycięzcy 3. edycji konkursu Panasonic PRO AWARDS
Panasonic ogłosił zwycięzców trzeciej edycji konkursu
PRO Awards. Nagrody są wyróżnieniem dla najlepszych
projektów z całej Europy wykorzystujących rozwiązania
grzewczo-chłodzące Panasonic Heating and Cooling,
wyróżniających się m.in. pod względem estetyki, innowacyjności i efektywności energetycznej.
Tegoroczna edycja PRO AWARDS zgromadziła największą
jak dotąd liczbę zgłoszeń. Uczestnicy z ponad dziesięciu
krajów europejskich rywalizowali w czterech kategoriach:
obiektów mieszkalnych, hotelarsko-gastronomicznych,
handlowych oraz komercyjnych. Ponadto sędziowie przyznali nagrody specjalne: za najbardziej innowacyjny projekt,
za instalację wyróżniającą się pod względem efektywności

energetycznej, za najlepsze wykorzystanie systemu GPH
oraz za najbardziej zrównoważony projekt.
Zwycięzcy zostali wybrani przez międzynarodowe jury
złożone z niezależnych ekspertów branżowych. Sędziowie wspólnie zadecydowali, które projekty cechuje innowacyjność, zrównoważony design, a także efektywność kosztowa i estetyka.
Wszyscy zwycięzcy PRO Awards:
- najlepszy Projekt Mieszkaniowy – Climamarket Efendulov LTD dla Varna Wave, Bułgaria
- najlepszy Projekt Handlowy – Tech Refrigeration & Air
Conditioning dla Victoria’s Secret w Dublinie, Irlandia

- najlepszy projekt obiektu komercyjnego – Fernando Oliván Avilés dla Citroën Aramóvil w Saragossie,
Hiszpania
- najlepszy projekt hotelarsko-gastronomiczny – Terundar
dla Hotel Lavida, Hiszpania
- najbardziej innowacyjny projekt: PCC dla showroomu
Christiana Liaigre, Francja
- projekt wyróżniający się efektywnością energetyczną
– Instalaciones Durcal dla Residencial Alarifes II, Hiszpania
- innowacyjne wykorzystanie technologii GHP – Aircon
Sales & Service dla Allstate Offices w Mays Meadow,
Irlandia Północna

- projekt najbardziej przyjazny środowisku – Mardo Kältetechnik GmbH dla Neubau ITK Engineering GmbH,
Niemcy
Zwycięzca każdej kategorii oprócz statuetki wygrał wyjazd do Japonii, który obejmuje między innymi wizytę
w głównej siedzibie Panasonic oraz w innowacyjnym
miasteczku Fujisawa Sustainable Smart Town.
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Zalecenia KE odnośnie planów energetycznych i klimatycznych 28 państw
Planowane działania w zakresie
efektywności energetycznej nie pozwolą
osiągnąć celów UE do 2030 r. Państwa
członkowskie zmodyfikują krajowe
plany energetyczne i klimatyczne
do grudnia 2019.

Zagregowane plany państw członkowskich dotyczące osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu i energii do
2030 r. oraz wdrożenia pakietu w sprawie czystej energii
nie spełnią wszystkich ich celów i powinny zostać zaktualizowane. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP)
przedłożonych przez 28 państw członkowskich UE na
początku tego roku.
Krajowe punkty kontaktowe określają, w jaki sposób
każde państwo członkowskie przyczyni się do osiągnięcia celów UE do 2030 r. ustanowionych w pakiecie na rzecz czystej energii. Oznacza to, że KPK powinny obejmować między innymi plany: promowania
efektywności energetycznej i wykorzystania energii

odnawialnej; zmniejszania emisji gazów cieplarnianych (GHG).
Na podstawie otrzymanych NECP Komisja Europejska
przedstawiła zalecenia dla każdego państwa członkowskiego, a także ogólną analizę tego, czy cele UE do
2030 r. zostaną osiągnięte dzięki obecnym krajowym
propozycjom politycznym. Ta ostatnia zawiera również pewne ogólne zalecenia (niedotyczące poszczególnych państw członkowskich), aby wypełnić lukę i zrealizować cele 2030.

Ogólna analiza i zalecenia Komisji
Efektywność energetyczna: tylko 5 państw członkowskich (Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia i Hiszpania) przedstawiło plany, które w wystarczającym stopniu
przyczyniają się do osiągnięcia celów 2030. Zagregowane plany UE-28 prowadzą do osiągnięcia w 2030 roku
oszczędności między 26,3% a 30,7%, zamiast docelowego 32,5% zmniejszenia zużycia energii. Według Komisji
Europejskiej, polityki nakreślone w krajowych punktach
kontroli już koncentrują się na zwiększaniu oszczędności
energii w budynkach, jednak niektóre państwa członkowskie powinny to robić szybciej.

Nowa strona www Bartosz
Firma Bartosz uruchomiła nową wersję strony internetowej poświęconej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Pod adresem www.bartoszwentylacja.
com.pl znajdujemy:
• nowoczesny, przyjazny wygląd,
• przejrzystą ofertę,
• zwiększoną funkcjonalność,
• dostosowanie wyglądu strony do urządzeń mobilnych.

– Chcemy, aby nasz nowy serwis nie był jedynie typową stroną internetową z ofertą. Zależy nam, żeby była
to baza wartościowej wiedzy o wentylacji. Dlatego na
stronie powstał blog, na którym regularnie publikować
będziemy informacje o najważniejszych zagadnieniach
dotyczących rekuperacji oraz odpowiedzi na najczęściej
zadawane nam pytania. – tłumaczy dział wentylacji firmy Bartosz.

Emisje gazów cieplarnianych: przewidziane polityki
są już zgodne z celem redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 40%.
Energia odnawialna: zagregowane plany UE-28 prowadzą do osiągnięcia udziału energii odnawialnej między
30,4% a 31,9% zużycia energii, czyli poniżej celu 32% na
2030 r. Komisja Europejska zwróciła uwagę państwom
członkowskim, że KPK powinny odzwierciedlać roczny
wzrost ogrzewania ze źródeł odnawialnych odnawialnego, co jest promowane w dyrektywie dotyczącej odnawialnych źródeł energii i promują także odzysk ciepła. Jest to szczególnie ważne w chwili, kiedy w Polsce
została uchwalona nowelizacja ustawy o OZE. Trwające obecnie prace nad strategią rozwoju ciepłownictwa
w Polsce, są doskonałą okazją do poważnego potraktowania kwestii ciepła z OZE. Pewnym stereotypem jest
traktowanie OZE wyłącznie jako źródeł do wytwarzania
energii elektrycznej, tymczasem ciepło to także energia, dzięki której szybciej można osiągnąć zakładane
cele udziału OZE w bilansie energetyczny kraju. Warto
przypomnieć, że SPIUG przekazał do Ministerstwa Energii założenia do Projektu Ustawy o cieple z OZE. Dokument powstał w oparciu o niemiecką „Das Erneuerbare-

-Wärme- Gesetz” (Ustawa o cieple z OZE), po uwzględnieniu polskich realiów i skonsultowaniu ze środowiskiem
grzewczym oraz niezależnymi ekspertami reprezentującymi wyższe uczelnie w Polsce. Projekt dotyczy zarówno ciepłe systemowego, jak także rozproszonych źródeł
ciepła. Po kilku latach wymaga on jednak aktualizacji
i przeanalizowania. W świetle zaleceń Komisji Europejskiej i realnym zagrożeniu niewypełnienia przez Polskę
zobowiązań co do udziału OZE w energetyce, warto rozpocząć poważne prace na tym aktem prawnym, którego brakuje w ciepłownictwie w Polsce. Przykładem polityki, która odnosi się dobrze do wszystkich krajów UE,
jest promowanie modernizacji zainstalowanego zapasu
starych i nieefektywnych urządzeń grzewczych. Należy
pamiętać, że pakiet „Czysta energia” został już przyjęty na szczeblu UE i nie podlega przeglądowi. Zgodnie
z zaleceniami, do 31 grudnia 2019 r. państwa członkowskie mają przedłożyć Komisji Europejskiej ostateczne
KPK. Corocznie zaś Komisja Europejska będzie monitorować ogólny postęp UE w osiąganiu celów pakietu
czystej energii. Co dwa lata państwa członkowskie będą
informować Komisję o postępach we wdrażaniu swoich krajowych wskaźników efektywności.
Informacja prasowa przygotowana przez SPIUG (22.07.2019)
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Kanalizacja niskoszumowa, czyli jaka?
Budynek, w którym nie słychać spływających ścieków
Aleksandra Wojciul

Zapewnienie odpowiedniej izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych,
a co za tym idzie zapewnienie dopuszczalnego poziomu dźwięku generowanego
w budynku powinno odbywać się już na etapie projektu. Projektant odpowiada za
dobór technologiczny i materiałowy konstrukcji przegród budowlanych, planuje
odpowiedni rozkład pomieszczeń, dobiera odpowiednie materiały wykończeniowe
przegród pionowych i poziomych, ale także powinien zwracać uwagę na system
instalacji kanalizacyjnej oraz rozwiązania dla przejść przez przegrody budowlane.
Odpowiedni system kanalizacji niskoszumowej jest istotnym elementem budynku,
na który projektant powinien zwrócić szczególną uwagę.

Historia hałasu
Życie i praca człowieka w coraz bardziej zanieczyszczonym środowisku jest przedmiotem zmartwień
świadomych ludzi, ich rozmów, licznych publikacji
naukowych, rozważań teoretycznych i praktycznych,
źródłem protestów i również – co często pomijamy –
przedmiotem determinującym rozwój wszelkich gałęzi inżynierii. Poza zanieczyszczeniami powszechnie
widzianymi, czyli odpadami, dymami, dwutlenkiem
węgla czy smogiem, istotnym dla komfortu życia
i pracy istot żywych jest dźwięk. Uznaje się, że hałas,
czyli przeszkadzający dźwięk, jest najpowszechniejszym ze wszystkich. Jego dokuczliwość dostrzeżono
jeszcze przed naszą erą, około 2,5 tysiąca lat temu.
Wówczas sybaryci zakazali lokalizacji hałaśliwych
kuźni w granicach osady. Zawodowe, czyli spowodowane ekspozycją na hałas podczas wykonywania
obowiązków, uszkodzenie słuchu zwane „głuchotą

kotlarzy” dostrzegano w starożytności. Współczesny
świat zmaga się z hałasem z innych źródeł niż przodkowie, jest niewspółmiernie bardziej niebezpieczny, jego wpływ na zdrowie człowieka i innych istot
żywych jest negatywny. Rzutuje na doznania zmysłowe i psychologiczne, jak np. percepcja głośności
i interferencja, komunikacja słowna, aktywność zawodowa, odpoczynek, relaks i sen. Świadomą odpowiedzialnością za komfort życia jest stosowanie
i egzekwowanie norm dotyczących dopuszczalnych
poziomów hałasu i wibracji w miejscach pracy i życia.

Podstawy prawne
O ochronie przed hałasem i drganiami w budynkach
mówi rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia
2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Ustęp drugi w §323 jasno

wskazuje, że pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem zewnętrznym,
powietrznym, uderzeniowym i pogłosowym oraz co
warto podkreślić „pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku”.
Dopuszczalne poziomy dźwięku A w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi określone zostały
w Polskiej Normie PN-B-02151-2:2018-01.

Lp. Rodzaj budynku
1a
1b
2a
3a
3b

Budynki wielorodzinne
i jednorodzinne
Hotele
Budynki zakwaterowania
turystycznego (hotele
turystyczne, pensjonaty,
domy wypoczynkowe)

Rodzaj pomieszczenia
chronionego
Pokoje i pokoje połączone
z kuchnią
Wydzielone kuchnie
i pomieszczenia sanitarne
Pokoje hotelowe
Pokoje hotelowe
Ogólnodostępne
pomieszczenia sanitarne,
pomieszczenia kuchenne

Norma nie precyzuje poziomu dźwięku generowanego przez instalacje. Dlatego też często wykorzystywane są w tym celu wytyczne zawarte w rodzinie norm DIN 4109. Przepisy rynku niemieckiego
nie mają prawnego zastosowania w Polsce, są jedynie punktem odniesienia w przypadkach związanych z hałasem, dotyczących układów kanalizacyjnych montowanych wewnątrz obiektów.
Najwyższy dopuszczalny poziom dźwięku A, dB
LAeq,nT
LAFmax,nT
25

30

35
25
30

30
35

40

Tabela 1 Wybrane dopuszczalne poziomy dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi wg PN-B-02151-2:2018-01
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Rodzaj pomieszczenia
Pokoje dzienne i sypialnie
Instalacje wodne
Własny poziom hałasu dB (A)
Instalacje wodna i kanalizacyjna razem ≤30 a) b)
Inne instalacje
≤35 c)
Źródło hałasu
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Pomieszczenia do nauki i pracy
≤35 a) b)
≤35 c)

Tabela 2 Maksymalny dopuszczalny poziom hałasu według DIN 4109/A1:2001-01
Na rynku polskim można znaleźć produkty wykonane np. w technologii trójwarstwowej z polipropylenu wzmocnionego wypełniaczem mineralnym. Poszczególne warstwy o różnej budowie odpowiadają
za odporność mechaniczną i na promieniowanie UV,
sprawność hydrauliczną oraz izolacyjność akustyczną.
W ofercie systemów kanalizacji niskoszumowej znajduje się również ASTOLAN® – tworzywo wzmocnione minerałami o specjalnej strukturze molekularnej
oraz wysokiej gęstości tworzywa.
Elementy systemu kanalizacji niskoszumowej łączone są kielichowo za pomocą wargowych uszczelek
elastomerowych. Dostępne są także rozwiązania poNa co zwrócić uwagę? Budowa
legające na łączeniu rur bezkielichowych za pomocą
systemu kanalizacji niskoszumowej
muf nasadowych. Taki sposób połączenia zapobiega przenoszeniu drgań pomiędzy częściami systePierwszą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę jest mu, co dodatkowo podnosi izolacyjność akustyczmateriał, z którego producent produkuje rury i kształtki. ną całego układu.
Kolejnym elementem systemu, dzięki któremu uzyskujemy lepsze parametry izolacyjności akustycznej, są obejmy, za pomocą których mocowana jest kanalizacja
sanitarna do konstrukcji budynku. Warto
zaznaczyć, iż konieczność stosowania zabezpieczeń przeciwdrganiowych podczas
mocowania urządzeń i przewodów instalacyjnych wewnątrz mieszkania określona jest
w rozporządzeniu ministra infrastruktury
Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690. Każdy z producen1 Dzięki grubościennej
tów posiada w ofercie obejmy przeznaczone
budowie konstrukcji Wavin AS
dla swojego systemu. Dla kanalizacji nisko2 Wavin AS ma zdolność
zatrzymuje hałas wewnątrz
szumowych dedykowane są specjalne obejrozpraszania drgań
instalacji
my z wkładkami elastomerowymi.
Źródłami hałasu w instalacji kanalizacyjnej są odgłosy: spustu wody, wlotu i wylotu w podejściach kanalizacyjnych, zrzutu wody w pionach oraz dźwięki powstające na zmianach kierunku. Dwoma zasadniczymi
rodzajami hałasu powstającymi w kanalizacji są:
- hałas materiałowy, wywołany przepływem ścieków powodujących drgania rozprzestrzeniające się
w materiale, które następnie są przenoszone na konstrukcję budynku;
- hałas powietrzny, czyli wibracje powietrza spowodowane drganiem ścian rur wywołanych przepływającymi ściekami.

3 Połączenie za pomocą mufy nasadowej Wavin AS
Przy projektowaniu rozmieszczenia czy sposobu montażu obejm należy kierować się wytycznymi producenta.

Charakterystyka akustyczna
Na polskim rynku istnieje wiele systemów kanalizacji niskoszumowej. Rozważając zaprojektowanie czy
zakup systemu, oprócz analizy poszczególnych elementów, należy wziąć pod uwagę charakterystykę
akustyczną. Producenci podają wskaźnik ważony poziomu dźwięku materiałowego Lsc, A, dB(A) dla natężenia przepływu 0,5; 1,0; 2,0 oraz 4 l/s. Dla zobrazowania, przepływ wody 4 l/s to ilość zużyta podczas
jednoczesnego skorzystania z dwóch sześciolitrowych spłuczek toaletowych. W większości przypad-

ków poziom dźwięku materiałowego przy tym właśnie przepływie 4 l/s podawany jest jako wartość
charakterystyczna dla danego systemu.

W zależności od producenta i systemu
kanalizacji niskoszumowej wskaźnik
ważony poziomu dźwięku materiałowego Lsc, A, dB(A) waha się między 12 dB
a 25 dB. Aby uzmysłowić jakiemu rodzajowi dźwięku odpowiadają te poziomy hałasu wyobraźmy sobie szelest liści
przy łagodnym wietrze (10 dB) czy bardzo spokojną ulicę bez ruchu (30 dB).
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zapewni deklarowaną wartość poziomu
dźwięku. Równie ważne są konstrukcja
budynku, metoda przejścia przez przegrody budowlane czy staranność wykonania.
Coraz większe wymagania użytkowników
spowodowały, że w dzisiejszych czasach
kanalizacja niskoszumowa jest często wybieranym rozwiązaniem nie tylko dla budownictwa wielorodzinnego, użyteczności publicznej, ale także dla budownictwa
jednorodzinnego. Niewiele większy koszt
rozwiązań niskoszumowych w stosunku
do tradycyjnych z nawiązką wynagradza
większy komfort użytkowania.
Materiały:
1. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690)
2. PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące
dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach
3. Pawlas Krystyna: Wpływ hałasu na człowieka, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia
Środowiskowego
4. Rafał Zaremba: Izolacyjność akustyczna ścian i podłóg w siłowniach lub fitness
klubach, Inżynier Budownictwa, 6/2019
5. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof.
4 Schemat badanego układu w Instytucie Fraunhofera w Niemczech
dr. hab. inż. Piotra Klemma Budownictwo
ogólne, tom 2
Podsumowanie
6. Kaiser Krzysztof: Tłumienie hałasu i wibracji w instalacjach klimatyzacji i wentylacji, część 1. TechniW ofercie instalacji kanalizacyjnych znajdziemy wie- ka chłodnicza i klimatyzacyjna, 1/2008, s. 7 – 1
le systemów kanalizacji niskoszumowej. Projektując 7. Katalog produktów firmy Wavin Systemy kanalizai wykonując kanalizację, należy korzystać z pełnego cji wewnętrznej, Wavin AS, Wavin Si-Tech+, PVC/PP
i kompletnego systemu, gdyż tylko takie działanie HT, HDPE
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Viega Advantix
Cleviva – kombinacja
odpływu liniowego
i punktowego
Najlepsze cechy obu rozwiązań, połączone
w jednym produkcie
Większość osób urządzających lub remontujących obecnie łazienki
chce wyposażyć je w prysznic bez brodzika z odpływem liniowym.
Stworzony przez firmę Viega odpływ liniowy Advantix Cleviva otwiera
całkowicie nowy rozdział w dziedzinie odprowadzania wody z posadzki.
To innowacyjne rozwiązanie łączy w sobie najlepsze cechy odwodnień
liniowych i punktowych, zapewniając estetykę i łatwość montażu. Produkt
ten jest dostępny w dwóch wersjach wzorniczych oraz w czterech kolorach
podstawowych: antracyt matowy, szampański matowy, stal nierdzewna
matowa, złota miedź matowa. Ponadto Viega oferuje na zamówienie model
w odcieniu złotym oraz w innych kolorach specjalnych.

Seria Advantix firmy Viega to kompletny system

odpływów do pryszniców bez brodzika, wyróżniających się wysokiej jakości designem. Harmonijnie
wkomponowane w wyłożoną płytkami podłogę,
sprawiają, że każda łazienka wydaje się większa i bardziej przestronna. Nowy odpływ liniowy Advantix
Cleviva łączy w sobie unikalne możliwości aranżacyjne odpływu liniowego z praktycznymi zaletami

odwodnienia punktowego. W przeciwieństwie do
tradycyjnych odpływów liniowych woda jest tutaj
odprowadzana w wąskim, ozdobnym profilu ze stali nierdzewnej (o odpowiednim spadku) do centralnego wpustu z zamontowaną fabrycznie matą
uszczelniającą. Dzięki temu montaż korpusu i jego
integracja z uszczelnieniem cienkowarstwowym są
znacznie bezpieczniejsze i efektywniejsze.
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Oferta obejmuje dwie wersje: standardową o wysokości montażowej od 95 do 155 mm oraz model do łazienek remontowanych o wysokości od
70 mm. Dzięki połączeniu rurowemu HT o długości 50 mm, między odpływem a kołnierzem uszczelniającym można realizować również projekty o innej wysokości.
Kompaktowa konstrukcja pozwala na obrócenie
odpływu o 360° w zależności od miejsca montażu,
a także na instalację profilu bezpośrednio przy ścianie.
Opcjonalny element dźwiękochłonny zamontowany pod odpływem pozwala spełnić aktualne normy ochrony akustycznej DIN 4109 i VDI 4100. W sytuacjach, gdzie mamy do czynienia ze szczególnymi
wymogami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
można zastosować przepust R 120 z gamy Advantix.

Viega Advantix Cleviva: nowy elegancki i wydajny odpływ o szerokości zaledwie 54 mm
ze specjalnie zaprojektowanym spadkiem

Profile odpływu Advantix Cleviva
ze stali nierdzewnej, przeznaczone do
montażu na jastrychu, są dostępne
w długościach 800, 1000 i 1200 mm.
Na miejscu można je przyciąć
na wymaganą długość, przy czym nie
może być ona mniejsza niż 300 mm.
Dodatkową zaletą jest opcja płynnego łączenia ze sobą kilku odpływów
przy projektowaniu dużych stref
prysznicowych lub natrysków szeregowych. Jest to możliwe dzięki płaskim końcówkom profilu odpływu
o długości 100 mm.

Woda jest odprowadzana przez wkład dostępny
w dwóch różnych wzorach oraz odpływ punktowy
oparty na posadzce. Jest to sprawdzony odpływ,
charakteryzujący się niewielką wysokością, łatwym
czyszczeniem oraz zabezpieczeniem przed wysysaniem wody przez podciśnienie.

Wydajność odpływu Advantix
Cleviva wynosi 0,4 l/s przy najniższej
wysokości, a w wersji standardowej
do 0,75 l/s. Zastosowanie dodatkowej rury HT do wyrównania wysokości umożliwia dodatkowe zwiększenie tych parametrów.

Niezawodna izolacja
Równie innowacyjny jest sposób integracji nowego odpływu w standardowym uszczelnieniu wg DIN
18534 z płytkami podłogowymi. Dołączony w standardzie zestaw dla glazurnika, zawiera matę uszczelniającą o powierzchni uszczelnienia ponad 120 mm,
którą wystarczy zamocować zatrzaskowo od góry
w kołnierzu odpływu. Dzięki temu mata nie marszczy się na jastrychu i można ją zatopić bezpośrednio w uszczelnieniu cienkowarstwowym. Tworzy to
również wyraźną granicę między zakresami prac
poszczególnych fachowców. Instalator osadza odpływ, a glazurnik zajmuje się jego zabudowaniem
w uszczelnieniu cienkowarstwowym.
System uszczelniający odpływu Advantix
Cleviva odpowiada wszystkim klasom oddziaływania
wody do W3-I (zgodnie z aktualną normą DIN 185341 „Uszczelnienie pomieszczeń”) określonym dla łazienek domowych z prysznicem bez brodzika i kabiny.
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samym ekonomiczny montaż. Równie ważna zaleta
to wyjątkowa łatwość czyszczenia. Po skorzystaniu
z prysznica wystarczy przetrzeć profil odpływu, aby
zapewnić jego higieniczną czystość. Dodatkowo
wkład można wyjąć za pomocą uchwytu, aby wyczyścić sitko w odpływie. Sam odpływ jest zaprojektowany w taki sposób, że oczyszcza się samoczynnie dzięki dynamice wody.

Na zdjęciu przekrojowym wyraźnie widać praktyczne
zalety odpływu Advantix Cleviva, takie jak niewielka
wysokość odpływu, możliwość kompensacji wysokości
przez wysuwany kołnierz, czy łatwa w montażu
mata uszczelniająca do połączenia z uszczelnieniem
cienkowarstwowym.

Proste czyszczenie
Dla użytkownika końcowego rozwiązanie polegające na połączeniu odpływu liniowego i punktowego
jest korzystne nie tylko ze względu na prosty, a tym
Dwa łatwe do wymiany wkłady pozwalają zaprojektować
strefę prysznica w jeszcze bardziej indywidualny sposób
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Program Mój Prąd
Dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych
Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało
program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce Mój Prąd. Głównym
celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych,
a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji
i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW
mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez

Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska
– Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.
– Mój Prąd to kolejny program przygotowany we
współpracy z Ministerstwem Energii na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, finansowany ze środków NFOŚiGW. Tym razem stawiamy
na zwiększenie dostępności rozwiązań prosumenckich w gospodarstwach domowych, w szczególno-

ści tych, które są zlokalizowane na terenach słabiej
zurbanizowanych – podkreślił minister środowiska
Henryk Kowalczyk.

Dzięki realizacji programu Mój Prąd
ilość energii wyprodukowanej
ze wszystkich instalacji wyniesie ok.
1 TWh. W ten sposób uniknie się emisji
600-800 tys. ton CO2 rocznie.

O rozwoju sektora prosumenckiego
Kilkuletnie doświadczenia płynące z obszaru prosumentów pokazują, że tego typu rozwiązania stają coraz bardziej atrakcyjne. Do wzrostu liczby mikroinstalacji prosumenckich w Polsce przyczyniły
się wprowadzone rozwiązania legislacyjne tworzące system upustów wraz z możliwością otrzymania
wsparcia dotacyjnego lub pożyczkowego ze środków krajowych lub unijnych.
– Program Mój Prąd to bardzo istotne wsparcie dla rozwoju produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Dzięki promowaniu prosumenckiego wytwarzania
energii nie tylko wzmacniamy lokalne bezpieczeństwo
energetyczne Polaków i poprawiamy czystość powietrza, którym oddychają, lecz także wzmacniamy polską gospodarkę – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Tylko na koniec 2018 r. w Polsce funkcjonowało ponad 54 tys. mikroinstalacji (wzrost o 88% względem
końca 2017, oraz aż o 235% względem końca 2016 r.)
o łącznej mocy 343 MW (wzrost o +87% w porównaniu z końcem 2017 r. oraz +235% względem końca 2016 r).
Także w tym roku obserwujemy dalsze zwiększanie
dynamiki w tym obszarze. Według danych za pierwszy kwartał 2019 r. moc zainstalowana zwiększyła
się aż o ponad 72 MW (najwyższy przyrost mocy mikroinstalacji w historii) i wyniosła na dzień 31 marca
2019 r. ponad 415 MW, natomiast liczba mikroinstalacji wzrosła o ponad 11 tys. szt. i wyniosła ponad
65 tys. szt. na koniec I kw.

Termin ogłoszenia naboru i początek
przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września
2019 roku. Nabór wniosków będzie
prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.
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Najważniejsze założenia programu Mój Prąd:
• dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej
o mocy zainstalowanej od 2 kW do 10 kW;
• wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do
50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
• koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu
instalacji fotowoltaicznej;
• jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie
lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu
Mój Prąd;
• instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
• beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
• wnioski o dofinansowanie składane będą z formie
papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem
lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
• kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
• projekt nie może zostać zakończony (instalacja
przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na
moment składania wniosku o dofinansowanie.
To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie
i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu
licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne
z zakończeniem inwestycji);
• wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie,
który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność.
Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
Źródło: NFOŚiGW
Więcej informacji: kliknij
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Regulatory przepływu VAV
typu TVE firmy TROX
Innowacyjna koncepcja pomiaru strumienia objętości powietrza
Z nowym regulatorem przepływu powietrza typu TVE warunki napływu powietrza,
montaż urządzenia zależny od kierunku przepływu i ściśle ograniczony zakres
strumieni objętości powietrza należą do przeszłości. Dzięki opatentowanej
metodzie pomiaru, wartości mierzone są bezpośrednio w przepustnicy – bez rurek
impulsowych i czujników – dokładnie i niezawodnie! Unikatowy zakres regulacji
strumieni objętości powietrza dla prędkości przepływu od 0,5 m/s do 13 m/s zapewnia
wysoki stopień elastyczności urządzenia. Ponadto kompaktowa konstrukcja umożliwia
łatwe zastosowanie regulatora TVE w ograniczonych przestrzeniach montażowych.
Podobnie jak w innych regulatorach możliwy jest wybór dynamicznej lub statycznej metody
pomiaru, stosowanej na przykład w przypadkach powietrza zanieczyszczonego.

Okrągłe regulatory zmiennego przepływu typu

TVE znajdują szerokie zastosowanie w systemach
klimatyzacji pomieszczeń (HVAC): do regulacji, ograniczania lub odcinania przepływu. Można je montować także w niekorzystnych warunkach napływu,
do małych prędkości przepływu powietrza, do regulacji zmiennego przepływu powietrza w instalacjach
nawiewnych lub wywiewnych.
Regulatory TVE oferowane są w pięciu wielkościach:
ø 100, 125, 160, 200, 250 mm.

Zasada działania
Gotowy do pracy regulator jest zbudowany z mechanicznego regulatora przepływu oraz elementów automatyki. Położenie przepustnicy widoczne jest na

zewnątrz regulatora. Fabrycznie przepustnica ustawiona jest w położeniu otwartym, co umożliwia przepływ powietrza bez sterowania.
Przepustnica zarówno dławi przepływ powietrza, jak
również pełni funkcję czujnika ciśnienia. Przez tunele w osi przepustnicy ciśnienie transferowane jest do
przetwornika (statycznego lub dynamicznego), gdzie
konwertowane jest na sygnał elektryczny, który następnie porównywany jest z wartością nastawy. Wartości nastaw podane są na etykiecie lub na regulatorze zamieszczona jest skala z wartościami strumieni
objętości powietrza. W przypadku odchyłki zintegrowany siłownik zmienia położenie przepustnicy. W wyniku tego strumień objętości powietrza utrzymywany
jest z niewielką tolerancją według wartości nastawy
w pełnym zakresie różnicy ciśnienia.
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Regulator charakteryzuje unikalny zakres regulacji
strumieni przepływu powietrza ok. 1:25 dla prędkości od 0,5 m/s do 13 m/s i wysoka dokładność regulacji nawet w niekorzystnych warunkach napływu. Zamontowane fabrycznie elementy sterujące są

okablowane, a przed wysyłką każdy regulator poddawany jest testom aerodynamicznym na specjalnym stanowisku testowym.

Zalety w skrócie
• Montaż w ograniczonych przestrzeniach ze względu
na brak wymaganych prostych odcinków napływu.
• Oszczędność kosztów dzięki listwie zaciskowej do
podłączenia elektrycznego na sterowniku.
• Eliminacja błędów montażowych dzięki dowolnemu kierunkowi przepływu powietrza (z dynamicznym przetwornikiem ciśnienia).
• Łatwe czyszczenie ze względu na brak rurek i innych elementów w przewodzie i na obudowie
• Niezawodny pomiar dzięki zastosowaniu algorytmów

Po raz pierwszy pomiar różnicy ciśnienia zintegrowany
jest bezpośrednio w przepustnicy tak, że pełni ona
równocześnie funkcję pomiarową i regulacyjną strumienia
objętości powietrza

Redukcja długości pozwala na montaż w ograniczonych przestrzeniach. Proste odcinki napływu
powietrza nie są już wymagane

t e c h n i c z n y
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Sterowniki
Spójna konstrukcja modułowa pozwala na:
• wykorzystanie koncepcji potwierdzonego projektu Easy
• wybór wariantu kompaktowego z opcjonalnym
interfejsem Modbus (najlepsza komunikacja z X-AIRCONTROL)
• wybór wariantu ze statycznym przetwornikiem
ciśnienia
• wybór wariantu z wyświetlaczem LCD

obliczeniowych uwzględniających kontrolę położenia przepustnicy (dynamicznie zmienna charakterystyka C przepustnicy).
• Szeroki wybór wariantów sterowników i interfejsów (również umożliwiających połączenie z X-AIRCONTROL).
• Łatwy montaż i demontaż siłownika wraz ze zintegrowanym systemem pomiarowym.
• Kompaktowa konstrukcja, długość od 310 mm.

Sterownik Compact z wyświetlaczem LCD

• TVE-D-FL: regulator zmiennego przepływu z izolacją akustyczną i obustronnymi kołnierzami;
• wykonanie z izolacją akustyczną i/lub tłumikiem
akustycznym typu CA, CS lub CF do obszarów o wysokich wymaganiach akustycznych.
Fot. Trox

Wyposażenie opcjonalne i warianty
wykonania
Do opcjonalnego wyposażenia i akcesoriów należy
izolacja akustyczna do redukcji hałasu emitowanego przez obudowę, tłumik akustyczny typu CA, CS
lub CF do redukcji szumu przepływu oraz nagrzewnica wodna typu WL i nagrzewnica elektryczna typu
EL do ogrzewania strumienia powietrza.
Warianty wykonania:
• TVE: regulator zmiennego przepływu;
• TVE-D: regulator zmiennego przepływu z izolacją
akustyczną;
• TVE-FL: regulator zmiennego przepływu z obustronnymi kołnierzami;

Nowy regulator TVE dostępny jest także w wariancie
wykonania z izolacją akustyczną
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Przedstawiamy
nową generację
grup pompowych
AFRISO PrimoTherm
180-2 Vario
Nowa grupa pompowa
AFRISO PrimoTherm 180-2
Vario DN25, pompa Grundfos
UPM3 Hybrid, zawór
mieszający ARV KvsVario

Nowa grupa pompowa
AFRISO PrimoTherm
180-2 Vario DN25, pompa
Grundfos UPM3 Hybrid, zawór
mieszający ARV KvsVario,
siłownik ARM 343 ProClick

AFRISO zastępuje dotychczasowe grupy
pompowe PrimoTherm 180-2 nową
generacją tych urządzeń. Na czym
polegają najważniejsze zmiany?

AFRISO wprowadza na rynek nową generację

grup pompowych PrimoTherm 180-2 Vario. Nowością jest wyposażenie produktu w zawór mieszający ARV KvsVario oraz w pompę Grundfos UPM3 Hybrid 25-70. Głównym celem powstania nowej
generacji grup pompowych PrimoTherm 180-2 Vario było usprawnienie sposobu ich montażu i użytkowania, co docenią instalatorzy korzystający z tego
produktu AFRISO. Dodatkowo w nowej generacji
grup pompowych PrimoTherm 180-2 Vario rozwiązano problemy związane ze zrównoważeniem instalacji i precyzyjnym dopasowaniem przepływu.
Pozostałe rozwiązania zawarte w grupach pompowych PrimoTherm 180-2 Vario nie różnią się od sprawdzonych technologii zastosowanych w poprzedniej
generacji. W dalszym ciągu pod pokrętłami znajdują się zawory kulowe, które można w prosty sposób
odcinać po przekręceniu pokrętła. Na przyłączu
umieszczono zawór zwrotny.

Nowa generacja grup pompowych PrimoTherm 1802 Vario ma także zawór umożliwiający zamknięcie
przepływu, przez co łatwo można wymienić pompę obiegową.
Zastosowanie w grupach pompowych PrimoTherm
180-2 Vario pompy Grundfos UPM3 Hybrid pozwala na zwiększenie możliwości nastaw charakterystyk.
Nowa pompa Grundfos charakteryzuje się również
lepszym współczynnikiem podnoszenia.
Zawór mieszający ARV KvsVario, który znajduje się
na wyposażeniu każdej grupy pompowej PrimoTherm
180-2 Vario pozwala na ustawienie współczynnika
przepływu Kvs w zakresie od 2,5 do 12 m3/h. Dzięki
precyzyjnemu dopasowaniu współczynnika Kvs zaworu mieszającego do mocy i rodzaju instalacji zapewniono prawidłowe działanie grupy pompowej.
Zawór mieszający ARV KvsVario ma czytelną skalę nastawy wartości współczynnika Kvs, dzięki czemu uniknie się błędnej nastawy. Przez uniwersalność
tego rozwiązania nie jest konieczny zakup dodatkowego zaworu i ponoszenie przez instalatora zbędnych
kosztów. Za pomocą dźwigni w zaworze mieszającym
ARV KvsVario lub zwykłego śrubokręta można w prosty sposób zmienić współczynnik Kvs – w zależności
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Więcej informacji o sposobie
działania nowych grup pompowych
AFRISO PrimoTherm 180-2 Vario
znajdziecie w filmie poradnikowym
na kanale YouTube/AFRISOpl
od rodzaju i mocy instalacji, na której ma pracować
grupa pompowa PrimoTherm 180-2 Vario.
Warto wspomnieć, że zawór mieszający ARV KvsVario w grupie pompowej PrimoTherm 180-2 Vario jest
wyposażony w system ProClick. Dzięki temu rozwiązaniu montaż siłownika ARM ProClick, który steruje
pracą całego zaworu, przebiega bez użycia narzędzi,
a co za tym idzie, jest prosty i bezproblemowy.

Nowa grupa pompowa AFRISO
PrimoTherm 180-2 Vario z zaworem
mieszającym i siłownikiem podłączona
do rozdzielacza KSV – schemat aplikacyjny

AFRISO SP. Z O.O.
42-677 Czekanów
Szałsza, ul. Kościelna 7
www.afriso.pl, zok@afriso.pl

rekl ama
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Kotły kondensacyjne 2019, czyli…
dopasowane do obiektu i w pakietach
Nowości ostatnich 3 lat
Stefan Żuchowski

Dziś standardowym rozwiązaniem
jest kocioł kondensacyjny,
w najwyższym stopniu
wykorzystujący energię zawartą
w spalanym gazie lub oleju
opałowym. Obecny zakres
oferty tego typu urządzeń jest
znacznie szerszy i o wiele lepiej
dopasowany do zróżnicowanych
potrzeb budynków.

weszły w życie przepisy zaostrzające wymagania
w zakresie zwiększenia sprawności energetycznej
i emisji spalin dla kotłów gazowych i olejowych
o mocy do 400 kW. Wówczas w sprzedaży dominowały najbardziej przystępne cenowo kotły atmosferyczne oraz modele wyposażone w zamkniętą
komorę spalania, lecz niewykorzystujące techniki
kondensacyjnej.
Urządzenia te wybierano głównie ze względu na niską cenę zakupu, a w przypadku modernizacji instalacji również w celu zredukowania kosztów przebudowy systemu, np. adaptacji komina. Na przestrzeni
ostatnich nastąpiła znacząca zmiana na rynku urządzeń grzewczych.

Fot. Vaillant

Prawie cztery lata temu, 26 września 2015 r.,
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Dziś standardowym rozwiązaniem jest kocioł kondensacyjny, w najwyższym stopniu wykorzystujący energię zawartą w spalanym gazie lub oleju opałowym. Obecny zakres oferty tego typu urządzeń
jest znacznie szerszy i o wiele lepiej dopasowany
do zróżnicowanych potrzeb budynków. Przykładowo pojawiły się modele o niższej mocy, wyposażone w energooszczędną pompę obiegową dopasowaną do typowej instalacji w mieszkaniu czy budynku
o powierzchni do 100-150 m2. Cena tego typu urządzeń jest dziś niewiele wyższa od ceny wielu oferowanych kilka lat temu kotłów atmosferycznych czy
tradycyjnych kotłów z zamkniętą komorą spalania.
To szczególnie ważne podczas wymiany starych kotłów atmosferycznych. W tym przypadku prócz ceny
nowego kotła trzeba pamiętać również o modyfikacji
komina. Racjonalna modernizacja instalacji grzewczej
przy rozsądnej cenie pozwala uzyskać niższe koszty eksploatacji, wyższy komfort termiczny i brak ryzyka wypływu spalin do pomieszczenia, np. w przypadku wystąpienia wstecznego ciągu.

Fot. Vaillant

Małe kotły „modernizacyjne”

Fot. Buderus

HOME

t e c h n i c z n y

s tr. 20

dalej

Dzięki temu instalacja jest o wiele bardziej estetyczna, ponieważ większość osprzętu, wraz z naczyniami
wzbiorczymi c.o. i c.w.u. czy pompą cyrkulacji c.w.u.,
znajduje się w obrębie obudowy kotła.

Oferty promocyjne kotłów
Praktycznie co roku wielu producentów i dystrybutorów wprowadza promocyjną ofertę kotłów i akcesoriów. Często do dyspozycji mamy różne rodzaje
kotłów, sterowników i wyposażenia dodatkowego.
Poszukując przystępnej ceny zestawu zawsze warto
mieć na uwadze również przydatność oferowanych
kotłów i wyposażenia do potrzeb budynku. Poniżej
przedstawimy ogólny opis oferowanych zestawów
wraz z ich obszarem zastosowania.

Przykład współczesnego kotła dwufunkcyjnego.
Odpowiednie dopasowanie poszczególnych
elementów pozwala uzyskać niewielkie gabaryty

Kotły dwufunkcyjne – mieszkania lub domy
jednorodzinne z jedną łazienką
Część producentów oferuje w okresie promocji pakiety
kotłów dwufunkcyjnych, np. ze sterownikiem pokojowym, konsolą podłączeniową wyposażoną w zawory odcinające czy jednym lub dwoma

Z drugiej strony pojawiły się kotły o szczególnie bogatym wyposażeniu. Tego typu kocioł prócz wymiennika ciepła, pompy, zespołu palnika i zaworu przełączającego może zawierać również separator powietrza,
rozbudowany układ kontroli procesu spalania z czujnikiem jakości spalin, a także sterownik pogodowy,
często również moduł zdalnego dostępu do systemu.
W przypadku rozbudowanej instalacji, np. popularnego w ostatnich latach połączenia grzejników i instalacji podłogowej znacznie szersza jest dopasowana do takich budynków oferta kotłów, szczególnie
stojących, wyposażonych w gotowe zestawy pompowe do niezależnej kontroli temperatury w dwóch,
a czasem nawet w trzech obiegach grzewczych.

Fot. Immergas

Kotły „na bogato”, czyli mała
kotłownia w jednej obudowie

Kotły Logamax plus GB172TV2 mają
w standardowym wyposażeniu intuicyjny
sterownik BC25 z czytelnym i podświetlanym
wyświetlaczem LCD. W standardowym
wyposażeniu kotłów GB172TV2 jest również
m.in. palnik wykonany ze stali szlachetnej,
wbudowane i pojemne naczynie wzbiorcze
(12 litrów), adapter z króćcami pomiarowymi,
umożliwiający łatwe i szybkie podłączenie
przewodów powietrzno-spalinowych oraz
energooszczędna pompa elektroniczna

Zestaw TT OPTIMUM KOMFORT z kondensacyjnym kotłem dwufunkcyjnym Victrix TT 24 2 ErP
i niezbędnymi akcesoriami to zestaw umożliwiający stworzenie kompletnej domowej kotłowni. W skład
zestawu wchodzi również sterownik CAR V2 z sondą zewnętrzną, oprócz funkcji termostatu pokojowego
pełniący również funkcję zewnętrznego pulpitu sterującego i komunikacyjnego kotła. Sonda zewnętrzna
pozwala na sterowanie temperaturą instalacji c.o. w zależności od temperatury na zewnątrz budynku
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Przykładowy pakiet ONE TOP 24 NET – pakiet
kotła jednofunkcyjnego kondensacyjnego
z zasobnikiem, regulatorem pogodowym
i zdalnym sterowaniem za pomocą aplikacji
na smartfon Ariston Net

Ogrzewanie, które
dostosowuje się do Ciebie
System regulacji Logamatic TC100

Kotły kompaktowe, z wbudowanym zasobnikiem
c.w.u. – domy, mieszkania z komfortowym
wyposażeniem łazienki – gdy dostępna
przestrzeń instalacyjna jest ograniczona
W wielu ofertach promocyjnych znajdziemy również
kotły kompaktowe wyposażone we wbudowany
Infolinia Buderus 801 777 801, www.buderus.pl
rekl ama

Kotły jednofunkcyjne z zasobnikiem c.w.u. –
domy, mieszkania z komfortowym wyposażeniem łazienki
Najbardziej popularnym i dostępnym rozwiązaniem w trakcie akcji promocyjnych są zestawy
kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem ciepłej
wody. Z reguły do wyboru mamy co najmniej kilka kotłów o zróżnicowanej mocy oraz zasobniki
c.w.u. o różnej pojemności. Najczęściej jest to od
100 do 160 l.
Tego typu zestawy stanowią korzystne rozwiązanie dla budynku jednorodzinnego, wyposażonego
w dwie lub więcej łazienek. Możliwość zgromadzenia w zasobniku zapasu ciepłej wody pozwala na
okresowe równoległe korzystanie z kilku punktów
poboru. Poza tym w przypadku, gdy poszczególne
łazienki i kuchnia są znacznie oddalone od zasobnika wówczas mamy możliwość wykonania instalacji
cyrkulacji c.w.u. dla zredukowania czasu oczekiwania na ciepłą wodą.
Zestaw kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem może
być również korzystnym rozwiązaniem dla mieszkania, w którym łazienka została wyposażona w wannę
o dużej pojemności czy panel prysznicowy wymagający znacznego przepływu ciepłej wody.

Fot. Ariston

wariantami przewodów powietrzno-spalinowych.
Kotły tego typu nie mają z reguły wbudowanego
zasobnika ciepłej wody. Przygotowują ją na bieżąco w trakcie poboru.
W związku z tym warto je stosować przede wszystkim w mieszkaniach lub domach wyposażonych
w jedną łazienkę, najlepiej, gdy sąsiaduje ona z kuchnią. W miarę możliwości kocioł powinien być zamontowany w jednym z tych pomieszczeń, by ograniczyć czas oczekiwania na ciepłą wodę.
Kotłów tego typu nie stosujemy w przypadku, gdy
łazienka została wyposażona w wannę o dużej
pojemności czy panel prysznicowy wymagający
znacznego przepływu wody, czasem nawet powyżej 20 l/min.

Systemy grzewcze
przyszłości.

Logamatic TC100 to: indywidualna regulacja
temperatury w każdym pomieszczeniu i precyzyjne
dostosowanie ciepła do własnych preferencji; wygodne
zdalne sterowanie za pomocą smartfona z aplikacją
MyMode; inteligentne funkcje m.in. rozpoznawanie
obecności, wskazanie zużycia gazu i energii elektrycznej,
automatyczne dopasowanie do pogody.
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Zasobniki kotła kompaktowego

Sterowniki dostępne w pakietach

Analiza spalin - teraz w wersji Smart!

Najczęstszym elementem dodatkowym pakietów
promocyjnych jest sterownik. Ważne, byśmy wy-

Nowy analizator spalin testo 300
z technologią smart-touch!

Fot. Viessmann

zasobnik c.w.u. Są to urządzenia stojące z zasobnikami o pojemności od 50 do 150 l lub kotły wiszące
z zasobnikami o pojemności rzędu 20-50 l.
Kompaktowe kotły stojące są stosowane szczególnie
w sytuacji, gdy dążymy do ograniczenia ilości osprzętu instalacyjnego w pomieszczeniu kotłowni. Wiele

urządzeń tego typu ma na wyposażeniu naczynia
wzbiorcze, a czasem również możliwość zabudowy
osprzętu hydraulicznego do obsługi kilku obiegów
grzewczych. Dzięki temu można dobrze wykorzystać dostępną przestrzeń instalacyjną.
Za to kompaktowe kotły wiszące to rozwiązanie stosowane wszędzie tam, gdzie z jednej strony wymagana jest wysoka wydajność w zakresie ciepłej wody,
a z drugiej brak jest miejsca na typowy zestaw kotła
jednofunkcyjnego z osobnym zasobnikiem o większej pojemności. Są to często mieszkania z łazienką
wyposażoną w wannę o dużej pojemności czy deszczownicę, czasem też domy jednorodzinne. Wysoka
wydajność tego typu kotłów w trybie ciepłej wody
wynika przede wszystkim z wysokiej mocy palnika.
Z reguły jest to co najmniej 25 kW, czasem nawet do
35 kW. Uzupełnieniem jest zasobnik o pojemności
od 20 do 50 l, który skraca czas oczekiwania na ciepłą wodę po dłuższej przerwie. Zasobnik zapewnia
również stabilną temperaturę wody w trakcie krótkotrwałego równoległego poboru ciepłej wody w kilku punktach, np. kuchni i łazience.

• dotykowy wyświetlacz
• raporty e-mail
• wszystkie wartości pomiarowe w zasięgu wzroku
• szybkie wyniki pomiaru

Regulatory Vitotronic z bezprzewodowym modułem zdalnego sterowania umożliwiają
szybkie uzyskanie informacji na temat instalacji grzewczej. Mogą współpracować z aplikacją
Vitotrol dostępną na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android

rekl ama

• natychmiastowa gotowość do użycia
• intuicyjna obsługa

www.testo.com.pl
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brali pakiet wyposażony w sterownik dopasowany do projektowanej instalacji. Część pakietów jest
wyposażona w prosty sterownik do obsługi jednego
obiegu grzewczego i ewentualnie zarządzanie pracą układu przygotowania ciepłej wody. To korzystne rozwiązanie w przypadku mieszkania czy domu
o niewielkiej powierzchni wyposażonego w jednolitą

Gotowe zestawy podłączeniowe w pakietach pozwalają
skrócić czas montażu instalacji

instalację grzewczą. Jeśli jednak w budynku przewidywany jest podział instalacji, np. na kilka obiegów
grzewczych, wówczas należy poszukiwać pakietu
wyposażonego w sterownik, który zapewnia możliwość zarządzania taką instalacją. Czasem niezbędne
będzie dokupienie dodatkowego modułu czy czujników temperatury.
Jeśli interesuje nas zdalny dostęp i nadzór nad pracą
instalacji, wówczas warto skorzystać z pakietów zawierających tego typu rozwiązania lub spytać o możliwość zakupu dodatkowego wyposażenia.

System powietrzno-spalinowy
Bardzo ważną częścią instalacji z kotłem kondensacyjnym jest system powietrzno-spalinowy. Część pakietów dostępnych w ramach akcji promocyjnych zawiera główne elementy tego systemu. Trzy najbardziej
popularne rozwiązania to prowadzenie przewodów:
- poziomo przez ścianę zewnętrzną,
- pionowe przez konstrukcję dachu,
- lub tzw. system do szachtu, czyli podłączenie się
do istniejącego komina.
Zgodnie z aktualnym przepisami przewody poziome
możemy stosować w budynku jednorodzinnym wyposażonym w kocioł o mocy do 21 kW. Są to, więc
z reguły kotły jednofunkcyjne. Rozwiązanie to może
być stosowane również w przypadku kotłów o wyższej mocy w budynkach magazynowych, przemysłowych lub hali widowiskowej. Wymagana wówczas
odległość wyrzutu spalin z oknami to 12 m, od granicy działki 8 m, a od poziomu gruntu 3 m.
System pionowy stosujemy w przypadku, gdy nie
ma do dyspozycji komina, a moc lub lokalizacja kotła nie pozwala zastosować przewodu poziomego.
W przypadku możliwości wykorzystania komina, np.
po usuwanym kotle atmosferycznym stosujemy tzw.
„system do montażu w szachcie kominowym”. Pomiędzy kotłem a kominem montujemy dwupłaszczowy
zestaw podłączeniowy. Rura wewnętrzna ma z reguły
średnicę 60 lub 80 mm, a zewnętrzna – 100 lub 125 mm.

Dalej wewnątrz komina umieszczamy pojedynczą rurę spalinową, np. 80 mm, a wewnętrzna powierzchnia komina stanowi płaszcz, którym płynie
powietrze. Na górnej powierzchni komina montujemy nasadę, która rozdziela strumień spalin od pobieranego powietrza.
Zestawy promocyjne zawierają z reguły podstawowe elementy systemu poziomego lub pionowego ewentualnie zestaw podłączeniowy do szachtu,
a czasem również 5 m rury przeznaczonej do montażu
w szachcie. Tego typu kompletacja pozwala zredukować koszt inwestycji i skraca czas doboru elementów systemu. W prostych przypadkach dostępne
w pakiecie wyposażenie będzie wystarczające, czasem niezbędne jest jedynie zamówienie dodatkowych
odcinków rur dwupłaszczowych czy spalinowych.

Zestawy podłączeniowe, akcesoria
hydrauliczne
W przypadku zestawów kotłów jednofunkcyjnych
z zasobnikami oferta rynkowa jest zróżnicowana.
Część z nich zawiera jedynie kocioł, zasobnik, ewentualny czujnik temperatury ciepłej wody i sterownik.
Inne mogą być dostarczane z zestawami rur do połączenia kotła i zasobnika. Pozwala to skrócić czas i
zredukować koszty montażu instalacji.

Z uwagi na znaczne zróżnicowanie potrzeb współczesnych instalacji pakiety oferowane w ramach akcji promocyjnych dostępne są w wielu wariantach.
Wykorzystanie tego typu rozwiązań pozwala zredukować koszty inwestycji,
a czasem również czas montażu. Ważne, by wybierać odpowiedni kocioł dla
danego rodzaju budynku i instalacji.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pakietową producentów na kolejnych stronach.

t e c h n i c z n y
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Nowa siedziba
Zehndera
Od 1 września br. Zehnder Polska zmienia siedzibę
na nowoczesny biurowiec, który umożliwi spotkania
z klientami w komfortowych warunkach. Jest to także wyraz dalszego wzrostu marki Zehnder w Polsce,
z którym wiąże się zapotrzebowanie na większą powierzchnię biurową, wygodną dla pracowników firmy.
Nowy adres to ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, biurowiec Bielany Business Point. Jest to
wysokiej klasy obiekt biurowy, spełniający wymogi
kategorii A. Znakomita lokalizacja zapewnia łatwe
i szybkie połączenie z centrum Wrocławia, a także
z innymi miastami Polski i Europy.
Klienci i partnerzy biznesowi z pewnością docenią
dogodne położenie i komfort nowych przestrzeni
biurowych Zehndera. Również dla ich wygody dotychczasowe numery telefonów i adresy e-mail pozostaną bez zmian. NIP i REGON firmy także się nie
zmieniają.
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Ariston z bogatą
ofertą pakietów
kondensacyjnych

Ariston w pakietach postawił

na najnowsze technologie

Zdalne sterowanie NET
Kotły serii ONE w oferowanych pakietach zostały
wzbogacone o system zdalnego sterowania, aplikację, która podnosi inteligencję kotła. Pozwala ona
użytkownikowi na zarządzanie i kontrolowanie pracy kotła z dowolnego miejsca na świecie. Może on

dalej

Po lewej: wymiennik ciepła w poprzednich wersjach kotła
Po prawej: nowy wymiennik ciepła xtratech

Nowe technologie w pakietach
Rozwiązania firmy Ariston od zawsze wpisują się w najnowsze
trendy rynku. Takim właśnie jest system Ariston NET dedykowany
do inteligentnych domów, w których pracą urządzeń – w tym także
systemem ogrzewania i przygotowania c.w.u. – użytkownicy mogą
sterować zdalnie za pomocą smartfona lub tableta. Ariston stawia
też na nowoczesne rozwiązania w samej budowie kotłów. Jednym
z najważniejszych są nowe wymienniki z technologią XtraTech. Oba
te rozwiązania występują w kotłach kondensacyjnych, oferowanych
obecnie także w pakietach z zasobnikami c.w.u. i regulatorami.
Instalator może – w zależności od wymagań i preferencji inwestora –
polecić pakiet PREMIUM, TOP, MED lub CAR. W przypadku zaś kotłów
dwufunkcyjnych może zaproponować jeden z pakietów kotłów
ze zintegrowanym zdalnym sterowaniem (wariant NET).

t e c h n i c z n y
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równaniu z poprzednią wersją wymiennika. W praktyce oznacza to wyższe przepływy, niższe ryzyko blokady przepływu, większą wydajność kotła każdego dnia.
Wymienniki ciepła XtraTech zaprojektowano więc
tak, by zagwarantować niezawodną wytrzymałość
i efektywność pracy urządzenia przez długie lata.

Pakiety kotłów jednofunkcyjnych
z zasobnikami – różne warianty
TERMOSTAT CUBE S NET
W STANDARDOWYM WYPOSAŻENIU
KOTŁA !

CLAS ONE NET

więc teraz sterować temperaturą wewnątrz swojego domu gdziekolwiek jest, ciepła woda będzie zaś
dostępna zaraz po jego powrocie do domu. Oczywiście aplikacja ta ma na celu także monitorowanie
zużycia energii, a więc zapewnienie jeszcze bardziej
wydajnej pracy instalacji.
System ARISTON NET poinformuje też użytkownika
o ewentualnych problemach pracy kotła. Aplikacja
NET oznacza kontrolę pracy kotłów nie tylko ze strony

użytkowników , ale i Autoryzowanych Serwisów. Aktywując usługę zdalnej diagnostyki, serwisant z kolei będzie w stanie rozwiązać wiele problemów na odległość.
Seria ONE z technologią XtraTech
Aż 4 z 5 pakietów kotłów z zasobnikiem zawierają jednofunkcyjne kotły kondensacyjne serii ONE z nowym
wymiennikiem ciepła XtraTech. Sekcje przepływowe
w wymienniku powiększone zostały o +142% w po-

Pakiet: ONE NUO 24 NET – kocioł współpracujący
z pompą ciepła to ciekawa propozycja skierowana
do grupy potencjalnych inwestorów zainteresowanych
przygotowaniem ciepłej wody w tańszej niż gazowa
technologii, czyli technologii pomp ciepła. Jest to pakiet kotła jednofunkcyjnego kondensacyjnego CLAS
ONE SYSTEM 24 z powietrzną pompą ciepła NUOS
PRIMO 240 SYS HC, regulatorem pogodowym i zdalnym sterowaniem za pomocą aplikacji na smartfon.
Pakiety: kocioł + zasobnik
We wszystkich tych pakietach oferowany jest zasobnik
BCH o pojemności 120 l. Jest to emaliowany zbiornik
z izolacją z pianki poliuretanowej, z anodą aktywną
Protech i wężownicą o powierzchni wymiany 0,7 m2.
Moc wężownicy dla ΔT = 35 ̊ C to 25 kW, ciągły wydatek wody dla ΔT = 30 ̊ C to 717 l/h.
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/ PAKIET
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ONE PREMIUM 24 NET
netto

strona

z modemem32Wi-Fi
3301027

zestaw przyłączeniowy zasobnika
z modemem Wi-Fi

KOD

Więcej informacji
na ariston.com
21 561,22

kod

3318334
Cube S Net – 113
termostat pokojowy

zestaw przyłączeniowy
zasobnika
GENUS ONE SYSTEM
24

ONE NUO 24 NET

ONE NUO 24 NET

zasobnik BCH 87
120
3070491

zasobnik BCH 120

Cube S Net – termostat pokojowy
111
3319126
z modemem Wi-Fi
Pobierz darmową aplikację

energetyczna

Pakiet kotła jednofun
Pakiet kotła jednofunkcyjnego kondensacyjnego
Pakiet kotła jednofunkcyjnego kondensacyjnego
z zasobnikiem,
z
zasobnikiem,
regulatorem
pogodowym
i zdalnym regula
z zasobnikiem, regulatorem pogodowym i zdalnym
sterowaniem za pom
sterowaniem za pomocą aplikacji na smartfon
sterowaniem za pomocą aplikacji na smartfon
/ PAKIET
ARISTON
NET.
ARISTON NET.
Pakiet ONE MED 24 N
Pakiet
Pakiet ONE PREMIUM 24 NET składa się
z: ONE TOP 24 NET składa się z: nazwa

ONE TOP 24 NET

GENUS ONE
SYSTEM
modulacja
1:10,24
funkcja Auto, funkcja
3301027
Care,
duży
dotykowy
sterowania 3301027
modulacja 1:10, funkcja Auto,panel
funkcja
Care, duży dotykowy
zasobnik BCHpanel
120 sterowania
3070491

stojak
zasobnika BCH
zasobnik BCH
120

3078020
3070491

stojak

3078020

Cube S Net – termostat pokojowy
z modemem
zasobnika
BCHWi-Fi

Cube S Net – termostat pokojowy
TOP 24 NET
z modememONE
Wi-Fi
Klasa energetyczna

KOD

ONE TOP 24 NET

Cena PLN netto
Cena PLN brutto

3319126

3319126

zasobnik
BCH 120 NET.
ARISTON

32

32
87
114

87 Thermo Polska Sp. z o.o.
Ariston
111
31-408
114 Kraków
ul. Pocieszka 3
service.pl@aristonthermo.com
111
www.ariston.com
A

ZNONETOP+NET
12 235,18

15 049,27

stojak zasobnika BCH

Pakiet ONE TO
nazwa

GENUS ONE SYS
modulacja 1:10, fu
Care, duży dotyk
rekl ama

ednofunkcyjnego kondensacyjnego
pompa ciepła, regulatorem
i zdalnym sterowaniem za pomocą
martfon.

t e c h n i c z n y

zasobnik BCH 12
CAR PAKIET 24

stojak zasobnika
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Nowe kotły Beretta – Exclusive
Innowacyjne wzornictwo i wysoka efektywność energetyczna
Oferta specjalna – pakiety

EXCLUSIVE + KWADRO TOP

Nowa seria kotłów wiszących marki Beretta – Exclusive – oferuje wiele zalet, w tym innowacyjny system aktywnej kontroli
spalania (ACC), przyjazny dla użytkownika panel sterowania i możliwość zdalnego zarządzania jego pracą. Te cechy sprawiają,
Kocioł kondensacyjny EXCLUSIVE + zasobnik KWADRO TOP 120
że kocioł Exclusive jest nowoczesnym i odpowiednim wyborem dla osób, które nie chcą Wiść
na kompromis w zakresie
skład zestawów wchodzą:
Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
wzornictwa i efektywności energetycznej.
A EXCLUSIVE 25 R lub 35 R

Kocioł Exclusive wyposażony jest w nowocze-

sny i przyjazny dla użytkownika panel sterowania,
pokryty elegancką klapką, pod którą widać pasek
LED wskazujący aktualny stan pracy. Interfejs ma

z zaworem trójdrogowym
Wbudowany moduł regulacji pogodowej
Sonda zewnętrzna
Programator tygodniowy
BeSMART**/***
3,5-calowy
podświetlany
wyświetlacz LCD, który koZestaw przyłączy hydraulicznych do montażu ściennego
munikuje
się zogrzewania
użytkownikiem
za pomocą tekstu
wraz z zaworami
i gazu
dla modeli jednofunkcyjnych
i ikon.
Cztery
przyciski
umożliwiają przeglądanie paneZasobnik
stojący,
prostopadłościenny
C KWADRO
TOP 120sposób,
o poj. 120 lumożliwiając dostęp do
lu w prosty
i intuicyjny
(moc wężownicy: 29 kW), w metalowej
wszystkich
ustawień
i parametrów
kotła i instalacji.
obudowie, wyposażony
w sondę
c.w.u.
oraz króćce przyłączeniowe od góry

s tr. 26

t e c h n i c z n y

dalej

O Grupie Riello
Beretta jest częścią Grupy Riello, która została założona w 1922 r., lidera w dziedzinie produktów i usług
w zakresie ogrzewania i klimatyzacji. Riello ma siedzibę w Legnago (Werona, Włochy) i działa w ponad
120 krajach. Riello jest częścią Carrier, wiodącego
światowego dostawcy innowacyjnych technologii
HVAC, chłodniczych, przeciwpożarowych,nabezpiekocioł
czeństwa i automatyki budynkowej. Aby uzyskać
więcej informacji, odwiedź www.riello.com.

a kocioł może pracować z różnymi rodzajami gazu.
Dzięki ulepszonej technologii wymienniki ciepła w kotłach Beretta charakteryzują się bardzo wysoką seZaawansowana autodiagnostyka w połączeniu z wy- zonową wydajnością energetyczną wynoszącą 94%
jątkowymi funkcjami panelu sterowania uzupełnia ob- (wydajność obliczona zgodnie z nową dyrektywą Unii
raz innowacji.
Europejskiej ErP) i mają klasę efektywności energeSystem ACC kotła, zaprojektowany MOC
oraz
opracowa- MODEL
tycznej A.
Kocioł oferuje
wydajność
energetyczną
WYDATEK
KOTŁA (kW)
POJEMNOŚĆ
WYMIARY w mm
KOD PAKIETU
NAZWA KOTŁA
ZASOBNIKA C.W.U. CENA NETTO
C.O. / C.W.U.
ZASOBNIKA
ZASOBNIKA (l)
(wys. x szer.x gł.)
(PLN)
ΔT = 35°C komfortu.
ny przez Beretta, zapewnia funkcjonalność, wydaj- i redukcję emisji bez wpływu na poziom
ność
i niskiEXCLUSIVE
poziom25emisji
w każdych
BeSMART
do
kotła
27016373
R
3,7–20warunkach.
/ 3,7–26
KWADROPodłączając
TOP 120
120programator
1150 x 455 x Wi-Fi
455
700 l/h
10 900,00
System utrzymuje optymalną wartość mieszanki w trybie komunikacji cyfrowej, możliwe jest zdalne
27016374 iEXCLUSIVE
R
/ 5,1–34,6mocy
KWADRO TOP 120
120
1150 x 455 x 455
700 l/h
11 700,00
powietrza
gazu na35czas
trwania5,1–32
modulacji
– dzięki czemu odczyty dwutlenku węgla spełniają
surowe normy emisji. Zaawansowany, eksklu* Warunki gwarancji dostępne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej dostępnej przy zawarciu umowy.
Przejdź, aby uzyskać informacje
** Do sterowania
kotłem przez
WiFi za pomocą smartfona
lub tabletu wymagany
jest modem WiFi BOX (kod: 20111885).
zywny
system
sterowania
zapewnia
samoregulację
o nowym programatorze BeSMART
spalania, nie ma więc potrzeby wstępnej kalibracji,

INTELIGENTNY
PA N E L S T E R O WA N I A

A L A R M CO

Z M N I E J S ZO N E
W YMIARY

S Z Y B K I I Ł AT W Y
M O N TA Ż

AU T O M AT YC Z N A
K A L I B R AC JA

DOSTĘP DO
KO M P O N E N T Ó W
O D P R ZO D U

UNIWERSALNA
I N S TA L AC JA

ety

Kocioł kondensacyjny EXCLUSIVE + pompa ciepła HP-E 260 ACS S

08/2019

EXCLUSIVE + HP-E 260 ACS S

A+

na kocioł

a r TOP
t y 120
k u+ CONNECT
ł t e cAT–BT
h nLE
i c z n y
W skład zestawów wchodzą:
Kocioł kondensacyjny EXCLUSIVE + zasobnik KWADRO
Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
W skład zestawów wchodzą:
A EXCLUSIVE 25 R lub 35 R
Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
z zaworem trójdrogowym
Kocioł
kondensacyjny
EXCLUSIVE
A EXCLUSIVE 25 R lub 35 R
Wbudowany
moduł regulacji
pogodowej + pompa ciepła HP-E 260 ACS S
z
zaworem
trójdrogowym
+
ASonda
zewnętrzna
Wbudowany
moduł regulacji pogodowej na kocioł
Programator tygodniowy BeSMART**
W skład zestawów wchodzą:
Sonda
zewnętrzna
Kocioł
kondensacyjny
EXCLUSIVE + zasobnik KWADRO TOP 120 + CONNECT AT–BT LE
Zestaw przyłączy hydraulicznych do montażu ściennego
Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
Programator
tygodniowy
BeSMART**/***
wraz zA zaworami ogrzewania i gazu
W skład zestawów wchodzą:
EXCLUSIVE 25 R lub 35 R
Zestaw przyłączy hydraulicznych do montażu ściennego
dla modeli jednofunkcyjnych
Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
z zaworem trójdrogowym
wraz zA zaworami ogrzewania i gazu
A HP-E 260 ACS S
Pompa ciepła
EXCLUSIVE 25 R lub 35 R
Wbudowany moduł regulacji pogodowej
dla modeli jednofunkcyjnych
z zasobnikiem c.w.u. o pojemności 268 l
z
zaworem
trójdrogowym
Sonda
zewnętrzna
stojący, prostopadłościenny
3 EXCLUSIVE + KWADRO TOP
1 EXCLUSIVE + HP-ESonda
260 NTC
ACS
2 EXCLUSIVE + KWADRO TOP +Zasobnik
CONNECT
c.w.u. (na wyposażeniu pompy ciepła)
Wbudowany
moduł regulacji pogodowej
Programator tygodniowy BeSMART**
C KWADRO TOP 120 o poj. 120 l
Sonda zewnętrzna
W skład zestawu wchodzą:
W skład zestawu wchodzą:
W skład zestawu wchodzą:
Zestaw przyłączy hydraulicznych do montażu ściennego
(moc wężownicy: 29 kW), w metalowej
Programator tygodniowy BeSMART**/***
wraz
z
zaworami
ogrzewania
i
gazu
obudowie,EXCLUSIVE
wyposażony w25
sondę
c.w.u.
• kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny EXCLUSIVE 25 R lub 35 R
• kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny EXCLUSIVE 25 R lub 35 R
• kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
R lub
R
Zestaw przyłączy hydraulicznych
do35
montażu
ściennego
dla modeli jednofunkcyjnych
oraz króćce przyłączeniowe od góry
wraz z zaworami ogrzewania i gazu
z zaworem trójdrogowym
z zaworem trójdrogowym
z zaworem trójdrogowym
A HP-E 260 ACS S
Pompa ciepła
Zestaw dwóch stref
grzewczych CONNECT
CENA NETTOAT–BT LE***
MOC KOTŁA (kW)
MODEL
POJEMNOŚĆ
WYMIARY
KOD PAKIETU
NAZWA KOTŁA
dla
modeli
jednofunkcyjnych
(PLN)
C.O.•/ wbudowany
C.W.U.
POMPY CIEPŁA
(l)
w mm (wys. x Ø)
z zasobnikiem
c.w.u. o pojemności 268 l
• wbudowany moduł regulacji pogodowej
• wbudowany moduł regulacji
pogodowej
moduł
regulacji ZASOBNIKA
pogodowej
Zasobnik stojący, prostopadłościenny
Sonda NTC c.w.u. (na wyposażeniu pompy ciepła)
C KWADRO TOP 120 o poj. 120 l
• sonda zewnętrzna
• sonda zewnętrzna
• sonda zewnętrzna
27016369 EXCLUSIVE 25 R
3,7–20 / 3,7–26
HP-E 260 ACS S
268 wężownicy:
1845
xkW),
660 w metalowej
16 200,00
(moc
29
• programator tygodniowy BeSMART
• programator tygodniowy BeSMART
• programator tygodniowy BeSMART
obudowie, wyposażony w sondę c.w.u.
• zestaw przyłączy hydraulicznych do montażu ściennego wraz
• zestaw przyłączy hydraulicznych do montażu ściennego wraz
• zestaw przyłączy hydraulicznych
dokróćce
montażu
ściennego
wraz
oraz
przyłączeniowe
od góry
27016370 EXCLUSIVE 35 R
5,1–32 / 5,1–34,6
HP-E 260 ACS S
268
1845 x 660
17 100,00
WYDATEK
Zestaw
dwóch
stref
grzewczych CONNECT
MOCzKOTŁA
(kW)
MODEL i gazu dla
POJEMNOŚĆ
WYMIARY
CENA NETTOAT–BT
MOC
KOTŁA (kW)
MODEL i gazu dla
POJEMNOŚĆ
WYMIARY w mm
z LE***
zaworami
ogrzewania
modeli jednofunkcyjnych
z zaworami ogrzewania
i gazu dla
modeli
zaworami
ogrzewania
modeli
jednofunkcyjnych
KOD PAKIETU
NAZWA
KOTŁAjednofunkcyjnych

HOME

EXCLUSIVE + KWADRO TOP + CONNECT

s tr. 27

dalej
na kocioł

Oferta specjalna – pakiety

na kocioł

+

+

P-E 260 ACS S

C.O. / C.W.U.

POMPY CIEPŁA

KOD
PAKIETU(l)
ZASOBNIKA

NAZWA
w mmKOTŁA
(wys. x Ø)

(PLN)

C.O. / C.W.U.

ZASOBNIKA

ZASOBNIKA (l)

ZASOBNIKA C.W.U.
ΔT = 35°C

(wys. x szer.x gł.)

CENA NETTO
(PLN)

• zasobnik stojący, prostopadłościenny KWADRO TOP 120
• zasobnik stojący, prostopadłościenny KWADRO TOP 120
3,7–20
/ 3,7–26
HP-E
260 ACS S Oferta
268
1845–xpakiety
660
16 200,00 3,7–20
o poj.
120 l (moc
wężownicy:
o poj.
120 l (moc
wężownicy:
2927016371
kW),
w metalowej
obudowie,
EXCLUSIVE
25 R
/ 3,7–26
KWADRO
TOP 120 29 kW),
120 w metalowej
1150 x 455 xobudowie,
455
700 l/h
14 400,00
specjalna
wyposażony w sondę c.w.u. oraz króćce przyłączeniowe od góry
wyposażony w sondę c.w.u. oraz króćce przyłączeniowe od góry
EXCLUSIVE
+ KWADRO TOP +5,1–32
CONNECT
P-E 260 ACS S
KWADRO
TOP
27016370 EXCLUSIVE 35 R
/ 5,1–34,6dwóch
HP-E
260grzewczych
ACS S EXCLUSIVE
268
1845+x 660
17 100,00
• zestaw
stref
CONNECT
AT–BT
LE
27016372
EXCLUSIVE
35 R
5,1–32 / 5,1–34,6 KWADRO TOP 120
120
1150 x 455 x 455
700
l/h
15 300,00
WYDATEK
na kocioł
CENA NETTO
MOC KOTŁA (kW)
MODEL
POJEMNOŚĆ
WYMIARY w mm
ZASOBNIKA C.W.U.
KOD PAKIETU
NAZWA KOTŁA
x
x
(PLN)
szer.
gł.)
C.O.
/
C.W.U.
ZASOBNIKA
ZASOBNIKA
(l)
(wys.
Cena: 10 900 lub 11 700 zł netto
Cena: 16 200 lub 17 100 zł netto
ΔT = 35°C
cyjny
Cena: 14 400 lub 15 300 zł netto
R
* Warunki gwarancji dostępne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej dostępnej przy zawarciu umowy.
EXCLUSIVE
R smartfona lub tabletu3,7–20
/ 3,7–26
KWADRO
TOP
120
120
1150 x 455 x 455
700 l/h
14 400,00
**
sterowania kotłem
przez WiFi za 25
pomocą
wymagany
jest modem WiFi
BOX (kod:
20111885).
Kocioł
kondensacyjny
EXCLUSIVE
+
zasobnik
KWADRO
TOP
120
+
CONNECT
AT–BT
LEDo27016371
LUSIVE
Kocioł
kondensacyjny
EXCLUSIVE
zasobnik
TOPON/OFF.
120
*** Programator
BeSMART współpracuje
z zestawem +
CONNECT
AT–BT KWADRO
LE wyłącznie w trybie
odowej + pompa ciepła HP-E 260 ACS S

EXCLUSIVE + KWADRO TOP + CONNECT

W skład zestawów wchodzą:
W skład
zestawów wchodzą:
27016372
EXCLUSIVE 35 R
KWADRO TOP 120
120
Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
na kocioł 5,1–32 / 5,1–34,6
na kocioł
RT**
Kocioł
kondensacyjny jednofunkcyjny
A EXCLUSIVE 25 R lub 35 R
do montażu ściennego
A EXCLUSIVE 25 R lub 35 R
kcyjny
z zaworem trójdrogowym
zu
z
zaworem
trójdrogowym
5R
Wbudowany moduł regulacji pogodowej
* Warunki gwarancji dostępne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej dostępnej przy zawarciu umowy.
Wbudowany
pogodowej
kotłemregulacji
przez WiFi za
pomocą smartfona lub tabletu wymagany jest modem WiFi BOX (kod: 20111885).
Sonda zewnętrzna
Kocioł
kondensacyjny EXCLUSIVE + zasobnik KWADRO TOP 120 + CONNECT AT–BT **LEDo sterowaniamoduł
ACS S
Sonda
zewnętrzna
***
Programator
BeSMART
współpracuje
z zestawem CONNECT AT–BT LE wyłącznie w trybie ON/OFF.
godowej
Programator
tygodniowy
BeSMART**/***
ci 268 l
W skład zestawów wchodzą:
Programator
tygodniowy
BeSMART**/***
Zestaw przyłączy hydraulicznych do montażu ściennego
niu pompy ciepła)
Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny
Zestaw przyłączy hydraulicznych do montażu
ściennego
na kocioł
ART**
wraz zA zaworami ogrzewania i gazu
EXCLUSIVE
25
R
lub
35
R
wraz
z
zaworami
ogrzewania
i
gazu
h do montażu ściennego
dla modeli jednofunkcyjnych
z zaworem trójdrogowym
dla modeli jednofunkcyjnych
azu
Zasobnik stojący, prostopadłościenny
Wbudowany
moduł
regulacji
pogodowej
Zasobnik stojący, prostopadłościenny
C KWADRO TOP 120 o poj. 120 l
Sonda
zewnętrzna
C KWADRO TOP 120 o poj. 120 l
0 ACS S
(moc wężownicy:
29 kW),
w metalowej WYMIARY
MOC KOTŁA (kW)
MODEL tygodniowy
POJEMNOŚĆ
CENA NETTO
Programator
BeSMART**/***
(moc
wężownicy: 29 kW), w metalowej
C.O. / C.W.U.
POMPY CIEPŁA
(l)
w mm (wys. x Ø)
(PLN)
ści 268 l
obudowie,
wyposażonyZASOBNIKA
w sondę c.w.u.
Zestaw
przyłączy
hydraulicznych
do
montażu
ściennego
obudowie,
wyposażony w sondę c.w.u.
eniu pompy ciepła)
oraz króćce przyłączeniowe od góry
wraz z zaworami ogrzewania i gazu
oraz
króćce
przyłączeniowe od góry
Zestaw
dwóch
stref
3,7–20 / 3,7–26
HP-E
260
ACS
S grzewczych
268 CONNECT
1845AT–BT
x 660LE***
16 200,00
dla
modeli
jednofunkcyjnych
Zasobnik stojący, prostopadłościenny
C KWADRO TOP 120 o poj. 120 l
5,1–32 / 5,1–34,6
HP-Ewężownicy:
260 ACS S 29 kW), w
268
x 660
17 100,00
(moc
metalowej 1845
MOC KOTŁA (kW)
MODEL
POJEMNOŚĆ
WYMIARY
CENA NETTO
C.O. / C.W.U.
POMPY CIEPŁA
(l)
w mm (wys. x Ø)
(PLN)
obudowie,
wyposażonyZASOBNIKA
w sondę c.w.u.
oraz króćce przyłączeniowe od góry
MOC KOTŁA (kW)
MODEL
POJEMNOŚĆ
KOD PAKIETU
NAZWA KOTŁA
sterowanie kotłem, a także
całym
systemem,
za po-CONNECT
gwarancję,
której warunki można znaleźć na stronie
C.O. / C.W.U.
ZASOBNIKA
ZASOBNIKA (l)
WYDATEK
Zestaw
dwóch
CENA NETTO
KOTŁA (kW)16 200,00 MODEL
POJEMNOŚĆ
WYMIARY w mm
3,7–20 / 3,7–26
HP-E 260
ACSstref
S grzewczych
268
1845AT–BT
x MOC
660LE***

NAZWA KOTŁA
ZASOBNIKA C.W.U.
(PLN)
C.O. / C.W.U. Rejestrując
ZASOBNIKA
ZASOBNIKA
(l)
(wys. x szer.x gł.)
mocą aplikacji mobilnejKOD
naPAKIETU
smartfonie
lub tablecie. www.beretta.pl.
kocioł w trybie
online,
ΔT = 35°C
27016373 EXCLUSIVE 25 R
3,7–20 / 3,7–26
WADRO TOP
+5,1–32
CONNECT
Ta kombinacja
kotła z programatorem gwarantuje użytkownicy będą automatycznie informowani
/ 5,1–34,6Oferta
HP-E
260 ACS
S – pakiety
1845 x3,7–20
660 / 3,7–2617 100,00
27016371
EXCLUSIVE
25268
R
KWADRO TOP 120
120
1150 x 455 x 455
700 l/h
14 400,00
specjalna
klasę efektywności energetycznej na poziomie A +.
o planowanych kontrolach, a w przypadku utraty
27016374 EXCLUSIVE 35 R
5,1–32 / 5,1–34,6
Ze względu na wysoką
jakość wyposażenia
Beretta kartyTOP
gwarancyjnej wszystkie dane dotyczące obEXCLUSIVE
+ KWADRO
27016372 EXCLUSIVE 35 R
5,1–32 / 5,1–34,6 KWADRO TOP 120
120
1150 x 455 x 455
700
l/h
15
300,00
WYDATEK
CENA NETTO
MOCbędą
KOTŁA (kW)
MODELproducenta.
POJEMNOŚĆ
WYMIARY w mm
RUG Riello Urządzenia Grzewcze
S.A.NAZWA
oferuje
w bazie danych
PAKIETU
KOTŁA
ZASOBNIKA C.W.U.
(PLN)
/ C.W.U.
ZASOBNIKA
ZASOBNIKA (l)
(wys. x szer.x gł.)
USIVE + zasobnik
KWADRO TOP 120 + KOD
CONNECT
AT–BT
LE5-letnią sługi kotłaC.O.
ΔT = 35°C

WADRO TOP + CONNECT
* Warunki gwarancji dostępne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej dostępnej przy zawarciu umowy.

cyjny
R

27016371
EXCLUSIVE
R smartfona lub tabletu3,7–20
/ 3,7–26
KWADRO
TOP
120
na kocioł
** Do
sterowania kotłem
przez WiFi za 25
pomocą
wymagany
jest modem
WiFi
BOX (kod:
20111885).
Kocioł
kondensacyjny
EXCLUSIVE
zasobnik
TOPON/OFF.
120
*** Programator
BeSMART współpracuje
z zestawem +
CONNECT
AT–BT KWADRO
LE wyłącznie w trybie

120

1150 x 455 x 455

WYMIARY w mm
(wys. x szer.x gł.)

700 l/h

na kocioł

WYDATEK
NETTO
ZASOBNIKA C.W.U. CENA
(PLN)
ΔT = 35°C

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń
KWADRO TOP 120
120
700 l/h
tel. 56 657
16 001150 x 455 x 455
infolinia 801 044 804, 56 663 79 99
www.beretta.pl
KWADRO TOPinfo@beretta.pl,
120
120
1150
x 455 x 455
700 l/h

* Warunki gwarancji dostępne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej dostępnej przy zawarciu umowy.
1150 x 455
x 455
l/h smartfona14lub400,00
** Do sterowania
kotłem
przez WiFi za700
pomocą
tabletu wymagany jest modem WiFi BOX (kod: 20111885).

15 300,00

10 900,00
rekl ama

• pompa ciepła A+ HP-E 260 ACS S z zasobnikiem c.w.u.
o pojemności 268 l 27016369 EXCLUSIVE 25 R
iety
USIVE + pompa ciepła
ACS
• sondaHP-E
NTC260
c.w.u.
(naSwyposażeniu pompy ciepła)

11 700,00
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Wysoki komfort użytkowania

Logamax plus GB122i
Technologie w stylu premium
Najnowsze niewielkie kotły Logamax plus GB122i marki Buderus
to znakomita oferta kierowana do wszystkich użytkowników,
oczekujących rozwiązań technicznych godnych klasy premium.
Nowe kotły kondensacyjne to rodzina złożona z trzech jednostek
o zróżnicowanych funkcjach i mocach nominalnych.

Jednym z nowych rozwiązań jest port do montażu
w kotle, opcjonalnego modułu MX200 umożliwiającego komunikację bezprzewodową z systemem regulacji Logamatic TC100. Rozwiązanie to pozwala
na w pełni bezprzewodowe zarządzanie systemem
ogrzewania za pomocą aplikacji mobilnej MyMode.
Kotły Logamax plus GB122i zostały wyposażone
w panel sterowania z siedmioma przyciskami oraz
czytelnym wyświetlaczem LCD, znakomicie komponującymi się z nowym wzornictwem marki Buderus.
Oznakowanie przycisków oraz komunikaty w postaci ikon i liczb, pozwalają na intuicyjne wprowadzanie
i odczyt nastaw kotła oraz kodów serwisowych.
Logamax plus GB122i ma wbudowaną automatykę pogodową z możliwością dostosowania krzywej
grzewczej do charakterystyki cieplnej budynku poprzez zmianę dwóch punktów krzywej grzewczej.
Czujnik temperatury zewnętrznej jest dostępny jako
wyposażenie dodatkowe w postaci pojedynczego czujnika FA lub w komplecie z regulatorem pogodowym
Logamatic RC310. Oczywiście w przypadku współpracy kotła Logamax plus GB122i z systemem regulacji
Logamatic TC100 dane dotyczące temperatury zewnętrznej mogą być pobierane z internetu, bez konieczności stosowania czujnika temperatury zewnętrznej.
W przypadku bardziej rozbudowanych systemów
ogrzewania np. z więcej niż jednym obiegiem grzewczym, do automatyki kotła można podłączyć odpowiednie elementy systemu EMS Plus (regulatory pokojowe lub pogodowe i moduły wykonawcze).
W przypadku regulatora pogodowego Logamatic RC310
oraz modułu KM200 kocioł może być również sterowany mobilnie, tym razem za pomocą aplikacji MyDevice.
Aplikacje MyMode oraz MyDevice można bezpłatnie
pobrać z App Store lub Google Play i zainstalować
na urządzeniu mobilnym. Użytkowanie aplikacji jest
oczywiście również bezpłatne.
Fabrycznie urządzenie jest przygotowane do spalania gazu ziemnego typu E. Zasilanie innymi typami
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gazów, czyli Lw, Ls, P jest możliwe po zastosowaniu odpowiedniego zestawu przezbrojeniowego
i regulacji urządzenia przez uprawniony serwis. Pod
względem parametrów elektrycznych, kocioł zasilany jest prądem przemiennym o napięciu AC 230 V i 50
Hz, czyli standardowych parametrach stosowanych
w budownictwie jedno- i wielorodzinnym w Polsce.
Jego maksymalny pobór mocy w trybie grzania to 78
lub 82 lub 90 W w zależności od modelu. Natomiast
stopień ochrony IP4X umożliwia montaż urządzenia
również w pomieszczeniach sanitarnych np. łazienkach i kuchniach, poza obrysem wanien, brodzików,
zlewów lub zlewozmywaków. Oczywiście montaż kotła w innych pomieszczeniach jest również możliwy.

Wysoka sprawność i efektywność
energetyczna
Dzięki rozwiązaniom zastosowanym w kotłach
Logamax plus GB122i, ich maksymalna sprawność
znacznie przekracza 109% (przy mocy minimalnej
i parametrach 36/30 °C), sezonowa efektywność
energetyczna ogrzewania pomieszczeń w zależności od modelu osiąga 93% lub 94% (klasa efektywności energetycznej A), efektywność energetyczna
podgrzewania wody w modelu dwufunkcyjnym przy
profilu obciążeń XL to 85% (klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A). Nowe urządzenie
marki Buderus cechuje również niezwykle niska emisja tlenków azotu (6 klasa NOx), co sprawia, że kocioł
ten jest ponadstandardowo ekologiczny. Logamax
plus GB122i-24KH, czyli model dwufunkcyjny to urządzenie dodatkowo oferujące wysoki komfort ciepłej
wody użytkowej *** (maks. wg EN 13203-1) oraz wydajność do 12,2 l/min (wg EN 13203-1, dla ΔT=30K).

Szerokie możliwości zastosowań
Niewielkie wymiary (713x400x300 mm) i wysoka efektywność oraz uzyskiwana płynność pracy stwarzają
ogromne możliwości zastosowań tego urządzenia.
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Logamax plus GB122i może być stosowany w szerokiej gamie obiektów, od niewielkich mieszkań do
sporych segmentów lub domów, w nowych budynkach, jak również w modernizowanych instalacjach
(wymiany kotła lub systemu grzewczego).

rekl ama

Systemy grzewcze
przyszłości.

dalej

Laveo wspomaga studencki remont placówki
Wsparcia Dzieci i Rodzin z Łodzi

Wyjątkowe rozwiązania techniczne
Urządzenia marki Buderus są tradycyjnie tworzone
również z myślą o fachowcach instalujących je i serwisujących, dbając o to, aby były one nie tylko intuicyjne w obsłudze dla użytkowników, ale także, żeby
ich montaż, uruchomienie i konserwacja były jak najprostsze dla specjalistów.
Wśród nowych elementów wyposażenia kotłów
GB122i warto wymienić również aż dwa manometry: elektroniczny z odczytem ciśnienia na wyświetlaczu kotła oraz mechaniczny, a także fabrycznie
zamontowany wewnątrz modelu dwufunkcyjnego
zawór dopustu wody zgodny z wymaganiami normy EN1717, czyli w wersji antyskażeniowej.
Ponadto w wyposażeniu podstawowym zamontowanym w kotle, znajdują się między innymi: naczynie wzbiorcze oraz syfon kondensatu.
Jako wyposażenie opcjonalne dostępne są natomiast
zestawy montażowe, ułatwiające instalację kotła na
ścianie i podłączenie do instalacji hydraulicznych.
Wiszący kocioł kondensacyjny Logamax plus GB122i
może pracować w różnego rodzaju konfiguracjach doprowadzenia powietrza do spalania oraz odprowadzania spalin. Oznacza to, że może być stosowany
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w układach z zasysem powietrza z szachtu kominowego, w systemach koncentrycznych lub rozdzielczych, pionowych i poziomych, jedno- lub kilkukotłowych. Adapter powietrzno-spalinowy Ø 80/125 mm
wyposażony w króćce pomiarowe jest elementem
standardowej dostawy (w cenie kotła). Natomiast
jako opcjonalne wyposażenie dodatkowe, dostępny jest również adapter powietrzno-spalinowy
Ø 60/100 mm.

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

Studenci z Koła Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddziału Łódzkiego,
rokrocznie organizują Workcamp, który ma na celu
remont miejsc dedykowanym najbardziej potrzebującym. W tym roku nowe oblicze zyska placówka
Wsparcia Dzieci i Rodzin przy ulicy Małachowskiego
nr 74 w Łodzi. W tę szlachetną akcję zaangażowała
się m.in. łódzka marka Laveo, dostarczając wolontariuszom niezbędny asortyment.
Pierwsza edycja projektu Workcamp realizowana przez
łódzki oddział odbyła się już w 2015 r. Wówczas podjęto
się wyremontowania Domu Dziecka dla Małych Dzieci
przy ulicy Drużynowej 3/5 w Łodzi. Podczas kolejnych
edycji poddano modernizacji Dom Dziecka nr 10 i nr 11
w Łodzi. Wraz z każdą kolejną edycją liczba wolontariuszy, jak i marek chcących zaangażować się
w przedsięwzięcie zwiększa się. Niektóre,
tak jak marka Laveo, rokrocznie włączają
się do projektu.
Tegoroczna edycja jest rekordowa. Remont Miejsca Wsparcia dla Dzieci i Rodzin przy ulicy Małachowskiego 74 w Łodzi polega na dostosowaniu do potrzeb
placówki aż 110 m2 powierzchni.
– ...Podczas tej edycji, dostarczyliśmy młodym ludziom cały niezbędny asortyment
naszej marki, który pomoże w ukończeniu remontu: od baterii kuchennych i łazienkowych, słuchawek natryskowych, po
klamki wraz z szyldami. Już teraz, zadeklarowaliśmy udział w kolejnych edycjach,
jednocześnie ustalając z pracownikiem
łódzkiego MOPS-u wsparcie w przypadku
remontów innych placówek – powiedziała

Anna Kowalska, kierownik marketingu marki Laveo.
Skala wyznaczonych działań jest szeroka: od prac malarskich oraz remontowo-naprawczych, odnowienia
parapetów czy wyburzenia ściany działowej i zmiany
aranżacji pomieszczeń, aż po wymianę okładzin podłogowych, drzwi, mebli, sedesów oraz kuchenki gazowej.
Dotychczas obiekt przy ul. Małachowskiego 74 pełnił
funkcję mieszkania chronionego. Niestety, ze względu na zły stan techniczny, placówka nie funkcjonuje,
a pokoje, które mogłyby pomóc wielu osobom, stoją
puste. Studenci z Koła Młodej Kadry PZITB postanowili to zmienić, biorąc sprawy w swoje ręce.
Zakończenie tegorocznego Workcampu zaplanowano na 28 lipca. Dla podopiecznych Miejsca Wsparcia
dla Dzieci i Rodzin będzie to początek nowego życia.
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Kocioł Lumea MPX od De Dietrich
5 rzeczy, które warto o nim wiedzieć
Gazowy kocioł kondensacyjny Lumea
MPX to jedna z najciekawszych
propozycji w ofercie firmy De Dietrich.
Urządzenie, mimo niewielkich
rozmiarów, prezentuje duże możliwości.
Czym wyróżnia się ten kocioł?
Odpowiadamy w kilku punktach.

Po pierwsze: uniwersalny,

praktyczny i kompaktowy

rekl ama

Gazowy kocioł kondensacyjny Lumea MPX w wersji jedno- i dwufunkcyjnej, dedykowany jest zarówno dla nowych instalacji, jak i modernizowanych.
Estetyczna, a zarazem zwarta konstrukcja umożliwia łatwy montaż kotła nawet w małych pomieszczeniach i na ścianach, gdzie każdy centymetr kwadratowy ma znaczenie.
Co więcej, kocioł dostępny jest także w wersji „BIC”,
czyli ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u.
ze stali nierdzewnej o pojemności 40 litrów.

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław
infolinia 801 080 881
biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.p
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kotła, ponieważ nie ma konieczności regulacji manualnej, kalibracji czy wymiany dysz. Ponadto GAC
dba o zmniejszenie zapotrzebowania na energię
i minimalizuje emisję szkodliwych substancji. Urządzenie samoczynnie dostosowuje się do rodzaju
i jakości gazu, a także długości przewodów spalinowych, utrzymując przy tym najwyższą wydajność.

Po trzecie: oszczędny
Średnioroczna efektywność energetyczna kotła
LUMEA to aż 93%, co przekłada się na wysoką sprawność sięgającą 109%. Dzięki kondensacji i wydajnemu wymiennikowi ze stali nierdzewnej, można uzyskać oszczędność energii do 30% w porównaniu
z kotłami starszej generacji. Lumea MPX charakteryzuje się także dużymi możliwościami modulacji od
14 do 100% mocy, dostosowując się do zapotrzebowania na ogrzewanie i c.w.u. Dopasowanie mocy
grzewczej do bieżących potrzeb na ciepło pozwala
zapobiec nadmiernemu przegrzaniu lub niedogrzaniu pomieszczeń budynku.

Po drugie: wydajny i ekologiczny
Kocioł Lumea został wyposażony w nowatorski system Gas Adaptive Control (GAC), który gwarantuje
optymalizację spalania dzięki elektronicznej kontroli spalania i elektronicznemu zaworowi gazu. System w sposób ciągły kontroluje i optymalizuje proces spalania. GAC ułatwia również uruchomienie

Po czwarte: prosty w obsłudze
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Dla łatwiejszej obsługi kocioł wyposażono w konsolę
z cyfrowym, podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, który umożliwia prezentację oraz szybką
zmianę poszczególnych parametrów pracy urządzenia. Naciśnięcie dedykowanego przycisku, powoduje
wyświetlenie różnorodnych informacji o działaniu kotła, m.in. o zadanej temperaturze zasilania ogrzewania i c.w.u. czy ciśnieniu wody w obiegu grzewczym.
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Po piąte: trwały
Niezawodność urządzenia gwarantują sprawdzone
technologie i materiały m.in. wymiennik kotła i palnik cylindryczny ze stali szlachetnej oraz bloki hydrauliczne wykonane w 100% z mosiądzu, zapewniające szczelność i bezawaryjność.
rekl ama

Urządzenie w tej specyfikacji dobrze sprawdzi się
w mieszkaniach lub domach, w których brakuje miejsca na standardowy podgrzewacz stojący pod kotłem,
a występuje zwiększone zapotrzebowanie na c.w.u.
W standardzie dostawy oferowany jest czujnik zewnętrzny oraz zestaw podłączeniowy z kompletem
zaworów, dzięki czemu instalacja nowego urządzenia jest jeszcze łatwiejsza, a podłączenia wkomponowują się w estetyczny wygląd pomieszczenia.

A

BDR THERMEA GROUP

E
E
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Kotły kondensacyjne ITACA
Podgrzewanie c.w.u.
Głównym elementem kotła jest kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej o wysokiej wydajności osiągającej 109% sprawności. Współczynnik
modulacji mocy wynosi 1:9, co w praktyce przekłada się na minimalną moc kotła 2,7 kW. Komfort ciepłej wody użytkowej zapewnia w modelu:
- dwufunkcyjnym (KC) – płytowy wymiennik ze stali
nierdzewnej, mający 26 płyt, który jest dodatkowo
izolowany w celu zwiększenia wydajności,
- dwufunkcyjnym (KB) – zasobnik ze stali nierdzewnej

o pojemności 45 litrów, z pojedynczą wężownicą.
Zasobnik ma dodatkowe przyłącze do cyrkulacji.

Sterowanie
Kotły wyróżniają się z pośród obecnych na rynku
tym, że mają dotykowy panel sterowania. Został
on wyposażony w zegar elektroniczny oraz programator tygodniowy dla dwóch stref grzewczych i zasobnika. Wystarczy do płyty kotła podłączyć czujnik
przewodowy typu NTC (dostarczany z kotłem) i ustawić cały program tygodniowy ogrzewania na panelu
dotykowym. Na panelu sterowania można wybrać
funkcję komfortu ciepłej wody użytkowej poprzez
naciśnięcie przycisku COMFORT. Wówczas cały czas
w wymienniku płytowym będzie ciepła woda o zadanej przez użytkownika temperaturze (KC) lub zostanie uruchomiona funkcja ładowanie zasobnika
poza ustawionym programem (KRB i KB).
Zastosowana w kotłach ITACA elektronika ma możliwość sterowania dodatkowymi strefami grzewczymi i solarnymi. Można ją rozbudować po stronie grzewczej do czterech stref, w tym jednej
z wysoką i trzema z niską temperaturą. Pomyślano
również o zwiększeniu oszczędności energii poprzez możliwość zastosowania regulacji w funkcji
temperatury zewnętrznej. Wystarczy podłączyć
czujnik temperatury zewnętrznej bezpośrednio do

płytki elektronicznej w kotle, w której jest zapisany odpowiedni program krzywych grzewczych. Dodatkowym rozwiązaniem jest zastosowanie centralki zdalnego sterowania, którą możemy umieścić
w innym pomieszczeniu niż kocioł i dokonywać
zmiany ustawień różnych parametrów oraz śledzić
stan urządzenia w danej chwili.

Fondital Service Polska sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Przemysłowa 7a, 32-050 Skawina
tel. 12 256 27 60, www.fondital.com/pl/pl

rekl ama

Fondital posiada w ofercie linię kotłów z panelem dotykowym o nazwie handlowej ITACA.
Kotły ITACA występują w wersji:
- dwufunkcyjnej (KC),
- jednofunkcyjnej (KR),
- jednofunkcyjnej z wbudowanym zaworem trójdrogowym (KRB), przystosowanym do podłączenia zasobnika c.w.u.,
- dwufunkcyjnej z wbudowanym zasobnikiem
c.w.u. (KB).
Modele kotłów w wersji dwufunkcyjnej, jednofunkcyjnej i jednofunkcyjnej z wbudowanym zaworem trójdrogowym są produkowane w trzech
mocach nominalnych 24, 28 i 32 kW. Natomiast
kocioł ITACA z wbudowanym zasobnikiem występuje w wersji o mocach nominalnych 24 i 32 kW.
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Zestaw z nowym kotłem
Victrix Zeus 25 od Immergas
Ciepło i komfort w pakiecie

Nowość

To kocioł z wbudowanym zasobnikiem o pojem-

ności 45 litrów z podwójnie zwiniętą wężownicą
o powierzchni wymiany ciepła ponad 0,8 m², co zapewnia wysoki wydatek c.w.u. oraz redukuje liczbę
zapłonów palnika w cyklu podgrzewu wody użytkowej. Do kotła można podłączyć zestaw cyrkulacji
c.w.u. instalowany wewnątrz urządzenia, dzięki czemu ciepła woda dostępna jest natychmiast po odkręceniu kranu. Zarówno płaszcz zbiornika, jak i wężownica zostały wykonane ze stali nierdzewnej INOX.

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny
będący idealnym rozwiązaniem dla użytkowników mieszkań i małych
domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie
wyższym niż z kotła przepływowego.

Wyróżnikiem kotła Victrix Zeus 25 jest bardzo szeroki zakres modulacji mocy od 3,5 do 25 kW, co umożliwia jego zastosowanie nawet w małych mieszkaniach, które mają zwiększone zapotrzebowanie na
c.w.u. Dzięki temu kocioł elastyczne dopasowuje się
do aktualnego zapotrzebowania na moc instalacji
grzewczej, pracując bez nadmiaru mocy. A to kolei przekłada się na mniejsze zużycie gazu i znaczne
oszczędności rachunków. Nowy model Victrix 25 jest
fabrycznie wyposażony w zestaw naczynia wyrównawczego ciepłej wody użytkowej.
Kocioł niewielkich rozmiarów (głębokość urządzenia wynosi zaledwie 41 cm) o estetycznym wyglądzie świetnie sprawdzi się w domach i mieszkaniach,
gdzie miejsca na kotłownię jest niewiele. Kompaktowa budowa urządzenia w połączeniu z zamkniętą komorą spalania stwarza praktycznie nieograniczone możliwości instalacji urządzenia oraz zwiększa
bezpieczeństwo eksploatacji. Powietrze niezbędne
do spalania pobierane jest bezpośrednio z zewnątrz,
a komora spalania jest hermetycznie odizolowana
od pomieszczenia kotłowni.
Aby zoptymalizować pracę kotła, eksperci Immergas

polecają uzupełnienie go o dodatkowe elementy,
dzięki którym system grzewczy będzie stanowił kompleksowe, funkcjonalne i ekonomiczne rozwiązanie,
a obsługa urządzenia stanie się łatwa, jak nigdy dotąd.

Idealnym uzupełnieniem instalacji
z użyciem kotła Victrix Zeus 25 jest sterownik CAR V2 z sondą temperatury zewnętrznej i modułem Wi-Fi DOMINUS. Takie pakietowe rozwiązanie
podnosi komfort użytkowania oraz
w znacznym stopniu polepsza ekonomikę pracy kotła. Tak skomponowany
zestaw jest w stanie zapewnić realne
oszczędności dla domowego budżetu. Tym samym użytkownik kotła może
być pewny, że jego instalacja grzewcza jest nie tylko oszczędna, ale przede
wszystkim ekologiczna, dając najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych.

Sterownik CAR V2
To urządzenie łączące funkcję tygodniowego termostatu pokojowego i panelu sterowniczego kotła. Sterownik CAR V2 pełni następujące funkcje:
· przejmuje funkcję panelu sterowniczego kotła,
· działa jako termostat pokojowy z programowaniem tygodniowym (4 cykle na dobę, 2 poziomy
temperatury),
· może (w zależności od ustawień) zmieniać temperaturę czynnika grzewczego w oparciu o różnicę pomiędzy nastawioną a odczytaną temperaturą wewnątrz pomieszczenia,
· daje możliwość ustawiania krzywej grzewczej,
· umożliwia tygodniowe programowanie podgrzewu
w.u. w kotłach z zasobnikami (4 cykle na dobę),
· na wyświetlaczu pokazuje wartości: temperatury
otoczenia, temperatury czynnika grzewczego, temperatury ciepłej wody użytkowej, funkcję realizowaną
przez kocioł, kody zadziałania zabezpieczeń kotła,
aktualny czas i dzień tygodnia.
Występuje również w wersji bezprzewodowej (radiowej) – CAR V2 Wireless.
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Immergas: Bierhalle Manufaktura Beach
Rugby 2019
To już piąta edycja tego wspaniałego wydarzenia,
która składała się z dwóch części. W sobotę 3 sierpnia odbył się turniej zespołów klubowych, natomiast
niedziela – 4 sierpnia, należała do amatorskich drużyn firm sponsorskich, w których Immergas wystawił dziesięcioosobowy skład.
Oprócz walki na boisku zadbano również o strefę odpoczynku, w której pojawiły się leżaki, napoje i namiot, który okazał bezcenny podczas krótkiego deszczu, jaki odwiedził rynek łódzkiej Manufaktury. Oprócz
kilku deszczowych minut, pogoda była wyśmienita
i pozwalała poczuć klimat plażowych rozgrywek. Najważniejsza była dobra zabawa, jednak w każdej rywa-

Moduł Wi-Fi DOMINUS

rekl ama

Dodatkowym elementem instalacji jest moduł Wi-Fi
DOMINUS, który pozwala użytkownikom na zdalnie
zarządzanie systemem grzewczym za pomocą aplikacji mobilnej. Aplikacja, dostępna w języku polskim
w wersji na Android i IOS, pozwala na płynną modyfikację, regulację oraz kontrolę warunków panujących w domu. W jednej chwili za pomocą smartfonu czy tabletu możemy zmienić tryb pracy kotła,

THE SIGN OF THE FUTURE

ustawić żądaną temperaturę pomieszczeń, odczytać temperatury instalacji lub aktualną temperaturę pokojową. Intuicyjna obsługa aplikacji pozwala
na łatwe sterowanie całym systemem grzewczym
oraz szybką modyfikację ustawionych programów
grzewczych.
Szczegółowe informacje na temat produktu znajdują się na stronie www.immergas.pl oraz u dystrybutorów i w punktach sprzedaży marki Immergas.

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

lizacji chodzi o wynik. Immergas zajął ósme miejsce,
co jest wynikiem satysfakcjonującym, ale firma planuje treningi na rok 2020 oraz wzmocnienie drużyny
większą liczbą zawodników. Każde wejście na boisko
mimo, że trwa tylko 2x2 minuty wymaga ogromnych
pokładów energii i jest bardzo wyczerpujące. Kolejni
pracownicy Immergas odkrywają w sobie żyłkę sportowca, firma liczy, że w przyszłym roku dzisiejsi kibice,
staną się czynnymi uczestnikami rozgrywek.
Jako jeden ze sponsorów drużyny Budowlani, z przyjemnością wsparliśmy rozgrywki swoją obecnością,
a także przekazaliśmy pamiątkowe nagrody, które
otrzymali zawodnicy goszczący na podium turnieju.
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Kotły Bosch Condens 2300i
Po prostu. Bezprzewodowo.
Gazowe kotły kondensacyjne Bosch Condens 2300i to udoskonalona kontynuacja
linii Bosch Condens 2300. Charakterystyczny wygląd, panel sterowania oraz
zaokrąglone narożniki nie pozostawiają wątpliwości, że Bosch Condens 2300i
to kolejne urządzenie marki Bosch. Najnowsze kotły cechują nowe rozwiązania,
a wśród nich opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji z systemem
sterowania mobilnego Bosch EasyControl CT200.

3 modele do wyboru

Typoszereg kotłów Bosch Condens 2300i składa się
z dwóch modeli jednofunkcyjnych GC2300iW 15P
i GC2300iW 20P o mocach znamionowych odpowiednio 15 i 20 kW oraz jednego modelu dwufunkcyjnego GC2300iW 24C o mocy znamionowej 24 kW
i maksymalnej mocy dla c.w.u. 25 kW.
Modele jednofunkcyjne przeznaczone są do ogrzewania i fabrycznie wyposażone w zawór przełączający
do współpracy z zasobnikami ciepłej wody użytkowej.
Model dwufunkcyjny do ogrzewania i ciepłej wody wyposażony jest w wymiennik płytowy o dużej powierzchni wymiany ciepła i wydajności ciepłej wody użytkowej.
Ze względu na wyjątkowo niewielkie wymiary oraz
szeroki zakres modulacji mocy Bosch Condens 2300i
jest dedykowany zarówno do niewielkich mieszkań,
jak i większych apartamentów, domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej lub wolnostojących,
nowych i modernizowanych.
Doskonałe osiągi
Korzyścią wynikającą z zastosowania kotła typu
Bosch Condens 2300i jest minimalizacja kosztów
zużycia gazu i energii elektrycznej. Dzięki zastoso-

waniu nowych rozwiązań technicznych, kotły osiągają znakomite parametry techniczne, maksymalną
sprawność powyżej 109%, efektywność energetyczną
w zależności od modelu 93% lub 94% i klasę ErP A
dla celów ogrzewania. Dodatkowo system grzewczy
z kotłami Bosch Condens 2300i może osiągnąć jeszcze
wyższą klasę ErP A+. W przypadku kotłów o mocach
znamionowych 20 i 24 kW jest to możliwe poprzez
współpracę z regulatorem CW400 lub w przypadku
wszystkich modeli kotłów Bosch Condens 2300i tj.
o mocach 15, 20 i 24 kW poprzez dodanie zestawu
regulatora EasyControl CT200 z minimum trzema
elektronicznymi głowicami termostatycznymi Bosch.
Ponadto model dwufunkcyjny przy profilu XL osiąga efektywność podgrzewania wody – klasę ErP A.
W przypadku modelu dwufunkcyjnego znakomite parametry osiągane są oczywiście z zachowaniem bardzo wysokiego komfortu użytkowania ciepłej wody
*** (maks. wg EN 13203-1) i wydajności do 12,2 l/min
(wg EN 13203-1, dla ΔT = 30K).
Stabilna temperatura wody dostarczanej do instalacji
c.w.u. przez model dwufunkcyjny, zarówno przy niewielkich przepływach, jak i przy jego maksymalnych osiągach, to efekt uzyskiwany dzięki zastosowaniu wbu-

dowanego w kocioł wymiennika płytowego o dużej
powierzchni wymiany ciepła oraz szerokiej modulacji
mocy kotła zaczynającej się w tym przypadku od 3 kW.
Komunikacja bezprzewodowa
Bezpieczną, ekonomiczną i zapewniającą odpowiedni komfort użytkowania pracą kotłów Bosch Condens 2300i zarządza nowa automatyka z nowym panelem sterowania. Wyjątkową cechą kotłów Bosch
Condens 2300i jest opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji z systemem regulacji Bosch

EasyControl CT200. Dzięki wbudowanemu, specjalnemu portowi, kocioł można doposażyć w opcjonalny moduł Control-Key K20RF. Bezprzewodowa
wymiana danych między kotłem z modułem K20RF
a regulatorem CT200 odbywa się radiowo, natomiast
bezprzewodowa komunikacja CT200 z routerem i zarządzanie z poziomu mobilnej aplikacji EasyControl
poprzez WLAN, czyli „Po prostu. Bezprzewodowo”.
Kotły Bosch Condens 2300i mają również możliwość
pełnej współpracy z regulatorami pokojowymi i pogodowymi w komunikacji EMS2. Chodzi oczywiście
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o systemy dobrze już znane i sprawdzone na naszym
rynku, czyli o regulatory serii Cx oraz moduły wykonawcze np. MM100, MS100, MB-LAN2 itd.

z wbudowanym antyskażeniowym dopustem wody
zgodnie z normą EN1717.
Pomimo niewielkich gabarytów możliwości nowych
kotłów Bosch Condens 2300i są zadziwiająco duże. Dotyczy to również współpracy z systemami powietrzno-spalinowymi. W przypadku systemów koncentrycznych maksymalna długość przewodów może wynosić
nawet 23 metry (dla Ø 80/125 mm), a dla systemu rozdzielczego nawet do 50 metrów (dla Ø 80/80 mm).
Oczywiście w dokumentacji kotła znajdują się informacje pozwalające w niezwykle łatwy sposób sprawdzić dopuszczalną długość systemu, w zależności od
potrzebnej konfiguracji i średnic przewodów.
W standardzie z kotłem dostarczany jest adapter
powietrzno-spalinowy z króćcami pomiarowymi
Ø 80/125 mm. Natomiast adaptery Ø 60/100 mm,
Ø 80/80 mm stanowią wyposażenie dodatkowe.
Fabrycznie nowe kotły marki Bosch są dostarczane jako
gotowe do zasilania najbardziej popularnym w Polsce
gazem ziemnym typu E (GZ50). Niemniej jednak zgodnie z Certyfikatem Badania Typu wydanym przez unijną
Jednostkę Notyfikowaną urządzenie po zastosowaniu
dedykowanego zestawu przezbrojeniowego i wykonaniu odpowiednich regulacji może być zasilane gazem
ziemnym LW lub LS lub gazem płynnym.

Wyposażenie
O wyjątkowości nowych kotłów kondensacyjnych marki Bosch może świadczyć również bogate wyposażenie standardowe. Kotły wyposażone są w podwójną
kontrolę ciśnienia w instalacji tj. manometr analogowy oraz czujnik z elektronicznym pomiarem ciśnienia
wody grzewczej z jego odczytem na wyświetlaczu kotła. Dodatkowo model dwufunkcyjny dostarczany jest

Bosch Condens 2300i to wysokiej klasy urządzenia z bogatym wyposażeniem standardowym i opcjonalnych
możliwościach ponadstandardowych,
oferujące niezwykle wysoki standard
bezprzewodowej komunikacji i mobilnego zarządzania instalacją grzewczą.

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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POBE proponuje merytoryczne zmiany
w programie Czyste Powietrze
Organizacje skupione w POBE – Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej po prawie 10
miesiącach funkcjonowania Programu przyjmują z dużym niepokojem brak koniecznych, oczekiwanych przez
beneficjentów reform w programie priorytetowym Czyste Powietrze, które były niejednokrotnie sygnalizowane przy różnych okazjach w ciągu ostatnich miesięcy.
W ślad po pierwszym stanowisku o charakterze ogólnym
w tej sprawie, przekazanym do NFOŚiGW przez POBE
pod koniec czerwca 2019 r., po analizie uwag i informacji, które spłynęły z rynku, opierając się na doświadczeniach z przeszłych i obecnie działających programów
wsparcia, organizacje współdziałające w ramach POBE,
w konstruktywny sposób zabrały głos doradczy w kwestii polepszenia funkcjonowania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W ten sposób POBE chce pomóc
w uzyskaniu takiego kształtu wymagań i zasad Programu, aby mógł on skutecznie i w możliwie krótkim czasie pozwolić na osiągniecie zakładanego efektu końcowego, jakim jest poprawa jakości powietrza w Polsce.
Ze względu na charakter działalności organizacje skupione w POBE zwracają uwagę na techniczne aspekty
dotyczące kwalifikacji instalacji i urządzeń grzewczych
oraz związanymi z tymi aspektami technicznymi dotyczącymi wymogów, jakie powinna spełnić instalacja,
aby zostać objęta wsparciem i w rezultacie dać efekt
końcowy, jakim jest ograniczenie niskiej emisji. Drugim
ważnym problemem jest usprawnienie systemu rozpatrywania wniosków oraz dystrybucji do beneficjentów
przeznaczonych w ramach programu środków.
POBE przekazało do NFOŚiGW pakiet składający się
z 26 propozycji zmian merytorycznych dotyczących zasad działania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz dodatkowo 13 uwag dotyczących zapisów
w zakresie obowiązujących zasad w programie, w zakresie
wniosku i procedur oraz w zakresie udziału JST w proce-

dowaniu wniosków. POBE nawiązuje w przesłanych propozycjach do konieczności uwzględnienia kwestii ograniczania w budynkach zapotrzebowania na energie, co ma
znaczący wpływa na koszt eksploatacji i koszty urządzeń,
które mają fundamentalne znaczenie w wypadku wsparcia kierowanego do najuboższych warstw społeczeństwa.
W zakresie merytorycznym, POBE przedstawiło konkretne propozycje dotyczące m.in. takich aspektów, jak:
• konieczność stworzenia listy referencyjnej dla urządzeń i produktów spełniających wymagania programu
Czyste Powietrze,
• wprowadzenie i respektowanie wymogów związanych
z minimalnymi klasami energetycznymi urządzeń (rozszerzenie kwestii w stosunku do kotłów na paliwa stałe) w świetle rozporządzeń KE i PE,
• wprowadzenie wymogów równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej w ramach programu w postaci poświadczenia wykonawcy instalacji,
• propozycja przedłużenia programu w przypadku nowych budynków przynajmniej do końca 2020 roku (lub
powstanie nowego programu wsparcia na wzór niemieckiego programu KfW55),
• urealnienie kwoty kosztów kwalifikowanych dla instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• zniesienie absolutnego priorytetu dla sieci ciepłowniczych,
• wprowadzenie w zasadach programu Czyste Powietrze
zakazu instalacji kotłów węglowych w nowych budynkach,
• włączenie kolektorów słonecznych do ogólnego programu wsparcia, jakim podlegałyby inne urządzenia
grzewcze typu kotły czy pompy ciepła,
• egzekwowanie wymogu przekazywania etykiet energetycznych i kart produktów,
oraz szereg innych istotnych dla dobrego funkcjonowania instalacji i obiektów objętych wsparciem w ramach
programu Czyste Powietrze aspektów technicznych.
Źródło: POBE, PORT PC
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Pakiety kotłów kondensacyjnych
Saunier Duval z regulatorami
Prosty sposób na oszczędzanie energii i pieniędzy
Wysoka sprawność i niskie koszty eksploatacji, niezawodna trwałość i jakość,
a także wyjątkowa prostota w użytkowaniu sprawiają, że decyzja o wyborze techniki
kondensacyjnej nigdy nie była tak prosta. Kotły kondensacyjne marki Saunier Duval są
teraz dostępne w pakietach z regulatorami.

Thelia Condens + Exacontrol E 7 C

Thelia Condens + Exacontrol E 7 C
Wiszący kondensacyjny kocioł gazowy Thelia Condens, jedno- i dwufunkcyjny, oferowany jest z wbudowaną automatyką pogodową, listwą do montażu
oraz adapterem wyjścia spalin (60/100).
Dwufunkcyjny model jest idealny do mieszkań lub
domów z jedną łazienką. Wymiennik płytowy umożliwia przepływowe przygotowanie ciepłej wody w ilości 10,4 l/min (przy △T = 35 K).
Typoszereg jednofunkcyjnych kotłów Thelia Condens
AS w połączeniu z zasobnikami ciepłej wody
typu FE ../B o pojemności od 120 do 200 l sprosta zapotrzebowaniu na ogrzewanie i ciepłą wodę
w każdym domu.

Wszystkie kotły Thelia Condens wyposażone są
w sprawdzony i trwały, kompaktowy wymiennik ciepła. Konstrukcja nowej serii kotłów została przemyślana tak, aby wymiana starego urządzenia na Thelia
Condens była szybka i łatwa.
Cechą charakterystyczną kotła Thelia Condens jest
panel sterowania wyróżniający się harmonijnym
wzornictwem wyposażony w nowoczesny wyświetlacz negatywowy o wysokiej jakości obrazu nawet
przy braku oświetlenia. Intuicyjna obsługa oraz bardzo dobra czytelność wyświetlacza czynią użytkowanie kotła łatwym i przyjemnym. Niewielkie wymiary urządzenia ułatwiają wkomponowanie go
w praktycznie każde istniejące, bądź projektowane wyposażenie pomieszczenia.

W pakietach dostępna jest
Thelia Condens z regulatorem
modulacyjnym eBUS z serii
Exacontrol, np. Exacontrol E 7 C.

Exacontrol E 7 C to najnowszy pokojowy regulator
temperatury typu modulacyjnego. Regulator pełni
rolę termostatu: mierzy temperaturę w pomieszczeniach i steruje pracą kotła, aby utrzymać ustawioną temperaturę pokojową. Sam dobiera optymalną
wartość krzywej grzewczej tak, aby cieszyć się komfortem cieplnym wewnątrz pomieszczeń. Sposób
pracy regulatorów z grupy Exacontrol E opiera się

na regulacji modulacyjnej – regulator przez cały czas
analizuje różnicę między temperaturą zadaną a rzeczywistą. Na jej podstawie ustala temperaturę wody
w instalacji tak aby wydłużyć pracę palnika ograniczając liczbę jego załączeń.
Regulator umożliwia programowanie różnych trybów pracy zależnie od pory dnia lub nocy, a także
od dnia tygodnia.
Model ma następujące możliwości programowania
dobowego:
• c.o. – 7 przedziałów czasowych i poziomów temperatury pomieszczeń,
• c.w.u. – 7 przedziałów czasowych, a także programowanie obiegu cyrkulacyjnego w 7 przedziałach
czasowych.
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Isotwin Condens + MIGo
Jeżeli jest problem z wygospodarowaniem w domu
miejsca na kocioł jednofunkcyjny z oddzielnym zasobnikiem ciepłej wody, a inwestorowi zależy nam na wysokim komforcie c.w.u., idealnym rozwiązaniem będzie
wiszący dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny z wbudowanymi zasobnikami c.w.u. z serii Isotwin Condens.
Serię zaprojektowano zgodnie z koncepcją „jednego zespołu”. W izolowanej obudowie zamontowano
elementy, które są potrzebne w kotłowni, czyli zawory bezpieczeństwa instalacji c.o. i c.w.u., dwa naczynia wzbiorcze, a przy konsoli podłączeniowej kotła
umieszczono zawory odcinające oraz króciec przeznaczony do podłączenia obiegu cyrkulacji c.w.u.
W kotle zastosowano unikalny, opatentowany system
przygotowywania i magazynowania ciepłej wody –
Isodyn 2. Wykorzystuje on układ dwóch połączonych
ze sobą, ładowanych warstwowo zasobników c.w.u.,
każdy o pojemności 21 l. Zasobniki wykonano ze stali nierdzewnej, nie ma więc konieczności stosowania
magnezowej anody ochronnej. Ciepła woda przygotowywana jest przez kocioł na bieżąco w sposób
przepływowy, a w przypadku zwiększonego zapotrzebowania – pobierana dodatkowo z zasobników.
W konstrukcji kotła zastosowano także mechanizm,
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zwany ELGA, bardzo precyzyjnego dozowania gazu
oraz kontroli prawidłowego przebiegu procesu spalania. Dzięki technologii ELGA urządzenie o mocy dochodzącej do 35 kW (w zależności od wersji) może szczycić
się mocą minimalną na poziomie 5 kW, co ma bezpośrednie przełożenie na optymalną pracę kotła wtedy,
gdy zapotrzebowanie domu na ciepło jest niewielkie.
Dzięki prostemu i czytelnemu panelowi sterowania
z dużym podświetlanym wyświetlaczem LCD, mamy
zapewnioną bardzo wygodną obsługę kotła. Wbudowana w urządzenie funkcja „trybów testowych”
ułatwia wykonywanie czynności związanych z napełnianiem urządzenia i jego uruchamianiem, a zapamiętywanie historii błędów ułatwia jego serwis.

Kocioł Isotwin Condens oferowany
jest w pakietach z regulatorem MIGo.

MiGo to więcej niż regulator, to osobisty asystent
ogrzewania, umożliwiający sterowanie temperaturą w domu za pomocą regulatora i aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet).
MiGo jest rozwiązaniem opracowanym do użytku z nowymi i dotychczasowymi kotłami Saunier Duval wyposażonymi w interfejs eBus. MiGo zapewnia maksymalny komfort, wyższą wydajność i większe oszczędności,
gdyż wszystkie elementy marki Saunier Duval, w tym
aplikację, termostat, bramę sieciową i kocioł zoptymalizowano w celu osiągnięcia najwyższych parametrów.
Zaletą MiGo jest szybki i łatwy montaż. Urządzenie
grzewcze trzeba jedynie włączyć do wewnętrznej
sieci wifi oraz połączyć z aplikacją i sterownikiem.
Autoryzowany instalator wykonuje jedynie połączenie eBUS między bramą internetową a kotłem.
MiGo kontroluje i analizuje temperatury w pomieszczeniach i temperaturę ciepłej wody za pomocą
termostatu lub intuicyjnej aplikacji. W porównaniu
z termostatem aplikacja udostępnia więcej opcji niż
załączanie i wyłączanie czy sterowanie temperaturą.

Isotwin Condens + MIGo

Liczne funkcje dodatkowe obejmują wspomaganie
przygotowania c.w.u. i tryb urlopowy czy tryb powiadamiania o niecodziennych zdarzeniach. Ponadto MiGo dostosowuje pracę urządzenia grzewczego do zmian temperatury na zewnątrz. W tym celu
dane o lokalnych warunkach atmosferycznych są pobierane z Internetu. Ponadto ogrzewanie i dostęp-

ność ciepłej wody można zaprogramować dokładnie
na czas, gdy są potrzebne.
Dzięki precyzyjnej regulacji temperatury wydajność
instalacji grzewczej rośnie jeszcze bardziej. MiGo udostępnia wskaźniki parametrów w czasie rzeczywistym oraz wyświetla usterki i inne istotne zdarzenia
na ekranie początkowym aplikacji.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 sierpnia 6A, budynek C
02-134 Warszawa
Infolinia:
Z telefonów stacjonarnych: 801 80 66 66
Z telefonów komórkowych: 22 323 01 75
www.saunierduval.pl, info@saunierduval.pl
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Regulator ma funkcję przeciwzamrożeniową, która
uruchamia się, gdy temperatura w pomieszczeniach
spadnie poniżej pewnego poziomu. Kolejna użyteczna cecha, to wyświetlanie komunikatu o błędzie.
W przypadku awarii kotła, regulator sygnalizuje ją
odpowiednim komunikatem.
Exacontrol E 7 C to urządzenie o nowoczesnym wzornictwie, wyposażone w czytelny ekran ciekłokrystaliczny, na którym wyświetlana jest temperatura
pomieszczeń, program pracy kotła, data i godzina.
Regulator ma też podświetlenie ekranu i interfejs
użytkownika w języku polskim. Urządzenie przypomni ponadto o nadchodzącym terminie przeglądu,
a także wyświetli numer telefonu do serwisu.
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Rodzina Wolf w komplecie
Pakiety kotłów kondensacyjnych
Oferta firmy Wolf to nie tylko jednostkowe urządzenia grzewcze, ale i idealnie
skomponowane systemy, które charakteryzuje łatwy montaż, intuicyjna obsługa
oraz niskie koszty eksploatacji. Co warte podkreślenia - wybór rozwiązań z oferty
Wolf to pewność najlepszej ceny, z okresem gwarancyjnym wynoszącym do 5 lat.
W dobie wszechobecnego dostępu do Internetu niezwykle ważna jest również
możliwość sterowania systemami za pomocą urządzeń mobilnych. Aplikacja
Wolf SmartSet App pozwala zdalnie sterować i zmieniać tryby pracy kotłów
grzewczych, pomp ciepła, czy systemów rekuperacji. To także możliwość zdalnej
diagnostyki przez serwisanta firmy Wolf.

Wolf FGB – do mieszkania lub

nofunkcyjny: FGB-28 i FGB-35, przystosowany do
małego domu jednorodzinnego
współpracy z zasobnikiem ciepłej wody, a także
jako kocioł dwufunkcyjny FGB-K-28 i FGB-K-35.
Nowoczesny kocioł kondensacyjny FGB to jeden Kocioł FGB to wysokiej klasy urządzenie typu Plug
z najnowszych modeli w ofercie firmy Wolf.
& Work, wydajne i energooszczędne.
Gazowy kocioł kondensacyjny serii FGB marki Wolf Wszystkie niezbędne podzespoły dostępne są
występuje
w czterech
wariantach:
jako kocioł jedz przodu kotła, a programowanie odbywa się na
NOWA
GENERACJA
SYSTEMÓW
WOLF
GAZOWY ŚCIENNY KOCIOŁ KONDENSACYJNY FGB-(K)
pakiet kominowy
moduł BM-2

CSW-120

+

LUB
SE-2-150

Podstawa ścienna
kocioł

zasobnik c.w.u.

sterownik
LAT

SYSTEM
GWARANCYJNY

KociołSystemy
kondensacyjny
FGB wkorzyści
pakiecie
Wolf - Pełne

czujnik c.w.u.

wygodnym, wbudowanym w kotle sterowniku. Opcjonalny moduł interfejsu WOLF LINK PRO dodatkowo
daje szansę na szybką obsługę urządzenia za pomocą laptopa, tabletu czy też telefonu z systemem Android lub iOS.

Korzyści dla instalatora:
• solidne i trwałe materiały,
• łatwa instalacja i konserwacja,
• prosta konstrukcja sterownika,
• zgodny z dyrektywą ErP – klasa A,

5 lat żadnych zmartwień w pakiecie
Odpowiednio dobrane komponenty systemu
gwarantują najwyższą efektywność, a zarazem
wysoką oszczędność. Dlatego firma Wolf udziela na swoje systemy 5-letniej gwarancji, mając
pewność doskonałości oferowanego rozwiązania. Aby z niej skorzystać, muszą być spełnione
następujące warunki:
• zakupienie całego systemu urządzeń grzewczych
kotłowni produkcji Wolf GmbH (kocioł, zasobnik
c.w.u., automatyka, akcesoria powietrzno-spalinowe, hydrauliczne, kolektory słoneczne, itp.)

LAT

u dystrybutora, instalatora lub innego
partnera z autoryzacją Wolf,
SYSTEM
• wykonanie bezpłatnego uruchomienia
GWARANCYJNY
urządzeń poprzez Wolf Serwis Firmowy,
• coroczny odpłatny obowiązkowy przegląd
konserwacyjny w okresie trwania gwarancji wykonany przez Wolf Serwis Firmowy, wydłużający gwarancję maksymalnie do 5 lat.
Gwarancja obejmuje prawo do bezpłatnego usunięcia usterek urządzenia wynikających z wad
produkcyjnych lub konstrukcyjnych.
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JEDNO- I DWUFUNKCYJNE KONDENSACYJNE KOTŁY GAZOWE CGB-2
zasobnik c.w.u.

zestaw przyłączeniowy

LUB

CSW-120

SE-2-150

orurowanie
kocioł-zasobnik *

kocioł
z modułem AM

pakiet kominowy

podstawa ścienna

LAT

moduł BM-2

* orurowanie kocioł-zasobnik dotyczy wyłącznie zasobnika CSW-120

SYSTEM
GWARANCYJNY

Kocioł kondensacyjny CGB-2 w pakiecie
Systemy Wolf - Pełne korzyści

CGB-2-20
CGB-2-24
CGB-2K-20
CGB-2K-24

Zasobnik c.w.u. SE-2 150

Zasobnik c.w.u. CSW-120

Zasobniki c.w.u. Wolf w pakietach
• CSW-120
CWS 120 marki Wolf to zasobnik c.w.u. ze stali pokrytej warstwą emalii, całkowicie otoczony powłoką
z twardej pianki PU, co zapewnia wysoką skuteczność
izolacji i niskie straty cieplne. Dodatkową ochronę
antykorozyjną osiągnięto dzięki zastosowaniu magnezowej anody ochronnej. Wężownica grzewcza
o dużej powierzchni wymiany ciepła gwarantuje krótki czas nagrzewania.
• SE-2 150
Zasobnik ciepłej wody użytkowej ze stali z atestem
jakościowym z dwuwarstwową powłoką emaliowaną i jednym gładkorurowym wymiennikiem ciepła. W pakietach występuje w pojemności 140 l, zaś

w ofercie firmy dostępne są także inne wielkości:
195, 285, 380, 485, 750 l.
Otwór rewizyjny do kontroli i czyszczenia zapewnia
łatwą konserwację. Ma niskie straty cieplne dzięki
zastosowaniu wysokiej jakości izolacji z twardej pianki PU pod foliowym płaszczem zasobnika. Wewnętrzna ściana wymiennika ciepła jest chroniona przed
korozją poprzez zastosowanie powłoki emaliowanej
oraz magnezowej anody ochronnej. (SE-2-750 z anodą z zewnętrznym zasilaniem). Duża, głęboko umieszczona wężownica zapewnia krótki czas nagrzewania i wysoką wydajność.

Sprawdź inne pakiety Wolf

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.polska.wolf.eu

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
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- sprawność znormalizowana 110% (Hi)/99% (Hs),
- dostępny w trzech mocach: 14, 19, 24 kW,
Natynk
- modulacja
grzewczejNatynk
od 1,8 kWNatynk
(CGB-2-14),
Natynk mocy Pakiet
Pakiet
kominowy
kominowy
- kontrola procesu spalania z funkcją automatyczne13 498 PLN
14 172 PLN
13 845 PLN
14 519 PLN
go dopasowania
do rodzaju
spalanego
gazu,
8615093n10
8615093v10
8615093n14
8615093v14
Natynk
Natynk
- bez zaworu
nadmiarowo-upustowego,
bez
podwyżNatynk
Pakiet
Natynk
Pakiet
kominowy
kominowy
szania temperatury wody na powrocie – dla maksy14 102 PLN
14 615 PLN
14 449 PLN
15 123 PLN
8615094v10
8615094n14
8615094n10
8615094v14
malnego
wykorzystania
efektu kondensacji,
Natynk
Natynk
- modulowana
o wysokiej
efektywności
(EEI <0,23),
Natynk pompa
Pakiet
Natynk
Pakiet
kominowy
kominowy
GZ 50
nie dotyczy
- dłuższy czas pracy urządzenia oraz mniejsza liczba
14 202 PLN
14 877 PLN
14 549 PLN
15 224 PLN
8615095n10 kotła
8615095v10
8615095n14
8615095v14
CGB-2 – wysoce wydajny i nowoczesny uruchomień
gwarantują
większą
efektywność
Natynk
urządzenia,
Natynk
Pakiet
kominowy
GZ 50
nie dotyczy
nie dotyczy
W technologii kondensacyjnej CGB-2 maksymalnie - izolacja obudowy
kotła dla zapewnienia
cichej pra11 026 PLN
11 700 PLN
8615096N05
8615096v05
wykorzystuje się źródło energii, nawet ciepło reszt- cy urządzenia,
Natynk
kowe zawarte w spalinach jest wykorzystywane
po- Pakiet- trwała konstrukcja,
Natynk
kominowy
GZ 50
nie dotyczy
nie dotyczy
nownie przez tak zwany odzysk
ciepła. Kocioł
CGB-2
- w standardzie
naczynie przeponowe
do c.o. i 3-dro11 428 PLN
12 103 PLN
8615097N05
8615097v05
ma kompaktową, oszczędzającą przestrzeń
konstrukgowy zawór przełączający c.o./c.w.u.
Klasa efektywności energetycznej dla c.o
cję i jest mocowany do ściany. Urządzenie jest komKlasa efektywności energetycznej dla c.w.u.
patybilne z systemem sterowania produktami WOLF
Zestaw podtynkowy - dopłata od 110 do 270 PLN (nr zestawu podtynkowego jest taki sam jak natynkowego, należy zmienić literę w nr pakietu na "p", lub na "w" w przypadku
pakietów
z kominem np. 8615096p06)
Od kwietnia 2019 pakiety na bazie
i może być
wygodnie
obsługiwane przez smartfon.
kotłów kondensacyjnych Wolf FGB
Model CGB-2 przeznaczony jest do domów jednomają nową konfigurację. Nazywane
i wielorodzinnych zarówno w nowych budynkach,
9 są
jak i remontowanych.
„Rodzina Wolf w komplecie”, bo do paZalety:
kietu z kotłem dołączany jest oryginalny
zasobnik WOLF (CSW 120 lub SE-2 150).
CGB-2-14

• możliwość
kontroli
poprzez
smartfon (moduł WOLF
Regulacja
Kocioł
Rodzaj gazu
BM-2
LINK PRO opcjonalnie),
• wysoki poziom wyposażenia standardowego,
GZ 50słonecznymi
niedla
dotyczy
• łatwe połączenie z kolektorami
celów c.w.u.,
• kompatybilny z systemami kontroli Wolf WRS,
50
nie dotyczy
• szeroki zakres modulacji doGZ1:6,
• wbudowane uniwersalne przyłącze powietrzno-spalinowe DN 60/100.

08/2019

a r t y k u ł

HOME

t e c h n i c z n y

s tr. 41

dalej

Kotły kondensacyjne ecoTEC VC w pakietach
Modele exclusive, plus, pure w kilkudziesięciu konfiguracjach
Vaillant oferuje dziesiątki pakietów urządzeń grzewczych z kotłami ecoTEC.
Zestawy zawierają wydajne i nowoczesne kotły kondensacyjne, a także szeroki
wybór energooszczędnych zasobników ciepłej wody, regulatory systemowe,
elementy systemu powietrzno-spalinowego i osprzęt.

ecoTEC plus VC – najpopularniejszy

Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny
ecoTEC plus VC to bestsellerowe urządzenie Vaillant. Jednym z powodów powszechności stosowania jest kompaktowa budowa kotła o wymiarach
72x44x34-41 cm. Można go zamontować niemal wszędzie: na poddaszu, na piętrze, w kuchni, w piwnicy,

ecoTEC plus

w domu jednorodzinnym, w domu wielorodzinnym.
Urządzenie jest wydajne, solidne i długowieczne. Dostępne jest pięć wersji o mocach nominalnych 14,
20, 25, 30 i 35 kW. Szeroki zakres modulacji, już od
4,2 kW (dla VC 206/5-5), zapewnia przy tym najwyższą efektywność wykorzystania mocy. Kocioł ecoTEC przy obciążeniu częściowym zużywa tylko taką
ilość energii, jaka jest absolutnie niezbędna. Ponadto spalanie jest cały czas optymalne, potrzeba mniejszej liczby zapłonów i kocioł jest mniej obciążony
w całym cyklu eksploatacji. Dlatego kocioł ecoTEC
jest niezwykle trwały. Optymalną modulację w kotle ecoTEC plus wspomaga system elektronicznej regulacji składu mieszanki gazowo-powietrznej ELGA,
a pompa o wysokiej sprawności jednocześnie dodatkowo ogranicza zużycie energii elektrycznej.
System Comfort Backup sprawia, że energia cieplna
jest wytwarzana nawet w razie zakłóceń w układzie
elektronicznym kotła. Funkcja ochrony pompy przed
blokadą również przyczynia się do bezpieczeństwa
eksploatacji instalacji.
Urządzenie spełnia restrykcyjne wymogi dyrektywy
ErP i osiąga klasę efektywności energetycznej nawet
A+. Natomiast wysoka efektywność dzięki optymalizacji procesu spalania przyczyni się do obniżenia rachunków i dołożenia małej cegiełki do ochrony klimatu.

ecoTEC exclusive – najwyższa sprawność
Kocioł ecoTEC exclusive oferuje najwyższą efektywność
w ogrzewaniu i przygotowaniu ciepłej wody, maksymalną elastyczność oraz nowoczesną komunikację i zarządzenie przez Internet. To imponujący pakiet zaawansowanych technologii w jednej kompaktowej obudowie.
Główne zalety ecoTEC exclusive:
• system autoanalizy gazu – w sposób ciągły optymalizuje spalanie;

• wszystkie nastawy regulacji procesu spalania realizowane elektronicznie,
• w pakiecie regulator systemowy multiMATIC VRC 700
i moduł komunikacji internetowej VR 920 umożliwiający zdalne sterowanie za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne oraz prowadzenie zdalnej diagnostyki
i szybką pomoc ze strony specjalisty od ogrzewania,
• monitorowanie i informacja o zużyciu energii cieplnej w ciągu roku,
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gatunkowej stali emaliowanej i zabezpieczone dodatkowo przed korozją anodą magnezową.

ecoTEC exclusive
• szeroki zakres modulacji 1:10,
• wymiennik ciepła kotła dwufunkcyjnego w technologii ExtraCondens. Efektywność przy podgrzewaniu
c.w.u. większa do 8% w porównaniu z kondensacyjnymi kotłami dwufunkcyjnymi o klasycznej konstrukcji.
ecoTEC pure - rozsądna cena
Kocioł ecoTEC pure wyprodukowany według wymagań Dyrektywy ErP doskonale sprawdza się w nowych budynkach oraz do wymiany starszych kotłów
niekondensacyjnych. Dostępna jest wersja jednoi dwufunkcyjna kotła. ecoTEC pure to gwarancja jakości, szeroki zakres zastosowań oraz pewność za
rozsądną cenę. Kocioł jest siódmą generacją technologii kondensacyjnej Vaillant.
Charakterystyka ecoTEC pure:
• sprawność znormalizowana 98% (Hs)/109% (Hi),
• zakres modulacji do 1:3,5,

ecoTEC pure
• pneumatyczny moduł gazowo-powietrzny,
• wysokoefektywna pompa regulowana elektronicznie, z dodatkowymi programami,
• nowoczesny interfejs,
• łatwe podłączenie do istniejących instalacji,
• kompaktowa budowa, nowoczesny wyświetlacz
i panel sterowania,
• zewnętrzna obudowa wykonana jest ze stalowej
blachy lakierowanej proszkowo,
• małe wymiary urządzenia.
Zasobnik VIH
Zestawy jednofunkcyjnych kotłów gazowych ecoTEC plus, pure czy exclusive mogą zawierać okrągłe stojace zasobniki VIH o pojemnościach 120, 150,
200 litrów przeznaczone do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, podgrzanej do maksymalnie
85°C. Zasobniki uniSTOR VIH są wykonane z wysoko-

Sterowanie także w pakiecie
Kotły ecoTEC współpracują ze wszystkimi regulatorami eBUS, począwszy od prostych pokojowych, aż
po regulator systemowy multiMATIC VRC 700 i takie
konfiguracje są dostępne w pakietowych rozwiązaniach Vaillant.
Najbardziej zaawansowanym regulatorem pogodowym Vaillant jest multiMATIC VRC 700, zarządzającym jednocześnie systemami ogrzewania i wentylacji.
Może być łączony z różnymi, licznymi urządzeniami,
gwarantując zawsze komfortową temperaturę w pomieszczeniach.
Współpracuje z dedykowaną, bezpłatną aplikacją
dla urządzeń mobilnych (smartfon, tablet z systemem iOS lub Android) umożliwiającą zdalne sterowanie układem z dowolnego miejsca poprzez
sieć Internet. Niezbędne jest wyposażenie instalacji
w moduł komunikacji internetowej VR 920 (także dostępny w pakietach Vaillant).
Regulator VRC 700 może sterować kaskadowo do
7 kotłów grzewczych ze złączem eBUS lub do 7 pomp
ciepła flexoTHERM. multiMATIC zwiększa współczynnik efektywności energetyczej zestawu o 4%.
multiMATIC VRC 700 w skrócie:
• monitoring zużycia energii (gaz i energia elektryczna,
także dla chłodzenia i wentylacji) oraz uzysku energii
z otoczenia (dla kolektorów solarnych i pomp ciepła),
• programator tygodniowy,
• programy czasowe dla obiegów grzewczych (ogrzewanie i chłodzenie), ładowania zasobnika ciepłej
wody i obiegu cyrkulacji oraz wentylacji,
• program urlopowy,
• funkcje „1 dzień w domu” i „1 dzień poza domem”,
intensywnego wietrzenia, party.
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Wybieraj wśród szerokiej oferty
pakietów Vaillant
Dostępne są: pakiet systemowe (oparte na kotłach ecoTEC
plus), pakiety GREEN (oparte na kotłach ecoTEC exclusive), pakiety PURE (oparte na kotłach ecoTEC pure), pakiety THERMO (oparte na kotłach ecoTEC plus), pakiety RADIO (z kotłami ecoTEC plus).
W zależności od zestawu mogą zawierać również następujące elementy:
- zasobniki ciepłej wody VIH,
- regulator systemowy multiMATIC VRC 700 lub 700(f),
- regulator pokojowy calorMATIC 350,
- czujnik c.w.u.
- zestaw podstawowy systemu powietrzno-spalinowego
szachtowego z wyrzutem przez ścianę lub dach,
- rekuperację.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa
Infolinia:
Z telefonów stacjonarnych: 801 804 444
Z telefonów komórkowych: 22 323 01 50
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl

rekl ama
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Vitodens 200-W
– kierunek ku
przyszłości
Nowa generacja kotłów kondensacyjnych
Z myślą o nowoczesnym designie, firma Viessmann wprowadziła na rynek
wysokowydajny oraz niskoemisyjny kocioł gazowy Vitodens 200-W typ
B2HE przeznaczony do domów jednorodzinnych. Obudowa urządzenia
w kolorze pearl white, dzięki swoim niewielkim wymiarom (360x450x700
mm) idealnie wpasowuje się nie tylko w niewielkie kotłownie, ale również
w obecne trendy wykończeniowe budynków.

Wiszący kocioł kondensacyjny o mocy 11 kW

wyposażony jest w regulator pogodowy E3 ze zintegrowanym 7-calowym, kolorowym, dotykowym modułem obsługowym. Sterowanie kotłem za pomocą
aplikacji Vicare (dostępnej zarówno w systemie
Apple IOS oraz Android) jest możliwe bez zakupu dodatkowego modułu. Automatyka kotła ma możli-

Przestawiany wyświetlacz dla obsługi kotła na dogodnej wysokości

Vitodens 200-W
Zakres znam. mocy cieplnej
50/30°C
80/60°C
Wymiary
Ciężar
Moc podgrzewu c.w.u.
Klasa efekt. energetycznej

wość wyodrębnienia oraz obsługi więcej niż jednego obiegu grzewczego, co pozwala na dostosowanie pracy instalacji do indywidualnych potrzeb
użytkownika.
Głęboka modulacja mocy w zakresie 1,9-11,0 kW sprawia, że kocioł Vitodens 200-W to idealne rozwiązanie do
budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną.

gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny (typ B2HE)
1,9-11 kW
1,9-19 kW
1,9-25 kW
1,7-10,1 kW
1,7-17,4 kW
1,7-22,9 kW
360x450x700 mm
37 kg
17,4 kW
A

17,4 kW

22,9 kW

1,9-32 kW
1,7-29,3 kW

29,3 kW

Matrix-Plus z systemem regulacji procesu spalania Lambda Pro Plus o niskiej emisji substancji

6 / 7
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6

lacji spalania Lambda Pro Plus.

5
4
3

VITODENS 200-W (Typ B2HE)
1 – palnik MatriX-Plus z układem regulacji spalania
Lambda Pro Plus,
2 – wymiennik ciepła Inox-Radial,
3 – 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy,
4 – pasek świetlny Lightguide,
5 - wysokoefektywna pompa obiegowa,
6 – przeponowe naczynie wzbiorcze

t y k u ł
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szkodliwych i najwyższej sprawności, pozwalają
na ekonomiczną i ekologiczną pracę urządzenia.
W urządzeniu został zamontowany, znany ze swojej
niezawodności i trwałości wymiennik ciepła InoX-Radial wykonany z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej, na który użytkownik otrzymuje 10 lat
gwarancji.
Tym przekonuje Vitodens 200-W:
- niezwykle prosta, intuicyjna obsługa i zintegrowany interfejs WLAN,
- wysoka niezawodność eksploatacyjna dzięki zintegrowanemu układowi regulacji spalania Lambda
Pro Plus,
- większa
efektywność
i niższa emisja tlenków azoVITODENS
200-W
tu z nowego palnika MatriX,
(Typ B2HE)
- wszystkie wartości zużycia energii widoczne na panelu energetycznym,
- widoczny
z daleka
świecący
pasek Lightguide,
1 Palnik
MatriX-Plus
z układem
regusygnalizujący prawidłową pracę.

2

N O W A P L AT F O R M A E L E K T R O N I C Z N
aA r

2 Wymiennik
Właściwości
kotła Vitodens
200-W
ciepła Inox-Radial.
• Kompaktowe
kotły wiszące niewymagające do
3 7-calowy
kolorowy
montażu dużej powierzchni.
wyświetlacz dotykowy.
• Sprawność znormalizowana:
98% (Hs).
• Klasa4 efektywności
energetycznej:
A.
Pasek świetlny
Lightguide.
• Zakres modulacji do 1:17.
5 Wysokoefektywna pompa
• Duża pojemność wodna, niska częstość startów
obiegowa.
palnika, nawet
przy niewielkim odbiorze ciepła.
6

Przeponowe naczynie wzbiorcze.

Pakiet Vitodens 200-W
11kW + Vitocell 200-V 140 l
W pakiecie z kotłem kondensacyjnym Vitodens 200-W producent oferuje zasobnik wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności 140
l do ciepłej wody użytkowej.
Cena katalogowa pakietu: 14 050 zł netto

• Trwały i efektywny wymiennik ciepła Inox-Radial.
• Palnik MatriX-Plus o wysokiej trwałości dzięki powierzchni promiennika MatriX ze stali szlachetnej.
• Regulator spalania Lambda Pro Plus dla wszystkich
rodzajów gazu.
• Cicha praca wolnoobrotowego wentylatora.
• Wysoki komfort obsługi na 7-calowym kolorowym
wyświetlaczu dotykowym i za pomocą aplikacji mobilnej ViCare.
• Zintegrowany interfejs WLAN do komunikowania się 
z Internetem.
• Panel energetyczny do wizualizacji energii wytworzonej i zużytej.
Lightguide
• Przystosowany do współpracy z instalacją kolektorów
słonecznych.
Lightguide

Nowy, kolorowy, bezramkowy wyświetlacz
dotykowy 7” ze zintegrowanym wskaźnikiem świetlnym Lightguide. Lightguide jest
świecącym paskiem
wykonanym
w technoNowy, kolorowy,
bezramkowy wyświetlacz
dotykowy 7" ze zintegrowanym wskaźnikiem
logii LED, rozciągającym
się na całą szeroświetlnym Lightguide
kość urządzenia. Informuje on użytkownika
w czasie rzeczywistym o ogólnym stanie roboczym urządzenia.
Wskaźnik Lightguide, utrzymany w firmowym kolorze pomarańczowym Viessmann,
ma różne funkcje:
• po włączeniu urządzenia Lightguide
świeci równomiernie
• w trybie gotowości
Lightguide
pulsuje
Lightguide
jest fluoryzującym
parównomiernie skiem świetlnym w technice LED,
rozciągającym mignięciem
się na całą szerokość
• Lightguide potwierdza
nową
urządzenia. Informuje on użytkownika
nastawę na ekranie
dotykowym lub
w czasie rzeczywistym o ogólnym
ze smartfona stanie roboczym urządzenia.
• przy zakłóceniu w pracy urządzenia
Lightguide sygnalizuje
Lightguide miga
aktualny stan roboczy
Wskaźnik Lightguide, utrzymany
w firmowym kolorze pomarańczowym Viessmann, ma różne funkcje:

_

Po włączeniu urządzenia

Viessmann Sp. z o.o.
Lightguide świeci równomiernie.
ul. Karkonoska 65,
Wrocław
_ W53-015
trybie gotowości Lightguide
www.viessmann.plpulsuje równomiernie.
Dowiedz się więcej:
0801 002345
_ Lightguide
potwierdza mignięciem
Komfortowa obsługa wyświetlacza przestawionego na wysokość oczu

_

nową nastawę na ekranie dotykowym lub ze smartfona.
Przy zakłóceniu w pracy urządzenia
Lightguide miga.

rekl ama

sprawnością
0 8 / 2 0 1 9 wynoszącą aż 98%.
Wyróżnia się przy tym niezawodnością
HOME
i trwałością właściwą dla wysokiej
jakościKlasa
stalienergetyczna
szlachetnej.
A oraz zastosowany palnik
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PORT PC:
intensywny rozwój
rynku PC w Polsce
w I połowie 2019 r.
• Liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda w I półroczu 2019
w stosunku do I półrocza 2018 wzrosła dwukrotnie, w przypadku gruntowych
pomp ciepła nastąpił wzrost około 20%.
• W 2019 roku zapowiada się najbardziej dynamiczny wzrost rynku pomp ciepła
w Polsce w historii badań rynku urządzeń.
• Według szacunków PORT PC w programie Czyste Powietrze w nowych budynkach
pompy ciepła stanowią około 30% urządzeń grzewczych.
• Pompy ciepła wpisują się w cele klimatyczne tzw. net-zero i politykę klimatyczną
Unii Europejskiej jako najbardziej efektywna technologia grzewcza.
Będzie to główny czynnik zwiększający sprzedaż tych urządzeń na rynku polskim
w najbliższych latach.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp

Ciepła PORT PC przeprowadziła badania liczby sprzedanych pomp ciepła w Polsce w I półroczu 2019 roku.
Szczególnie widoczne wzrosty widać w segmencie
powietrznych pomp ciepła. W I półroczu rynek pomp
ciepła typu powietrze/woda stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł dwukrotnie w stosunku do sprzedaży w pierwszym półroczu 2018 r.
Bardzo prawdopodobny jest scenariusz wzrostu liczby sprzedaży pomp ciepła tego typu w całym 2019
roku do poziomu około 20 000 szt.

Rynek gruntowych pomp ciepła odnotował wzrost
w I połowie 2019 roku na poziomie blisko 20%, co
oznacza, że w 2019 roku liczba sprzedanych gruntowych pomp ciepła przekroczy 6000 szt.
Cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował wzrost
na poziomie ok. 30%, a w przypadku pomp ciepła
do centralnego ogrzewania o około 60%.
Szczególnie wzrost sprzedaży jest widoczny w segmencie urządzeń o mocy grzewczej poniżej 20 kW.
Jest to prawdopodobnie związane z przyśpieszeniem
działania programu Czyste Powietrze oraz zwiększe-

niem zainteresowania klientów bezemisyjną technologią grzewczą.
W segmencie pomp ciepła do ciepłej wody widać
nieznaczny wzrost sprzedaży na poziomie ok. 1%.
Jest to związane ze wzrostem sprzedaży pomp ciepła do centralnego ogrzewania pomieszczeń, które jednocześnie mogą przygotowywać ciepłą wodę
użytkową w budynkach.
Podobnie jak w 2018 roku, również i w połowie 2019
roku wzrósł też znacznie udział pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych. Na podstawie
odpowiedzi uzyskanych z NFOŚiGW w ramach informacji publicznej w sprawie złożonych wniosków
w programie Czyste Powietrze na dzień 10 maja 2019 r.,
PORT PC szacuje, że aż 30% wniosków o dofinansowanie źródła ciepła w nowo budowanych domach
dotyczy pomp ciepła. Przy obecnym tempie rozwoju rynku w 2019 roku wg szacunków PORT PC, udział
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pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych
będzie wynosił około 25%.
To, co może jeszcze dodatkowo przyspieszyć zmiany
w strukturze sprzedaży urządzeń grzewczych, to fakt,
że od 26 września 2019 r. nastąpi zmiana w etykietowaniu urządzeń grzewczych centralnego ogrzewania.
Na etykiecie energetycznej urządzeń grzewczych pojawi się najwyższa klasa energetyczna A+++. Pompy
ciepła to urządzenia, które charakteryzują się najwyższą klasą energetyczną A++ i A+++ wśród urządzeń
grzewczych oraz najwyższą klasą A+ wśród urządzeń
do podgrzewu wody użytkowej.
Długoterminowo największy wpływ na zwiększenie
stosowanie pomp ciepła będzie mieć polityka klimatyczno-energetyczna i plany dekarbonizacji gospodarek Unii Europejskiej do 2050 r. W każdym z analizowanych wariantów dekarbonizacji udział pomp ciepła
w ogrzewaniu budynków w 2050 roku, zarówno

Zastosowanie pomp ciepła jest najbardziej efektywną drogą wykorzystania energii elektrycznej z OZE
(Źródło: BWP/PORT PC)
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LATEM - UPRAGNIONY CHŁÓD,
ZIMĄ - PRZYJEMNE CIEPŁO

A+++
A++

Etykiety energetyczne urządzeń grzewczych od września 2019 będą uwzględniać najwyższą możliwą
klasę energetyczną A+++ (Źródło: EHPA/ PORT PC)

Pionier w dziedzinie
pomp ciepła

Twórcza
pasja

Szwedzka
jakość

Gruntowa pompa ciepła Thermia Calibra:
technologia inwerterowa w najwyższej formie

nej w „wirtualnym magazynie”. Klienci montujący
układy fotowoltaiczne coraz częściej decydują się
na montaż pomp ciepła i staje się to istotnym czynnikiem wzrostu sprzedaży tych urządzeń. Stąd też
od czerwca 2019 r. PORT PC wspólnie z innymi organizacjami zrzeszonymi w Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE
rozpoczęły kampanię informacyjną „Dom bez rachunków” promującą budynki plus-energetyczne
z pompami ciepła, fotowoltaiką i wentylacją z odzyskiem ciepła. Kampania skierowana jest do osób,
które zamierzają budować dom w najbliższej przyszłości oraz instalatorów, architektów i branżystów.
Jednym z elementów kampanii jest poradnik „Dom
bez rachunków”, który można pobrać ze strony:
www.dombezrachunkow.com.
Źródło: PORT PC

Zmniejsza zużycie energii
nawet o 80%

7
12

Dwa modele:
Calibra 7 (1,5 - 7 kW)
Calibra 12 (3 - 12 kW)

Technologia inwerterowa
– płynnie dostosowuje
moc do zapotrzebowania

Najlepsza w produkcji
ciepłej wody
w swoim segmencie
(technologia TWS)

Idealna do nowych domów
jak i modernizowanych

Wyjątkowo cicha praca
- 28 dB (A) do 46 dB (A)

poland.thermia.com
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w ogrzewaniu budynków, jak i w systemach ciepłowniczych będzie kluczowy. Technologia pozwala na włączenie w integrację sektorów produkcji i zużycia energii,
jest najbardziej efektywną. Zapewnia przekazywanie
ponad 70% udziału ciepła jako OZE oraz pozwoli docelowo na pełną i efektywną dekarbonizację ciepła
w budynkach w ramach połączenia sektorów produkcji i zużycia energii.
Wg zapowiedzi Komisji Europejskiej główny strumień
wsparcia finansowego w nowej perspektywie budżetowej UE w latach 2021-2027 będzie skierowany na
efektywność energetyczną budynków modernizowanych i nowych.
Wzrost sprzedaży układów fotowoltaicznych i istniejący system opustów, powoduje duże zainteresowanie klientów pompami ciepła jako odbiornikami
wyprodukowanej i zgromadzonej energii elektrycz-

WYKORZYSTAJ ENERGIĘ
Z GRUNTU DLA TWOJEGO DOMU

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

Najtańsza
klimatyzacja chłodzenie pasywne
lub aktywne
(opcjonalnie)
Online
- sterowanie
przez internet
Szwedzka jakość
i skandynawski
design
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Regudis W-HTE – nowa generacja węzłów
Mieszkaniowe węzły cieplne Oventrop
Mieszkaniowe węzły cieplne znajdują zastosowanie w apartamentowcach wakacyjnych, czy budynkach
mieszkalnych, w których mieszkania używane w sposób ciągły sąsiadują z tymi używanymi w trybie
tzw. najmu krótkoterminowego (w pensjonatach, apartamentach na wynajem). Świetnie sprawdzają się
też w zwykłych budynkach wielorodzinnych, ze względu na wygodę rozwiązania dla obu stron
(mieszkańca i administratora) i jego istotne zalety w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami.

Mieszkaniowe węzły cieplne Regudis W Oven-

trop pośredniczą w zaopatrywaniu poszczególnych mieszkań w ciepło do ogrzewania oraz w ciepłą i zimną wodę pitną. Nowy system pozwala
uprościć rozliczenie kosztów eksploatacji oraz pełną kontrolę użytkownika nad kosztami i temperaturą w mieszkaniu. Sezon grzewczy (grzanie) można rozpocząć i zakończyć w dowolnie wybranym
momencie.
Odcięcie instalacji grzewczej oraz regulację temperatury zasilania lokalu umożliwia zawór strefowy

z termostatem elektronicznym, doregulowanie
ilościowe w pomieszczeniach należących do jednego lokalu – termostaty
grzejnikowe.
Możliwość włączenia mieszkaniowych węzłów cieplnych do układów wykorzystujących energię solarną
wpisuje się w nowe trendy prawne, wymagające
wykorzystania w systemie energii ze źródeł odnawialnych. Wymagany do zasilania układu zasób
energii cieplnej magazynowany jest w buforze, ulokowanym z reguły centralnie w węźle cieplnym lub
kotłowni. Stabilizującym elementem systemu jest
dyżurna wytwornica ciepła – np. kocioł (gazowy,
olejowy, stałopalny itd.) – lub np. miejska sieć ciepłownicza. Podgrzew wody do celów użytkowych
zachodzi w tzw. trybie przepływowym w wymienniku węzła mieszkaniowego ulokowanego bezpośrednio w mieszkaniu lub w jego najbliższym sąsiedztwie
(np. w szachcie na klatce schodowej).

Korzyści dla administratora:
· koszt instalacji niższy niż w przypadku użycia tzw.
wisielców (term gazowych i kotłów);
· niższy koszt instalacji (3 rury do mieszkania zamiast 5);
· redukcja strat ciepła na przesyle (temperatura zasilania rzędu 60-65°C i powrotu 20-30°C obniża średnią temperaturę układu i zmniejsza jej różnicę względem temperatury otoczenia);
· centralne zaopatrzenie w energię cieplną – możliwość wpięcia do układu źródeł odnawialnych;
· jeżeli objętość rury łączącej wymiennik z wylewką
nie przekracza 3 litrów, nie ma konieczności wykonania cyrkulacji c.w.u.;
· instalacja nie podlega okresowej kontroli sanitarnej pod kątem zapobiegania legionelli;
· układ pozwala uniknąć magazynowania ciepłej
wody i strat ciepła z tym związanych;
· niska temperatura powrotu;
· orurowanie węzła i wymiennik wykonane ze stali
nierdzewnej;
· węzeł zmontowany jest fabrycznie i sprawdzony
pod kątem szczelności oraz funkcjonalności;
· specjalna konstrukcja węzła i dopasowana hydraulika
połączeń obniża ryzyko zakamienienia wymiennika;
· niskie koszty eksploatacji i konserwacji.

Korzyści dla użytkownika:
· możliwość indywidualnego nastawiania temperatury w obrębie własnego lokalu;
· higieniczny, oszczędny tryb pracy;
· kontrola kosztów ogrzewania i wody dzięki możliwości zabudowy i integracji wodomierza i ciepłomierza do indywidualnego rozliczenia zajmowanego lokalu;
· uproszczony tryb rozliczenia;
· możliwość wysterowania układu (m.in. zaprogramowania okresów osłabienia nocnego lub trybu urlopowego) z wykorzystaniem lokalnego sterownika lub
aplikacji na smartfonie;
· estetyczne obudowy ułatwiające wizualne dopasowanie do otoczenia;
· podwyższenie komfortu związane m.in. z możliwością włączenia i wyłączenia ogrzewania mieszkania
w dowolnym czasie.

Regudis W-HTE – węzeł nowej
generacji
Najnowszym produktem w rodzinie Regudis W Oventrop jest elektroniczny mieszkaniowy węzeł cieplny
Regudis W-HTE. Jego konstrukcja i funkcjonalność
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Dlaczego Regudis W-HTE?
Cechy nowego produktu wymagające uwypuklenia i krótkiego komentarza:
• wydatki normatywne ciepłej wody uzyskiwane
z węzłów dla poszczególnych poziomów mocy
(12, 18 i 25 litrów/min) deklarowane są już dla
temperatury zasilania układu przekraczającej o
zaledwie 5oC (ΔT = 5 K) ustawioną na wylewce
temperaturę wody użytkowej! Tak spektakularny rezultat osiągnięto dzięki zastosowaniu nowoczesnego, asymetrycznego wymiennika płytowego przy jednoczesnej rezygnacji z hydraulicznie
„opornego” regulatora ilościowego, odpowiadającego w dotychczasowych produkowanych węzłach za przełączanie trybów pracy z ogrzewania na podgrzew wody użytkowej. Tę rolę przejął
w nowej wersji zawór przełączający ze specjalnym napędem, sterowanym z użyciem zaawansowanego układu elektronicznego. Nowy układ
generuje wielokrotnie niższe starty hydrauliczne
i pozwala na znaczne podniesienie wydajności.
Ten sam układ odpowiada za utrzymanie stałego

jest odpowiedzią na oczekiwania projektantów, administratorów i inwestorów specjalizujących się we
wznoszeniu i eksploatacji wielorodzinnych budynków
mieszkalnych. Wśród najbardziej pożądanych funkcji
węzła nowego typu była możliwość implementacji
urządzeń w systemach niskotemperaturowych przy

zachowaniu wszystkich standardów higienicznych
w aspekcie zagrożeń związanych np. z legionellą.
Węzeł mieszkaniowy Regudis W-HTE zdecydowanie
podnosi standardy dla tego typu rządzeń. Umożliwia szybszą i dokładniejszą regulację temperatury,
zwiększając jednocześnie poziom higieny w procesie

przygotowania ciepłej wody. Wyróżnia się optymalnym przystosowaniem do użycia w systemach niskotemperaturowych (np. w kombinacji z pompą ciepła),
wysoką sprawnością wymiany ciepła i niskimi stratami hydraulicznymi, a wszystko to o obrębie kompaktowej konstrukcji z bogatym wyborem opcjonalnego osprzętu. Prostymi środkami można ten węzeł
skomponować „pod klienta”, optymalizując układ
grzewczy w budynku.
Nowy węzeł jest odpowiedzią na wiele problemów,
z którymi zmagają się polscy inwestorzy wznoszący budynki z zastosowaniem mieszkaniowych węzłów cieplnych. Wobec logicznego niedopasowania

ciśnienia różnicowego (15 kPa) dla obiegu grzewczego w mieszkaniu, ograniczającego ryzyko wystąpienia szumów na zaworach grzejnikowych;
• nowy węzeł ma znacznie mniejszy apetyt na
ciśnienia dyspozycyjne. Po pierwotnej stronie
grzewczej (od strony budynku) wystarczy mu
15 kPa (max. 0,2 MPa). Ciśnienie wymagane
w instalacji wody zimnej również jest niższe niż
w obecnie stosowanych urządzeniach, a jego wysokość dobrać można wg diagramów udostępnionych przez producenta;
• opcjonalne zastosowanie wymiennika z powłoką krzemową podnosi odporność urządzenia na
ewentualne odkładanie się kamienia i osady na
obu stronach (pierwotnej i wtórnej), co ma pozytywny wpływ na wydajność urządzenia i obniżenie kosztów konserwacji w długim okresie eksploatacji;
• od strony elektrycznej układ pracuje na zasadzie plug&play przy zwykłym napięciu sieciowym
(230 V).

tego typu instalacji do uogólniających uregulowań
zawartych w dokumencie normatywnym „Wymagania techniczne” muszą oni rozwiązywać dość
okrężną drogą problem wydajności w okresie letnim. Problem powszechny – a Oventrop proponuje
urządzenie, które w znacznym stopniu go rozwiązuje. Mamy nadzieję, że nowe rozwiązanie zachęci do
stosowania mieszkaniowych węzłów cieplnych na
obszarach, gdzie z tego względu dotychczas ich nie
projektowano (np. w stolicy). Doradcy techniczni
Oventrop pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie wyjaśnień, konsultacji i wsparcia na każdym
etapie inwestycji.
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Czy projekty wiatrowe wypełnią
koszyk aukcyjny w 2019 r.?
Na podstawie bazy danych „Projekty wiatrowe w Polsce – aktualizacja maj 2019”

Ubiegłoroczne aukcje OZE potwierdziły, że ener-

gia wiatrowa jest najtańszą technologią OZE na polskim rynku energetycznym. Pomimo, że cena referencyjna dla instalacji wiatrowych wynosiła 350 zł/MWh,
to wygrały projekty wiatrowe o cenach od ok. 157 zł/
MWh do 216 zł/MWh. W sumie aukcję wygrało 31 ofert,
złożonych przez 23 inwestorów z projektami wiatrowymi o łącznej mocy szacowanej na 1,1 GW. W aukcji
zakontraktowano łącznie (na okres 15 lat) prawie
42 TWh energii elektrycznej, co stanowiło ponad 93%
maksymalnej (zamówionej przez rząd) ilości energii
elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w tej aukcji (dla porównania – w aukcji dla instalacji o mocy poniżej 1 MW – gdzie wygrywa fotowoltaika – zakontraktowano tylko 51% procent zamówionych wolumenów).

Projekty wiatrowe w ustawie OZE
Dla energetyki wiatrowej przygotowywana jest potężna aukcja (na grudzień), w której łączna moc nowych
projektów wiatrowych, które zdobędą kontrakty na sprzedaż energii po
gwarantowanej cenie w okresie 15 lat,
może sięgnąć 2,5-3 GW (koszyk aukcyjny dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW).

Ustawa OZE, która w lipcu została przegłosowana przez Sejm, wskazuje na dodatkowe preferencje dla energetyki wiatrowej m.in. wydłużony okresu realizacji inwestycji wiatrowych z 24 miesięcy do
33 miesięcy, pozwolenia na budowę wygasają zgodnie z zasadami ogólnymi w Prawie budowlanym, ale
nie wcześniej niż 16 lipca 2021 r., czy też przedłużenie terminów obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE do 30 czerwca
2021 r. z możliwością przedłużenia. Właśnie analiza
warunków przyłączenia do sieci i umów przyłączeniowych (z dodatkową informacją o pozwoleniach
budowlanych) stanowi podstawę tworzenia przez
IEO bazy danych projektów wiatrowych, które mogą
wziąć udział w systemie aukcyjnym, w tym w planowanej na grudzień aukcji.

Baza projektów wiatrowych
na terenie Polski
Baza projektów wiatrowych na terenie Polski wskazuje na 570 projektów,
wśród których 90% ma zawarte umowy przyłączeniowe z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych (OSD) lub Operatorem Sieci Przesyłowej (PSE).
W bazie danych IEO „Projekty wiatrowe

w Polsce 2019” jest kilkaset aktualnych projektów wiatrowych o łącznej
mocy przyłączeniowej ponad 8 GW.
Dla ponad połowy aktualnych projektów (około 300)
IEO zidentyfikował inwestorów oraz odnaleziono informacje o etapie zaawansowania tych projektów
(do etapu pozwolenia budowlanego, które będzie
w zasadzie formalnym/twardym warunkiem udziału w tegorocznych aukcjach). Na podstawie analizy
bazy danych można wyróżnić 56 projektów na najbardziej zaawansowanym etapie. Wśród nich zidentyfikowano 2 projekty wiatrowe o mocy około 57 MW
będące już w trakcie budowy (istnieje duże prawdopodobieństwo, że – w świetle dokonanej przez Sejm
nowelizacji ustawy o OZE, która dopuszcza do systemu aukcyjnego projekty już zrealizowane – będą to
tegoroczne projekty aukcyjne) oraz 10 projektów po
aukcji OZE w 2018 r. o mocy 850 MW. W pełni zidentyfikowane projekty gotowe do realizacji w systemie
aukcyjnym dają w sumie (na koniec marca 2019) ok.
1,54 GW. Nie są to wszystkie projekty, ale margines
niedoszacowania nie jest większy niż 20-30%. Już teraz zdecydowana większość projektów (78%) z całości zakontraktowanej mocy (1100 MW) w III aukcji
(ale pierwszej nakierowanej na farmy wiatrowe) została w pełni zidentyfikowana i tylko 22% wszystkich

projektów umyka statystyce prowadzonej przez IEO
(baza danych „Projekty wiatrowe w Polsce 2019”)
i pełnej identyfikacji ich właścicieli. W aktualnej analizie projektów wiatrowych opartej na bazie danych
„Projekty wiatrowe w Polsce 2019”, uwzględnione
zostały też po raz pierwszy projekty morskiej energetyki wiatrowej (off-shore).
Pełna informacja prasowa na stronie IEO: kliknij

Rozkład przestrzenny projektów
wiatrowych przedstawiony na mapie
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Kotłownia schowana w szafce
Rozwiązanie OTTONE na miarę najnowocześniejszych domów jednorodzinnych
Łukasz Biernacki

Obecnie coraz częściej kotłownia w budynkach jednorodzinnych to pomieszczenie wielofunkcyjne. Służy dodatkowo jako
pralnia, suszarnia lub prasowalnia. Często brak jest kotłowni, a źródło ciepła umieszczone jest w kuchni lub łazience. Istotne
w tego typu pomieszczeniach jest tzw. „czyste” źródło ciepła, którym przeważnie jest kocioł gazowy lub pompa ciepła.
Ważne jest także, aby zajmowało ono jak najmniej miejsca, a instalacja wraz z osprzętem była maksymalnie zamaskowana.
Firma Ottone wyszła naprzeciw oczekiwaniom rynku i już dwa lata temu wprowadziła do oferty gotowe moduły hydrauliczne.
Oprócz swojej kompaktowej konstrukcji idealnie współpracują z nowoczesnymi kotłami gazowymi. Dzięki temu temperatura
powrotu do kotła jest odpowiednio niska (maksymalnie wykorzystujemy zjawisko kondensacji), a cały układ pracuje stabilnie
bez nagłych skoków temperatury. Ottone posiada w swojej ofercie dwa rozwiązania. Oprócz wspomnianej wcześniej swojej
wyjątkowej funkcjonalności bardzo mocno upraszczają instalatorowi wykonanie samej kotłowni.

Moduł hydrauliczny NOVAZONE

Moduł hydrauliczny NOVAZONE z trzema
strefami grzewczymi

Moduł hydrauliczny NOVACOND z dwiema
strefami grzewczymi

Pierwszym z nich jest moduł hydrauliczny NOVAZONE
składający się ze sprzęgło-rozdzielacza oraz z maksymalnie trzech w pełni uzbrojonych grup pompowych.
Całość zabudowana jest w szafce natynkowej z możliwością zabudowy podtynkowej. Jeśli chodzi o zastosowane grupy pompowe, moduł można dowolnie konfigurować. Dostępne są trzy rodzaje grup pompowych:
bez zmieszania, ze zmieszaniem opartym na zaworze
3-drogowym z siłownikiem oraz ze zmieszaniem opartym na zaworze termostatycznym. Firma Ottone proponuje 11 podstawowych konfiguracji i dodatkowo
możliwość produktu na zamówienie. Aby maksymalnie
uprościć montaż urządzenia w instalacji, zestaw zawiera już zawory kulowe, odpowietrznik, zawory zwrotne
na powrotach z instalacji oraz pompy obiegowe. Wymiar i kolor szafki dopasowany jest do większości kotłów gazowych. Moduł hydrauliczny Ottone montuje się

Główny moduł sterowania strefami
grzewczymi współpracujący ze źródłem
ciepła i z termostatami pokojowymi zapewnia
niezależne sterowanie poszczególnymi
strefami grzewczymi. Dzięki temu cały system
grzewczy pracuje stabilnie, a temperatura
czynnika grzewczego regulowana jest
automatycznie w zależności od temperatury
zewnętrznej

Termostat pokojowy tygodniowy
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pracuje stabilnie. Powoli zwiększa swoją moc przy
podwyższonym zapotrzebowaniu na ciepło i analogicznie łagodnie obniża moc po osiągnięciu ustawionych parametrów. Cała instalacja podzielona jest na
strefy grzewcze (jedna grupa – jedna strefa), dzięki
czemu można nimi sterować osobno. Przykład takiego zastosowania to system grzewczy, w którym każda kondygnacja budynku to oddzielna strefa. Wiadomo, że największe straty ciepła będą zawsze na
ostatniej kondygnacji, dlatego warto zwiększyć tam
parametr czynnika grzewczego w porównaniu do po-

   

Co zyskujemy, stosując takie rozwiązanie? Zestaw
zawiera sprzęgło hydrauliczne, zatem instalacja nie
wymaga równoważenia hydraulicznego, a kocioł

zostałych. Inny przykład to instalacja mieszana zawierająca zarówno grzejniki, jak i ogrzewanie podłogowe. Różne typy ogrzewania i różne parametry
pracy – przy zastosowaniu modułu z dwoma strefami nie ma z tym żadnego problemu.
Kolejną bardzo ważną zaletą modułów Ottone jest
to, że mają wbudowane dodatkowe wysokowydajne
pompy Grundfos UPM3. Obecnie te w kotłach gazowych są niekiedy o zbyt małej wydajności, żeby obsłużyć większą instalację podłogową. Konieczne jest
zatem stosowanie dodatkowych pomp.









   

bezpośrednio pod kotłem gazowym, dzięki czemu
oszczędza się miejsce i umożliwia schowanie całej kotłowni w niewielkiej szafce o wymiarach 45x50x16 cm.
Szafka zamykana jest na specjalny kluczyk, co ogranicza dostęp np. małym dzieciom. Moduły hydrauliczne
Ottone mają maksymalną moc do 35 kW i dedykowane są głównie do domów jednorodzinnych.
















     








     



 



 


























 































































































































 






























































Schemat instalacji modułu Novazone z trzema strefami grzewczymi
we współpracy z kotłem gazowym i systemem sterowania pogodowego

Schemat instalacji modułu Novacond z dwiema strefami grzewczymi
we współpracy z kotłem gazowym i systemem sterowania pogodowego
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Moduł hydrauliczny NOVACOND
– do mniejszych instalacji
Drugie rozwiązanie, które proponuje firma Ottone to
moduł hydrauliczny NOVACOND dedykowany do
mniejszych instalacji – maksymalnie do 20 kW. Różni się od poprzedniego urządzenia tym, że nie ma
sprzęgła hydraulicznego i typowego rozdzielacza kotłowego. Rolę sprzęgła pełni zawór mieszający sześciodrogowy z siłownikiem oraz by-pass różnicy ciśnienia. Ze względu na swoją innowacyjność należy
tutaj zwrócić szczególną uwagę na zasadę działania.
Zestaw jest w stanie obsłużyć dwie strefy grzewcze:
wysoko- i niskotemperaturową. Pierwsza strefa wykorzystuje pompę znajdującą się w kotle i tak naprawdę od niej zależy, ile odbiorników jest w stanie
obsłużyć. Druga strefa to pompa podmieszania oraz
zawór sześciodrogowy z siłownikiem 3-punktowym
(taki sam siłownik, jak w zaworze trzydrogowym).
W zaworze mieszają się ze sobą trzy strumienie: woda
powracająca ze strefy wysokotemperaturowej, jeżeli zajdzie potrzeba – woda bezpośrednio z kotła oraz
woda powracająca z ogrzewania podłogowego.
W ten sposób powstaje woda zmieszana o określonej temperaturze, która trafia do ogrzewania podłogowego. Równoważenie instalacji odbywa się poprzez dodatkowe drogi zaworu: jedną, podpiętą do
by-passa różnicy ciśnienia, drugą – do powrotu do
kotła. Moduł NOVACOND powtórnie wykorzystuje
wodę wracającą ze strefy wysokotemperaturowej
po to, by jeszcze bardziej ją schłodzić i zapewnić odpowiednie parametry dla kotła kondensacyjnego.
Można zatem śmiało powiedzieć, że to rozwiązanie
dedykowane jest dla kotłów kondensacyjnych. Różnica temperatury pomiędzy zasilaniem a powrotem
do kotła może wynieść nawet 30°C, można zatem
zwiększyć parametr na zasilaniu kotła gazowego bez
obawy, że nie dojdzie do pełnej kondensacji (skroplenia) pary wodnej. Dużą zaletą jest również aspekt
ekonomiczny, ponieważ zestaw bez sprzęgło-rozdzielacza jest tańszy.
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Komfovent RHP – centrala
wentylacyjna inna niż wszystkie
Poznaj wyjątkowe urządzenie na rynku HVAC
Paweł Bocian

Wdrożenie od 1 stycznia 2016 roku postanowień Dyrektywy w sprawie
Ekoprojektu (EcoDesign), tj. rozporządzeń Komisji UE nr 1253/2014 i 1254/2014
sprawiło, że producenci urządzeń wentylacyjnych są niejako zmuszeni
przepisami do stosowania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań nie tylko, by
zapewnić jak najwyższą jakość oferowanych produktów, ale również by wyróżnić
się spośród wielu dostawców. Efektem tego jest fakt, że coraz częściej na polskim
rynku spotkać można centrale wentylacyjne, w których jako jeden z elementów
służących do odzysku ciepła stosuje się pompę ciepła. Takie rozwiązanie zyskuje
coraz większą popularność z kilku powodów, o czym poniżej.

Idea pompy ciepła w centralach wentylacyjnych

Skąd się bierze ów sukces central wentylacyjnych
ze zintegrowaną pompą ciepła Komfovent RHP?
Po pierwsze, dynamiczny rozwój branży chłodniczej sprawia, że koszty pompy
ciepła stają się coraz niższe. Stosowanie coraz nowocześniejszych czynników
chłodniczych wpływa na lepszą sprawność takiego układu,
same czynniki chłodnicze są też bardziej

Panel sterowania zintegrowanej
automatyki sterowania C5

przyjazne dla środowiska, co dodatkowo wpływa pozytywnie na zainteresowanie takimi rozwiązaniami.
Drugim powodem jest fakt, że zastosowanie zintegrowanej pompy ciepła jest rozwiązaniem wyjątkowo wygodnym. Urządzenie Komfovent RHP jest już
przygotowane do pracy: wyposażone w sprężarkę,
z odpowiednio poprowadzonymi liniami freonowymi,
wypełnione czynnikiem chłodniczym, ze zintegrowaną nowoczesną automatyką sterowania C5. Wpływa
to zarówno na wyższy komfort codziennej pracy, jak
i na niższe koszty montażu. Do uruchomienia centrali wentylacyjnej ze zintegrowaną pompą ciepła nie potrzeba uprawnień, które wymagane są
w standardowych rozwiązaniach klimatyzacyjnych,
by zachować ważną gwarancję na urządzenie.
Jedną z przewag central wentylacyjnych Komfovent RHP

ze zintegrowaną pompą ciepła jest również kwestia
miejsca potrzebnego do montażu. W typowych instalacjach chłodniczych należy bowiem przewidzieć
przestrzeń potrzebną na zainstalowanie agregatu
skraplającego, czy na poprowadzenie przewodów
miedzianych. W tym przypadku cały układ wbudowany jest w urządzenie. Dodatkowym atutem jest
fakt, iż na ścianie budynku nie trzeba mocować skraplacza. Ten argument jest niezastąpiony tam, gdzie
budynek objęty jest nadzorem konserwatora zabytków, czy po prostu klient nie chce szpecić ściany zewnętrznej agregatem.

zintegrowana pompa ciepła umieszczona po obu
stronach wymiennika odzysku ciepła. Takie rozwiązanie ma szereg zalet. Przede wszystkim, powietrze
dostarczane jest na parowacz po przejściu przez obrotowy wymiennik ciepła, co sprawia, że wymagana

Innowacyjne rozwiązanie Komfovent – pompa ciepła po obu stronach wymiennika ciepła
Opcją, którą znaleźć można w ofercie Komfovent, jest

Rozwiązanie Komfovent - zintegrowana pompa ciepła po
obu stronach wymiennika
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Tryb chłodzenia

Tryb grzania
moc pompy ciepła może być znacząco mniejsza.
Z kolei skraplacz w trybie grzania nie jest narażony na niską temperaturę (powietrze także najpierw
przepływa przez wymiennik ciepła). W praktyce oznacza to, że układ nadal pracuje nawet przy wyjątkowo niskiej temperaturze zewnętrznej. Bardzo korzystnie przedstawia się również kwestia zużycia
energii całej centrali. Dla zintegrowanej pompy ciepła po obu stronach wymiennika odzysku ciepła zu-

W przypadku rozważania zakupu urządzenia,
które powinno jednocześnie schładzać ciepłe
powietrze w lecie oraz dogrzewać chłodne powietrze zimą warto zastanowić się nad wyborem centrali wentylacyjnej z pompą ciepła po
obu stronach wymiennika. Niskie zużycie energii
oraz niewielkie koszty inwestycyjne, instalacja
przygotowana fabrycznie oraz doskonałej jakości podzespoły, a także bogaty wybór urządzeń
sprawiają, że centrale wentylacyjne Komfovent
RHP znajdą zastosowanie w wielu aplikacjach.

życie energii układu wynosi odpowiednio 2,66 kW
w trybie grzania oraz 2,67 kW w trybie chłodzenia.
Zużycie energii dodatkowo zostało ograniczone dzięki zastosowaniu sprężarek inwerterowych o płynnej
regulacji mocy.
W przedstawionym na rysunku przykładzie przyjęto
dla grzania temperaturę wewnętrzną 20°C, zewnętrzną -10oC, dla chłodzenia temperaturę wewnętrzną
22oC, zewnętrzną 32°C, przepływ powietrza wynosi
2000 m3/h przy 250 Pa sprężu dyspozycyjnego, natomiast temperatura powietrza nawiewanego do
pomieszczeń wynosi 22°C dla grzania oraz 18°C dla
chłodzenia.
Zintegrowana pompa ciepła – zasada działania
W centralach wentylacyjnych Komfovent RHP wykorzystano rewersyjne pompy ciepła. Dzięki takiemu
rozwiązaniu w jednym urządzeniu realizujemy zarówno funkcję grzania, jak i chłodzenia.
Powietrze zewnętrzne w pierwszej kolejności przepływa przez obrotowy wymiennik ciepła. Ze względu na
fakt, iż temperatura powietrza w pomieszczeniu jest
niższa niż temperatura zewnętrzna, wymiennik obrotowy odzyskuje część chłodu, sprawiając, że powietrze zewnętrzne ma niższą temperaturę. Dzięki temu
niższa jest również temperatura skraplania. W rezultacie pobór mocy elektrycznej sprężarki jest mniejszy w porównaniu do typowego rozwiązania, jakim
jest zastosowanie agregatu zewnętrznego współpracującego z kanałową chłodnicą powietrza. Biorąc również pod uwagę fakt, iż wykorzystano sprężarki inwerterowe, które dostosowują aktualną moc
do zapotrzebowania, zużycie energii zostaje dodatkowo ograniczone.
Zasada działania centrali wentylacyjnej Komfovent
RHP w trybie grzania jest analogiczna.
Po przestawieniu się zaworu 4-drogowego na tryb
grzania, parowacz i skraplacz zamieniają się funkcjami. Powietrze zewnętrze po przejściu przez wymiennik ciepła, działający w tym wypadku w sposób standardowy, zostaje ogrzane przez cieplejsze powietrze

wywiewane z pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu wysokosprawnego wymiennika ciepła odzyskana zostaje znaczna część energii. W drugim etapie energia odzyskiwana jest przez pompę ciepła. Zintegrowana,
fabryczna automatyka sterowania centrali obsługująca pompę ciepła reguluje również temperaturę powietrza dostarczanego do pomieszczeń.
Oba powyższe rozwiązania charakteryzują się doskonałymi parametrami stosunku włożonej energii
elektrycznej do uzyskanej energii cieplnej lub chłodniczej. Zapewnia to doskonałe parametry powietrza przy jednoczesnych niskich kosztach eksploatacyjnych.
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Obejrzyj film
o Komfovent RHP

Wyłącznym dystrybutorem Komfovent
w Polsce jest Ventia sp. z o.o.

Typoszereg central wentylacyjnych Komfovent RHP: 400V, 600U, 800U, 1300U, 1500U

Typoszereg central wentylacyjnych Komfovent RHP PRO
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Nowy Geberit DuoFresh
– trwałe usuwanie zapachów
Skuteczniejszy niż odświeżacze powietrza
Jeśli nie chcemy znosić nieprzyjemnych
zapachów pozostawionych przez
osoby korzystające z toalety ani
samemu ich zostawiać, najlepszym
rozwiązaniem jest natychmiastowe ich
usunięcie i zneutralizowanie.
Nowy moduł Geberit DuoFresh
doskonale spełnia powyższe zadanie,
a dodatkowo realizuje kilka innych funkcji.
Pasuje do wszystkich spłuczek Geberit
Sigma i pozwala na wybór różnorodnych
opcji przycisku spłukującego.
Moduł można również zamontować
w większości spłuczek podtynkowych
firmy Geberit zamontowanych w ciągu
ostatnich dziesięciu lat, pod warunkiem
posiadania połączenia sieciowego.
Moduł Geberit DuoFresh umożliwia montaż odciągu nieprzyjemnych zapachów w łazience,
można go zamontować z każdą spłuczką podtynkową z rodziny Geberit Sigma

Moduł Geberit DuoFresh wyciąga powietrze

bezpośrednio z ceramicznej miski ustępowej przez
tę samą rurę, przez którą woda spływa do miski. Jest
on dzięki temu niezwykle skuteczny, ponieważ zapobiega rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów w całej łazience i sprawia, że stosowanie

odświeżaczy powietrza, zapałek, otwieranie okien
itp. staje się zupełnie niepotrzebne. Dzięki czujnikowi zbliżeniowemu odciąg nieprzyjemnych zapachów
zawsze włącza się automatycznie, gdy tylko ktoś
usiądzie na miskę ustępową. Odciąg do usuwania
nieprzyjemnych zapachów jest zatem doskonałym

rozwiązaniem do zastosowania w toalecie dla gości.
Układy elektroniczne modułu, w tym również wentylator i filtr, są montowane przez fachowca za przyciskiem spłukującym. Dzięki specjalnemu mechanizmowi płytkę przycisku spłukującego można przesunąć
na bok jednym ruchem dłoni, zapewniając łatwy dostęp do pojemnika na kostki higieniczne, a także do
ceramicznego filtra o strukturze plastra miodu, który należy okresowo wymieniać.

Moduł DuoFresh tworzą: przycisk Sigma, filtr ceramiczny
oraz pojemnik na kostki higieniczne oraz oświetlenie
orientacyjne

Moduł DuoFresh ma dyskretne podświetlenie orientacyjne,
wskazujące drogę w przypadku korzystania toalety
w porze nocnej
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Moduł Geberit DuoFresh zapewnia dodatkowy
komfort dzięki ledowemu oświetleniu orientacyjnemu. Znajduje się ono za płytką przycisku spłukującego i emituje do pomieszczenia dyskretne
światło – idealne podczas nocnej wizyty w toalecie. Oświetlenie orientacyjne jest wraz z wentylatorem wyciągowym włączane i wyłączane przez
czujnik zbliżeniowy.

Przycisk należy przesunąć w bok, aby dostać się
do modułu

Jednym ruchem można wyjąć filtr ceramiczny,
który ma strukturę plastra

– Oczywiście najłatwiej jest dołączyć moduł Geberit
DuoFresh podczas montażu instalacji kanalizacyjnej
w trakcie budowy lub remontu łazienki – mówi Małgorzata Rycaj-Dąbrowska, product manager odpowiedzialny za systemy instalacyjne w Geberit. Jednak, z wielu powodów, często nie robi się tego, mimo
że użytkownicy posiadający nową, a zarazem nowoczesną łazienkę z pewnością doceniają zalety komfortu korzystania z niej, oddychając bezwonnym, świeżym powietrzem.

Moduł ma również pojemnik na kostki
higieniczne, dzięki niemu spłukiwana woda
barwi się na niebiesko i wydziela przyjemny,
świeży zapach
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Skawina otrzyma dofinansowanie
z programu StopSmog
28 czerwca 2019 r. na konferencji burmistrz Miasta i
Gminy Skawina Norbert Rzepisko podpisał porozumienie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii o współfinansowaniu w ramach programu
StopSmog, termomodernizacji 300 budynków jednorodzinnych w latach 2019-2022. Skawina otrzyma w jego ramach 11,1 mln zł rządowej dotacji na
projekt wart 15,9 mln zł. Rządowe dofinansowanie
(z Funduszu Termomodernizacji i Remontów) wynosi 70% kosztów inwestycji.
Gmina Skawina w związku ze złą jakością powietrza,
w konsekwencji realizuje kilka instrumentów wspomagających mieszkańców w zakresie likwidacji pyłowych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych
na rzecz niskoemisyjnych/bezpyłowych.
Inwestycje w ramach programu StopSmog będą realizowane przez wykonawców wyłanianych w ramach
postępowań o zamówienie publiczne, a następnie
nadzorowanych i rozliczanych bezpośrednio przez
Gminę Skawina. Gmina zagwarantuje realizację celów termomodernizacji. Nowy instrument pomocy dedykowany jest w szczególności osobom, które nie zawnioskują o środki w ramach programów:
JAWOR lub Czyste Powietrze z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy i samodzielności w realizacji takich inwestycji. Realizacja projektu „Laboratorium
Skawina” pokazała zasadność realizacji zadania,
w którym gmina przejmuje ciężar odpowiedzialności
za poprawność realizacji w tym nadzoru inwestycji.
Program StopSmog ogłosił premier Mateusz Morawiecki 22 lutego 2018 r. na konferencji prasowej
w KPRM. Cele programu to ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych
dzięki wymianie przestarzałych kotłów i pieców oraz

jednoczesna poprawa ich efektywności energetycznej poprzez termomodernizację. Program przewiduje wsparcie osób dotkniętych ubóstwem energetycznym, które nie są w stanie same sfinansować
wydatków na te cele. Wsparcie obejmuje gospodarstwa domowe z miast do 100 000 mieszkańców
z powietrzem o najgorszej jakości.
Program będzie realizowany do 2024 r. przy wykorzystaniu pieniędzy z Funduszu Termomodernizacji
i Remontów, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Łączny budżet programu to ponad
1,2 miliarda zł. Beneficjenci programu mogą liczyć
nawet na sfinansowanie w ich domach wymiany
kotłów i pieców oraz termomodernizacji w 100% ze
środków budżetu państwa, gminy czy województwa.
Na tej samej konferencji porozumienie z rządem podpisał także samorząd woj. śląskiego, który w jego ramach wesprze finansowo śląskie miasta, ubiegające
się o dotacje z programu StopSmog. Te śląskie miasta, które złożą wniosek o rządowe dotacje z programu StopSmog, będą mogły ubiegać się również
o dofinansowanie – na ten sam cel (te same projekty) –
z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego. W programie StopSmog będzie dla nich zarezerwowane prawie 150 mln zł, a w śląskim RPO – ponad
60 mln zł (15 mln euro). W tym celu obecne władze samorządu woj. śląskiego zmieniły kształt swego RPO,
bo wcześniej nie przewidywał on puli środków na redukcję zanieczyszczenia powietrza (tak samo było
w pozostałych regionach z wyjątkiem Małopolski).
Więcej informacji na portalach:
- gov.pl kliknij
- gminaskawina.pl kliknij
- samorzad.pap.pl kliknij
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Eksploatacja instalacji solarnych
a zastosowane medium
Czynniki solarne: rodzaje, charakterystyka i zastosowanie
Rafał Januszkiewicz

Krążący w instalacji kolektorów
słonecznych czynnik roboczy
odbierając ciepło z energii
promieniowania słonecznego,
podgrzewa wodę użytkową
zmagazynowaną w zbiorniku.
Z racji tego, iż czynnik musi
pokonać drogę od kolektora
słonecznego do zasobnika c.w.u.,
musi on mieć odpowiednie
właściwości oraz spełniać
wymagania. W zależności
od typów zainstalowanych
kolektorów, przeznaczenia
instalacji słonecznej oraz kosztów
inwestycyjnych, układy solarne
mogą być napełnianie różnymi
czynnikami od najprostszego
oraz najbardziej dostępnego,
czyli wody, po mieszaniny glikolu
propylenowego bądź etylenowego
z wodą. Przydatność ich
wykorzystania zależy w głównej
mierze od samej instalacji.
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Światło słoneczne…
… składa się z mieszaniny wielu barw i długości fal
świetlnych. Emitowane przez promieniowanie słoneczne jest nie tylko światło widzialne, czyli te które
charakteryzuje się największą intensywnością, lecz
również światło podczerwone, promieniowanie ultrafioletowe oraz promieniowanie Rentgena. Docierająca do powierzchni Ziemi „darmowa” do wykorzystania energia chętnie służy za podstawowe źródło
w instalacjach odnawialnych źródeł energii, a dokładniej w instalacjach fotowoltaicznych oraz instalacjach solarnych. Warunki klimatyczne Polski jak
najbardziej pozwalają wykorzystywać tego typu instalacje. Średnie sumy rocznego uzysku energii promieniowania słonecznego na obszarze Polski wynoszą 1100-1300 kWh/m2 w ciągu roku.
Energia ta może zostać odebrana np. przez instalację kolektorów słonecznych, które wykorzystujemy
do podgrzewu wody użytkowej.
Aby można było mówić o instalacji solarnej, należy
na wstępie omówić podstawowe elementy wchodzące w jej skład.
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Przede wszystkim główną składową jest sam kolektor słoneczny, zbudowany z absorbera, który jest
w stanie zamienić energię docierającą na powierzchnię
kolektora na energię cieplną pozwalającą na ogrzanie
zawartego w kolektorze czynnika. W niniejszym artykule przedstawiony zostanie przegląd czynników solarnych, którymi wypełniona jest instalacja oraz warunki ich stosowania w instalacjach z kolektorami.

na zapowietrzenie całego układu, co znacznie przełożyłoby się na efektywność całej instalacji. Dodatkowo należy zabezpieczyć układ przed działaniem
niskiej temperatury przez opisane powyżej czynności, co może skutkować wychładzaniem zasobnika
w okresach zimowych.

Woda jako czynnik solarny

Typowe instalacje solarne wypełnione są płynem solarnym, który jest mieszaniną wody i środka odpornego na krystalizację w niskiej temperaturze – zwykle jest nim glikol propylenowy lub glikol etylenowy.
Wybór glikolu jest bardzo ważnym aspektem, jego
właściwości opisane są przez producenta czynnika solarnego. W przypadku stosowania kolektorów
próżniowych, charakteryzujących się podwyższoną temperaturą pracy, należy stosować odpowiednie odmiany o podwyższonej temperaturze wrzenia
oraz odporności na warunki eksploatacyjne (temperaturę stagnacji). Dodatkowo czynnik ten musi
być neutralny pod względem korozyjności instalacji, tzn. musi mieć odpowiednią wartość pH. Z czasem eksploatacji zmienia się odczyn kwasowości pH,
a szybkość zmian zależy bezpośrednio od rezerwy
alkalicznej glikolu. Jedną z ważniejszych cech pod
względem samej pracy instalacji solarnej jest brak
pienienia się czynnika pod wpływem zmian temperatury i ciśnienia. Powstające pęcherzyki powietrza
mogą doprowadzić do zapowietrzenia instalacji, co
z kolei utrudniałoby transport glikolu z kolektora do
zasobnika, czyli bezpośrednio wpłynęłoby na odbiór
ciepła z instalacji.

Niektóre instalacje solarne, które jako medium wykorzystują wodę o określonych parametrach fizykochemicznych, która ma idealne warunki do przekazywania oraz odbierania ciepła ze względu na jej
ciepło właściwe wynoszące 4,20 kJ/kgK, niską lepkość, nietoksyczność, a przede wszystkim dostępność. Innym przykładem zastosowania wody, jako
czynnika są kolektory próżniowe z parabolicznymi
lustrami CPC kierującymi promieniowanie w stronę absorbera.
Instalacje z wodą charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem eksploatacji w okresie letnim oraz dużą
ilością energii oddawanej do zasobnika. Tego typu
instalacje należy odpowiednio zabezpieczyć przed
okresami przejściowymi oraz zimowymi. Najprostszym sposobem jest wypompowanie/usunięcie całego zładu wodnego z instalacji, tym samym zapobiegnie się ewentualnym zamarzaniem czynnika w
instalacji. Drugi sposób zabezpieczenia kolektorów
słonecznych jest okresowe włączanie pompy obiegu
solarnego, tym samym wykorzystuje się ciepło znajdujące się w zasobniku c.w.u.
Systemy te charakteryzują się niskimi kosztami inwestycyjnymi ze względu na cenę samego czynnika.
Z drugiej strony pojawiają się również pewne ograniczenia, tzn. maksymalna temperatura w kolektorach
słonecznych nie może przekroczyć 90°C, w przypadku dalszego jej wzrostu czynnik musi zostać usunięty,
tak aby nie doprowadzono do jego wrzenia. Wrzenie
czynnika mogłoby powodować problemy ze względu

Roztwory glikolu

Czysty glikol jest organicznym produktem mającym własności prowadzące do zacierania się elementów wirujących instalacji, dlatego też do zastosowania w instalacji kolektorów słonecznych
stosuje się mieszaniny z dodatkiem środków przeciwpiennych, inhibitorów korozji oraz barwników
z utrwalaczami.

Glikol propylenowy jest mieszaniną nietoksyczną,
niepalną oraz nieszkodliwą biologicznie. Jego rejestracja na terenie Unii Europejskiej nie jest obowiązkowa oraz nie podlega żadnym specjalnym przepisom dotyczącym jego transportu. Temperatura
wrzenia wynosi 105°C, gęstość 1,04 g/cm3 oraz pojemność cieplna na poziomie 3,73 kJ/kgK. Oprócz
systemów solarnych wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym oraz miejscach, w których potencjalny wyciek tego medium mógłby mieć bezpośredni kontakt z żywnością.
Glikol etylenowy. Oprócz wymienionego wcześniej glikolu propylenowego wyróżnić można glikol etylenowy,
który ze względu na niższe koszty inwestycyjne jest dość
popularnym zamiennikiem. Dodatkowo charakteryzuje się on mniejszą lepkością kinetyczną – 2,85 mm2/s,
dla porównania zaś glikol propylenowy ma lepkość wynoszącą 4,79 mm2/s. Te cechy bezpośrednio świadczą
o lepszej efektywności przekazywania energii z kolektora słonecznego do zasobnika. Jednakże glikol etylenowy jest substancją toksyczną, co powoduje, że nie
powinna mieć kontaktu z wodą użytkową.

Kontrola instalacji solarnej
Zapewnienie właściwej i bezpiecznej pracy instalacji
solarnej to główne zadanie stawiane medium roboczemu, którym jest napełniona ta instalacja. Warunki
prawidłowej pracy danego czynnika są sprawdzane
podczas wykonywania okresowych kontroli instalacji słonecznej.
Temperatura zamarzania
Podstawowym badaniem płynu solarnego jest określenie temperatury krystalizacji (zamarzania).
Właściwość ta pozwoli na bezpieczną pracę całej
instalacji podczas okresów, w których temperatura
zewnętrzna spada poniżej 0°C. Badanie to wykonywane jest poprzez użycie refraktometru, który występować może w wersji optycznej lub elektronicznej.
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Refraktometr firmy YATO
Test wykonywany jest przy spełnieniu odpowiednich
warunków bezpieczeństwa, tzn. ochronie oczu oraz
skóry rąk, jak i przy temperaturze nieprzekraczającej 50°C badanego medium. Wraz z refraktometrem
w zestawie dołączana jest pipeta umożliwiająca
dawkowanie medium roboczego na jego szkiełko.
Następnie za pomocą okularu ze skali refraktometru odczytywana jest aktualna osiągana przez dany
czynnik temperatura zamarzania. Refraktometr jest
narzędziem uniwersalnym, dzięki któremu można
odczytać wartość krzepnięcia czynnika zarówno dla
glikolu propylenowego, jak i etylenowego.

Każdy czynnik solarny w karcie charakterystyki
ma podaną temperaturę krzepnięcia.
W przypadku czynnika Tyfocor firmy Viessmann
ta temperatura powinna wynosić -28°C. Jeżeli
podczas badania płynu odczytana wartość temperatury krzepnięcia będzie wyższa niż -28°C
(dążąca do 0°C), oznaczać to może, że czynnik został rozcieńczony wodą, prawdopodobnie znajdującą się w instalacji po jej płukaniu.
W przypadku, gdy temperatura odczytana jest
dużo niższa od -28°C, oznacza że płyn stracił
swoje właściwości na skutek przegrzania i odparowania wody z roztworu. Oba te przypadki
kwalifikują medium solarne do wymiany.
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Wartość pH
Oprócz sprawdzenia mrozoodporności czynnika solarnego, podczas wykonywania przeglądu okresowego jesteśmy zobligowani do sprawdzenia wartości
pH. Kontrolę odczynu danego medium przeprowadza się wykorzystując papierki lakmusowe. Solarne
czynniki grzewcze firmy Viessmann mają właściwości lekko alkaliczne oraz neutralizujące kwasy, które powstają poprzez obciążenia temperaturowe, jak
i tlenowe. Cechy te powodują zużycie się czynnika
podczas pracy instalacji, a sam odczyn zmienia się
w kierunku kwasowości, powodując uszkodzenia elementów instalacji nieodpornych na działanie kwasów. Prawidłowe parametry pH zawierają się w zakresie 8,5-10,5.
Ciśnienie pracy w instalacji
To kolejny bardzo ważny aspekt związany bezpośrednio z medium solarnym. Przede wszystkim instalacja
kolektorów słonecznych powinna być nadciśnieniowa, oznacza to, że należy zapewnić w najwyższym
punkcie instalacji minimum 1 bar. W przypadku, gdy
w instalacji zastosowano kolektory z zabezpieczaniem przed przegrzewaniem bezpośrednio w absorberze, poprzez zastosowanie układu ThermProtect,
to ciśnienie pracy musi wynosić minimum 3,5 bara.

Prawidłowy dobór ciśnienia pracy jest w bardzo
prosty sposób do wyznaczenia. Zgodnie z prawem
Pascala, ciśnienie uzależnione jest od 3 głównych
wielkości: gęstości cieczy, przyspieszenia ziemskiego oraz wysokości słupa cieczy. Dla uproszczenia
można przyjąć, że każdy metr wysokości statycznej
instalacji (wysokość od grupy pompowej, na której znajduje się manometr do najwyższego punktu instalacji) podnosi ciśnienie pracy o dodatkowe
0,1 bar. W związku z tym dla instalacji, której wysokość statyczna wynosi 10 m, ciśnienie pracy instalacji solarnej wynosić będzie odpowiednio: 2 bary
dla typowych kolektorów słonecznych lub 4,5 bara
w przypadku kolektorów z warstwą ThermProtect.
Oprócz określenia prawidłowego ciśnienia pracy instalacji, kolejnym etapem jest dobór ciśnienia wstępnego w naczyniu przeponowym instalacji solarnej.
Naczynie to przejmować będzie nadmiar płynu solarnego. W celu zapewnienia prawidłowej pracy należy w poduszce powietrznej przeponowego ciśnienia
Rys. E.1.1–3

wzbiorczego ustawić ciśnienie niższe o 0,3 bar niż ciśnienie robocze instalacji.

Podsumowanie: a jednak…
glikol propylenowy
Zastosowanie czynnika krążącego w instalacji kolektorów słonecznych warunkuje wieloletnią, bezpieczną eksploatację instalacji. Podczas wyboru rozwiązania należy odpowiedzieć sobie na pytanie, do
czego i w jakim okresie wykorzystywana będzie instalacja. Wodę w układzie możemy zastosować, jeżeli prawidłowo zabezpieczymy instalację przed zamarzaniem. Glikol etylenowy, który jest drugim pod
względem ceny medium rozważać można w instalacjach, które nie mają styczności z wodą użytkową.
Najpowszechniej stosowanym czynnikiem jest glikol propylenowy, który oprócz właściwości cieplnych jest również najbezpieczniejszym płynem solarnym dla użytkownika instalacji.

Zależność ciśnień w instalacji solarnej
1

Dokumentacja zależności ciśnień w instalacji
1

Nadciśnienie w najwyższym
punkcie instalacji

3,5 bar

2

Dodatek na każdy metr
wysokości statycznej
(+ 0,1 bar / m)

8 m => + 0,8 bar

3

Ciśnienie pracy
(manometr w kotłowni)

3,5 + 0,8 = 4,3 bar

Ciśnienie pracy
Rezerwa ciśnienia
na odpowietrzenie

2

4

5

+ 0,1 bar

Ciśnienie napełnienia

4,4 bar

Ciśnienie pracy

4,3 bar

Poduszka w naczyniu
(przyjęcie części płynu z instalacji)

3

4,3 bar

Ciśnienie wstępne naczynia

5
3 Manometr
5 Solarne naczynie przeponowe

– 0,3 bar

4 bar
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Tydzień Czynników
Chłodniczych 2019
Tydzień Czynników Chłodniczych Danfoss powraca
po raz trzeci i odbędzie się w dniach 16-20 września.
Tydzień Czynników Chłodniczych przygotuje instalatorów, a także dystrybutorów, hurtownie, operatorów
oraz inżynierów OEM, na postępujący rozwój w zakresie
nowych czynników chłodniczych poprzez pełny program webinariów, podcastów oraz szkolenia lokalne.
Tematyka obejmie chłodnictwo przemysłowe, komercyjne, spożywcze oraz klimatyzację. Aby zapewnić globalny dostęp do programu, zawartość będzie
oferowana w wielu językach.
Webinaria Danfoss oferują wielu instalatorom z całego świata możliwość uczestnictwa w dyskusji na
poniższe tematy:
• postępowanie z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi,
• nowe rozwiązania w zakresie technologii CO₂,
• przejście z czynnika R404A i R22,
• globalne trendy w zakresie czynników chłodniczych,
które wpływają na twoją działalność,
• narzędzia cyfrowe wspomagające przejście na inny
czynnik chłodniczy.
Dołącz do Centrum wymiany czynnika chłodniczego
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Zapotrzebowanie na klimatyzację
w Europie i na świecie
Danfoss: zrównoważone chłodzenia potrzebne od zaraz
Fale upałów to już rzeczywistość w naszym klimacie – przewiduje się, że będą coraz częstsze i coraz intensywniejsze. Ich uciążliwość
można złagodzić dzięki klimatyzacji. Będzie ona coraz bardziej potrzebna, już obecnie dynamicznie rośnie liczba jej użytkowników.
W samej Europie przewiduje się podwojenie wykorzystania chłodzenia budynków do 2030 roku. Klimatyzacja przynosi niewątpliwe
korzyści. Jednak zostawia swój ślad ekologiczny, więc warto korzystać z efektywnych urządzeń, które pozwolą go zminimalizować.

Chłodzenie odpowiada za 8% emisji gazów cie-

plarnianych i przewiduje się, że do 2050 r. udział ten
wzro-śnie do 15%, jeśli nie zastosujemy najbardziej
energooszczędnych technologii. Chłodzenie odpowiada za 20% światowego zużycia energii elektrycznej.

Oczekuje się, że w przypadku kontynuowania ścieżki „business us usual” zapotrzebowanie na chłodzenie w sektorze mieszkaniowym w UE będzie czterokrotnie wyższe niż w 2015 r. Do roku 2030 w Europie podwoi się liczba klimatyzatorów i lodówek.

Chłodzimy nie tylko nasze biura i mieszkania. Połowa energii zużywanej w supermarketach jest przeznaczona na chłodzenie, a w centrach danych chłodzenie stanowi 40% zużywanej energii.
Według raportu IEA około 2,8 miliarda ludzi na świecie zamieszkuje gorące kraje, gdzie średnia dzienna
temperatura przekracza 25°C. Mniej niż 10% posiada klimatyzator. Dla porównania w krajach takich,
jak Japonia i Stany Zjednoczone wskaźnik ten wynosi 90%. I choć przewiduje się, że do 2050 roku nawet
2,5 miliarda ludzi w gorących krajach będzie miało
klimatyzator, kolejne 1,9 miliarda wciąż będzie pozbawiona chłodzenia.
Dlaczego „zrównoważone chłodzenie”
jest tak istotne?
• Do 2050 r. 80% Europejczyków będzie mieszkać na
obszarach miejskich. Będą potrzebować chłodzenia w celu zapewnienia zdrowego, produktywnego
(nawet o 15% więcej) i wygodnego miejsca do życia
i pracy, świeżej i bezpiecznej żywności oraz możliwie najlepszej opieki zdrowotnej.
• 20% żywności w UE jest tracone lub marnowane
każdego roku. Potrzebujemy chłodzenia w celu za-
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pewnienia odpowiedniego i nieprzerwanego łańcucha chłodniczego. 43 milionów Europejczyków nie
stać na wysokiej jakości posiłek co drugi dzień, dlatego niezbędne jest odpowiedzialne obchodzenie
się z zasobami oraz zapobieganie utracie żywności
i jej marnotrawstwu.
• Do 2030 r. liczba urządzeń podłączonych do Internetu osiągnie na całym świecie 125 miliardów, prawie
5 razy więcej niż w 2017 r. Potrzebujemy chłodzenia
w celu utrzymania Internetu: w 2020 r. centra danych
będą wykorzystywać 4% całkowitego rocznego zużycia
energii w UE, czyli około dwa razy więcej niż w 2007 r.
Potrzebujemy efektywnych urządzeń, dzięki którym
można osiągnąć oszczędności w zużyciu energii, po to
aby zmniejszyć zarówno koszty użytkowania klimatyzacji, ale również jej ślad ekologiczny i powiązane emisje CO2. Wszystkie niezbędne technologie są dostępne i wystarczy je zaaplikować, żeby cieszyć się tanim,
efektywnym i przyjaznym środowisku chłodzeniem.
Przykładów, którymi można się inspirować jest wiele.
Jeden z luksusowych hoteli w Szanghaju postanowił zastąpić chłodziarki śrubowe bezolejowymi zalewanymi agregatami chłodniczymi 300 TR (1055 kW),
oba połączone z dwiema sprężarkami Danfoss Turbocor®. Stare pompy wody zostały również zmodernizowane do nowego zestawu wysoce skutecznych
pomp i napędów. Odnowiono również pakowanie
chłodni kominowej. Hotel zmniejszył zużycie energii elektrycznej o blisko 25%. Projekt modernizacji
okazał się ogromnym sukcesem i otrzymał oznaczenie jako jeden z kluczowych energooszczędnych projektów modernizacji miejskich.
Warto pamiętać, że klimatyzacja najbardziej przydaje nam się, kiedy jest dużo słońca, więc można łączyć jej użycie z systemami fotowolaicznymi – dzięki
rozwojowi OZE i transformacji energetycznej i wykorzystaniu efektywnych źródeł energii w chłodzeniu,
możemy istotnie zmniejszyć zużycie energii i emisję
gazów cieplarnianych.
Żródło: informacja prasowa firmy Danfoss
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Zehnder Kazeane
Grzejnik łazienkowy Zehnder Kazeane jest dostępny na polskim rynku od początku kwietnia 2019 roku.
Jego nowoczesny design łączący się z szeroką funkcjonalnością został nagrodzony Red Dot Design Award.
Inspiracją dla ukośnie rozmieszczonych paneli Zehnder Kazeane były wielopoziomowe obiekty architektoniczne. Ta swoista wstęga owijająca grzejnik łazienkowy została zaprojektowana przez mediolańskie
studio King & Miranda Design.
Zehnder Kazeane przekonuje nowoczesnym designem i praktycznością. Szerokie przestrzenie
między profilami to miejsce do
powieszenia nawet kilku ręczników, ułatwiają również czyszczenie grzejnika. Połączenie formy
i funkcjonalności sprawia,
że Zehnder Kazeane zapewnia
komfort i klasę w łazience. Można
wybrać dogodne dla siebie możliwości podłączenia – centralne
lub w kolektorach pionowych
z lewej i prawej strony.
W opcji zasilanej elektrycznie
wbudowana jest grzałka elektryczna, zamontowana na dole
po lewej stronie. Odrębny sterownik radiowy umożliwia bezprzewodowe sterowanie. Komfortowa
praca grzejnika przebiega
w zależności od potrzeb dzięki
indywidualnemu programowaniu dziennemu i tygodniowemu.
Energooszczędne i komfortowe ogrzewanie możliwe jest dzięki innowacyjnej funkcji „wykrycia
otwartego okna” oraz niskiemu
zużyciu energii w trybie czuwania.

ZEHNDER
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Klimatyzatory Panasonic
ze sterowaniem głosowym
Panasonic Heating
and Cooling wprowadził do oferty klimatyzatorów
możliwość sterowania głosowego
za pomocą Google
Assistant i Amazon
Alexa. To oznacza,
że rozwiązania Panasonic kompatybilne z aplikacją Comfort Cloud,
w tym wszystkie
domowe klimatyzatory i systemy
PACi, mogą być teraz aktywowane
głosem, co umożliwi prostą i wygodną kontrolę.
Po połączeniu z klimatyzatorem Panasonic za pomocą aplikacji Comfort Cloud właściciele domów mogą korzystać z Google Assistant lub Amazon Alexa, aby włączyć/wyłączyć urządzenie, ustawić tryb pracy i temperaturę. Dla maksymalnego komfortu, użytkownik może wprowadzić również niestandardowy tryb za pomocą ustawień w aplikacji Google Home lub Alexa. Polecenia takie jak „OK, Google, Good Morning” można
zaprogramować, aby przypisać do nich żądaną temperaturę, co pozwala dodatkowo oszczędzić czas.
Sterowanie głosem jest również kompatybilne z rozwiązaniami Panasonic PACi dla sektora komercyjnego.
Użytkownicy mogą wstępnie określić parametry pracy systemu, aby zapewnić najbardziej odpowiednie warunki. Na przykład ustawienia aplikacji Comfort Cloud, takie jak temperatura, można aktywować poleceniami głosowymi, aby schłodzić biuro jeszcze przed przybyciem pracowników. Ta usługa może być łatwo administrowana przez każdego pracownika za pośrednictwem Amazon Alexa lub przez użytkowników, którzy
zostaną zaproszeni do przyłączenia się przez aplikację Google Home.
Od końca lipca 2019 r. Panasonic Voice Control jest dostępny w języku angielskim poprzez Amazon Alexa
i Google Assistant. Pozostałe języki będą dostępne w kolejnych miesiącach.

Panasonic
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Pompy obiegowe Taconova
Wprowadzając nowe wysokowydajne modele TacoFlow3 Max i TacoFlow3 Max Pro, Taconova poszerza swoją ofertę o rozwiązania typu „wszystko w jednym” dla zastosowań grzewczych, chłodniczych i solarnych, także do większych zakresów wydajności.
Podobnie jak wszystkie pompy obiegowe firmy Taconova, także modele TacoFlow3 Max i Taco-Flow3 Max Pro odznaczają się wysokimi parametrami technicznymi. Zapewniane są one również
w zakresie większych wydajności przez silnik synchroniczny z magnesami stałymi, który ponadto
gwarantuje cichą pracę. Obydwie wersje mogą być stosowane dla przepływów do 12 m³/h, osiągając przy tym wysokość podnoszenia 10,4 m. Pompy obsługują zakres temperatury od -10 do 110°C.
Instalacja pomp od strony elektrycznej jest prosta i bezpieczna – odbywa się za pomocą wtyczki
przyłączowej. Wtyczka ta jest identyczna dla całego asortymentu firmy Taconova.
Dodatkowe zabezpieczenie stanowi funkcja automatycznego odpowietrzania oraz „Auto-unlock” – osadzające się
w pompie cząstki zanieczyszczeń są usuwane pod wpływem wibracji. Dodatkową efektywność energetyczną zapewnia natomiast funkcja ActiveADAPT, dostosowująca automatycznie wydajność do wymagań układu grzewczego.
Instalowana w kotłowni pompa TacoFlow3 Max ma pięć
różnych trybów pracy. Ponadto istnieje opcja nastawiania
krzywej ciśnienia stałego i ciśnienia proporcjonalnego,
a także stałej prędkości maksymalnej i funkcji ActiveADAPT.
Może ona być sterowana także sygnałem PWM lub 0-10 V.
Model TacoFlow3 Max Pro ma poszerzony tryb pracy i dodatkowe funkcje w stosunku do wersji standardowej.
Wymaganą prędkość minimalną i maksymalną można
nastawiać bezstopniowo i zamiast jednej wybierać pięć
krzywych ciśnienia proporcjonalnego i stałego. Specjalna funkcja nocna pozwala automatycznie redukować liczbę obrotów w ciągu nocy, oszczędzając w ten sposób energię. Możemy tu również sterować sygnałem PWM lub 0-10V.
Wszystkie nastawy i dane eksploatacyjne są pokazywane w wygodny dla użytkownika sposób na kolorowym wyświetlaczu LED, co znacznie ułatwia montaż i konserwację
pompy. W sytuacjach, w których parametry pomp TacoFlow3 Max i TacoFlow3 Max Pro okazałyby się niewystarczające, instalatorzy i projektanci mogą zastosować sprawdzoną pompę Taco Flow Maxi.

TACONOVA

Pompa ciepła Basic 270
Poprawione parametry techniczne, większa wydajność i energooszczędność
to główne cechy zmodernizowanej powietrznej pompy ciepła Basic 270.
Pompa ciepła Basic 270 jest przeznaczona dla większych rodzin, liczących
5-6 osób (przy śr. dobowym zużyciu 50 l/os.) lub do budynków o zwiększonym zapotrzebowaniu na c.w.u. Typoszereg Basic obejmuje pompy ciepła
ze zbiornikami o pojemności 200, 300 i opisywaną 270 l, co pozwala optymalnie dopasować odpowiednie urządzenie do potrzeb od 2 do 8 osób.
Pobierająca powietrze pompa ciepła Basic 270 przy zbiorniku nagrzanym do
temperatury 55°C może zapewnić nawet 347 litrów ciepłej wody użytkowej.
Współczynnik COP zgodnie z normą EN 16147 wynosi 3,06 (A15/W10-55)
i 3,36 (A20/W10-55). Średni pobór mocy wynosi tylko 413 W. Maksymalny poziom mocy akustycznej to zaledwie 56,3 dB. Basic 270 uzyskał klasę
energetyczną A+, gwarantującą najmniejsze zużycie energii.
Zakres efektywnej pracy obejmuje temperaturę od -7°C, co pozwala na
swobodne korzystanie z urządzenia nawet poza sezonem grzewczym.
W sezonie grzewczym pompa ciepła może współpracować z zewnętrznym źródłem ciepła. Basic 270 oferowana jest w wersji z jedną lub dwoma
wężownicami spiralnymi, można więc do niej podłączyć nawet dwa urządzenia (kominek z płaszczem wodnym, kocioł c.o., kolektory słoneczne).
Wszystkie modele pomp ciepła Basic standardowo wyposażone są
w grzałkę o mocy 2 kW.

GALMET

ROTONDO – w starym stylu
W ofercie marki Ferro pojawił się nowy zawór spustowy (popularny klik-klak) Rotondo. Rotondo przeznaczony jest do umywalek bez przelewu.
Jego montaż jest wyjątkowo prosty, a konstrukcja gwarantuje całkowitą
wodoszczelność. Wystarczy jeden ruch dłoni, by zamknąć lub otworzyć
odpływ wody.
Zawór został wykonany z mosiądzu. Dostępny jest w kolorze starego brązu, który doskonale komponuje się z armaturą w tym samym kolorze.

FERRO
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PANAMA – dynamiczny grzejnik rewersyjny
Grzejnik wyposażony jest w wodny wymiennik ciepła, należy więc podłączyć go do generatora typu pompa ciepła lub kocioł. Dzięki współpracy z pompą ciepła ogrzewa pomieszczenie, z uwzględnieniem odzysku energii z naturalnego źródła. Jednak, aby utrzymać optymalną temperaturę, nawet podczas bardzo mroźnych dni,
gdy praca samej pompy ciepła może tego nie gwarantować, urządzenie wyposażono w 2 oddzielne elementy
grzewcze: główny wykonany z aluminium i folię grzewczą, która pokrywa przednią obudowę urządzenia. Dzięki
dużej powierzchni grzewczej energia uwalniana jest do otoczenia stopniowo. Gwarantuje to jednakową temperaturę w każdej części pomieszczenia i wysoką jakość powietrza.
Grzejnik Panama może zarówno ogrzewać, jak i chłodzić. Pracuje w systemie rewersyjnym, który umożliwia automatyczne przejście urządzenia z trybu grzania – do trybu chłodzenia i odwrotnie. W trybie chłodzenia pozwala osiągnąć minimalną temperaturę 17,5°C.
W urządzenie wbudowano wydajny wentylator. Grzejnik kontroluje prędkość jego pracy, dzięki czemu bardzo szybko dogrzeje pomieszczenie (wentylator wspomaga pracę elementów grzewczych) i obniży temperaturę w czasie
upalnych dni. Wentylator jest cichy, pracując w trybie Quiet minimalizuje poziom hałasu do poziomu < 21 dBA.
Grzejnik wyposażono w samouczący się system zaawansowanej elektroniki, który zbiera i analizuje dane o swej
pracy. Zdalne sterowanie urządzeniem, poprzez aplikację mobilną, możliwe jest dzięki technologii bezprzewodowej, dwukierunkowej komunikacji radiowej.
W zależności od wersji, grzejnik kosztuje 2501 zł lub 2764 zł.

ATLANTIC
Spis reklamodawców

Buderus str. 21, De Dietrich str. 31, Fondital str. 6, Immergas str. 1,
Nowatermia str. 46, Ottone str. 4, Rettig Heating str. 8, Testo str. 22,
TROX BSH Technik str. 2.
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