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ją swoją objętość, zamykając tym samym ujście po-
wietrza, co jednocześnie zapobiega wyciekowi wody. 

Dla jakich elementów przewidziany jest system 
Caleffi Aquastop?
W ofercie firmy możemy odnaleźć takie produkty, 
które standardowo wyposażyliśmy w Caleffi Aqu-
astop oraz te, dla których elementy te stosowane 
są opcjonalnie.
 
Automatyczny zawór odpowietrzający dla grzej-
ników Caleffi Aercal (rys. 2) pomimo specjalnych 
rozwiązań zabezpieczających go przed zanieczysz-
czeniami dodatkowo otrzymał w standardzie system 
Caleffi Aquastop. Inżynierowie naszej firmy uznali od-
powietrznik Caleffi Aercal jako element wyjątkowo 
narażony na zanieczyszczenia, stąd dodatkowy sys-
tem mający ochronić przede wszystkim użytkownika. 
Trzeba mieć na uwadze, że tego typu odpowietrzni-
ki montowane są na grzejnikach w pomieszczeniach 
mieszkalnych, gdzie ewentualny wyciek wody mógł-
by spowodować znaczne szkody. Pamiętajmy tak-
że, że aby Caleffi Aquastop w przypadku tego zawo-
ru był aktywny, po zamontowaniu odpowietrznika 
należy dokręcić kapturek znajdujący się w miejscu 
usuwania powietrza.

Kompaktowy separator powietrza Caleffi Discal-
Slim (rys. 3), który przeznaczony jest do montażu bez-
pośrednio pod kotłami gazowymi zlokalizowanymi naj-
częściej w pomieszczeniach mieszkalnych (tj. kuchnie)  

Dział techniczny firmy Caleffi Poland odpowia-
da na szereg pytań klientów dotyczących unikalnych 
rozwiązań, które stosujemy w naszych produktach. 
Celem publikacji jest zwiększenie wiedzy o naszych 
produktach i rozwiązaniach wśród klientów i osób  
z nami współpracujących. Wierzymy, że tak jak na 
innych rynkach, podniesienie kultury technicznej po-
przez jak najszerszy dostęp do wiedzy technicznej 
przełoży się na bardziej świadomy wybór urządzeń, 
produktów i rozwiązań oferowanych przez produ-
centów na rynku HVAC, w tym produktów oryginal-
nie zaprojektowanych i wytworzonych przez firmę 
Caleffi S.P.A. Finalnie zaś przyczyni się do wzrostu 
satysfakcji użytkownika końcowego ze sprawnie  
i bezpiecznie działającej instalacji c.o. i c.w.u.
W premierowym wpisie naszego bloga ASK CALEFFI 
prezentujemy informacje dotyczące niezawodnych  
i stosowanych od wielu lat z powodzeniem przez pro-
ducentów urządzeń grzewczych (kotłów, pomp ciepła) 
oraz systemów pompowych odpowietrzników, m.in. 
z serii Caleffi ROBOCAL oraz dostępnego osprzętu  
akcesoryjnego do tych urządzeń, w tym systemu 

Caleffi Aquastop. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że firma Caleffi S.P.A. jest największym europejskim 
producentem odpowietrzników dla systemów HVAC. 
Tylko w roku 2018 na rynek trafiło ponad czternaście 
milionów odpowietrzników zaprojektowanych oraz 
wyprodukowanych w zakładach Caleffi zlokalizowa-
nych w północnych Włoszech. 

W serwisie ASK Caleffi znajdują się odpowiedzi na 
pytania związane z urządzeniami odpowiedzialny-
mi za odpowietrzanie instalacji HVAC. Prezentuje-
my kilka z nich.

Co to jest system Caleffi Aquastop?
System Caleffi Aquastop to specjalne rozwiązanie, 
które stosujemy już od lat 80., przeznaczone dla 
wszelkiego rodzaju elementów odpowiedzialnych 
za usuwanie powietrza w instalacjach grzewczych 
i chłodniczych. System ten zabezpiecza przed nie-
kontrolowanym wyciekiem w przypadku uszkodze-
nia elementów usuwających powietrze. 

Jak działa system Caleffi Aquastop? (rys. 1)
Zasada działania opiera się na zastosowaniu dysków 
celulozowych, które pod wpływem wody zwiększa-

Serwis internetowy www.caleffi.com zyskał nową 
funkcjonalność. Rozwijając naszą ofertę w Polsce 
zgodnie z międzynarodowymi standardami  
Grupy Caleffi postanowiliśmy zebrać najciekawsze 
i najczęściej zadawane pytania i zagadnienia 
docierające do nas ze strony naszych partnerów 
biznesowych oraz klientów z rynku polskiego  
i odpowiedzi na nie zamieścić na stronie internetowej 
w postaci bloga pod hasłem ASK CALEFFI. 

Już działa blog ASK CALEFFI
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wyposażono dodatkowo w system Caleffi Aquastop, 
aby w przypadku uszkodzenia zabezpieczyć użyt-
kownika oraz jego mienie. 
 
Automatyczne odpowietrzniki z serii Caleffi Minical/ 
Valcal (rys. 4) mogą występować w wersji z fabrycz-
nie zamontowanym systemem Caleffi Aquastop. Tego 
typu odpowietrzniki przewidziane są do montażu  
w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie nie ma 
możliwości okresowej kontroli. 

Dlaczego system Caleffi Aquastop nie występuje w 
odpowietrznikach z serii Caleffi Robocal (rys. 5)?
Tego typu pytanie bardzo często zadawane jest przez 
osoby, które uczestniczą w szkoleniach technicz-
nych, a które nie miały wcześniej okazji stosowania 
naszych odpowietrzników. Odpowiedź jest bardzo 
prosta i niejednokrotnie udzielają je uczestnicy za-
znajomieni z produktami: system Caleffi Aquastop 
nie został zastosowany w serii Robocal, ponieważ nie 
ma takiej potrzeby! Inżynierowie Caleffi, projektując  

odpowietrznik z serii Caleffi Robocal dołożyli wszel-
kich starań, aby był to produkt spełniający najwyższe 
standardy również w zakresie odporności na ewentu-
alne uszkodzenia spowodowane zanieczyszczeniami. 

Przejdź na blog ASK CALEFFI: https://www.caleffi.
com/poland/pl/blog

Mamy nadzieję, że zamieszczone po-
wyżej odpowiedzi na najczęściej za-
dawane pytania rozwieją wszelkie 
wątpliwości dotyczące tego tematu. 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu  
z działem technicznym naszej firmy  
i zadawanie pytań, w miarę możliwo-
ści odpowiemy na wszystkie a najcie-
kawsze zagadnienia omówimy w ko-
lejnych wpisach w cyklu ASK CALEFFI. 
Zapraszamy do współpracy! 

Caleffi Poland Sp. z o. o.
ul. Walerego Sławka 5
30-633 Kraków, Polska
tel. +48 12 3572229
e-mail: Info.PL@caleffi.com
www.caleffi.com/poland/pl
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Praca

CENTROSAN-BUD: doradca techniczno-handlowy – 
hvac 
FAKTORIA: serwisant instalacji 
EUROTERM TGS: specjalista ds. sprzedaży 
SANPOL: handlowiec przypisany do zespołu 
handlowego – branża instalacyjno – grzewcza / 
sanitarna 
INVENA: product manager – instalacje sanitarne  
i grzewcze 

HERBUD: przedstawiciel handlowy – doradca 
techniczny 
TECE: doradca ds. technicznych i projektowych 
ELECTRA M&E: projektant instalacji grzewczo-
chłodniczych 
HERZ: kierownik produkcji w dziale spawalni kotłów 
BOSCH: doradca techniczno-handlowy w biurze  
w Dziale Termotechniki/Buderus 
SAINT-GOBAIN: dyrektor regionu 

Renewables 2019: Global Status Report

Rok 2018 przyniósł stosunkowo stabilny rynek techno-
logii energii odnawialnej. Dodano łącznie 181 gigawa-
tów (GW) energii odnawialnej, co stanowi konsekwentne 
tempo w porównaniu z 2017 r., a liczba państw łączących 
wysokie udziały energii odnawialnej (VRE) stale rośnie.
Po raz kolejny postęp został skoncentrowany w sektorze 
energetycznym, ponieważ energia odnawialna staje się co-
raz bardziej konkurencyjna pod względem kosztów w po-
równaniu z konwencjonalnym wytwarzaniem ciepła. Szacuje 
się, że do końca roku odnawialne źródła energii dostarczyły 
ponad 26% światowej produkcji energii elektrycznej.
REN21 jest międzynarodową siecią ekspertów, stowa-
rzyszeń, organizacji pozarządowych, nauki i środowiska 
akademickiego. REN21 stanowi platformę do wymiany 
informacji i pomysłów.
REN21 wydaje swoją coroczną, sztandarową publikację, 
sprawozdanie na temat globalnego statusu odnawial-
nych źródeł energii (GSR), dzięki czemu proces raporto-
wania jest prawdziwie wspólnym wysiłkiem.
Źródło: SPIUG
Źródło raportu: www.ren21.net
Przejdź do czytania raportu
Przejdź do raportu w wersji PDF
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