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heat smart #LikeABosch. Takim hasłem 
świętuje swój powrót Shawn – gwiazda 
ioT znana z odnoszącej sukcesy na całym 
świecie kampanii wizerunkowej Bosch. Tym 
razem Shawn wraca z podróży do domu.  
w teledysku korzysta z inteligentnego re-
gulatora Bosch EasyControl, sterując do-
mowym systemem grzewczym zdalnie, za 
pomocą aplikacji na smartfonie.
Technologia zintegrowana w internecie 
zmienia sposób korzystania z wielu roz-
wiązań: Dzięki funkcji wykrywania obec-
ności, system grzewczy automatycznie podnosi tem-
peraturę, gdy któryś z mieszkańców zbliża się do domu. 
inteligentny regulator Bosch EasyControl wraz z elek-
tronicznymi głowicami termostatycznymi w połączeniu  
z aplikacją umożliwia też komfortowe sterowanie tem-
peraturą w poszczególnych pomieszczeniach i obsługę 
systemu grzewczego z dowolnego miejsca na świecie.
Kontynuując swoją najnowszą kampanię wizerunkową, 
Bosch chce nawiązać do dotychczasowych sukcesów  

#LikeABosch. Bosch umacnia pozycję wiodącego przed-
siębiorstwa ioT: w 2017 roku marka sprzedała 38 mi-
lionów produktów wyposażonych w opcję komunika-
cji przez internet, a wśród zatrudnionych przez koncern  
27 000 programistów aż 20% pracuje w obszarze ioT.  
według szacunków Bosch do roku 2020 wartość świato-
wego rynku rozwiązań ioT będzie zwiększać się o 35% 
rocznie, do 250 mld USD.
Więcej informacji o EasyControl

Promocja na inwerterowe pompy ciepła 
alpha innotec 

Producent pomp ciepła alpha innotec wychodzi naprze-
ciw potrzebom współczesnych inwestorów i obniża ceny 
katalogowe wybranych modeli gruntowych i powietrz-
nych, inwerterowych pomp ciepła o mocy 9 kw. Grunto-
we centrale cieplne alterra WZSV z modulacją mocy (in-
werter), to całkowicie integralny system grzewczy, łączący 
w jednym urządzeniu wysoce wydajną pompę ciepła, za-
sobnik c.w.u. o pojemności 178 litrów oraz zmontowaną 
fabrycznie hydraulikę. Z kolei powietrzne inwerterowe 
pompy alira LWDV, cechuje niezwykle cicha praca, od-
porna na najtrudniejsze warunki atmosferyczne obudo-
wa z anodowanego aluminium, oraz praca na naturalnym,  

ekologicznym czynniku chłodniczym r290. Modele LwDV 
dostępne są w konfiguracji z modułem hydraulicznym 
(hDV) lub ze stacją hydrauliczną (hSDV) z wbudowanym 
zasobnikiem c.w.u o pojemności 180 lub 300 litrów. wszyst-
kie modele pomp od alpha innotec mają 5 lat gwaran-
cji producenta oraz dostęp do sterowania przez internet 
w ramach usługi alpha web i alpha app w standardzie. 
W trwającej do 30 listopada promocji, producent 
obniża ceny katalogowe na wybrane modele na-
wet do 5000 zł! 
Ze szczegółami można zapoznać się na stronie: 
www.promocjepompy.pl

Oszczędzaj  
czas z Wilo!

Kup komplet śrubunków 
do pomp Z-NOVA A/C/T

Made by Wilo in France

Art.-No. 4092743

2 złączki gwintowane z mosiądzu Rp ½A/Φ/15i x G1i, 2 nakrętki żeliwne, 2 uszczelki

Bosch – kampania wizerunkowa #LikeABosch

http://www.instalreporter.pl
https://www.bosch-easycontrol.com/pl/pl/easycontrol/przeglad/
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Ruch budowlany w pierwszej połowie 2019 r.

GUNB na swoim portalu opublikował raport pt. 
„Ruch budowlany w I półroczu 2019 roku w porów-
naniu z I półroczami lat 2018 i 2017”.
w i półroczu 2019 roku wydano ogółem 95 538 pozwo-
leń dla 112 512 obiektów budowlanych. Jest to więcej 
niż w pierwszych półroczach dwu wcześniejszych lat. 
wzrost wynosi 2,9% w stosunku do i półrocza 2018 r.  
i 6,2% w stosunku do i półrocza 2017 r.
w pierwszej połowie bieżącego roku wzrosła liczba 
wydanych pozwoleń na budowę budynków jednoro-
dzinnych. w tej kategorii wydano 48 730 pozwoleń.  

Jest to więcej o 5,3% w stosunku do i połowy 2018 r.  
(46 258 pozwoleń) i o 13% w stosunku do i połowy 2017 r.  
(43 114 pozwoleń). Natomiast w stosunku do obu wcze-
śniejszych badanych okresów spadła liczba pozwoleń 
na budowę budynków wielorodzinnych (odpowiednio 
o 5,8% i o 11,5%). 
Jednak sumaryczna liczba pozwoleń wydanych na 
budowę obiektów mieszkalnych jest wyższa od licz-
by pozwoleń w tej kategorii wydanych w obu bada-
nych okresach lat poprzedzających, odpowiednio  
o 4,7% i o 11,6%. Ogółem w i półroczu 2019 r. na bu-
dowę budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzin-
nych razem) wydano 51 166 pozwoleń. Stanowi to 
53,6% ogólnej liczby wydanych w tym okresie po-
zwoleń na budowę.
w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku 
przekazano do użytkowania 87 624 obiekty budowla-
ne. Jest to wzrost o 8,8% do pierwszego półrocza 2018 r.  
i o 15,1% do i pół. 2017 r. wśród oddanych obiektów pra-
wie połowę (47,7%) stanowią budynki jednorodzinne, 
których oddano 41 760. Jest to więcej niż w analogicz-
nym okresie 2018 r. (40 450) o 3,2% oraz o 5,8% więcej 
niż w i połowie 2017 r. (39 470).
wyższa niż w obu poprzednich badanych półroczach 
jest też liczba przekazanych do użytkowania budyn-
ków wielorodzinnych. w pierwszej połowie tego roku 
oddano takich obiektów 2313. w pierwszej połowie 
ubiegłego roku było to 2128 obiektów, a w i półroczu 
2017 r. 2048. Kolejny rok odnotowujemy też znaczą-
cy wzrost w kategorii rurociągów, linii telekomunika-
cyjnych i elektroenergetycznych, których w i połowie 
bieżącego roku oddano do użytkowania 17 770. w po-
równaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku 
(14 162 obiekty) jest to więcej o 25,5% i o 48,3% wię-
cej niż w 2017 r. (11 986).
Źródło: GUNB
Więcej
Przejdź do pełnej wersji raportu w PDF

http://www.ottone.pl
http://www.instalreporter.pl
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/ruch-budowlany-w-pierwszej-polowie-2019-r
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/ruch_budowlany_i_polowa_2019.pdf?715
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Tysiące kolorowych skarpet w promocji Danfoss

Danfoss wystartował z promocją na zawory i głowi-
ce termostatyczne. instalatorze, kupuj głowice i zawo-
ry termostatyczne objęte promocją i odbieraj koloro-
we skarpety. 
Od 2 września do 31 października jest okazja skorzystać 
z wyjątkowych rabatów na produkty Danfoss, a zakupy 
dodatkowo Danfoss nagradza wysokiej jakości koloro-
wymi skarpetkami. 
Produkty objęte promocją:
- Głowice termostatyczne 
•	RAW	5115	do	zaworów	Danfoss	RA-N
•	RAW-K	z	połączeniem	M30x1,5
•	elektroniczne	Danfoss	Eco	Bluetooth	(RA,	M30)
- Zawory termostatyczne: proste i kątowe rA-N 15 
warunki promocji: 10 sztuk promocyjnych urządzeń = 
1 para skarpetek
Firmy i grupy zakupowe biorące udział w promocji:  
Onninen, Tadmar, Grudnik, ABG, SBS, Sangroup, instal- 
Konsorcjum 

SBS - odliczamy do spotkania rocznego

Do zebrania rocznego hurtowni partnerskich Grupy SBS 
zostało niewiele czasu – hurtownie zrzeszone w Grupie 
SBS spotkają się 12-13 października w Łodzi.
Będzie to okazja do podsumowania roku będącego dla 
Grupy SBS czasem bardzo intensywnych działań, który 
przyniósł kolejne wzrosty, nowości produktowe, sukce-
sy akcji wewnątrz Grupy. SBS zadowolony jest z wyni-
ków stricte finansowych takich, jak ponad 13% wzrost 

sprzedaży od początku roku w Grupie SBS na całym 
asortymencie. ważny jest też rozwój i rosnąca popu-
larność produktów marki KELLEr (przyrost o niemal 
20%), czy poszerzenie portfolio Grupy o kolejne pro-
dukty na wyłączność.
Świetne rezultaty Grupa osiąga także na innych polach. 
w tym roku zorganizowała 7. edycję Targów Grupy SBS, 
która przyciągnęła ponad 3 tys. instalatorów z całej Pol-
ski. Zaproszono też Stowarzyszenie OSFiS, które na tar-
gach rozstrzygnęło pierwszą edycję plebiscytu Polecane 
Przez Polskich instalatorów. w tym konkursie nagrodzo-
no także SBS w kategorii Firma Przyjazna instalatorom. 
Grupa SBS w ramach tej akcji promowała również kom-

pleksowy produkt, jakim jest podłogówka KELLEr Floor 
– nominowana w kategorii Produkt roku. Bardzo waż-
nym i opiniotwórczym rankingiem jest Lista 500 rzecz-
pospolitej. Także i w tym przypadku Grupa SBS cieszy 
się sukcesem. Uplasowała się obecnie na 448. pozycji 
w tym rankingu, co oznacza skok o 11 lokat do góry.
Tradycyjnie już, podczas dorocznego spotkania na part-
nerów SBS będą czekać producenci w Kawiarence Me-
cenasów, która od lat jest miejscem rzeczowych i mery-
torycznych rozmów. w tym roku Kawiarenkę uświetnią 
takie, marki, jak: Armatura Kraków, Beretta, Biawar, Elek-
tromet,	Ferro,	Grundfos,	KAN,	LG	Electronics,	Perfexim,	
Purmo, Saunier Duval, Vaillant.

Technik chłodnictwa  
i klimatyzacji – trwa nabór

Do szkoły może zapisać się każdy, ale tylko ten kto ma 
średnie wykształcenie (również bez zdanej matury) uzy-
ska tytuł technika. 

System kształcenia: zaoczny; teoria – e-learning (przez 
internet) na żywo; praktyka – zjazdowo w ośrodkach 
szkoleniowych firmy Viessmann.
Czas trwania nauki: 1,5 roku
Na całkowity cykl kształcenia składają się dwa kursy 
kwalifikacyjne EE15 i EE16.
Kurs EE15 – od września 2019 r. do ok. 15 maja 2020 r. 
– egzamin w czerwcu 2020 r.
Kurs EE16 – od czerwca 2020 r. do ok. 15 grudnia 2020 r.  
– egzamin w styczniu 2021 r. 

Słuchacze posiadający wykształcenie średnie, po po-
zytywnym zaliczeniu egzaminów z kursów EE15 i EE16, 
automatycznie uzyskują tytuł Technika Urządzeń i Sys-
temów Energetyki Odnawialnej (bez dodatkowych eg-
zaminów), w tym Europass wydany w języku angielskim.

Zapisz się wstępnie do szkoły, a dostaniesz więcej informacji.
Można też zadzwonić: 505 036 015 (pon.-sob. 9-19).
więcej: https://www.viessmann.ovh

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.ovh/zapisuj-sie-wstepnie/
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Mobilne centrum szkoleniowe WOLF

w połowie sierpnia ruszył w trasę specjalny samochód, 
stanowiący mobilne centrum szkoleniowe firmy wolf 
Polska. Ten pomysł to nowatorska inicjatywa polskie-
go oddziału koncernu wolf. To pierwszy taki samochód 
szkoleniowy w naszej branży – wszystkie urządzenia 
wolf zamontowane w samochodzie działają. Jest więc 
podłączenie do gazu, wody i... można szkolić do 4 osób 
jednocześnie. Sala szkoleniowa jest mobilna, więc te-
raz to wolf dociera do instalatorów, co oznacza dostęp-
ność szkoleń w każdym miejscu Polski, dzięki czemu in-
stalator oszczędzi czas i nie poniesie kosztów dojazdu.
w mobilnym centrum szkoleniowym zamontowano  
następujące urządzenia: wiszący kocioł kondensacyjny 

CGB-2, do którego podłączono zasobnik CSw 120, wi-
szący kocioł FGB-K-24, powietrzną pompę ciepła typu 
spit model BwL-1S-05/230i i nagrzewnicę Lh-25 typ 4.
Szkolenia zaś przeprowadzać będzie Janusz Partyka, 
doświadczony szkoleniowiec wolf Polska.
wolf może też pochwalić się nowym systemem zapisów 
na szkolenia. Powstał dedykowany portal https://polska.
wolf.eu/portaldlaprofesjonalistow/akademia-wolf/,  
gdzie zamieszczony jest aktualny grafik i można od razu 
wysłać zgłoszenie.

Gratulujemy pomysłu na szkolenia w terenie i życzymy 
szerokiej drogi! 

http://www.instalreporter.pl
https://polska.wolf.eu/portaldlaprofesjonalistow/akademia-wolf/
https://polska.wolf.eu/portaldlaprofesjonalistow/akademia-wolf/
https://szkoleniawolf.vincievents.pl/12819,szkolenia.html
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Wysokowydajne pompy Taconova. Rekordowo kompaktowe, skuteczne 

i niezawodne. Sprawdzone w milionach instalacji. Przeznaczone do 

systemów grzewczych, CWU, klimatyzacji i techniki solarnej. 

PRZEKONAJ
SIĘ SAM!
taconova.com

PRZEKONAJ
SIĘ SAM!
taconova.comtaconova.com

Mistrzowska pompa obiegowa

taconova_pompa-obiegowa_207x148.indd   1 11.04.2019   14:02:59
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Prezes Danfoss Poland dołączył do rady Programo-
wej Global Compact Network Poland – sieci członków 
United Nations Global Compact. UN Global Compact 
to inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ dedykowa-
na do współpracy z biznesem. współpracuje z firmami  

w zakresie dostosowywania ich działań i strategii do uni-
wersalnych zasad w takich obszarach, jak: prawa człowie-
ka, prawa pracy, ochrona środowiska i przeciwdziałania 
korupcji. Od 2000 roku UN Global Compact wspiera spo-
łeczność biznesową w osiąganiu celów i wartości ONZ 
poprzez odpowiedzialne praktyki korporacyjne. To naj-
większa inicjatywa zrównoważonego rozwoju na świe-
cie z 70 lokalnymi oddziałami i blisko 10 tys. firm oraz  
3 tys. sygnatariuszy niebiznesowych z ponad 160 krajów.
- Zrównoważony rozwój oraz cele wyznaczone przez ONZ 
bardzo dobrze wpisują się w strategię rozwoju Danfoss, 
która skupia się na rozwoju w oparciu o efektywne rozwią-
zania dla klimatu i energii. Współpraca z Global Compact 
to możliwość pokazania różnych sposobów podejścia do 
tych celów, co w efekcie jest katalizatorem zmian techno-
logicznych. Cieszę się, że dołączam do grona Rady Progra-
mowej Global Compact – powiedział Adam Jędrzejczak.

Immergas Polska członkiem włoskiej izby handlowo-przemysłowej

La Camera di Commercio e dell’industria italiana in Po-
lonia (CCiiP) powstała w 1996 roku z inicjatywy grupy 
włoskich przedsiębiorców i w ciągu 20 lat działalności 
stała się uznanym i wpływowym środowiskiem bizne-
sowym. Głównym celem izby jest konsolidacja aktyw-
ności ekonomicznej włochów w polskiej gospodarce  

poprzez tworzenie kontaktów i relacji biznesowych 
między swoimi członkami a firmami i inwestorami 
miejscowymi.
Firma immergas powstała 5 lutego 1964 roku we wło-
szech, w miejscowości Brescello jako urzeczywistnienie 
marzeń jej założycieli o dostarczaniu na rynek produk-
tów będących połączeniem nowatorskiej myśli technicz-
nej, niezawodności i wyjątkowego włoskiego designu. 
Dziś firma obecna jest w ponad 50 krajach na wszyst-
kich kontynentach. Od 55 lat nieprzerwanie dostarcza 
nowoczesne rozwiązania grzewcze na światową skalę 
i może poszczycić się 7 milionami sprzedanych kotłów 
gazowych. Firma dysponuje własnym nowoczesnym 

Centrum Badań i rozwoju oraz Centrum Szkoleniowym. 
Każdego roku immergas wprowadza na rynek nowe mo-
dele urządzeń, niejednokrotnie wyznaczając nowe kie-
runki rozwoju branży.
Polska filia powstała w 1996 w Łodzi i jest obecnie jed-
nym z trzech największych udziałowców w rynku kotłów 
gazowych. w ofercie firmy znajdują się kotły kondensa-
cyjne, pompy ciepła, panele solarne i fotowoltaiczne 
oraz szeroki asortyment akcesoriów dodatkowych two-
rzących zintegrowane i ekologiczne systemy grzewcze 
dla domów, mieszkań i obiektów. immergas zapewnia 
również usługi doradcze oraz rozległą sieć dystrybucji 
i profesjonalnych punktów serwisowych.

– Włoskie korzenie są dla nas bardzo ważne, jesteśmy 
dumni z pochodzenia naszej marki i staramy się w na-
szej codziennej pracy wcielać włoskie wartości i kulturę 
organizacyjną naszej spółki-matki. Jako członek Włoskiej 
Izby Handlowo-Przemysłowej pragniemy uczestniczyć we 
włosko-polskich oraz międzynarodowych przedsięwzię-
ciach, wymieniając się swoimi doświadczeniami i wie-
dzą. Dzięki wspólnym działaniom chcemy jeszcze peł-
niej wykorzystać potencjał naszego przedsiębiorstwa, 
nawiązać nowe relacje biznesowo-handlowe i trafić do 
jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców 
– mówi Magdalena Oskiera, dyrektor marketingu im-
mergas Polska.

Adam Jędrzejczak w Global Compact 
Network Poland

http://www.instalreporter.pl
https://www.taconova.com/pl
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KESSEL

- Bezpłatne szkolenia firmy KESSEL 
Program szkoleń przygotowany przez ekspertów firmy 
KESSEL obejmuje tematykę związaną z techniką odwad-
niania, począwszy od kompleksowych rozwiązań z za-
kresu odprowadzania ścieków, poprzez aktualne nor-
my aż po warsztaty praktyczne, podczas których można 
wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną. Poszcze-
gólne tematy szkoleniowe dopasowane są do potrzeb 
związanych z pracą instalatora, projektanta czy part-
nera serwisowego. 
Firma służy także doradztwem w przypadku indywidual-
nych tematów i może zorganizować specjalnie dla Pań-
stwa zupełnie nowe szkolenie na temat związany ściśle 
z Państwa działalnością.
wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie firmy  
w Biskupicach Podgórnych, w nowocześnie wyposażo-
nej sali szkoleniowej wraz z ekspozycją interaktywną.  
w darmowym pakiecie, oprócz samych szkoleń, firma 
zapewnia nocleg oraz kolację.
Terminarz szkoleń zaplanowanych na drugie półrocze 
2019:
- 4.10.2019 – separatory tłuszczu KESSEL – przegląd 

produktów, zasada działania, sposób zabudowy, kon-
serwacja.
- 8.11.2019 – jak właściwie dobrać i profesjonalnie za-
budować odpływy prysznicowe KESSEL?
- 6.12.2019 – przepompownie ścieków KESSEL – prze-
gląd produktów, sposób zabudowy, konserwacja.
Kontakt: szkolenia@kessel.pl, 48 504 250 089

- Jarosław Kret twarzą kampanii firmy KESSEL
Zmiany klimatu prowadzą do coraz bardziej ekstremal-
nych zjawisk pogodowych. Przyzwyczailiśmy się do tego, 
że Jarosław Kret znakomicie nas z nimi zapozna i ostrze-
że zawczasu. Teraz ma również inną rolę – w kampanii 
reklamowej pokazuje, że urządzenia przeciwzalewowe 
firmy KESSEL pozwalają nam przed nimi właściwie się 
zabezpieczyć.

- nowoczesne Forum Profesjonalisty
rok 2019 rozpoczął się dla firmy KESSEL rebrandingiem. 

Kolejna faza jego realizacji obejmowała zmiany w Fo-
rum Profesjonalisty mieszczącym się w siedzibie spół-
ki. Pozwala ono nie tylko biernie oglądać, ale także in-
teraktywnie poznać poszczególne rozwiązania. Forum 
otwarte jest dla zainteresowanych zarówno podczas cy-
klicznych szkoleń firmy KESSEL, jak i na co dzień.
w trakcie odświeżenia oraz modernizacji Forum Profe-
sjonalisty pod kątem rebrandingu powstały zupełnie 
nowe wzorcownie – wystawy z odpływami łazienkowy-
mi, wpustami obiektowymi, urządzeniami przeciwzale-
wowymi oraz przepompowniami. wystawa produktów 
niezabudowanych pozwala poznać na żywo, rozmonto-
wać i ponownie zamontować poszczególne produkty. 
Natomiast strefa interaktywna Forum umożliwia pozna-
nie funkcji i zasad działania danego urządzenia. 
KESSEL niezmiennie pozostaje otwarty na każdego klien-
ta. Za istotną uważa zarówno edukację klientów indy-
widualnych, czyli potencjalnych inwestorów, jak i szko-
lenia profesjonalistów.

Nowy system  
serwisowy VENTIA

Od sierpnia działa nowy, autorski system serwisowy 
VENTiA SErwiS. System w sposób znaczący zwiększa 
komfort klientów i przyczynia się do jeszcze większego 
usprawnienia procesów obsługi zgłoszeń serwisowych.
Silny nacisk położono na promocję usługi „Zdalnego wspar-
cia” VENTiA. Jak wynika ze statystyk 90% wszystkich zgło-
szeń serwisowych central wentylacyjnych nie jest zwią-
zanych z usterkami fabrycznymi i można je rozwiązać 
zdalnie (dzięki standardowemu w centralach Komfovent, 
opartych o automatykę C5 i C6, modułowi web server).  
w ten sposób można również pomóc klientowi uruchomić 
urządzenie i je skonfigurować. w przypadku konieczności 
wysłania serwisu sytuacja jest już wstępnie rozpoznana, 
co również wpływa na czas usługi i zadowolenie klienta. 
„Zdalne wsparcie” dla urządzeń Komfovent jest bezpłatne, 
niezależnie czy centrala jest na gwarancji czy już po niej.
Na każdym etapie zgłoszenia klient będzie mógł podejrzeć 
swoje zlecenie i sprawdzić jego aktualny status. Dodatko-
wo system będzie automatycznie wysyłał informacje do 
zgłaszającego. Koordynator serwisu będzie mógł komuni-
kować się z klientem przez system w czasie rzeczywistym. 
Autorem założeń systemu i osobą odpowiedzialną za 
jego wdrożenia jest Adrian Zagulski koordynator Ser-
wisu w VENTiA.

http://www.instalreporter.pl
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NFOŚiGW ma nowego prezesa: Piotra Woźnego 

30 sierpnia 2019 rok minister henryk Kowalczyk wręczył 
Piotrowi woźnemu nominację na prezesa zarządu Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki wodnej. Piotr woźny został wybrany na stanowisko 
w ramach konkursu na szefa tej instytucji.
Dotychczas Piotr woźny był m.in. wiceministrem w Mi-
nisterstwie Cyfryzacji, wiceministrem w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii, a w 2018 wiceprezesem 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki wodnej. Pełnił także funkcję pełnomocnika prezesa 
rady Ministrów do spraw programu Czyste Powietrze.
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej pełni ważną rolę w finansowaniu w Polsce inwestycji pro-
ekologicznych. Jego działania wpływają na poprawę stanu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie całego 
kraju. Jeszcze raz pragnę pogratulować nominacji i życzyć 
owocnej i wytężonej pracy – powiedział minister Kowalczyk.
Obecnie zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki wodnej składa się z pięciu osób: 
Piotra woźnego – prezesa zarządu oraz zastępców pre-
zesa zarządu: Anny Mańk, Dominika Bąka, Marka rysz-
ki i Artura Michalskiego.
Źródło: portal Ministerstwa Środowiska
Więcej

III edycja Funduszy norweskich i Funduszy EOG 2014-2021

Fundusze norweskie to potoczna nazwa bezzwrotnej po-
mocy finansowej dla Polski w postaci dwóch instrumen-
tów pod nazwą: Mechanizm Finansowy Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego (MF EOG) oraz Norweski Mechanizm 
Finansowy (NMF). Środki pochodzą z trzech krajów EFTA 
(Europejskiego Stowarzyszenia wolnego handlu), będą-
cych zarazem członkami EOG, tj. Norwegii, islandii i Liech-

tensteinu – czyli Państw Darczyńców. Negocjacje doty-
czące uruchomienia iii edycji Funduszy norweskich i EOG  
w Polsce zakończyły się w październiku 2017 r. Dnia 20 grud-
nia 2017 r. zawarto międzyrządową umowę (Memorandum 
of Understanding), pozwalającą na przygotowanie trzeciej 
już edycji ww. funduszy na lata 2014-2021. wsparcie przy-
znano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz 

krajom bałtyckim na kwotę ponad 2,8 mld euro. Polska  
z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich la-
tach, pozostaje największym beneficjentem tych środków.
Obszary wsparcia w ramach Programu Środowisko, 
Energia i Zmiany Klimatu:
•	Energia	odnawialna,	efektywność	energetyczna,	bez-
pieczeństwo energetyczne;

•	Środowisko	naturalne	i	ekosystemy;
•	Łagodzenie	zmian	klimatu	i	ograniczenie	narażenia	na	
tego typu zmiany. 
Nabory na projekty inwestycyjne przewidziane są do 
ogłoszenia na początku 2020 roku.
Źródło: NFOŚiGw
Więcej

Pakietowa promocja VAILLANT

Vaillant przygotował wyjątkową ofertę dla klientów indywi-
dualnych. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy promo-
cyjne ceny na pakiety urządzeń grzewczych. w ofercie znaj-
dują się nowoczesne kotły kondensacyjne w zestawach z:
•	energooszczędnymi	zasobnikami	ciepłej	wody,

•	regulatorem	systemowym	multiMATIC	700,
•	elementami	systemu	powietrzno-spalinowego	oraz	
osprzętu.
Promocja trwa od 16 września do 6 grudnia 2019 roku.
Dowiedz się więcej

http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowy-prezes-zarzadu-nfoigw
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1460,iii-edycja-funduszy-norweskich-i-funduszy-eog-2014-2021.html
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/porady-i-wiedza/rozwiazania-vaillant/wymiana-starego-kotla/
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Zapoznaj się ze szczegółami promocji 

•	Białystok,	Płock,	Radom,	Warszawa	–	501	188	800,	
502 070 697
•	Lublin,	Katowice	–	500	217	414
•	Rzeszów,	Kielce,	Kraków	–	501	501	155
•	Legnica,	Opole,	Wrocław	–	512	946	002
•	Szczecin,	Gorzów	Wlkp.,	Zielona	Góra	–	501	609	563
Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć 
na stronie www.oventrop.pl lub uzyskać pod nume-
rami telefonów 500 477 250 lub 502 696 035.

Od 1 września 2019 roku Oventrop kieruje do in-
stalatorów nową akcję promocyjną. Akcja będzie 
trwać do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż 
do 31.12.2019 r. Promocją objęte są wyłącznie zesta-
wy, składające się z co najmniej dwóch grup pom-
powych typu regumat S-180 lub M3-180 oraz roz-
dzielacza (z brązu lub stalowego rozdzielacza 
Hydrofixx	ze	sprzęgłem).

Instalator kupujący w ramach promocji wyżej opi-
sany zestaw może dokupić za 1 zł odpowiednio:
•	wysokiej	jakości	spodnie	robocze	ze	wzmocnienia-
mi z cordury – za zestaw z rozdzielaczem z brązu,
•	dwustronny,	ocieplany	bezrękawnik	oraz	spodnie	 

jak	wyżej	–	za	zestaw	z	rozdzielaczem	Hydrofixx
Zapotrzebowanie na wybrany rozmiar należy zgło-
sić wraz z zamówieniem grup pompowych. Spodnie 
i bezrękawniki dostępne są w rozmiarach M, L, XL, 
XXL, XXXL. wyczerpanie zapasów spodni lub bezrę-
kawników oznacza zakończenie promocji ze skut-
kiem natychmiastowym.
informacje handlowe można uzyskać u właściwego 
terytorialnie przedstawiciela techniczno-handlowe-
go lub bezpośrednio w firmie Oventrop.

Przedstawiciele techniczno-handlowi:
•	Bydgoszcz,	Gdańsk,	Olsztyn	–	501	692	319
•	Kalisz,	Łódź,	Poznań	–	501	219	679

Oventrop promuje grupy pompowe 
W zestawie grup pompowych atrakcyjny dodatek: spodnie robocze lub ocieplany bezrękawnik

Regumat S-180" – grupa pompowa DN 25 do 
łączenia kotła z obiegiem c.o., który nie wymaga 
obniżenia temperatury zasilania (np. obiegiem 
grzejnikowym). Zawory kulowe służą do odcięcia 
obiegu. Termometry w pokrętłach zaworów 
umożliwiają odczyt temperatury zasilania  
i powrotu. Zawór stopowy ogranicza niepożądaną 
cyrkulację grawitacyjną. Dodatkowy, pompowy 
zawór kulowy ułatwia montaż lub wymianę 
pompy. izolacja w komplecie.

HydroFixx – rozdzielacz ze sprzęgłem 
hydraulicznym do montażu dwóch lub trzech  
grup pompowych regumat DN 25. Sprzęgło 
umożliwia hydrauliczny rozdział obiegu kotła  
od obiegu instalacji.
Przepływ do 4 m3/h. izolacja w komplecie.

w Y B r A N E  i N F O r M A C J E  T E C h N i C Z N E

Regumat M3-180 – grupa pompowa DN 25 do 
łączenia kotła z obiegiem c.o., w którym wskazane 
jest obniżenie temperatury zasilania (np. obiegiem 
ogrzewania podłogowego). Zawór trójdrogowy 
z napędem umożliwia zastosowanie regulacji 
pogodowej i płynne dopasowanie temperatury 
zasilania do temperatury zewnętrznej. Zawory 
kulowe służą do odcięcia obiegu. Termometry 
w pokrętłach zaworów umożliwiają odczyt 
temperatury zasilania i powrotu. Zawór stopowy 
ogranicza niepożądaną cyrkulację grawitacyjną. 
izolacja w komplecie. Możliwość montażu 
dowolnej pompy obiegowej DN 25 o dł. 180 mm.

Rozdzielacz do montażu dwóch grup 
pompowych regumat DN 25.
Przepływ do 4 m3/h. izolacja w komplecie.

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/09/Promocja-grup-pompowych-Oventrop-jesien-2019-HQ.pdf
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Spojrzymy na nasze porozumienie wykonawców – 
znamy się i zawiązujemy przyjaźnie od Bałtyku po 
Tatry. Nigdy wcześniej nie miało to miejsca. Zazwy-
czaj firmy spotykały się na chwilę przy okazji szko-
leń, rozjeżdżając się zaś do domów, relacje zanikały. 
Z rzeczy konkretnych, to rozwiązaliśmy kilka proble-
matycznych spraw naszych członków, reprezentując 
ich przed producentami. Uczestniczyliśmy w szko-
leniach zorganizowanych tylko dla nas. Opracowa-
liśmy wspólną dokumentację rODO dla firmy insta-
lacyjnej. Nawiązało się dużo relacji biznesowych.  
To wszystko są formy porozumienia i współpracy.  
Powiem więcej, wzajemnej inspiracji, edukacji,  
a i niejednokrotnie wyciągania z opresji. 

Czy Pana zdaniem 12 firm członkowskich obec-
nie skupionych w OSFIS to dużo czy mało? Czy 
można więc OSFIS nazwać reprezentacją insta-
latorów/wykonawców? 
Stowarzyszenie skupia na chwilę obecną blisko 70 
osób prowadzących firmy instalacyjne lub serwisowe. 
Są to członkowie stowarzyszenia opłacający składki 
i będący na prawach członków zwyczajnych, a więc 
podejmujących uchwały, mających prawa wybor-
cze i decyzyjne w formule walnego zebrania. wspie-
ra nas także 12 różnych producentów, którzy zgod-
nie ze statutem są członkami wspierającymi. wśród 
członków OSFiS są przedstawiciele 14 województw, 
w których od następnej kadencji tworzone będą filie 

OSFIS (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm 
Instalacyjnych i Serwisowych) został założony  
z myślą o skupieniu i współpracy firm instala- 
torskich i serwisowych i ich reprezentowaniu  
w branży. Trudne przedsięwzięcie…?
Dość trudne i dość niewdzięczne, nie jest to też myśl 
doskonale sformułowana, ale to co wiemy i rozumie-
my dziś, nie było dla nas oczywiste dwa lata temu. 
ważne jednak, by wyciągać wnioski. Trudne dlatego, 
że nie ma w naszym narodzie zakorzenionej potrzeby 
afiliacji dla wyższych potrzeb. Trudne też, bo mamy 
najniższy w Europie wskaźnik zaufania społecznego. 
Nie bez powodu. Nie ufamy systemowi prawnemu, 
politykom, innym ludziom. To wszystko ciągnie się 
od pokoleń. wynosimy to z domu, słyszymy od wy-
kładowców, nauczycieli – smutne stereotypy o Po-
lakach – i wszędzie wietrzymy spisek.
Faktycznie początkowy cel zdefiniowaliśmy, mó-
wiąc „połączmy siły, by dbać w branży o nasze inte-
resy” i właśnie w tym sensie to złe założenie: „dba-
nie o własne interesy”. Problem ma cała branża,  
a nie instalatorzy. To, co odczuwamy my, czyli niskie 
ceny za usługi, szara strefa, brak stosownych regu-
lacji, brak ludzi do pracy to skutek, a nie przyczyna. 
Nie ma sensu walczyć ze skutkami, a trzeba sięgnąć 
głębiej. Chcąc też usunąć przyczynę, nie można pa-
trzeć na własne interesy, tylko na całą branżę i brać 

pod uwagę perspektywę wszystkich jej uczestników, 
czyli producentów, dystrybucję i nas wykonawców. 

Z perspektywy dwóch lat działalności stowarzy-
szenia, czy porozumienie wykonawców i realiza-
cja ich wspólnych celów działa? 
Z perspektywy dwóch lat wierzę, że wszystko miało 
jakiś sens. Bez naszej grupy społecznościowej na FB 
nie powstałoby stowarzyszenie, bez stowarzyszenia 
nie bylibyśmy zauważeni na targach, bez rozgłosu  
i polotu nie poznalibyśmy wielu wspaniałych ludzi. 
Bez ludzi nie byłoby kolejnych inicjatyw, pomysłów. 
Stowarzyszenie ma osobowość prawną, a więc jest 
partnerem do rozmowy dla innych stowarzyszeń, 
producentów, szkół, organizatorów targów. Miałem 
oczywiście nadzieję, że sam fakt powołania stowa-
rzyszenie spowoduje, że przystąpi do niego więcej 
osób prowadzących firmy. Niestety tak się nie sta-
ło. To nas w żaden sposób nie powstrzymało od 
działania. robiliśmy swoje bez permanentnej agita-
cji. Może właśnie to trzeba poprawić? Lepszą komu-
nikację i szersze działania autopromocyjne OSFiS.  
Te dwa lata to na pewno czas, jaki był nam potrzebny, 
by okrzepnąć, poznać inne stowarzyszenia, podjąć 
współpracę. Zrealizować pierwsze działania i dojść 
do miejsca, w którym jesteśmy teraz, czyli u drzwi 
bardzo dużego i ambitnego projektu dla całej branży.  

OSFIS – prawie  
dwa lata na rynku

Reprezentacja instalatorów w rozwoju

WyWiadu udzielił PaWeł KaczmareK, Prezes stoWarzyszenia osFis

Podziękowanie dla Pawła Kaczmarka (po prawej) za dwuletnią kadencję Prezesa  
i gratulacje na kolejną

http://www.instalreporter.pl
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Przynajmniej kilka lat mówi się o tym. wypito przy 
tym prawdopodobnie kilka wiader kawy i nic. Mimo 
że zabiegi o powołanie projektu prowadzone były 
wcale nie przez nas jako pierwszych. Mamy 2019 rok 
– w szkołach coraz mniej uczniów chcących wejść 
do tej profesji, jakość szkoleń na praktykach jest 
często żenująca, a hydraulik częściej kojarzony jest 
z naprawą toalety niż np. z branżą odpowiedzial-
ną za klimat. Tym możemy się chwalić, że byliśmy 
w odpowiednim miejscu i czasie, i spotkaliśmy od-
powiednie osoby, z którymi dziś ten projekt nie tyl-
ko stał się realny, ale właśnie startuje. 

Kim dla Was jako OSFIS jest producent lub sieć 
handlowa: adwersarz czy partner?
Jak powiedziałem wcześniej według pierwotnej dok-
tryny, postrzegaliśmy branżę w kategoriach My i Oni. 
Ale tak nie jest. My bez nich nic i oni bez nas nic. Nie 
usuniemy skutków bez dotarcia do przyczyn. Oczy-
wiście w tej symbiozie branży jest przepaść. widzi-
my, jak przez 30 lat rozwinęli się producenci w Polsce 
i jak rozwinęła się dystrybucja. A hydraulik zazwy-
czaj to mikroprzedsiębiorstwo z całym bagażem kło-
potów, jakie spada na jednoosobową firmę. Często 
tkwiąc w pułapce, z której ciężko wyjść. im więcej 
masz pracy, tym masz mniej czasu na zajmowanie się  
firmą. im mniej zajmujesz się firmą, tym docelo-
wo masz mniej pracy. Ciągła sinusoida i patrzenie  
w otchłań jutra. O ryzyku zatrudniania kolejnych pra-
cowników, podatkach i ZUSach można by rozma-
wiać godzinami. Błędne koło. Są też przypadki, gdy 
widzę,	że	dla	producenta	x	lub	dystrybutora	y	insta-
lator to tylko regon, nip i nr klienta i… wtedy zazwy-
czaj nasze drogi się rozchodzą.
Odpowiadając na pytanie, producent czy też dystry-
bucja to dla OSFiS przyjaciel i równoprawny uczest-
nik branży. Mamy świadomość, że każdy z tych seg-
mentów branży ma swoje kłopoty, troski, problemy, 
wzajemną konkurencję. Bez wspólnych celów nic 
nie zrobimy. Nie rozwinie się przeciętny polski hy-
draulik, nie zwiększy planów produkcyjnych pro-

ducent i nie zrealizuje swoich celów dystrybucja.  
Jedziemy na tym samym wózku. 

PPPI, czyli Polecane Przez Polskich Instalato-
rów to (cytat): plebiscyt, za pośrednictwem któ-
rego instalatorzy i serwisanci doceniają firmy, 
które wnoszą nie tylko znaczący wkład w roz-
wój branży, ale wspierają i szanują pracę insta-
latorów. Co tak naprawdę ten plebiscyt oznacza 
i czy jest miarodajny? Czy będzie powtórzony  
w kolejnych latach?
PPPi był wielką próbą naszej sprawności organiza-
cyjnej, mobilizacji i determinacji. To, co Pani cytuje, 
to prawdopodobnie opis jednej z kategorii. Zrobili-
śmy pierwsze na tę skalę przedsięwzięcie z użyciem 
technologii i przy wykorzystaniu mediów społeczno-
ściowych. Decyzja kto wygrał, nie zapadała w gabine-
tach, czy też nie była uzależniona od opłaty. Głosowa-
nie było otwarte i dla wszystkich. Zrobiliśmy coś po 
raz pierwszy. Ponad 20 relacji LiVE z prezentacją pro-
duktów – nikt wcześniej tego nie próbował. wyznaczy-
liśmy zupełnie nowy standard. Zaprosiliśmy do tego 
działania całą dystrybucję, zgłaszając pomysł do Zhi. 
Jednak odpowiedziała pozytywnie i z optymizmem, 
dając nam ogromny kredyt zaufania jedna sieć: Gru-
pa SBS. Przeprowadziliśmy plebiscyt, zorganizowali-
śmy galę wręczenia, poznaliśmy wspaniałe produkty.  
Dowieźliśmy obietnicę, bo tak, jak zapowiedzieliśmy, 
tak się stało. Krok po kroku konsekwentnie pracowali-
śmy od września 2018, gdy zaczęły się przygotowania, 
do kwietnia 2019, kiedy odbył się finał. Całość wpły-
wów zasiliła budżet stowarzyszenia, więc zyskaliśmy 
środki na działanie na kolejne miesiące. 

Myślę, że ma Pan niezłe rozeznanie rynku wyko-
nawców w Polsce. Jak duży jest to rynek? 
Nikt tego nie wie, przynajmniej ja nie wiem. Jednak 
często pada to pytanie. Szacunki, jakie słyszałem to 
od 15 do 40 tys., w zależności jak patrzeć i jak po-
strzegać. Czy zatrudnieni, czy firmy, jeśli firmy to ja-
kie, o jakiej specjalizacji itd.

a później oddziały. Czy będzie można nas nazywać 
reprezentacją wszystkich instalatorów? Zapewne na 
taki statut trzeba zapracować. Niemniej sympatyzuje 
z nami dość duża społeczność branżowa: „Czas Na 
hydraulika” skupiająca ponad 5 tysięcy osób z bran-
ży. Czujemy, że reprezentujemy dużą grupę, co wca-
le nie musi być związane z członkostwem. Zresztą 
beneficjentami naszych starań, mam na myśli pro-
jekt edukacyjno-społeczny „hydraulik – zawód wielu 
możliwości”, nie są wyłącznie członkowie, a wszyscy 
w branży. Nie mamy zapędów hegemonistycznych.

Jakimi osiągnięciami możecie się Państwo już 
pochwalić?
Kilka rzeczy mniejszych i większych już powiedzia-
łem. Począwszy od rzeczy, jakie dzieją się wewnątrz, 

czyli zacieśnianie relacji, wzajemna pomoc, wspól-
ne rozwiązania, po inicjatywy, jakie dzieją się na ze-
wnątrz, jak organizacja konferencji z instytutem Ba-
dań Edukacyjnych o kwalifikacjach w branży, jak 
coroczna impreza sportowo-rekreacyjna Letnia ry-
walizacja Polskich hydraulików, jak plebiscyt PPPi. 
Zbudowaliśmy własną rozpoznawalną markę. Zbu-
dowaliśmy zręby struktur. Stworzyliśmy biuro i za-
trudniamy kompetentnego menadżera. Jednak to, 
czym chcę się pochwalić to fakt, że podjęliśmy ręka-
wicę przy projekcie „hydraulik – zawód wielu moż-
liwości”. To nie jest nowość, że w branży w kulu-
arach, przy okazji spotkań, konferencji czy targów 
mówi się, że trzeba „coś” zrobić. Że trzeba odcza-
rować zawód, że trzeba wesprzeć edukację for-
malną, wprowadzić nowe kwalifikacje branżowe.  

Spotkanie założycielskie – listopad 2017
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Wróćmy do wspomnianego projektu „Hydraulik 
– zawód wielu możliwości”. Na czym on w takim 
razie polega?
O przyszłych specjalistów rozpoczyna się wyścig po-
między różnymi branżami. Stolarze, elektrycy, de-
karze, mechanicy – większość branż jednoczy we-
wnętrzne siły i zabiega o dobry wizerunek zawodu. 
Bez kandydatów do szkół branżowych i techników 
nie będzie młodych specjalistów i z roku na rok spa-
dać będzie liczba wykwalifikowanych w naszej pro-
fesji osób wchodzących na rynek pracy. 
Stąd potrzebny jest wspólny wysiłek, instalatorów, 
producentów i handlowców. Projekt, który poza re-
aliami rynkowej konkurencji i różnych ról, jakie peł-
nimy w tej branży, zjednoczy nasze starania o lep-
szą edukację, o nowoczesny wizerunek instalatora, 
o atrakcyjną perspektywę dla młodego człowieka 
wybierającego nasz zawód. 
Zachęcamy zarówno producentów, jak i dystrybu-
cję do przyłączenia się, by projekt mógł się utrzymać 
także finansowo, ale przede wszystkim dlatego, że 
ma być wspólnym działaniem, a nie powodem do 
podziałów lub konkurowania.
Przyłączenie się do projektu jako współorganizator 
to wyraz odpowiedzialnej społecznie postawy mar-
ki. Zaangażowanie w te działania ma wydźwięk za-
równo długoterminowy, bo przecież mówimy o od-
wróceniu niepokojących trendów, ale także pozwoli 
marce, tu i teraz, zrealizować wiele celów krótkoter-
minowych o podłożu marketingowym, informacyj-
nym i strategicznym.
realizując Projekt, szczególną wagę przywiązywać 
będziemy do tego, by pogłębić potoczną wiedzę  
o zawodzie, umiejętnie zachęcać dyrektorów szkół, 
nauczycieli, rodziców i uczniów do poznania możli-
wości rozwoju, jaki daje wykonywanie naszej profesji. 
Nie możemy też zapominać o osobach, które już wy-
brały lub wybiorą ten kierunek nauki. Poziom naucza-
nia, zarówno teoretyczny, jak i praktyczny oraz ca-
łościowy odczuwalny obraz związany z wejściem do 
tego zawodu decyduje, czy te osoby będą polecać,  

czy też odradzać naszą branżę swoim młodszym ko-
legom lub rodzeństwu. 
Podstawowym elementem wyboru ścieżki zawodo-
wej jest wiedza i świadomość na temat samej profe-
sji, zadań zawodowych, kompetencji, możliwości wy-
boru szkoły i budowania kariery. w nowoczesnych 
i dojrzałych społeczeństwach biznes wspiera edu-
kację formalną i potrafi zadbać o swoją przyszłość, 
troszcząc się o przyszłe kadry. 
Proponujemy systemowe działania, które pozwolą 
bliżej poznać zawód i całą branżę, a także zachęcić 
młodych do nauki w zawodzie hydraulika.
Przed nami jako stowarzyszeniem być może najważ-
niejsza misja, z jaką przyjdzie nam się zmierzyć. in-
spirację do naszych działań czerpiemy z najlepszych 
europejskich wzorców, wykorzystując jednocześnie 
doświadczenie i wiedzę naszych członków i partnerów. 
Mamy szansę zmienić oblicze naszej branży. Chce-
my widzieć nasz sektor jako profesjonalny, o wyso-
kim standardzie usług, wolny od szarej strefy, ale 
również dający możliwości godnego zarobkowania 
i atrakcyjny dla młodzieży poszukującej dobrego, 
rozwojowego zawodu.

Na spotkaniu inicjującym projekt  
„Hydraulik – zawód wielu możliwości”,  
w którym uczestniczyło kilku ważnych 
producentów, a także przedstawicie-
le Międzynarodowych Targów Poznań-
skich i ZHI powierzono nam rolę ko-
ordynatora działań i przygotowanie 
pierwszego etapu, który polegał na 
stworzeniu programu, wytyczeniu ce-
lów, opisania pierwszych projektów. 
Pracujemy też nad częścią informacyj-
ną, jak strona internetowa i profil na 
Facebooku. Dlatego zapraszamy za-
równo producentów, handlowców,  
ale także media branżowe do współ-
pracy, bo to pierwsza taka szansa by-
śmy zrobili coś razem dla tej branży.
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Rury Vissen PErT mają bardzo dobre przewod-
nictwo ciepła o współczynniku 0,40 w/mK. Przezna-
czone są głównie do ogrzewania podłogowego. Jed-
nak dzięki materiałowi bazowemu, z którego są 
wykonane rury, czyli polietylenowi o zwiększonej 
wytrzymałości na temperaturę – PErT typ 2 – (w od-
różnieniu od PErT typ 1) mogą być stosowane nie 
tylko do zimnej wody i ogrzewania podłogowego, 
ale także do ciepłej wody użytkowej i centralnego 
ogrzewania. Granulatem do produkcji jest poliety-
len wysokiej gęstości hostalen 4131B.
rury Vissen mają barierę antydyfuzyjną EVOh. EVOh 
jest to cienka warstwa bardzo gęstego tworzywa, któ-
ra zapobiega dostawaniu się tlenu do zładu wodnego.

Jednorodne rury Vissen PErT dostępne są w śred-
nicach 16, 17 i 20 mm. Zaletą oferty są nie tylko 
200-metrowej długości kręgi, ale także 500-metro-
we. Pozwala to w idealny sposób zmniejszyć ilości 
ścinków – pozostałych krótkich odcinków rur. rura 
w kręgach 500 m.b. będzie układana z rozwijaka, co 
dodatkowo ułatwia pracę instalatora. w ofercie Pran-
delli dostępna jest także nowa, wzmocniona wersja 
rozwijaka pozwalająca zastosować tak duże, a na-
wet większe krążki rur. 

Żywotność rur ViSSEN PErT przy typowych parame-
trach pracy c.o. i ogrzewania podłogowego to ponad 
50 lat, a rury objęte są 10-letnią gwarancją.
Parametry pracy:
Tmaks: 90°C (awaryjnie do 100°C) 
Pmaks: 10 bar 
rury mają Atest higieniczny BK/w/0778/01/2019.
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Prandelli Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40, 80-298 Gdańsk
tel. 58 762 84 55
prandelli@prandelli.pl, www.prandelli.pl

Nowoczesny rynek ogrzewania zarówno budynków 
mieszkalnych, sportowych, użyteczności publicznej,  
jak i przemysłowych opiera się w coraz większym stopniu  
na niskotemperaturowych źródłach ciepła. Lawinowo rośnie 
w związku z tym zastosowanie ogrzewania płaszczyznowego, 
a szczególnie podłogowego. Zwiększa się oczywiście także 
gama rur grzewczych do tych systemów. Także Prandelli 
Polska wzbogaciła swoją ofertę o nowe rury. 

Rura Vissen PERT
Nowość w ofercie Prandelli

Obok rur wielowarstwowych PEXb/Al/
PEXb (Multyrama) i PERT/AL/PERT  
typ 2 (Tris-up) oraz PEXb (Tuborama)  
w ofercie firmy pojawiła się rura bardziej 
elastyczna – VISSEN PERT. Jest to rura  
o wysokiej odporności na temperaturę – 
nawet do 90ºC – przy typowym ciśnieniu 
dla zamkniętych instalacji grzewczych. 

http://www.instalreporter.pl


Obecnie w budownictwie mieszkaniowym, ale też biurowym, hotelowym, czy 
użyteczności publicznej powszechnie stosowane są niskotemperaturowe źródła 
energii, a więc i… instalacje c.o. pracują na niskie parametry np. 55/45/20°C lub 
niższe. Praktycznie każdy grzejnik może pracować w takiej instalacji, kwestia 
tylko odpowiedniego jego doboru, a więc m.in. przeliczenia mocy na parametry 
zapewniane przez źródło ciepła. O ile do nowych obiektów dość łatwo dobrać 
grzejniki, zapewniające komfort cieplny w pomieszczeniach, o tyle większy problem 
stanowi zagadnienie pracy starych grzejników lub ich wymiana w modernizowanej 
instalacji ze znaczącą zmianą parametrów temperaturowych.

Jakie grzejniki do 
niskotemperaturowej 
instalacji c.o.?
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Rettig Heating Sp. z o o.   ul. Przemysłowa 11   44-203 Rybnik 
Oddział w Wałczu   ul. Budowlanych 10   78-600 Wałcz
www.vogelundnoot.com.pl
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Potoczne określenia na grzejniki  
do nowoczesnych instalacji 

w ostatnich latach coraz częściej słyszymy sformu-
łowania takie, jak: „grzejniki energooszczędne” oraz 
„grzejniki niskotemperaturowe”. 
Pierwsze z tych określeń jest, w mojej ocenie, dość kar-
kołomnym i zawiera istotny skrót myślowy. Grzejnik, 
jako emiter ciepła, powinien oddać do pomieszczenia 
maksymalną ilość energii, jaka do niego trafiła. w tym 
sensie nie oszczędza energii, a wyłącznie przekazuje ją 
dalej, najlepiej, z jak najwyższym stopniem efektyw-
ności. O grzejniku energooszczędnym możemy mówić  
w szerszym znaczeniu, biorąc pod uwagę całą instala-
cję centralnego ogrzewania, czyli nie tylko wspomnia-
ne wyżej grzejniki, ale i przewody rozprowadzające, 
źródło ciepła oraz elementy sterujące jej pracą. Dopie-
ro instalacja dobrana z dobrej jakości komponentów 
i właściwie zrównoważona hydraulicznie, ze sprawną 
automatyką i termostatyką oraz szybko reagującymi 
na zmiany obciążenia cieplnego grzejnikami, pozwoli 
cieszyć się prawdziwą energooszczędnością. 
Drugie z haseł, czyli grzejniki niskotemperaturowe, 
ma zdecydowanie inny wydźwięk i jest jak najbardziej 
zgodne z otaczającą nas rzeczywistością. 

Instalacje niskotemperaturowe

Dotychczasowe kotły węglowe o wyraźnie niższej 
sprawności i kłopotliwej regulacji procesu spalania 
paliwa, zaczęły być zastępowane przez rozwiązania 

zdecydowanie lepiej wykorzystujące dostarczoną do 
nich energię, przy jednoczesnym poprawieniu kom-
fortu cieplnego pomieszczeń. w kotłach gazowych 
zaś wręcz obowiązkowa stała się technika konden-
sacyjna także o niskich parametrach temperatury. 
Przejście z wysokich parametrów na niskie wartości 
nie tylko wyeliminowało najbardziej niekorzystne 
efekty działania wysokiej temperatury, jak spiekanie 
kurzu na powierzchni grzejników i dalsze jego unosze-
nie. Dodatkowo poprawiły komfort cieplny pomiesz-
czenia. Grzejniki przestały być punktowym źródłem 
emisji ciepła. Osoby przebywające w pomieszczeniu 
nie odczuwają bezpośredniego działania grzejnika. 
Jest to sytuacja idealna, bo nie zastanawiamy się, 
skąd ciepło dociera, a jedynie odczuwamy, że tem-
peratura w pomieszczeniu jest właściwa, a tym sa-
mym komfortowa. 
wracając do zjawiska unoszenia kurzu. Jest to obec-
nie jeden z silniejszych alergenów i z powodu jego 
obecności cierpi coraz więcej ludzi, jednak przy stale 
utrzymującym się zanieczyszczeniu środowiska nie 
sposób się go pozbyć z pomieszczeń. Ograniczenie 
– choć w pewnym zakresie – konwekcji, wpływa po-
zytywnie na redukcję drobin kurzu unoszących się 
w powietrzu, co finalnie ogranicza jego działanie na 
nasze drogi oddechowe. 

Grzejniki a modernizacja instalacji  
z wysokich na niskie parametry

Grzejniki, które spełniały swoją rolę w instalacjach 
wysokoparametrowych, mogą nadal służyć do ogrze-
wania pomieszczeń przy obniżonej temperaturze 
zasilania. Jednak jest to możliwe jedynie wówczas, 
kiedy modernizacja instalacji nie ogranicza się wy-
łącznie do zastąpienia wysokotemperaturowego źró-
dła ciepła innym, nowszym, wykorzystującym niskie 
parametry pracy układu, a wiąże się również z pra-
cami termomodernizacyjnymi przegród zewnętrz-
nych oraz zastosowaniem termostatyki szybko re-
agującej na bieżące potrzeby cieplne. 

Pojęcie instalacji niskotemperaturo-
wych zawdzięczamy rozwojowi tech-
niki i pojawieniu się niskotemperatu-
rowych źródeł ciepła takich, jak kotły 
kondensacyjne, odzyskujące ciepło ze 
spalin, czy pompy ciepła pobierające 
energię ze źródeł o niskim parametrze.

MADE IN ITALY

DOLNE PODŁĄCZENIE DO GRZEJNIKÓW ALUMINIOWYCH 
FONDITAL i NOVA FLORIDA

• Łatwe w montażu
• Dostępne podłączenie proste i kątowe
• Z prawej lub z lewej strony
• Idealne rozwiązanie do nowych instalacji oraz 

na wymianę
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Zwiększenie wymiarów nie zawsze musi oznaczać zmia-
nę szerokości grzejnika. wiele modeli jest produko-
wanych w układzie 1-, 2-, 3- a nawet 4-płytowym, jeśli 
mówimy o najpopularniejszych obecnie grzejnikach,  
jak i wielokolumnowych dla rozwiązań nawiązujących 
swoim kształtem do klasycznych grzejników człono-
wych. Sama zmiana głębokości grzejnika nie skutku-
je zmianami jego szerokości i wysokości, co optycznie 
pozwala zachować efekt jak sprzed zmian. 

w sytuacji kiedy ilość ciepła oddawanego przez grzej-
niki niskotemperaturowe nie jest wystarczająca, moż-
na posiłkować się także rozwiązaniami akcesoryj-
nymi, jak wentylatory wymuszające konwekcję na 
elementach grzejnika. 
Jest to dobrze rokujące rozwiązanie. w przypadku ak-
cesoryjnych zestawów, jak przykładowo system DBE 
dla produktów marki Jaga, opartych na wymiennikach  

miedziano-aluminiowych, czy uniwersalnych modu-
łach wentylatorowych Aliento dla grzejników płyto-
wych dowolnej marki, można podnieść moc grzejni-
ka nawet o ponad 50% względem jego mocy bazowej 
generowanej przy niskich parametrach. 
Dla osób podatnych na alergie istotną informacją bę-
dzie możliwość doposażenia wentylatorów w filtry, 
co w znacznym stopniu zredukuje działanie kurzu.
Podobnie wygląda sytuacja w gotowych produk-
tach, których dobrym przykładem jest dedykowany 
do instalacji niskotemperaturowych grzejnik E2 mar-
ki Vogel&Noot. Kompleksowo wyposażony łączy za-
awansowaną technologię z atrakcyjnym designem. 
Zwykle pracą wentylatorów można sterować ręcznie 
lub w sposób automatyczny, co z jednej strony zwięk-
sza komfort ich użytkowania, a z drugiej nie podno-
si znacząco zużycia energii elektrycznej. 

Grzejniki konwektorowe
w ostatnich latach wyraźnie daje się zauważyć  
w budownictwie trend polegający na „otwieraniu” 
pomieszczeń na zewnątrz. Jest on realizowany przez 
okna sięgające posadzki i kończące się przy nad-
prożu. Do ogrzania pomieszczenia o takiej architek-
turze można wykorzystać niskie grzejniki o mocno  

Grzejniki płytowe i kolumnowe
w instalacjach niskotemperaturowych duże znacze-
nie ma powierzchnia wymiany ciepła. Doskonale 
spisują się w nich grzejniki, które mają duże płaskie 
powierzchnie przekazujące ciepło na drodze promie-
niowania. Udział i znaczenie konwekcji w takim przy-
padku jest mniejsze niż w instalacjach o wysokich pa-
rametrach zasilania. Jeśli nowe obciążenie cieplne 
pomieszczenia wciąż pozostaje wyższe niż moc, któ-
ra jest w stanie dostarczyć grzejnik zasilony niskimi 
parametrami to poza wspomnianymi wyżej wenty-
latorami intensyfikującymi wymianę ciepła pozosta-
je wymiana grzejnika na inny, zwykle większy model. 

w takich przypadkach najmniej problematyczna jest in-
stalacja oparta na grzejnikach z podłączeniem środko-
wym. Jakakolwiek zmiana grzejnika jest o tyle prosta, 
że wykorzystuje standardowe podejście ze znormalizo-
wanym rozstawem 50 mm w osiach króćców przyłącze-
niowych. Sam grzejnik zachowuje przy tym pełną sy-
metrię względem zastępowanego. Jest to dość istotny 
argument nie tylko ze względu na samą estetykę mon-
tażu, ale i techniczne możliwości, które mogą być ogra-
niczone ze względu na bliskie sąsiedztwo prostopadłej 
ściany lub okno balkonowe. Z oczywistych powodów 
zamiennik nie może wejść w światło drzwi i ograniczać 
możliwość swobodnego korzystania z nich. 

Różnice w mocy, jaką można uzyskać z grzejnika zasilanego parametrami 90/70/20°C 
czy normatywnymi 75/65/20°C, zgodnie z PN EN 442, a obniżonymi do poziomu 
55/45/20°C lub jeszcze niższymi w przypadku pomp ciepła, są często ponad dwukrot-
ne. Przykładowo grzejnik, który uzyskuje moc na poziomie 1000 W, przy parametrach 
76/65/20°C, po ich redukcji do poziomu 55/45/20°C będzie legitymował się mocą blisko 
o połowę niższą. Dlatego dopiero pełen zakres prac modernizacyjnych oraz ponowne 
obliczenie obciążenia cieplnego pomieszczeń pozwala mieć pewność, że deficyt mocy 
grzewczej zostanie prawidłowo skompensowany zainstalowanymi grzejnikami. 

Wymiana grzejnika na nowy, większy 
jest zwykle traktowana jako ostatecz-
ność i warto ją rozważyć, kiedy inne moż- 
liwości okazały się niesatysfakcjonujące. 
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rozbudowanych elementach konwekcyjnych i wspo-
móc ich pracę wentylatorami lub wręcz ukryć całość 
pod posadzką i tam także sięgnąć po moc pocho-
dzącą z konwekcji wymuszonej pracą wentylatorów. 
Duże powierzchnie szklane są nadal poważnym wy-
zwaniem. Bez względu na ich jakość oraz zaawanso-
wanie konstrukcji nadal pozostają przegrodą, przez 
którą straty ciepła są większe niż przez dobrze zaizo-
lowaną ścianę. Pozostają także przegrodą chłodzącą, 
której wpływ możemy odczuć, zbliżając się takiego 
okna. Oba rozwiązania grzewcze wspomniane wyżej 
profitują nie tylko ze względu na zapewnienie właści-
wej ilości ciepła do ogrzania całej przestrzeni pomiesz-
czenia, to dodatkowo w znacznym stopniu ogranicza-
ją czy wręcz likwidują nieprzyjemne wrażenie, które 
można odebrać zbliżając się do powierzchni o wyraź-
nie niższej temperaturze niż pozostałe. Grzejniki, a ra-
czej ciepło, które emitują, tworzy barierę chroniącą 
użytkowników przed wypromieniowywaniem własnej 
energii cieplnej w kierunku zimnej powierzchni okna. 

Ogrzewanie płaszczyznowe
Mówiąc o niskotemperaturowych instalacjach cen-
tralnego ogrzewania, nie sposób pominąć wszelkie-
go rodzaju systemów ogrzewania płaszczyznowego. 
To nie tylko popularna „podłogówka”, ale także sys-
temy ścienne czy sufitowe. Zasilenie tych emiterów 
niskim parametrem czynnika grzewczego jest nie 
tylko zalecane, ale wręcz obowiązkowe ze względu 
na wspomniany wcześniej komfort termiczny oraz 
względy techniczne dotyczące powierzchni emitu-
jących ciepło tą drogą. Ze względu na konieczność 
uwzględnienia pętli ogrzewania płaszczyznowego 
już na etapie projektowania są to rozwiązania de-
dykowane głównie do nowo budowanych obiektów.  
Co prawda są już na rynku systemy renowacyjne 
umożliwiające układanie rur ogrzewania płaszczy-
znowego bez konieczności kucia posadzek i jedno-
cześnie nie wymagają kilkucentymetrowych wylewek 
jednak ich udział względem tradycyjnych rozwiązań, 
dla tego rodzaju ogrzewania, jest wciąż symboliczny. 

Łatwiej dobrać grzejnik do nowej 
instalacji niskotemperaturowej….

Przytoczone powyżej przykłady w równej mierze do-
tyczą obiektów poddawanych modernizacji i wypo-
sażanych w nowoczesne niskotemperaturowe źró-
dło ciepła, jak i nowych, w których z założenia takie 
właśnie źródło ma służyć dla zapewnienia potrzeb 
bytowych ich użytkowników. Z pewnością większe 
możliwości wyboru poszczególnych rozwiązań leżą 
po stronie nowych obiektów, jednak budynki ze star-
szymi instalacjami również nie pozostają bez szans. 
Na pewno trudniej w nich, bez poważnej ingerencji w in-
stalacje i konstrukcje budynku, zastąpić tradycyjne grzej-
niki członowe czy płytowe modelami ukrytymi w kana-
le, ale zoptymalizować pracę istniejących lub zamienić 
na model o podobnej konstrukcji, jak najbardziej można.

Niskotemperaturowe systemy 
najbardziej korzystne ze wszech miar

rozwój niskotemperaturowych źródeł ciepła stał 
się faktem. ich coraz powszechniejsza dostępność 
wpływa na cenę zakupu. Niepozostające w tyle no-
woczesne technologie i materiały stosowane w sto-
larce okiennej, jak i izolacjach termicznych pozwalają 
coraz szerzej udostępniać technologię niskotempe-
raturową. Jako użytkownicy takich instalacji oprócz 
wymiernych korzyści wynikających z oszczędnego 
gospodarowania energią, zyskujemy także na pod-
niesieniu jakości życia dzięki komfortowej tempera-
turze panującej w całym pomieszczeniu. 
Klimat, w jakim żyjemy, skłania nas do korzystania  
z dobrodziejstwa systemów grzewczych przez ponad 
połowę roku, dlatego środowisko, w jakim przycho-
dzi nam żyć i pracować, jest bardzo istotne. Komfort 
cieplny jest kluczowy dla możliwości realizowania się 
w innych dziedzinach bez straty czasu i energii na tym, 
czy jest nam zbyt zimno lub zbyt ciepło, a instalacje 
niskotemperaturowe pozwalają na spełnienie tego 
warunku w najwyższym stopniu.

Rettig Heating Sp. z o.o.                    Tel. (22) 544 10 00                           purmow@purmo.pl                             www.purmo.pl

Grzejniki kolumnowe Purmo Delta Laserline łączą w sobie najnowocześniejszą technologię 
wykonania z pięknym wzornictwem, zapewniając najwyższy komfort ogrzewania i użytkowania. Ta 
jedyna w swoim rodzaju w skali światowej technologia spawania laserowego zapewnia doskonałą 
jakość wykonania w połączeniu z wysokiej klasy wyglądem.

DELTA LASERLINE

0 9 / 2 0 1 9

r
e

k
l

a
m

a

http://www.purmo.pl
http://www.instalreporter.pl


18s t r.0 9 / 2 0 1 9
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Od czasu kiedy do ogrzewania pomieszczeń za-
częto wykorzystywać grzejniki członowe minęło po-
nad 150 lat. w samych instalacjach zmieniło się od 
tego czasu bardzo wiele. Jedną z charakterystycznych 
cech nowoczesnych instalacji centralnego ogrzewa-
nia jest ich praca przy niskich parametrach czyn- 
nika grzewczego. Takie rozwiązanie niesie ze sobą  
wiele pozytywnych efektów. Największym benefitem  
takich instalacji jest poprawa komfortu cieplnego.  

Doskonałym przykładem łączenia 
tradycji z nowoczesnością są grzejniki 
kolumnowe Laserline marki Vogel&Noot, 
pracujące w instalacjach zasilanych 
niskotemperaturowymi źródłami ciepła. 

Grzejniki kolumnowe Laserline  
w instalacjach niskotemperaturowych

http://www.instalreporter.pl
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Dla dostarczenia mocy odpowiedniej dla zrówno-
ważenia obciążenia cieplnego pomieszczenia nale-
ży użyć grzejnika, który swoimi wymiarami będzie 
dopasowany do miejsca, którym dysponujemy. Ty-
poszereg modelu Laserline obejmuje grzejniki 2-, 3-, 
4-, 5- i 6-kolumnowe w wysokościach od 155 mm aż 
po 3000 mm. Bez względu na to, czy grzejnik znaj-
dzie się na niskiej ścianie kolankowej, czy mamy do 
zagospodarowania wąską przestrzeń w sąsiedztwie 
okna, Laserline odnajdzie się w każdej przestrzeni. 
Niskotemperaturowe źródła ciepła, takie jak kotły 
kondensacyjne czy pompy ciepła, mogą czasem wy-
magać zastosowania większego grzejnika niż model 
spełniający swoją rolę zanim takie źródło się pojawi-
ło. w takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest grzej-
nik Laserline z podłączeniem środkowym zlokalizo-
wanym u dołu grzejnika. w tym przypadku zmiana 
na inny model nie będzie wymagać istotnych zmian  
w podejściu do grzejnika a przyrost wielkości po-
zwoli zachować symetrię względem pierwotnego. 

Klasyczna segmentowa konstrukcja grzejników  
Laserline, nawiązująca do pierwszych modeli żeliw-
nych, doskonale odnajduje się zarówno w zastoso-
waniu w klasycznych aranżacjach, jak i w surowych 
wnętrzach typu loft czy pokojach o minimalistycz-
nym designie, a od strony technicznej w nowocze-
snych instalacjach centralnego ogrzewania. Zesta-
wienie tych dwóch elementów wraz z precyzyjną  
i skuteczną termostatyką, pozwala na zoptymalizo-
wanie pracy całej instalacji, wynikiem czego będzie 
jej bezawaryjne działanie oraz oszczędności płyną-
ce z jej eksploatacji.

w sytuacji kiedy temperatura grzejnika nie odbie-
ga znacząco od temperatury ciała ludzkiego, jego 
obecność nie jest odczuwalna jako punktowe źró-
dło emisji ciepła. Jednocześnie obniżenie parame-
trów instalacji wpływa na moc, jaką grzejnik może 
wygenerować. większego znaczenia zaczyna tak-
że nabierać sposób, w jaki grzejnik przekazuje cie-
pło. O ile przy wysokich wartościach temperatury 
czynnika grzewczego ciepło jest przekazywane 
głównie na drodze konwekcji, to przy jej obniżaniu 
na znaczeniu zyskuje promieniowanie. 

Vogel&Noot
rettig heating Oddział w wałczu
ul. Budowlanych 10, 78-600 wałcz
www.vogelundnoot.com/pl/
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Grzejniki kolumnowe Laserline w swojej konstrukcji wykorzystują rurki o profilu li-
tery D, w której część spłaszczona jest skierowana na pomieszczenie. Raz, że po-
wierzchnia wymiany ciepła jest w tym przypadku większa niż w tradycyjnym profilu 
okrągłym, dwa – wymiana ciepła na drodze promieniowania również jest efektyw-
niejsza. Sama nazwa Laserline definiuje także technologię, która została wykorzy-
stana do budowy grzejnika. Wszystkie łączenia niezbędne do uzyskania finalnego 
produktu są wykonywane wiązką lasera. Takie spoiny nie tylko są praktycznie niewi-
doczne, ale i jednorodne z materiałem profili. Dzięki temu ryzyko wystąpienia korozji 
elektrochemicznej zostało praktycznie wyeliminowane. 
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Planując modernizację instalacji grzewczej, war-
to przeanalizować, jak długo w ciągu doby i o jakiej 
porze użytkownicy przebywają w poszczególnych 
pomieszczeniach? Ponieważ celem jest zapewnie-
nie optymalnego poziomu temperatury komfortu 
cieplnego, to reakcja instalacji grzewczej jako cało-
ści powinna być elastyczna i dynamiczna – dostoso-
wana do potrzeb. ważne są wszystkie etapy – po-
czynając od procesu produkcji ciepła poprzez jego 
ewentualne magazynowanie i na emisji kończąc. Moż-
na optymalnie produkować ciepło, lecz nieoptymal-
nie je dystrybuować. Nie bez znaczenia są również 
dodatkowe zyski ciepła np. nasłonecznienie. Szybka 
odpowiedź na ich pojawienie się, a także niskie stra-
ty ciepła instalacji są kluczowymi elementami  

Grzejniki ścienne oraz system ogrzewania podłogowego kanałowego 
REGULUS®-system optymalnie wpisują się w ideę poszanowania energii. 
Znakomicie współpracują z niskotemperaturowymi źródłami ciepła, 
jak kotły kondensacyjne czy pompy ciepła.

REGULUS®-system – 
niskotemperaturowe 
grzejniki na czasie

Grzejniki do kotłów kondensacyjnych i pomp ciepła

rEGULLUS – z owalną górną osłoną

CANAL VENT – ogrzewanie podłogowe kanałowe z cyrkulacją wspomaganą wentylatorem

rEGULLUS E-VENT – grzejnik z wbudowanym 
wentylatorem, o 30% większa moc (widok od dołu)

http://www.instalreporter.pl
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SOLLAriUS DECOr – grzejnik wąski, wysoki,  
z płaskim, gładkim frontem

trza w całym domu lub w wybranych pomieszcze-
niach. Szczególnie ta ostatnia cecha w naszej strefie 
klimatycznej o przewadze okresów przejściowych 
(wiosna, jesień) jest nie do przecenienia. Jeśli istnie-
je taka potrzeba, można nawet w środku chłodniej-
szego, wilgotnego lata, na chwilę włączyć ogrzewa-
nie po to, by podnieść temperaturę. Komfort cieplny 
małym kosztem.

efektywnych energetycznie instalacji grzewczych. 
Przy zastosowaniu grzejników efektywność ta – jak 
pokazują badania skandynawskich instytutów – ro-
śnie o co najmniej 15% w stosunku do ogrzewania 
płaszczyznowego podłogowego. 
Oferowane przez rEGULUS®-system grzejniki ścien-
ne oraz system ogrzewania podłogowego kanało-
wego optymalnie wpisują się w ideę poszanowania 
energii, doskonale współpracując z niskotempera-
turowymi źródłami ciepła, jak kotły kondensacyjne 
i pompy ciepła. Dla ocieplonego domu są najlepszą 
propozycją, bowiem dają użytkownikowi wybór róż-
nych opcji ogrzewania. Korzyści z ich zastosowania 
wynikają z ich małej pojemności wodnej i małej masy 
własnej, a co za tym idzie – minimalnej bezwładno-
ści cieplnej. Mała masa grzejnika oznacza niski koszt 
doprowadzenia instalacji do temperatury efektyw-
nego grzania, daje również możliwość szybkiego 
przerwania grzania w razie pojawienia się zysków 
ciepła lub np. opuszczenia domu na dłużej. Całko-
wity brak grzania oznacza całkowity brak kosztu 
grzania. Grzejniki rEGULUS®-system umożliwiają re-
latywnie szybkie podwyższenie temperatury powie-

rEGULUS®-system
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 8123669, 33 8151025
regulus@regulus.com.pl
www.regulus.com.pl
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hybrydowa dystrybucja ciepła – nowatorska koncepcja 
konfiguracji instalacji dystrybucji ciepła

Mocno „odchudzone”, a zatem dużo tańsze inwe-
stycyjnie ogrzewanie podłogowe, dysponujące 
około 30% potrzebnej mocy grzewczej, instalu-
je się jedynie w strefach komunikacji, zabezpie-
czając efekt ciepłej czy też neutralnej podłogi 
dla ciepłolubnych domowników i zastępując ko-
nieczność przewymiarowania grzejników. Łączy-
my je z dynamicznie pracującym układem grzej-
nikowym, dysponującym 70% potrzebnej mocy 
grzewczej. Oba układy pracują w tej samej ni-
skiej temperaturze zasilania. wodne ogrzewanie  

podłogowe w strefach komunikacji można zastą-
pić matami elektrycznymi. Główną funkcję grza-
nia zawsze pełnią grzejniki.
instalując pompy ciepła w modernizowanych 
obiektach, przeróbkę instalacji można ograni-
czyć do wymiany grzejników na grzejniki rEGU-
LUS®-system serii E-VENT – wspomagane wen-
tylatorem. Z uwagi na obecną politykę państwa  
w zakresie ograniczenia szkodliwych emisji, bę-
dzie to najczęstszy i najtańszy sposób przebudo-
wy instalacji z tradycyjnej na niskotemperaturową.

CANAL – ogrzewanie podłogowe kanałowe 
z naturalną konwekcją

SOLLAriUS – z płaską górną osłoną

http://www.instalreporter.pl
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Klimakonwektory Vido marki Purmo są klasycz-
ną konstrukcją opartą na wymienniku miedziano-
-aluminiowym i wentylatorze wymuszającym prze-
pływ powietrza. Charakterystyczną cechą tego 
modelu jest obudowa w całości wykonana ze stali, 
dzięki czemu urządzenie zachowuje nieskazitelny 
wygląd przez cały okres eksploatacji. Design nawią-
zuje do modeli dekoracyjnych Kos h i Faro h co,  
w zależności od potrzeb, pozwala użyć różnych ro-
dzajów grzejników, zachowując przy tym pełną spój-
ność w aranżacji wnętrz. Vido jest standardowo wy-
posażony w intuicyjny w obsłudze sterownik, 
kontrolujący jego pracę w trybie manualnym lub au-
tomatycznym. Panel sterujący z podświetlanym ekra-
nem dyskretnie ukryto pod dekoracyjnym grillem. 
warto zaznaczyć, że cała konstrukcja jest wyjątkowo 
kompaktowa. Głębokość zabudowy wynosi jedynie 
153 mm. Klimakonwektor jest dostępny w wersji  
2- lub 4-rurowej, przy czym ta pierwsza jest doskona-
łym rozwiązaniem dla wspomnianych wyżej pomp 
ciepła. Gęsto ożebrowany wymiennik ciepła w połą-
czeniu z wydajnym wentylatorem nie tylko może wów-
czas ogrzewać pomieszczenia, ale po przełączeniu 

pompy ciepła w rewersyjny tryb pracy, służy też do 
zapewnienia chłodu w sezonie letnim. 
Klimakonwektor Vido może stanowić uzupełnienie 
ogrzewania płaszczyznowego lub, dzięki wysokiej wy-
dajności, może pracować jako samodzielna jednost-
ka. Maksymalna moc, jaką można uzyskać z modelu 
o długości 1600 mm, przy parametrach 76/65/20°C 
przekracza 9000 w. Zwykle tak wysoka wydajność nie 
jest potrzebna, dzięki czemu wentylator może praco-
wać z niskimi prędkościami obrotowymi, co bezpo-
średnio przekłada się na głośność całego urządzenia. 
w trybie ręcznym mamy do dyspozycji trzy prędko-
ści, z jakimi może obracać się wentylator. Jednak po 
przejściu na sterowanie automatyczne, liczba bie-
gów rośnie do dwudziestu i to pomiędzy nimi poru-
sza się procesor urządzenia, optymalizując szybkość 
nagrzewania lub ochładzania wnętrza przy utrzyma-
niu niskiego natężenia dźwięku.
w zależności od potrzeb i konfiguracji instalacji, kli-
makonwektor Vido można doposażyć w szereg ele-
mentów opcjonalnych takich, jak zawory równo-
ważące, wyniesiony czujnik temperatury, którego 
zastosowanie podczas pracy w trybie chłodzenia 

Rosnący rynek niskotemperaturowych źródeł ciepła, ze szczególnym 
uwzględnieniem pomp ciepła, których sprzedaż z roku na rok bije kolejne 
rekordy, zwraca coraz większą uwagę inwestorów na grzejniki dedykowane 
do pracy przy niskich parametrach instalacji.

Klimakonwektory Vido 
Komfort przez cały rok

http://www.instalreporter.pl
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całkowicie eliminuje wpływ chłodnego powietrza 
szczątkowo utrzymującego się w obudowie, na 
poprawność odczytów, czy pompkę skroplin nie-
zbędną do odprowadzania kondensatu z urządzeń 
zlokalizowanych w większej odległości od pionów 
kanalizacyjnych.
Ostatnie lata, kiedy temperatura w okresie lipca  
i sierpnia często przekraczała 30°C, są dodatkowym 
bodźcem dla wykorzystania pomp ciepła do wy-
twarzania chłodu, a do prawidłowego i skutecznego 
rozprowadzenia chłodnego powietrza po pomiesz-
czeniu niezbędne są emitery wyposażone w wenty-
latory. Dopiero ich praca może skutecznie przynieść 
ulgę w gorące dni. 

Vido jest przedstawicielem nowej generacji urządzeń, 
w których wykorzystywane są najnowsze zdobycze 
techniki, jak zaawansowane mikroprocesorowe ste-
rowanie urządzeniem, ze specjalnym algorytmem 
zapewniającym maksymalną skuteczność przy jak 
najniższej konsumpcji energii elektrycznej, czy bez-
szczotkowe silniki elektryczne prądu stałego.
wersja 4-rurowa jest dedykowana do instalacji,  
w których za dostarczenie ciepła i chłodu odpowia-
dają osobne źródła ciepła i chłodu.
Kliamakonwektor Vido jest dostępny w pięciu szero-
kościach od 800 do 1600 mm, przy wspólnej wyso-
kości 595 mm oraz głębokości wynoszącej jedynie 
153 mm.

rettig heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 warszawa
tel. 22 544 10 00
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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Wśród grzejników dekoracyjnych wyróżniają się 
Garda Dual 80 i S90, z połączeniem zarówno trady-
cyjnym, jak i dolnym, grzejniki designerskie Mood, 
Tribeca i Cool z opatentowanym zabezpieczeniem 
antykorozyjnym Aleternum. Jeśli chodzi o grzejniki 
odlewane ciśnieniowo, dostępne są modele: Master 
B3,	Exclusivo	B3,	Ardente	C2,	Blitz	Super	B4	i	Calidor	
Super B4, również w wersjach z podłączeniem dol-
nym prostym, kątowym lub bypass. 

Dlaczego grzejnik aluminiowy?

Grzejnik aluminiowy, dzięki niskiej bezwładności 
cieplnej umożliwia precyzyjne zarządzanie systemem 
przekazywania ciepła, gwarantując oszczędności za-
równo pod względem energetycznym, jak i ekono-
micznym. Mówiąc o bezwładności cieplnej, mamy na 
myśli czas, jaki grzejnik potrzebuje na pobranie cie-
pła z instalacji, a następnie przekazanie go do ota-
czającego środowiska; w zależności od ilości wody 
znajdującej się w elemencie grzejnika i jego grubo-
ści, ciężar bezwładności cieplnej określa się jako ni-
ski lub wysoki. Zastosowanie systemu grzewczego 
o niskiej bezwładności cieplnej pozwala użytkowni-
kowi końcowemu zaoszczędzić zarówno na etapie 
inwestycyjnym, jak i podczas eksploatacji. Niska za-
wartość wody i doskonały stosunek masy do mocy 
gwarantują, że grzejniki aluminiowe po prostu ła-
two się dobiera, a następnie montuje, w większości 

Fondital, wiodący włoski producent grzejników od 1970 roku, oferuje szeroką 
gamę produktów, aby odpowiedzieć na potrzeby swoich klientów. W gamie 
grzejników, asortyment jest podzielony na grzejniki dekoracyjne, odlewane 
ciśnieniowo oraz ogrzewacze konwekcyjne.

Grzejniki Fondital: 
trwałość, jakość  
i innowacja

Fondital. Be Innovative.

Do produkcji wszystkich swoich grzej-
ników firma Fondital wybrała alumi-
nium, innowacyjny materiał, którego 
właściwości techniczne są na plusie  
w porównaniu z innymi materiałami, 
takimi jak stal i żeliwo.

http://www.instalreporter.pl
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przypadków unikając zastosowania dodatkowych 
elementów, które by wpływały na koszty instalacji.
Dodatkowo ważnym aspektem ułatwiającym mon-
taż grzejników aluminiowych jest fakt, że są one lekkie  
i mają kompaktowe wymiary. To znacząco ułatwia pracę 
instalatorom i skróca czas montażu, a w konsekwencji 
redukuje koszty robocizny. w momencie, gdy instala-
cja z grzejnikami aluminiowymi zacznie działać, zapew-
nia pożądane ciepło w domu przy niskim zużyciu ener-
gii, co wyraźni wpływa na oszczędności ekonomiczne.

2 sposoby przekazywania ciepła

Sama zaś budowa grzejników zapewnia przekazy-
wanie ciepła dwoma sposobami:
•	emisja	ciepła	na	drodze	konwekcji,	czyli	ruchu	po-
wietrza, który zaczyna się od podłogi i unosi wzdłuż 
grzejnika, podgrzewając, a następnie rozpraszając 
ciepło w otoczeniu,

•	emisja	ciepła	na	drodze	promieniowania,	to	znaczy,	
że ciepło rozchodzi się od przedniej części grzejnika 
do otaczającego środowiska.

Modułowy, czyli tyle ogniw, ile 
potrzeba

inną zaletą grzejników Fondital jest duża wszech-
stronność zastosowania, dzięki modułowej budowie. 
Można je łączyć i rozłączać na poszczególne elementy,  
za pomocą odpowiednich narzędzi i z zachowaniem 
procedur, a następnie zmontowywać w grzejniki  
o żądanej wielkości. w ten sposób można reagować 
na różne potrzeby i wymagania użytkowników, in-
stalując je w dowolnym otoczeniu. Jest to również 
możliwe dzięki szczególnemu malowaniu, któremu 
są poddawane. Malowanie to odbywa się w podwój-
nym procesie: anaforezy i malowania proszkowego. 
Szczegółowy proces polega na przygotowaniu grzej-
nika poprzez usunięcie jakichkolwiek zanieczyszczeń 
z jego powierzchni, następnie zaś przygotowanie do 
pierwszego prawdziwego procesu malowania skła-
dającego się z anaforezy niezbędnej do zabezpiecze-
nia aluminium. Dalej następuje proces natryskowe-
go malowania proszkowego, aby nadać grzejnikowi 
estetyczny wygląd i wyrafinowane wykończenie.

Fondital innowacyjny…

Fondital z myślą o ciągłym doskonaleniu realizuje 
procesy badań i rozwoju produktów, które pozwa-
lają na uzyskanie różnych patentów, co świadczy  
o wysokiej zaawansowaniu technologicznym pro-
duktów proponowanych przez firmę.
•	Przykładem,	oprócz	wspomnianego	już	Aleternum,	

jest nowy opatentowany korek zgrzewany termo-
elektrycznie, Proces zgrzewania termoelektryczne-
go zapewnia pełną integrację korka z grzejnikiem. 
Sam korek jest pod każdym względem unikalnym 
elementem: w 100% z aluminium, stworzony bez 
marnowania energii i materiału produkcyjnego, cał-
kowicie ekologiczny.
•	Kolejny	patent	obejmuje	osobne	tylne	i	boczne	pió-
ra grzejnika zaprojektowane ze specjalnymi otwora-
mi, które sprzyjają recyrkulacji powietrza.

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
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Odpowietrzniki automatyczne mają za zadanie 
usuwać powietrze z zamkniętych instalacji grzewczych 
zgodnych z normą PN-EN 12828. w momencie spusz-
czania medium z instalacji grzewczej, odpowietrznik 
automatyczny działa na zasadzie zaworu napowietrza-
jącego. Zawór stopowy pozwala na odłączenie odpo-
wietrznika automatycznego od instalacji grzewczej bez 
konieczności jej wcześniejszego opróżnienia.
Kompaktowa konstrukcja odpowietrznika automa-
tycznego AFriSO PrimoVent skutkuje niższymi stra-
tami ciepła. wymiary urządzenia pozwalają na insta-
lację nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. 
w środku odpowietrznika automatycznego znajduje 
się pływak, którego kształt zapewnia minimalny efekt 
kapilarny, zabezpieczający przed wytworzeniem się 
poduszki powietrznej. Dzięki temu wyeliminowano 

gwałtowne skoki pływaka, mogące grozić jego zaci-
naniem się i w efekcie nieprawidłowym działaniem.  
w najnowszej generacji odpowietrznika automatycz-
nego AFriSO PrimoVent pływak jest bezpośrednio po-
łączony z mechanizmem sprężynowym, zapewnia-
jącym niezawodne zamykanie i otwieranie zaworu.
w odpowietrzniku automatycznym AFriSO Primo-
Vent zastosowano dwukierunkowe odpowietrzanie. 
wskutek tego rozwiązania powietrze uchodzi przez 
centralny otwór pływaka, natomiast woda niezależ-
nie odpływa po ścianach bocznych. Otwór odpowie-
trzający poprzez swoją konstrukcję zapewnia naj-
wyższą wydajność odpowietrzania.
Najnowsza generacja automatycznego odpowietrzni-
ka AFriSO PrimoVent wyposażona została w system 
Aquastop. Podstawowym jego zadaniem jest dodatko-
we zabezpieczenie przed wyciekiem wody z instalacji 
– do takiej sytuacji może dojść wówczas, gdy wskutek 
nadmiernego zabrudzenia utraci się szczelność otwo-
ru wentylacyjnego odpowietrznika. System Aquastop 
składa się ze specjalnych uszczelek, które w momen-
cie nasiąkania wodą pochodzącą z potencjalnego wy-
cieku zwiększają swoją objętość. w efekcie skutkuje to 
zamknięciem zaworu powietrznego odpowietrznika 
automatycznego AFriSO PrimoVent i zlikwidowaniem 
ryzyka wydostania się wody na zewnątrz – stanowi to 
dodatkową ochronę instalacji oraz jej bezpośredniego 
otoczenia przed skutkami niekontrolowanego zalania.
Przed wysyłką produktu do klienta odpowietrzniki 
automatyczne AFriSO PrimoVent z systemem Aqu-
astop poddawane są testom szczelności i właściwe-
go funkcjonowania, co gwarantuje ich bezproblemo-
we działanie. Odpowietrzniki automatyczne AFriSO 
PrimoVent można stosować do wody i mieszanin 
wody oraz glikolu, przy czym zawartość glikolu może 
wynosić maksymalnie 50%.

Nowy odpowietrznik AFRISO PrimoVent 
z systemem Aquastop

Aby instalacja funkcjonowała prawidłowo, niezbęd-
ne jest jej dokładne odpowietrzenie. Stąd tak istot-
ne jest wyposażenie instalacji grzewczej w urzą-
dzenia automatyczne, które potrafią samoistnie 
usuwać nagromadzone w niej powietrze. Żeby 
skuteczniej odpowietrzać instalację, warto korzy-
stać z odpowietrzników automatycznych AFRISO 
PrimoVent. Nowa generacja tych odpowietrzni-
ków została wyposażona w system Aquastop.

http://www.instalreporter.pl
http://www.aquastop.afriso.pl/
http://www.aquastop.afriso.pl/


26s t r.0 9 / 2 0 1 9
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

i ciśnienia wody, odbywa się wyłącznie za pomocą 
dwóch subtelnych, a zarazem intuicyjnych pokręteł.

Proste zasady
Punktem wyjścia do stworzenia TECEone było zdefi-
niowanie na nowo użyteczności i oczekiwań wzglę-
dem tego typu rozwiązań. Tak w myśl zasady „mniej 
znaczy więcej”, stworzono prostą toaletę myjącą, 
bazującą tylko na istotnych i przemyślanych funk-
cjach. Dzięki temu w TECEone nie znajdziemy zbęd-
nej elektroniki, a sama toaleta jest intuicyjna w ob-
słudze i nie wymaga instrukcji.
Producent dowiódł także, że nowoczesna techno-
logia może działać bez prądu. w TECEone funkcja 
mycia sterowana jest wyłącznie za pomocą pokrę-
tła regulującego ciśnienie, a ciepła woda pochodzi  

Kompaktowy design
Jeszcze do niedawna toalety myjące swoim wyglą-
dem przypominały obiekty kosmiczne sterowane za 
pomocą dużego panelu. Czas na zmiany. wybór mi-
ski z funkcją bidetu nie musi oznaczać kompromisów. 
Dowodem jest TECEone – innowacyjna toaleta my-
jąca, dzięki której użytkownicy nie muszą rezygno-
wać z designu na rzecz funkcjonalności. Nowość od 
firmy TECE łączy bowiem w sobie te cechy, które są 
najistotniejsze dla komfortu i higieny. 
TECEone jest minimalistyczna i kompaktowa, dzięki 
czemu wpisuje się w styl nowoczesnych łazienek – tak-
że tych o niewielkim metrażu. Jedynym widocznym 
elementem, odróżniającym ją od tradycyjnych misek, 
są detale. w przypadku TECEone wszystkie przyłą-
cza są ukryte, a sterowanie, tj. regulacja temperatury  

NOWOŚĆ! Toaleta 
myjąca TECEone

Prostota w najczystszej postaci

Czy miska z funkcją bidetu może być atrakcyjna wizualnie, intuicyjna w obsłudze, 
prosta w montażu i pozbawiona zbędnej elektroniki? Odpowiedź na to pytanie 
zna firma TECE, która wprowadza na rynek innowacyjny produkt. TECEone łamie 
stereotypy i na nowo definiuje pojęcie toalety myjącej – w myśl zasady: 
mniej znaczy więcej. Po prostu!

regulator ciśnienia wody w toalecie TECEone

regulator temperatury wody w toalecie TECEone

http://www.instalreporter.pl
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bezpośrednio z instalacji. Automatyczne mycie dyszy 
to gwarancja higieny – zarówno przed, jak i po użyciu. 
Dzięki bezrantowej konstrukcji, toaleta jest także łatwa  

w utrzymaniu czystości. Na komfort użytkowania 
wpływa ergonomiczna i stabilna deska z cichym me-
chanizmem opuszczania Soft-Close.

Montaż bez wymogów
TECEone została zaprojektowana tak, aby ograniczyć 
do minimum wszelkie czynności związane z jej mon-
tażem. Dlatego też toaleta działa w oparciu o bate-
rię termostatyczną i kartusz do regulacji wody. Brak 
prądu, modułu zasilającego, mniej technologii – to 
większe bezpieczeństwo i prosta instalacja – duża 
wartość nie tylko dla samego wykonawcy, ale także 
dla przyszłych użytkowników.
Toaleta TECEone jest kompatybilna ze stelażami TECE 
oraz	szklanym	terminalem	WC	TECElux.	
Ofertę uzupełnia szeroka gama przycisków spłuku-
jących TECE.

TECE sp. z o.o.
ul. wrocławska 61, 57-100 Strzelin
tel. 71 38 39 100 
tece@tece.pl, www.tece.pl 
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informacje dodatkowe

•	System	bezpieczeństwa,	zintegrowany	w	TECEone	i	słu-
żący do ochrony wody pitnej, spełnia wymagania normy 
EN 1717. Dzięki temu toaleta może być bezpośrednio pod-
łączona do instalacji z ciepłą lub zimną wodą. Miska speł-
nia wymagania normy EN 997.
•	Osłony	dysz	myjących	są	dostępne	w	czterech	wersjach,	
różniących się intensywnością i położeniem strumienia wody.
Cena: 4500 zł netto.

Druga Twarz 
Instalatora Purmo

Pierwsza taka kampania w sieci!

Marka Purmo, należąca do największego koncernu z branży grzewczej na świecie 
– Rettig Heating, rusza z nowym projektem wizerunkowym. Kampania o nazwie: 
Druga Twarz Instalatora to przełomowa inicjatywa, której głównymi bohaterami są 
instalatorzy. 7 współpracujących z Purmo specjalistów z różnych regionów Polski, 
opowiada o swoich pasjach. Głównym elementem kampanii są filmy. 
W każdym z nich odbiorcy poznają sylwetkę jednego z instalatorów. 
15 września2019 odbyła się premiera  
pierwszego z siedmiu odcinków.

http://www.instalreporter.pl
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Już william Szekspir porównywał życie ludzkie do 
teatru, na którego deskach, ludzie odgrywają róż-
ne role, zależne od czasu i okoliczności. 
Taka filozofia była inspiracją dla całej kampanii, któ-
ra nie promuje produktów czy działalności marki 
Purmo, lecz skupia się na działaniach niemal filan-
tropijnych, kierując całą uwagę na daną grupę za-
wodową.

Narodziny gwiazdy
Kampania Druga Twarz instalatora to pierwszy taki 
projekt w branży instalacyjno-grzewczej, a również 
jeden z nielicznych na całym polskim rynku. Firma 
wykorzystuje najskuteczniejsze dziś formy przeka-
zu – każdy z instalatorów zaproszonych do udziału, 
grał główną w rolę w filmie o samym sobie. Dodat-
kowo wszyscy uczestniczyli w profesjonalnych se-
sjach zdjęciowych, realizowanych w studiach na te-
renie całej Polski.
Przygotowane materiały będą publikowane za pomo-
cą kanałów społecznościowych, należących do mar-
ki Purmo - Facebook, Linkedin, instagram, YouTube 

oraz na firmowym blogu – Purmosfera. Na potrze-
by akcji przygotowano również osobne logo kam-
panii, witrynę internetową i hashtag #purmo2twarz.
Każdy z bohaterów opowiedział również o swojej 
pasji, dzięki czemu odbiorcy mają szansę, jeszcze 
lepiej poznać niezwykłych instalatorów. Przygo-
towane artykuły będą miały premierę wraz z każ-
dym z filmów.
– Ta kampania jest dla nas na tyle istotna, że posta-
nowiliśmy zrobić coś jeszcze. Steve Jobs, guru marke-
tingu i założyciel Apple, powiedziałby: A one more thing. 
W tegorocznej edycji naszych kalendarzy, zarówno 
ściennych, jak i książkowych na okładce pojawi się 
zdjęcie wszystkich panów razem, co ma podkreślić jak 
kluczowy jest to dla nas projekt. – mówi Katarzyna 
Kopycka z rettig heating.

Mówi się, że życie to teatr, w którym każdy od-
grywa rolę. Niczym aktor na scenie, tak każdy czło-
wiek w życiu prywatnym ma wiele twarzy. Nie ina-
czej jest w przypadku instalatorów Purmo. Na co 
dzień widzimy w nich osoby, które pomagają swoim 
klientom w trudnej sztuce wyboru właściwego sys-
temu grzewczego, czy emiterów cieplnych. Czy tyl-
ko to ich łączy? – Klienci widzą instalatora tylko w pra-
cy, od poniedziałku do piątku, często nie zdając sobie 
sprawy, że jest on jednocześnie utytułowanym mara-
tończykiem, znanym alpinistą, czy uznanym hodowcą.  
– mówi Emilia Dudek, marketing manager z rettig 
heating i dodaje – Postanowiliśmy przybliżyć sylwet-
ki kilku współpracujących z nami profesjonalistów.  
Pokazać kim są, co robią i jakie mają pasje. Bo każdy 
z nas ma wiele twarzy.

Prace koncepcyjne nad nową kampanią trwały już 
od roku, kiedy pierwszy raz pojawił się pomysł na 
realizację takiego przedsięwzięcia. Celem nadrzęd-
nym całej kampanii była potrzeba ocieplenia wize-
runku specjalistów z branży grzewczej. w tym celu 
opracowano strategię komunikacji, która skupiała 
się na konieczności pokazania innej twarzy fachow-
ców współpracujących z marką Purmo.
– Po konsultacjach z regionalnymi przedstawiciela-
mi, wyłoniliśmy 7 kandydatur. Każda z osób biorących 
udział w programie posiada niesamowitą i unikalną pa-
sję, którą autentycznie potrafi zarazić. Sposób, w jaki 
opowiadają o swoim hobby, sprawia, że na ciele, moż-
na poczuć dreszcze. Słychać, a czasem i widać, że są to 
ludzie w pełni oddani temu, co kochają robić w wolnym 
czasie. – mówi Katarzyna Kopycka z rettig heating.

Przeczytaj więcej o Rafale 
Dawidowiczu

http://www.instalreporter.pl
http://purmosfera.pl/2019/09/purmo2twarz-rafal/
https://youtu.be/1tJdZ5-sl2I
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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

s s+50% s
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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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https://instalreporter.pl/praca/euroterm-tgs-specjalista-ds-sprzedazy/
https://instalreporter.pl/praca/sanpol-handlowiec-przypisany-do-zespolu-handlowego-branza-instalacyjno-grzewcza-sanitarna/
https://instalreporter.pl/praca/sanpol-handlowiec-przypisany-do-zespolu-handlowego-branza-instalacyjno-grzewcza-sanitarna/
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https://instalreporter.pl/praca/invena-product-manager-instalacje-sanitarne-i-grzewcze/
https://instalreporter.pl/bez-kategorii/herbud-przedstawiciel-handlowy-doradca-techniczny/
https://instalreporter.pl/bez-kategorii/herbud-przedstawiciel-handlowy-doradca-techniczny/
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https://instalreporter.pl/praca/bosch-doradca-techniczno-handlowy-w-biurze-w-dziale-termotechniki-buderus/
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Według danych GUS prawie ⅔ energii zużywa-
nej w domach mieszkalnych jest pobierane do ich 
ogrzewania.
To głównie w tym momencie na etapie budowy  
i modernizacji budynku można poczynić od-
powiednie kroki do stworzenia taniego w użyt-
kowaniu budynku mieszkalnego, którego po-
trzeby cieplne będą niewielkie lub zastosowania 
źródła ciepła, które zapewni ekonomiczny kom-
fort. Budynki energooszczędne i niskoenergetycz-
ne to najczęściej bilans pomiędzy tymi dwoma fi-
lozofiami – dom ma być zbudowany z pomysłem  
i rozwiązaniami pozwalającymi na niskie zużycie 
energii, a źródło ciepła ma dostarczać energię do 
tego domu w ekonomiczny sposób.

Przepis na tani w użytkowaniu dom 
– fizyka budynku

Izolacja cieplna 
Niezależnie od wybranej technologii budynki o ni-
skim zużyciu energii cechują się izolacją cieplną 

Każdy, kto rozpoczyna budowę domu, oprócz wizualnej strony budynku powinien zadać sobie od razu pytanie: 
dom tradycyjny, energooszczędny, niskoenergetyczny czy pasywny? Większość świadomych inwestorów podejmuje 
decyzję o budowie domu o niskim zużyciu energii (już według standardów WT 2021) lub nawet pasywnego.  
W porównaniu do budownictwa tradycyjnego koszty ogrzewania takiego budynku są minimum 2-3-krotnie niższe  
niż budynków tradycyjnych, a koszty budowy mogą być takie same lub tylko nieznacznie wyższe (do kilku procent)  
w porównaniu do budownictwa tradycyjnego. Większa różnica w kosztach jest już w przypadku budynków pasywnych – wymagają 
one dużo większej restrykcji budowli, zastosowania bardziej kosztownych systemów montażu detali i fachowej wiedzy ekip 
budowlanych. 

Jakie źródła ciepła do domów 
o obecnych standardach 
energetycznych?

szymon PiWoWarczyK

 

 
 
 

Źródło: Materiały szkoleniowe HEWALEX
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zewnętrznych przegród na lepszym poziomie niż  
w budownictwie tradycyjnym. izolacja musi być po-
lepszona o ok. 20-25% w porównaniu do rozwiązań 
typowych. w przypadku izolacji ścian przykłado-
wo dla styropianu będzie trzeba zastosować styro-
pian o grubości minimum 20 cm o współczynniku  
λ = 0,044 w/m2K. 

Szczelność budynku
Na etapie budowy mojego domu spotykałem się  
z opinią większości rozmówców – „tylko nie rób  
z domu termosu, bo dom musi oddychać”. Ok, ale 
to ma być pod naszą kontrolą, po to jest wentylacja. 

Domy pasywne sprawdza się za pomocą testu szczel-
ności – jest to praktycznie podstawa odbioru takiego 
budynku. w przypadku pozostałych domów testów 
najczęściej nikt nie wykonuje, jednakże warto zwró-
cić uwagę na elementy budynku polepszające jego 
szczelność (montaż okien na taśmach uszczelniają-
cych, uszczelnienie połączenia dachu i ścian, itd.).

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
Dom powinien być odpowiednio napowietrzony przez 
cały rok. Od pewnego czasu w rozmowach z klienta-
mi przestałem używać głównego argumentu rekupe-
racji, jako elementu pozwalającego na oszczędności 
– to prawda, ale kluczowy jest inny aspekt – kom-
fort! Przed własną budową zapytałem znajomego 
użytkującego wentylację mechaniczną czy ma ona 
sens? „Jest jeden minus – jak śpię w hotelu lub u ro-
dziny, która nie ma wentylacji to rano boli mnie gło-
wa. Przyzwyczaiłem się do powietrza z odpowied-
nią ilością tlenu”. i to jest chyba klucz – powietrze 
jest filtrowane z pyłów, dom ma cały czas zapewnio-
ną odpowiednią ilość tlenu, jednocześnie powietrze 
nawiewane odzyskuje ciepło z powietrza usuwane-
go z budynku. wentylacja grawitacyjna tak napraw-
dę działa głównie zimą – przy odpowiedniej różnicy 
temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz 
zastosowaniu nawiewników w oknach. Z prakty-
ki wiem, że domy w których zastosowano szczelne 
okna praktycznie nie mają zastosowanych nawiew-
ników. Dom niskoenergetyczny i energooszczędny to 
musi być dom komfortowy zarówno pod względem 
kosztów użytkowania, jak i komfortu przebywania. 

Akumulacja 
w ostatnich czasach mam wrażenie jest trochę po-
mijana, a moim zdaniem w naszym klimacie ide-
alnie sprawdza się w budowie domu niskoener-
getycznego. Nawet zimą temperatura zewnętrzna 
rzadko utrzymuje się na poziomie -20°C przez wię-
cej niż kilka godzin (najczęściej nocnych i wcze-
sno-porannych). Akumulacja budynku pozwala na 

Test szczelności budynku
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dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła i maga-
zynowanie w celu utrzymania komfortu domow-
ników. Oczywiście zupełnie inaczej zachowują się 
budynki, np.: szkieletowe o bardzo małej akumula-
cji ciepła, jednak bardzo dużej szczelności i izola-
cyjności. Nagrzanie takiego budynku wykonujemy 
szybko i niewielką mocą grzewczą, jednakże wy-
magane jest praktycznie ciągłe zasilanie budynku 
w ciepło (bez możliwości dłuższych przerw, jak to 
jest w przypadku akumulacji). 

Projekt budynku 
Bardzo ważne jest uproszczenie budynku na eta-
pie projektu – powierzchnia przegród zewnętrz-
nych powinna być proporcjonalnie jak najmniejsza 
w stosunku do powierzchni użytkowej, co gwaran-
tuje spadek zapotrzebowania na ciepło. 

Dodatkowo warto przemyśleć zwiększenie prze-
szkleń okien dla orientacji południowej i rezygna-
cję lub zupełne ograniczenie szklanych przegród  
w orientacji północnej. Kolejnym elementem po-
większającym zużycie ciepła jest garaż w bryle bu-
dynku – otwarcie bramy garażowej powoduje szyb-
kie wychłodzenie pomieszczenia i może również 
powodować wychładzanie całego domu.

Dom niskoenergetyczny latem
Domy szczelne o zwiększonej powierzchni okien 
mogą mieć problem z utrzymaniem odpowiedniej 
temperatury domu w okresie letnim. ważne jest już 
na etapie projektu zastosowanie odpowiednich oka-
pów, przesłon okiennych lub zewnętrznych żaluzji czy 
rolet, tak żeby energochłonność systemów chłodzą-
cych była możliwie jak najniższa.

Źródło: PORT PC, autor: PAWEŁ LACHMAN

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

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

pompa ciepła
aroTHERM SPLIT 
tylko 32 dB(A)

Więcej na www.vaillant.pl

Bezpieczeństwo  
i komfort  
są bezcenne

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

Komfort w moim domu
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Ogrzewanie na podczerwień lub maty elektryczne
Najczęściej stosowane z instalacją fotowoltaiczną. 
w przypadku domów pasywnych, które mają bar-
dzo małe zapotrzebowanie na energię cieplną (2000-
3000 kwh/rocznie) można pokusić się o zastosowanie 
instalacji elektrycznej do ogrzewania i zbilansować 
ją instalacją fotowoltaiczną. w przypadku budyn-
ków niskoenergetycznych o potrzebach najczęściej 
na poziomie 6000-10000 kwh energii cieplnej rocz-
nie, pompa ciepła zmniejsza zapotrzebowanie na 
energię średnio 4-krotnie, tzn. że produkuje z 1 kwh 
energii elektrycznej średnio 4 kwh energii cieplnej 
– stąd wielkość instalacji fotowoltaicznej może być 
znacząco mniejsza.

Kotły gazowe kondensacyjne
rozwiązanie tańsze w inwestycji, droższe w eksploata-
cji. Kotły gazowe nie powodują zanieczyszczenia py-
łami i efektu smogu, jednak ze względu, że korzysta-
ją z nieodnawialnego paliwa od roku 2050 ma zostać 
zabronione ich stosowanie w całej Unii Europejskiej. 

Studium przypadku – na jakie 
rozwiązania ja zdecydowałem się  
w przypadku mojego domu?

Opis budynku
Dom w technologii murowanej o ogrzewanej po-
wierzchni użytkowej w okolicach 180 m2. 

Urządzenia komponujące się z domem 
o niskim zużyciu energii

Pompa ciepła 
Chyba pierwszy wybór. Możliwość aplikacji urządze-
nia do funkcji grzania i chłodzenia. Jednocześnie po-
zwala na znaczne oszczędności dzięki zastosowa-
niu taryf energetycznych lub sprzężenia z instalacją 
fotowoltaiczną – tworzymy w tym momencie dość 
popularny dom bez rachunków. Najbardziej popu-
larne obecnie pompy ciepła, korzystające z powie-
trza atmosferycznego inwestycyjnie kosztują niewie-
le więcej niż przyłącze gazowe + kotłownia gazowa 
+ komin. Zyski w okresie eksploatacji są znaczące.

Jaki jest nasz dom, czyli o klasyfikacjach energetycznych?

Co tak naprawdę oznacza dom tradycyjny, ener-
gooszczędny, niskoenergetyczny lub pasywny? 
Obecnie funkcjonuje kilka klasyfikacji definiują-
cych takie obiekty i niestety nie zawsze uwzględ-
niają te same parametry/wskaźniki. Dziś można 
przyjąć, że w Polsce nowe budynki muszą być  
w standardzie wznoszone jako energooszczędne.  
Poniżej przedstawiamy dwie funkcjonujące kla-
syfikacje.

Klasyfikacja według EP 
Współczynnik EP (nieodnawialnej energii 
pierwotnej) pokazuje, ile energii nieodnawial-
nej budynek może czerpać rocznie ze środowi-
ska naturalnego do tego, by wytworzyć energię 
końcową dla celów ogrzewania, chłodzenia, wen-
tylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej 
wraz z energią pomocniczą potrzebną do zasi-
lania oświetlenia, AGD i wszystkich innych urzą-
dzeń elektrycznych w domu.

współczynnik EP przyjęto jako kryterium określa-
jące standardy domów w warunkach Technicznych 
obowiązujących w Polsce od 2014 roku. 
Zgodnie więc z rozporządzeniem ministra infra-
struktury w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie, aktualnie (od 01.01.2017 roku – wT 2017) 
projektowany dom jednorodzinny powinien osią-
gnąć wartości wskaźnika EP na ogrzewanie, pod-
grzewanie powietrza wentylacyjnego i przygoto-
wanie ciepłej wody użytkowej poniżej 95 kWh/
(m2·rok).
Domy jednorodzinne budowane od 1 stycznia 2021 
roku będą musiały spełniać standardy wT 2021  
i charakteryzować się wskaźnikiem EP poniżej  
70 kWh/(m2·rok). 

Klasyfikacja według EUco
Wskaźnik EUco pokazuje wysokość energii użyt-
kowej niezbędnej do ogrzewania i wentylacji. 

Określa stopień zabezpieczenia przed strata-
mi ciepła niezależnie od zainstalowanych w nim 
urządzeń grzewczych, strat energii w wyniku ich 
działania oraz oddziaływania urządzeń na śro-
dowisko.
według przepisów i europejskiej normy iSO:
- dom tradycyjny miał EUco powyżej 70 kwh/
(m2·rok),
- dom energooszczędny powinien mieć EUco  
≤ 70 kwh/(m2·rok),
- dom niskoenergetyczny ma EUco ≤ 30 kwh/
(m2·rok), 
- dom pasywny EUco ≤ 15 kwh/(m2·rok), 
- dom zeroenergetyczny 0 kwh/(m2·rok), 
- dom dodatnioenergetyczny (plusenergetyczny) 
to dom z dodatnim bilansem energetycznym, czy-
li przynoszący nadwyżki energii.
warto zwrócić uwagę, że od stycznia 2017 roku 
wszystkie budowane domy powinny być w teorii 
energooszczędne.
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Koszty ogrzewania budynku: 500-700 zł/rocznie w 
taryfie G13. Zużycie średnie energii w okresie roku 
na osobnym podliczniku około 1800-2000 kwh 
(najwięcej zużycia w godzinach o najniższych ce-
nach energii).
Typ budynku: niskoenergetyczny.

Ściana
Pustak silikatowy 18 cm – za namową architekta zde-
cydowałem się na materiał o dużej gęstości i bardzo 
dobrych właściwościach akumulacyjnych. ważniej-
sza od grubości ściany w tym przypadku jest gęstość 
materiału. Najważniejsze z punktu widzenia aku-
mulacji jest pierwsze 10 cm ściany (od wewnątrz).  
Następnie całość została docieplona styropianem 
o grubości 25 cm (według wyliczeń wystarczało  
20 cm, natomiast zwiększyłem tą ilość, żeby zakryć 
kasety rolet okiennych). 

Ocieplenie dachu:
wełna w dwóch warstwach o łącznej grubości  
35 cm (lambda = 0,035 w/m2K). Kluczową rzeczą 
jednak było zastosowane również dedykowanej 
folii i dokładne sklejenie, również do murów (spe-
cjalnymi klejami). 

Okna
wysunięte do warstwy styropianu na taśmach 
uszczelniających. Ze względów ekonomicznych nie 
stosowałem systemowych rozwiązań mocujących 
okno w warstwie ciepłego montażu – po rozmowie 
z architektem zaprojektowaliśmy proste wsporniki 
drewniane i metalowe podpierające okno schowa-
ne w styropianie, montaż boczny na kątownikach 
budowlanych. według doświadczonej firmy mon-
tującej okna – stabilność w tym systemie była zde-
cydowanie lepsza niż w przypadku standardowego 
montażu – przy kilkunastu wiatrach halnych system 
sprawdził się w 100%. Pomiar kamerą termowizyjną 
w okresie zimowym potwierdził prawidłowy montaż 
pod względem termiki i szczelności okien. 

Zastosowane okna na ciepłych profilach z pakietem 
3-szybowym. w projekcie okna zostały zaprojektowa-
ne w zdecydowanej części od południa (około 25 m2  
powierzchni). 

Instalacja grzewcza
w całym budynku zastosowano ogrzewanie pod-
łogowe z założeniem min. 10 m rury na 1 m2 po-
wierzchni podłogi. wykładzina podłogi na parte-
rze sprzyja przewodzeniu ciepła (gres), na piętrze 
zastosowano panele. 
Urządzeniem ogrzewającym budynek jest pom-
pa ciepła hEwALEX PCCO SPLiT 13kw. Dodatko-
wo jako wspomaganie zostały zastosowane kolek-
tory słoneczne. instalacja fotowoltaiczna dopiero 
w planach. Urządzenie ma 3-strefowe nastawy pa-
rametrów pracy, co znacząco polepsza możliwość 
korzystania z najtańszej dostępnej na rynku tary-
fy (G13, Tauron).

Komin
Domu nie można nazwać pasywnym również z po-
wodu zamontowania kominka. Spełnia on raczej 
funkcję dekoracyjną, ponieważ w okresie 2 lat spa-
lone zostało drewno w ilości maks. 1,5 m3. Jest to 
niestety ujemny element wpływający na zwiększe-
nie kosztów ogrzewania budynku.

Z własnego doświadczenia mogę po-
twierdzić, że biorąc pod uwagę aspek-
ty ekonomicznie i komfortu prze-
bywania w pomieszczeniach, warto 
zdecydować się na dom niskoenerge-
tyczny lub energooszczędny. Zasto-
sowanie nowoczesnych technologii 
grzewczych i wentylacyjnych zdecy-
dowanie poprawia komfort jakości 
użytkowania budynku.

Dotacja do 3 000 zł do pompy ciepła 

Dotacja do 4 000 zł do pompy ciepła 
z rekuperatorem

Dotacja do 8 000 zł do pompy ciepła 
z rekuperatorem i zestawem fotowoltaicznym

Promocja trwa od 16.09.2019 do 30.11.2019. 
Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach: 
www.szwedzkadotacja.pl oraz www.nibe.pl

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

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA
BEZ KOSZTÓW

ZYSKAJ CIEPŁO
I OSZCZĘDZAJ

Wymień stary kocioł 
na ekologiczną pompę 
ciepła NIBE z dotacją

pomp ciepła NIBE do 8 000 ZŁ
do powietrznych 

DOTACJA
SZWEDZKA

DODATKOWA

5-LET
NIA

GWARANCJA

ZA PÓŁ CENY

0 9 / 2 0 1 9

r
e

k
l

a
m

a

http://www.szwedzkadotacja.pl
http://www.instalreporter.pl


36s t r.0 9 / 2 0 1 9
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

MCr home jest bardzo wygodny w obsłudze. Z przo-
du kotła znajdują się pokrętła regulacji temperatury 
dla ogrzewania i ciepłej wody, przycisk serwisowy, 
przycisk resetu oraz czytelny wyświetlacz LCD. Kocioł 
ma klasę energetyczną A zarówno dla c.o., jak i c.w.u.

Lumea MPX
Kocioł Lumea MPX dzięki kompaktowym wymiarom, 
dedykowany jest zarówno dla nowych instalacji, jak  
i tych modernizowanych. Estetyczna, a zarazem zwar-
ta konstrukcja umożliwia łatwy montaż kotła nawet 

Kotły gazowe są bardzo ekonomiczne i ekolo-
giczne, ponieważ należą do niskotemperaturowych 
źródeł ciepła. w kotłach kondensacyjnych ciepło wy-
twarzane podczas spalania wykorzystywane jest po-
nownie. Skroplona para wodna pochodząca ze spa-
lin trafia z powrotem do instalacji c.o., dzięki temu 
urządzenia tego typu cieszą się dużo większą wydaj-
nością, a użytkownik oszczędza przy tym w opłatach 
za gaz. Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest brak 
nieprzyjemnego zapachu oraz nieczystości, dlatego 

instalując kocioł, nie trzeba wyznaczać osobnego 
pomieszczenia. Nowoczesne urządzenia mają auto-
matyczny program sterujący, co sprawia, że są łatwe  
w obsłudze i po zaprogramowaniu pracują samo-
dzielnie. Kotły kondensacyjne są zdecydowanie mniej 
awaryjne niż inne urządzenia na paliwo stałe oraz 
nie wymagają częstych przeglądów.

Jakie kotły można wybrać? 

MCR Home
Niewielki, naścienny 2-funkcyjny kocioł kondensa-
cyjny o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej kon-
strukcji:	395x700x297	mm,	a	także	nadzwyczaj	lekki	
– waży zaledwie 26 kg. Konstrukcja palnika cylindrycz-
nego zapewnia większą kulturę pracy i mniejszy ha-
łas,	a	stabilny	płomień	minimalizuje	emisję	NOx	i	CO	
do atmosfery. Maksymalna temperatura pokrywy 
w MCr home nie przekracza 20°C. Koncepcja tzw. 
„zimnych drzwi” pozwala na zmniejszenie strat pro-
mieniowania aż o 75%. Sprawia, że straty są mniej-
sze zarówno w trybie czuwania, jak i podczas pra-
cy pod pełnym obciążeniem. Co niezwykle ważne, 

Najnowsze osiągnięcia technologiczne 
pozwalają na ogrzewanie pomieszczeń, 
stosując rozwiązania przyjazne dla 
naszego środowiska. Automatycznie 
sterowane kondensacyjne kotły gazowe 
pozwalają cieszyć się stałym komfortem 
cieplnym, bez obaw o wysokie koszty 
eksploatacyjne. 

Kondensacyjne kotły gazowe De Dietrich 
Ekologiczne i oszczędne 
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BDr Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 wrocław
infolinia 801 080 881
biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl

MCr home

Lumea MPX
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w małych pomieszczeniach. Średnioroczna efektyw-
ność energetyczna kotła to aż 93%, co przekłada się 
na wysoką sprawność sięgającą 109%. Niezawodność 
urządzenia gwarantują sprawdzone technologie i ma-
teriały m.in. wymiennik kotła i palnik cylindryczny ze 
stali szlachetnej. Urządzenie jest również ciche za spra-
wą wewnętrznej izolacji dźwiękochłonnej. Na wyposa-
żeniu znalazł się też nowatorski system Gas Adaptive 
Control (GAC), który gwarantuje optymalizację spala-
nia dzięki elektronicznej kontroli i zaworowi elektro-
nicznemu gazu. System w sposób ciągły kontroluje  
i optymalizuje proces spalania. GAC ułatwia również 
uruchomienie kotła, ponieważ nie ma konieczności 
regulacji manualnej, kalibracji czy wymiany dysz. Lu-
mea MPX charakteryzuje się także dużymi możliwo-
ściami modulacji od 14 do 100% mocy. Dla łatwiejszej 
obsługi kocioł wyposażono w konsolę z cyfrowym, 
podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym.

Evodens AMC
Kondensacyjny kocioł gazowy z serii Evodens AMC kon-
tynuuje najlepsze tradycje kotłów De Dietrich z seg-
mentu premium. Urządzenie dostępne jest w wersji 
jedno- i dwufunkcyjnej, charakteryzuje się klasą efek-
tywności energetycznej: A dla c.o. i A dla c.w.u. (B dla 
wersji BiC). warto zwrócić uwagę na niską emisję za-
nieczyszczeń i roczną sprawność eksploatacyjną wy-
noszącą aż do 109%. Całość uzupełnia palnik gazowy 
ze stali nierdzewnej z całkowitym wstępnym zmiesza-
niem, modulujący od 22 do 100% mocy oraz moduł 
hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalnego, au-
tomatycznego napełniania instalacji. Kocioł został wy-
posażony w konsolę sterowniczą DiEMATiC Evolution, 
charakteryzującą się intuicyjnym dostępem do wszyst-
kich ustawień urządzenia oraz czujnik zewnętrzny.
informacje o najnowszych produktach znajdziesz  
na stronie https://dedietrich.pl/kotly-gazowe/

Evodens AMC
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Sprężarki inwerterowe 
kontra tradycyjne

Mechanizm inwerterowy w sprężarkach stworzono 
dla podniesienia efektywności energetycznej urzą-
dzenia. Każde włączenie sprężarki ze stanu spoczyn-
ku, generuje zużycie energii ze względu na duży prąd 
rozruchowy w trakcie załączania. Tak właśnie dzia-
ła tradycyjny, mniej ekonomiczny tryb pracy sprę-
żarki typu on/off. Dodatkowo sprężarki typu on/off  
w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na cie-
pło (gdy na zewnątrz jest temperatura dodatnia) 
nadal do pewnego punktu pracują, wytwarzając 
nadwyżkę ciepła, co często wymusza stosowanie do-
datkowych zbiorników buforowych wody grzewczej.
Pompy ciepła z regulacją mocy mają sprężarki wypo-
sażone w inwerter prądu stałego (falownik), który po-
zwala na modulację mocy sprężarki i płynne zwięk-
szanie lub obniżanie wydajności cieplnej urządzenia. 
Dzięki temu inwerterowe pompy ciepła są w stanie 
płynnie dopasować się do bieżącego zapotrzebowa-
nia budynku na ciepło i obniżać lub zwiększać swo-
ją moc, pozwalając także uniknąć generowania nad-
wyżki cieplnej przy temperaturze dodatniej. Liczba 
włączeń i wyłączeń jest ograniczona do minimum, 
co przedłuża żywotność samej sprężarki.

Ekotrendy w budownictwie 
jednorodzinnym 

Technologia inwerterowa stosowana w pompach cie-
pła jest idealnym dopełnieniem obecnych trendów 
w budownictwie. Okazuje się, że osoby decydujące 
się dziś na budowę domu, poszukują coraz nowocze-
śniejszych rozwiązań. Z najnowszych raportów wyni-
ka, że średnia powierzchnia użytkowa budowanego 
obecnie w Polsce domu, mieści się w przedziale mię-
dzy 110-200 m2, co odpowiada zapotrzebowaniu na 
moc średnio od 6 do 9 kw. Świadomość ekologicz-
na inwestorów jest na coraz wyższym poziomie, co 
sprawia, że podczas planowania instalacji grzewczej 

O technologii inwerterowej na rynku pomp ciepła mówi się już od dobrych kilku lat. Pierwotnie powstała ona z myślą  
o pompach ciepła typu powietrze/woda, ale coraz częściej zaczyna się ją stosować również w gruntowych pompach ciepła. 
Pracujące w oparciu o ten system urządzenia, nazywamy często w uproszczeniu pompami inwerterowymi lub pompami  
z funkcją modulacji, czy regulacji mocy. W istocie technologia inwerterowa dotyczy serca pompy ciepła – sprężarki. 

Inwerterowe pompy ciepła 
zyskują na znaczeniu

bartosz ŚWierczeWsKi
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Centrale cieplne wZSV charakteryzują się wysokim 
SCOP (nawet do 5,5) oraz wyjątkowo cichą, ledwo sły-
szalną pracą. Dodatkowo zajmują średnio tyle miejsca, 
co standardowa lodówka oraz mają intuicyjny, łatwy 
w obsłudze regulator. alpha innotec, jako jeden z nie-
licznych na polskim rynku, zapewnia w standardzie  
5 lat gwarancji na pompy oraz sterowanie z dowol-
nego miejsca na świecie przez internet lub smartfo-
na, dzięki aplikacji alpha web i alpha app. 

alira LWDV – unikat na światowym 
rynku pomp ciepła

Powietrzne pompy LwDV od alpha innotec pracu-
ją w oparciu o technikę inwerterową oraz na przy-
szłościowym, naturalnym czynniku chłodniczym 
r290. Ta podwójna innowacyjność, w połączeniu  
z bardzo wysoką jakością obudowy z anodowanego 
aluminium odporną na najcięższe warunki atmos-
feryczne, oraz niezwykle cichą pracą, czyni z LwDV 
absolutnie unikatowe i jedyne takie rozwiązanie na 
światowym rynku pomp ciepła. Modele LwDV do-
stępne są w konfiguracji z modułem hydraulicznym 
(hDV), umożliwiającym dalszy, dostosowany do in-
dywidualnych potrzeb dobór wyposażenia dodat-
kowego, np. zasobników wody użytkowej o różnych 
wielkościach. Drugą opcją jest zestawienie LwDV ze 

stacją hydrauliczną (hSDV) z wbudowanym zasobni-
kiem c.w.u o pojemności 180 lub 300 l. To połączenie 
tworzy kompletny, idealny duet, gotowy do ogrze-
wania domu i wody użytkowej. 

6-9 kW – średnie zapotrzebowanie  
na moc w polskich domach

w odpowiedzi na potrzeby dzisiejszego inwestora, 
dbającego zarówno o ekologię, jak i zużycie ener-
gii, alpha innotec przygotowała specjalną czasową 
ofertę na powietrzne i gruntowe pompy ciepła z re-
gulacją mocy.
w trakcie trwania promocji od 1 września do 30 listo- 
pada 2019, producent znacznie obniża ceny katalo-
gowe wybranych modeli inwerterowych pomp cie-
pła z serii alterra WZSV oraz alira LWDV o mocy  
9 kW. Można zyskać nawet do 5000 zł netto. Promo-
cją objęte zostały zarówno pompy powietrzne, jak  
i gruntowe, w sumie 6 modeli, które idealnie wpisują 
się w zapotrzebowanie na moc grzewczą aż 75%  
budowanych w Polsce domów. wszystkie urządze-
nia w promocji są wersjami z inwerterem, czyli mo-
dulacją mocy, które także zapewnią idealne dopaso-
wanie mocy grzewczej do aktualnego zapotrzebowania 
budynku, gwarantując jednocześnie bardzo wysoki 
poziom wydajności (SCOP).

w budynku, decydują się na rozwiązania OZE. Na wy-
bory dzisiejszych inwestorów wpływa też zaostrzają-
ca się polityka antysmogowa, ograniczenia dotyczą-
ce stosowania złej jakości paliw stałych oraz lokalne 
i krajowe programy dofinansowań na montaż nowo-

czesnego źródła ciepła, spośród których pompy cie-
pła zajmują coraz mocniejszą pozycję. 

Seria alterra WZSV – moc z gruntu 
zawsze godna zaufania

Gruntowe centrale cieplne z modulacją mocy (inwer-
ter) to całkowicie integralny system grzewczy, łączą-
cy w jednym urządzeniu wysoce wydajną pompę cie-
pła, zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 
178 litrów oraz zmontowaną fabrycznie hydraulikę. 

Model WZSV 92H3M
Funkcje: ogrzewanie + c.w.u.
System/ustawienie: powietrze/woda, 
ustawienie zewnętrzne
Moc grzewcza przy B0/w35 min./maks.: 
1,77/8,65 kw
rodzaj czynnika chłodniczego: r290
Min. temp dolnego źródła: -22°C
COP (B0/w35): 4,86*
Klasa energetyczna: A+++
Zmienna moc sprężarki (inwerter): tak
Zasobnik c.w.u.178 l
Cena netto promocyjna: 33 000 zł
*dane przy obciążeniu częściowym, SCOP 5,5.

Model LWDV 91-1/3-HSDV 9M1/3
Funkcje: ogrzewanie + c.w.u.
System/ustawienie: powietrze/woda, 
ustawienie zewnętrzne
Moc grzewcza przy A10/w35 min./maks.: 
2,95/8,20 kw
rodzaj czynnika chłodniczego: r290
Min. temp dolnego źródła: -22°C
COP (A10/w35): 6,03*
COP (A7/w35): 5,41*
Klasa energetyczna: A++
Zmienna moc sprężarki (inwerter): tak
Zasobnik c.w.u.: 180 l
Cena netto promocyjna: 38 000 zł (za 
zestaw pompa ciepłą + wieża hydrauliczna, 
zintegrowany zasobnik c.w.u.)
* dane przy obciążeniu częściowym.

Przedsiębiorstwo „hydro-Tech” Konin
wyłączny przedstawiciel marki alpha innotec w Polsce.
ul. Zakładowa 4D, 62-510 Konin, tel. (63) 245 34 79 
www.hydro-tech.pl, www.alpha-innotec.pl
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alpha innotec – marka ait-deutschland GmbH

Przedsiębiorstwo “Hydro-Tech” Konin
wyłączny przedstawiciel marki alpha innotec w Polsce

Siedziba główna:
ul. Zakładowa 4D,

62-510 Konin

T: +48 63 245 34 79

F: +48 63 242 37 28

E: hydro@hydro-tech.pl

Oddział Gdynia
Sportowa Centrum 

ul. Sportowa 8C,

81-300 Gdynia

T: +48 58 778 90 90 

 E: gdynia@hydro-tech.pl

Oddział Poznań
Nobel Tower

ul. Dąbrowskiego 77A,

60-529 Poznań

T: +48 61 830 03 52

E: poznan@hydro-tech.pl

Państwa partner handlowy

Pompy ciepła alpha innotec
Partner handlowy, który 
pomoże Państwu dokonać
właściwego wyboru!

www.hydro-tech.pl www.alpha-innotec.pl © alpha innotec 2019
Zastrzegamy możliwość zmian technicznych
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korzystana jako jednostka klimatyzacyjna, chłodząc 
dom w okresie letnim. Powietrzne pompy ciepła są zna-
komitą alternatywą konwencjonalnych kotłów grzew-
czych, dając komfortowe, automatyczne ogrzewanie 
za porównywalną cenę i z niskim kosztem eksploatacji. 

Powietrzne pompy ciepła – rewolucja 
cenowa i technologiczna

Głównym kosztem inwestycji w powietrzną pompę 
ciepła jest koszt zakupu urządzenia, którego cena 
jest już porównywalna do cen konwencjonalnych 
kotłów grzewczych. Obecnie najczęściej wybiera-
nym rozwiązaniem są powietrzne pompy ciepła  
z modulowaną mocą grzewczą i wbudowaną funk-
cją chłodzenia NiBE SPLiT oraz NiBE F2120 o mocy 
do 6, 8, 12, 16 oraz 20 kw. NiBE SPLiT to jeden z naj-
tańszych modeli powietrznych pomp ciepła dostęp-
nych na polskim rynku (np. cena zestawu NiBE SPLiT 
6kw przeznaczonego do ogrzewania budynku o pow. 
do 100 m2 wynosi 14 000 zł netto).
Z kolei model F2120 jest rewolucyjnym urządzeniem 
osiągającym sezonowy współczynnik efektywności 
SCOP powyżej wartości 5,0! Oznacza to, że pompa 
ciepła jest w stanie wyprodukować pięć razy wię-
cej energii niż sama pobiera. Dotychczas tak wyso-
ka sprawność osiągalna była tylko dla gruntowych 
pomp ciepła. Co więcej, dzięki nowej wysokowydaj-
nej sprężarce spiralnej, pracującej w oparciu o tech-
nologię EVi, powietrzne pompy ciepła zapewniają 
temperaturę 63°C nawet przy temperaturze -25°C. 
Efektem tego jest niski koszt ogrzewania domu oraz 
możliwość zastosowania w budynkach ze starą i/lub 
wysokotemperaturową instalacją grzejnikową.

Wielozadaniowy system grzewczy 
NIBE – 100% energii OZE 
 
inteligentny system grzewczy NiBE składa się z po-
wietrznej pompy ciepła NiBE SPLiT, rekuperatora 
NiBE ErS 10-400 i zestawu fotowoltaicznego NiBE 
PV i zapewnia komfortowe, ekonomiczne i ekolo-
giczne ogrzewanie, chłodzenie, produkcję c.w.u.  
i wentylację z odzyskiem ciepła. rekuperator NiBE 
ErS jest jednym z niewielu modeli rekuperatorów 
na polskim rynku, który ma możliwość współpra-
cy z pompą ciepła oraz programowania z poziomu  

Powietrzne pompy ciepła wykorzystują niewąt-
pliwie najtańsze i najłatwiejsze do pozyskania źró-
dło ciepła – powietrze zewnętrzne, w związku z czym 
wykonywanie dolnego źródła w postaci sond piono-
wych lub kolektora gruntowego jest zbędne. 

warto podkreślić, że nawet przy ujemnych wartościach 
temperatury, powietrze zawiera ciepło, które można 
odebrać dzięki pompie ciepła typu powietrze/woda, 
a następnie wykorzystać je do ogrzania domu oraz do 
produkcji c.w.u. Ta sama pompa ciepła może być wy-

Według badań przeprowadzonych  
przez Polską Organizację Rozwoju 
Technologii Pomp Ciepła PORT PC  
w 2019 roku rynek pomp ciepła w Polsce 
odnotowuje najbardziej dynamiczny 
wzrost w historii. Szczególnym 
uznaniem cieszą się pompy ciepła 
powietrze/woda, których w I półroczu 
2019 zainstalowano dwukrotnie  
więcej niż w tym samym czasie  
w roku 2018. Ponadto, dzięki nowelizacji 
ustawy OZE oraz istniejącemu 
systemowi opustów, klienci coraz 
częściej decydują się na zastosowanie 
kompletnych, wielozadaniowych 
systemów grzewczych z pompą 
ciepła współpracującą z układem 
fotowoltaicznym oraz systemem 
wentylacji z rekuperacją. 

Systemy grzewcze z powietrznymi 
pompami ciepła NIBE 

…podbijają Polskę
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wyświetlacza pompy ciepła, zapewniając idealny 
komfort przebywania w budynku. System fotowolta-
iczny NiBE PV zawiera z kolei moduł komunikacyjny 
EME do współpracy z pompą ciepła NiBE, umożliwia-
jący wzrost wydajności jej pracy, podczas bieżącej 
produkcji energii elektrycznej ze słońca. System za-
pewnia niemal zerowe rachunki za energię oraz ze-
rową emisję CO2 i innych zanieczyszczeń do atmos-
fery, ponieważ energia potrzebna w domu w 100% 
pochodzi z OZE. System jest znakomitym rozwiąza-
niem problemu smogu w Polsce i nadaje się do sto-
sowania zarówno w budynkach poddawanych ter-
momodernizacji, jak i w budynkach nowych. 
Cały system sterowany jest za pomocą jednego ste-
rownika NiBE SMO 40, instalowanego na ścianie ma-
szynowni lub wbudowanego w centrali wewnętrznej 

pompy ciepła, a także zdalnie przez internet poprzez 
witrynę nibeuplink.com lub za pomocą smartfona i dar-
mowej aplikacji mobilnej NiBE Uplink. innowacyjny sys-
tem NiBE Uplink w pełni wykorzystuje technologię in-
teligentnego domu, tworząc algorytmy pracy pomiędzy 
urządzeniami sterowanymi cyfrowo (np. zwiększa wy-
dajność wentylacji, jeżeli czujnik wilgotności wskaże 
przekroczenie zadanego poziomu wilgotności), wyko-
rzystując nową bezpłatną usługę internetową iFTTT 
(if This Than That). System ma wbudowaną funkcję 
SMArT hOME oraz SMArT GriD i jest gotowy do wpię-
cia w inteligentne sieci i systemy inteligentnego zarzą-
dzania budynkiem BMS, a także może współpracować 
z innymi urządzeniami podłączonymi w chmurze obli-
czeniowej za pomocą innowacyjnego interfejsu pro-
gramowania aplikacji NiBE APi.

Pompy ciepła NiBE z dofinansowaniem

w szerokiej ofercie marki NiBE znajdują się pom-
py ciepła typu solanka/woda, powietrze/woda, 
powietrze/powietrze oraz pompy zasilane po-
wietrzem wentylacyjnym, a także rekuperatory 
centralne i pokojowe oraz systemy fotowolta-
iczne NiBE PV.
Od 16 września 2019 r. trwa jesienna edycja 
Szwedzkiej Dotacji do powietrznych pomp cie-
pła NiBE. Każdy kto chce ogrzać swój dom w czy-
sty, energooszczędny i komfortowy sposób, może 
ubiegać się o dotację w wysokości do 3000 zł na 

pompę ciepła NiBE, do 4000 zł na pompę ciepła 
wraz z rekuperatorem NiBE ErS lub GV-hr, do 
7000 zł na zakup pompy ciepła z zestawem fo-
towoltaicznym NiBE PV oraz do 8000 zł na ze-
staw pompy ciepła, rekuperatora oraz systemu 
fotowoltaicznego NiBE PV. Dodatkowo w trakcie 
trwania promocji, producent obniża cenę 5-let-
niej Gwarancji Dodatkowej o 50%. Szwedzką Do-
tację marki NiBE, można łączyć z ulgą podatko-
wą oraz dotacją w ramach programu NFOŚiGw 
Czyste Powietrze lub Mój Prąd.

NiBE-BiAwAr sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła ii 57, 15-703 Białystok 
tel. 85 662 84 90 
pompyciepla@biawar.com.pl
www.nibe.pl
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Nagrodzony Złotym Medalem Targów ENEX system NiBE zapewnia ogrzewanie, chłodzenie, 
produkcję c.w.u. oraz wentylację z odzyskiem ciepła, wykorzystując energię słoneczną
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(certyfikat Eurovent). wymienik spełnia również hi-
gieniczne normy DiN EN iSO 846.
•	Nowoczesna	obudowa	z	polipropylenu	spienione-
go (EPP) zapewnia niską wagę urządzenia – 32 kg, 
dobrą termoizolację, brak mostków cieplnych, do-
brą izolację akustyczną. 
•	Energooszczędne	wentylatory	EC	o	wysokim	sprę-
żu 1000 Pa – układ wentylatorów i króćców nawiew-
no-wywiewnych zaprojektowano tak, aby uzyskać 
jak najwyższą sprawność układu, czyli 93,4%.
•	Modulowany	by-pass	pozwala	na	pracę	urządzenia	
w funkcji free-cooling i free-heating. 
•	Przebadany	zgodnie	z	normą	EN	13141–7,	spełnia	
wymagania ErP2018.
•	Przygotowany	do	montażu	ściennego	i	podłogo-
wego. w zestawie znajdziemy wszystkie potrzebne 
elementy – stelaż, 4 szt. nóżek montażowych, kołki 
oraz przewód syfonowy.
•	W	standardzie	wyposażony	w	filtry	G4,	opcjonalnie	
zaś dostępne także filtry dokładne F7.

•	Wymienne	króćce	przyłączeniowe	w	zestawie:	sta-
lowe przyłącza nyplowe z uszczelkami, wymienne na 
redukcyjne, kolana.
•	Możliwość	podłączenia	drugiego	odpływu	do	skro-
plin, co jest dobrym rozwiązaniem przy używaniu 
systemu klimatyzacji.
•	Bezprzewodowe	sterowanie	przez	aplikację	mobil-
ną (systemy Android i iOS).
•	Sterowanie	przez	dowolne	czujniki	CO2 i rh lub kon-
troler.
•	Możliwość	podłączenia	elektrycznej	nagrzewnicy	
wstępnej do 1,5 kw.

Rekuperator pokojowy 
KELLER HRU-Wall

KELLEr hrU-wall jest rekuperatorem pokojowym wy-
posażonym w wymiennik ceramiczny, dzięki czemu 
możliwy jest odzysk ciepła do 82%. Dzięki niskiemu 
zużyciu energii oraz bardzo cichej pracy wskazane 

Centrale rekuperacyjne 
KELLER HRU-PremAIR

Centrale rekuperacyjne KELLEr hrU-PremAir to 
nowoczesne jednostki. w swojej ofercie posiadamy 
trzy warianty jednostkek o wydajności: 350, 450 oraz  
500 m3/h przy sprężu 100 Pa. Do konstrukcji użyte zostały  

najnowocześniejsze tworzywa sztuczne, wymiennik 
przeciwprądowy z PET lub aluminiowy oraz obudo-
wa samonośna z EPP.

Najważniejsze cechy:
•	Certyfikowany	wymiennik	przeciwprądowy	wy-
konano z materiału PET o wysokiej skuteczności  

Marka KELLER stale się rozwija.  
W wakacje swoją premierę miały 
centrale rekuperacyjne KELLER  
HRU-PremAIR oraz rekuperator 
pokojowy KELLER HRU-Wall. Poniżej 
prezentujemy ofertę rekuperacji KELLER, 
która może stanowić podstawę do 
stworzenia kompletnego systemu.

Rekuperacja w marce KELLER
Nowość SBS

Centrale rekuperacyjne KELLEr hrU-PremAir rekuperator pokojowy KELLEr hrU-wall

2x	energooszczędne	
wentylatory EC

wymiennik przeciwprądowy 
z materiału PET

2x	szczelne	plisowane	 
filtry

http://www.instalreporter.pl


43s t r.0 9 / 2 0 1 9
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

jest działanie rekuperatora non stop. Jednostka może 
działać w 3 prędkościach, w zależności od potrzeb  
i wielkości pomieszczenia. Dzięki zastosowaniu ener-
gooszczędnego silnika napędowego oraz wentyla-
tora o specjalnej konstrukcji osadzonego w jedno-
rurowej obudowie, zużycie energii elektrycznej jest 
niezwykle niskie – szacowany średni koszt użytko-
wania dwóch urządzeń to około 30 zł w skali roku. 
Energooszczędny wentylator działa na przemian co 
70 sekund nawiewając i wyciągając powietrze z po-
mieszczenia. Zestaw dwóch rekuperatorów KELLEr 
hrU-wall 150 dostarcza nawet 120 m3 świeżego po-
wietrza na godzinę, taka ilość spokojnie pozwala na 
komfortowe i prawidłowe funkcjonowanie dla 4 osób.

Najważniejsze korzyści:
•	Odzysk	ciepła	na	poziomie	82%.
•	Energooszczędny	wentylator	(szacowany	średni	
koszt 2 sztuk to 30 zł rocznie).
•	Cicha	praca	(dopuszczalny	poziom	dźwięku	w	nocy	
to 30 dB, w dzień 40 dB).
•	Możliwość	dostosowania	do	grubości	ściany	(270-
560 mm).
•	Najbardziej	efektywne	użytkowanie	uzyskuje	się	
przy wykorzystaniu pary jednostek w sąsiednich po-
mieszczeniach połączonych za pomocą regulatora 
KELLEr hrU-wall-CONTr-i. Pozwala to na naprze-
mienną pracę – podczas gdy jeden z rekuperatorów 
pracuje w trybie wywiewu, w drugim powietrze jest 
nawiewane do wnętrza budynku, zapewniając lep-
szą cyrkulację powietrza.
•	Urządzenie	pracuje	w	szerokim	zakresie	tempera-
tury od -20° do nawet 50°C.

•	Zwrot	z	inwestycji	po	około	3-5	latach.
•	Akcesoria	dodatkowe:	filtr	F7	–	ULTRAPAC,	filtr	pli-
sowany G4, brama ethernet, czujnik bezprzewodo-
wy CO2, czujnik bezprzewodowy rh VMS-02hB04.

Regulator KELLER HRU-Wall-CONTR-I

Za pomocą regulatora KELLEr hrU-wall-CONTr-i mo-
żemy sterować zarówno wydajnością, prędkością wy-
miany powietrza, jak i przepływem oraz kierunkiem 
powietrza (nawiew/wywiew). Sterownik umożliwia po-
łączenie ze sobą kilku rekuperatorów KELLEr hrU-wall 
(do 10 szt.). Pozwala to na naprzemienną pracę – pod-
czas gdy jeden z rekuperatorów pracuje w trybie wy-
wiewu, w drugim powietrze jest nawiewane do wnę-
trza budynku, zapewniając lepszą cyrkulację powietrza.
rekuperatory KELLEr hrU-wall-rC zamiast regula-
tora do sterowania mają pilot.

regulator obrotów do sterowania 
rekuperatorem KELLEr hrU-wALL

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
faks 42 663 54 02
biuro@grupa-sbs.pl, www.grupa-sbs.pl
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Polska Izba Inżynierów Budownictwa  
w nowej siedzibie przy Kujawskiej

Od dnia 26 sierpnia 2019 r. PiiB funkcjonuje pod nowym 
adresem: 00-793 warszawa, ul. Kujawska 1. 
w dniu 14 sierpnia 2019 r. PiiB uzyskała prawomocną 
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przebudowane-
go i zmodernizowanego budynku.
w dniach 22-24 sierpnia 2019 r. nastąpiła przepro-
wadzka Krajowego Biura PiiB z siedziby przy ul. Ma-
zowieckiej 6/8 do budynku przy ul. Kujawskiej 1  
w warszawie.
Numery telefonów i adresy e-mail nie uległy zmianie.
Źródło: PiiB
Więcej

Baza urządzeń grzewczych –  
producenci mogą się już rejestrować

Od 2 września 2019 r. na stronie czyste-urzadzenia.
ios.edu.pl działa baza urządzeń grzewczych, spełnia-
jących wymagania programu priorytetowego Czyste 
Powietrze.
w pierwszym etapie, tj. od 2 września 2019 r., dostęp-
ny jest moduł przeznaczony wyłącznie dla producen-
tów urządzeń grzewczych. Każdy producent lub krajo-
wy przedstawiciel producenta może zarejestrować się 
na stronie, a następnie dodać swój produkt, spełniają-
cy wymagania programu Czyste Powietrze.
Zgłoszone urządzenia, po weryfikacji, zostaną umie-
szone w ogólnodostępnej bazie urządzeń grzewczych, 
w następujących kategoriach:
•	kotły	na	paliwa	stałe,
•	kotły	gazowe	kondensacyjne	oraz	olejowe,
•	kolektory	słoneczne,

•	panele	fotowoltaiczne,
•	pompy	ciepła.
rejestracja producenta, korzystanie ze strony, umiesz-
czenie urządzenia w bazie, jest bezpłatne. Baza ma cha-
rakter informacyjny, nie stanowi rankingu ani informacji 
handlowej, a dodawane urządzenia będą uszeregowa-
ne w sposób losowy.
Uruchomienie modułu przeznaczonego dla beneficjen-
tów planowane jest na przełomie września i paździer-
nika 2019 r.
Celem strony jest ułatwienie procesu składania i oceny 
wniosków o dofinansowanie, przez udostępnienie ka-
talogu urządzeń grzewczych spełniających wymagania 
programu Czyste Powietrze.
Źródło: NFOŚiGw i www.czyste-urzadzenia.ios.edu.pl
Więcej
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Pompa ciepła 
Dobrym wyborem dla inwestorów jest pompa cie-
pła Vitocal 200-S. To urządzanie typu split, czyli roz-
dzielone na dwie jednostki, dzięki temu w domu za-
instalowane są tylko elementy niegenerujące hałasu, 
chronione przed zamarznięciem. Pozostałe znajdu-
ją się poza budynkiem. Jednostka zewnętrzna może 
stanąć bezpośrednio przy ścianie budynku lub zawi-
snąć na elewacji domu bez obaw o dyskomfort aku-
styczny domowników i sąsiadów. Nowoczesne tech-
nologie zapewniają bowiem cichą pracę urządzenia. 
Moduł zewnętrzny pompy ciepła Vitocal 200-S już  
w odstępie trzech metrów osiąga próg 35 dB, który 
jest praktycznie niesłyszalny. Dzięki temu pompa cie-
pła może być stosowana również w gęstej zabudo-
wie, np. na osiedlach domów szeregowych.

Panele fotowoltaiczne
Z pewnością warto rozważyć montaż paneli foto-
woltaicznych, które pozwolą inwestorowi produ-
kować własny prąd. Prąd wyprodukowany przez 
panele fotowoltaiczne Vitovolt 200 może być użyt-
kowany przez wszystkie odbiorniki w domu, w tym 
również przez pompę ciepła. Gdy domowe urządze-
nia elektryczne nie zużyją całego prądu słoneczne-
go, wówczas uruchomi się pompa ciepła i będzie 
ogrzewać dom lub – jeśli w danej chwili nie jest po-
trzebne ogrzewanie – zmagazynuje energię w za-
sobniku wody użytkowej. 

Wentylacja z rekuperacją 
w nowoczesnym domu, który ma zapewniać użyt-
kownikom niskie koszty utrzymania nie może za-
braknąć wentylacji mechanicznej z odzyskiem cie-
pła. rekuperator Vitovent zasilany i sterowany przez 
regulator pompy ciepła również może korzystać  
z darmowego prądu słonecznego. Ponadto w reku-
peratorze można zabudować układ hydrauliczny, za 
pomocą którego pompa ciepła może tanio dogrze-
wać powietrze nawiewane do pomieszczeń w domu 
np. podczas silnych mrozów (Vitovent 300-F). 

Centralne ogrzewanie
Dla efektywnej i bezawaryjnej pracy systemu grzew-
czego nie bez znaczenia jest również wybór odpo-
wiednich materiałów do wykonania instalacji c.o. Dla-
tego ważnym elementem oferowanego przez firmę 
Viessmann wyposażenia dodatkowego jest osprzęt 
do wykonania ogrzewania podłogowego i grzejni-
kowego Vitoset. Zawiera on między innymi grzejni-
ki, orurowanie, skrzynki rozdzielcze, zawory miesza-
jące z napędami oraz automatykę. 

Na instalację grzewczą w domu składa się wiele elementów i urządzeń. Ich 
odpowiedni dobór i połączenie w jeden kompatybilny system może zapewnić 
korzyści m.in. w postaci bardzo wydajnej pracy instalacji grzewczej oraz niskich 
rachunków za ogrzewanie. Rosnące ceny energii i większa świadomość ekologiczna 
skłaniają inwestorów do wyboru urządzeń, które korzystają z darmowej, czystej 
energii odnawialnej m.in. pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, czy rekuperatorów. 
Urządzania te mogą ze sobą skutecznie współpracować, tworząc nowoczesny 
system grzewczy o efektywności dochodzącej nawet do klasy A+++.

Kompletny system 
grzewczy Viessmann 
– CZYSTA MOC!

Wybór kompletnego systemu grzewczego 
Viessmann to także korzyść w postaci kom-
pleksowej i fachowej obsługi klientów. Obej-
muje ona m.in. pomoc w doborze systemu 
do indywidualnych potrzeb, usługi autory-
zowanych instalatorów oraz fachowy ser-
wis. Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeń-
stwo związane z pracą systemu grzewczego 
firma oferuje klientom również Program Wy-
dłużonej Gwarancji. Pozwala on skorzystać  
z zalet posiadania gwarancji przez okres 5 lat  
od uruchomienia urządzenia grzewczego.

Vitovent 300-w

http://www.instalreporter.pl
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System zdalnie zarządzany
Aby sterować pracą domowej instalacji grzewczej za 
pomocą smartfonu lub tabletu oraz aplikacji mobilnej 
ViCare wystarczy doposażyć system grzewczy z pom-
pą ciepła w moduł Vitoconnect 100, który przyłącza się 
przewodem bezpośrednio do urządzenia grzewczego 
(Vitodens B2hE posiada wbudowaną bramkę interne-
tową). Stanowi on pomost komunikacyjny umożliwia-
jący łączność internetową między kotłem lub pompą 
ciepła a naszym urządzeniem mobilnym. Jego zasto-
sowanie pozwala wygodnie nadzorować pracę insta-
lacji grzewczej praktycznie z dowolnego miejsca.

Ochrona instalacji
Problem twardej wody dotyczy znacznej części kra-
ju. Osady kamienne mogą zagrażać również instala-
cji wodnej oraz urządzeniom grzewczym. Tzw. kamień 
kotłowy zwiększa ich awaryjność i znacznie skraca ży-
wotność. Przyczynia się także do wzrostu kosztów 
ogrzewania. Znajdujące się w ofercie Viessmann  
zmiękczacze wody Aquahome pozwolą skutecznie 
uporać się z problemem twardej wody, chroniąc do-
mowe instalacje wodne.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 wrocław
www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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CZYSTA MOC – nowa generacja kotłów kondensacyjnych 
Vitodens 200-w

Z myślą o nowoczesnym designie, firma Vies-
smann wprowadziła na rynek wysokowydajny 
oraz niskoemisyjny kocioł gazowy Vitodens 200-w 
typ B2hE przeznaczony do domów jednorodzin-
nych. Obudowa urządzenia w kolorze pearl white, 
dzięki	swoim	niewielki	wymiarom	(360x450x700	
mm) idealnie wpasowuje się nie tylko w niewiel-
kie kotłownie, ale również w obecne trendy wy-
kończeniowe budynków. 

Tym przekonuje Vitodens 200-W:
•	kompaktowe	kotły	wiszące	niewymagające	do	
montażu dużej powierzchni,
•	sprawność	znormalizowana:	98%	(Hs),
•	klasa	efektywności	energetycznej:	A,
•	zakres	modulacji	do	1:17,
•	duża	pojemność	wodna,	niska	częstość	startów	
palnika, nawet przy niewielkim odbiorze ciepła,
•	trwały	i	efektywny	wymiennik	ciepła	Inox-Radial,

•	cicha	praca	wolnoobrotowego	wentylatora,
•	niezwykle	prosta,	intuicyjna	obsługa	i	zintegro-
wany interfejs wiFi,
•	wysoka	niezawodność	eksploatacyjna	dzięki	zin-
tegrowanemu układowi regulacji spalania Lamb-
da Pro Plus,
•	większa	efektywność	 i	niższe	emisje	tlenków	
azotu z nowego palnika MatriX,
•	wszystkie	wartości	zużycia	energii	widoczne	na	
panelu energetycznym,
•	widoczny	z	daleka	fluoryzujący	pasek	Lightguide,	 
sygnalizujący prawidłową pracę,
•	wysoki	komfort	obsługi	na	7-calowym	koloro-
wym wyświetlaczu dotykowym i za pomocą apli-
kacji mobilnej ViCare,
•	przestawiany	wyświetlacz	na	górze	lub	na	dole,	
by obsługiwać zawsze komfortowo.

https://czystamoc.pl

Vitoset

http://www.instalreporter.pl
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Najwyższej jakości podzespoły

wykorzystanie najlepszych i sprawdzonych pod-
zespołów, takich jak energooszczędne wentylato-
ry, efektywne przeciwprądowe wymienniki ciepła, 
sztywna i starannie ocieplona obudowa, pozwoli-
ło na stworzenie urządzenia o najwyższej jakości.  
rekuperatory wyposażone są w filtry powietrza na-
wiewanego oraz wywiewanego, chronione dodat-
kowo łatwymi w czyszczeniu filtrami wstępnymi tak, 
aby wydłużyć okres wykorzystywania filtrów bez ko-
nieczności wymiany.

Izolacja cieplna

Obudowy rekuperatorów Viteco wykonane są z wy-
sokogatunkowej ocynkowanej stali, skutecznie za-
bezpieczonej przed korozją. Urządzenia są masywne  
i solidne, a w celu wyeliminowania ryzyka powsta-
wania wibracji, do wykonania ich podwójnej obu-
dowy wykorzystano sztywne elementy metalowe  
o grubości odpowiednio 0,7 i 1 mm. rekuperatory  
Viteco pracują cicho i stabilnie. ich zewnętrzną obu-
dowę wykonano z podwójnej blachy ocieplonej weł-
ną mineralną o grubości 50 mm. rekuperatory mogą 
być montowane na nieocieplonym poddaszu, dzięki 
czemu nie zajmują cennego miejsca w części miesz-
kalnej. Zastosowanie solidnej, podwójnej obudowy  
z przemyślaną izolacją akustyczną oraz najwyższej jako-
ści wentylatorów, których charakterystyka akustyczna 
została dobrana do wymiarów rekuperatora, dało efekt  
w postaci urządzenia zarówno wydajnego, jak i cichego.

Zaawansowana automatyka 
rekuperatora
 
Funkcje podstawowej automatyki sterującej, dostęp-
ne we wszystkich rekuperatorach Viteco, pozwalają na 
zapewnienie w domu wymaganego komfortu wymia-
ny powietrza. Każdy z zastosowanych sterowników  
pozwala na integrację z okapem kuchennym, któ-
ry automatycznie włącza centralę wentylacyjną  
w tryb intensywnego przewietrzenia na czas gotowa-
nia lub na połączenia z systemem alarmowym domu, 
który przełączy rekuperator w tryb niskiego pobo-
ru energii pod nieobecność domowników. Elektro-
niczny sterownik pozwala na programowanie wydaj-
ności wentylacji w cyklu tygodniowym, zachowując  

Rekuperatory Viteco dedykowane są do użytku w domach jednorodzinnych,  
w których mieszkańcy oczekują dużej sprawności energetycznej, niskiego  
poboru energii elektrycznej oraz bardzo cichej pracy. Rekuperatory Viteco  
to wydajne centrale wentylacyjne wykorzystujące do wymiany ciepła wymienniki 
przeciwprądowe, gwarantujące uzyskanie doskonałej wydajności cieplnej,  
przy zachowaniu umiarkowanych oporów przepływu powietrza.

Wentylacja Viteco  
– to cały system,  
nie tylko urządzenie

Jerzy Perges

Sterownik Standard Sterownik Comfort+

http://www.instalreporter.pl
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Współpraca z GWC

rekuperator jest przystosowany do współpracy  
z gruntowym wymiennikiem ciepła GwC z wykorzy-
staniem automatyki w wersji Comfort+ oraz dedyko-
wanych elementów wykonawczych, na które skła-
dają się, siłownik elektryczny sterowany napięciem 
24V, dodatkowy czujnik temperatury oraz trójnik  
z zamontowaną przepustnicą trójdrogową.

Kompletny system

Działanie wentylacji, czyli wymaganej wymiany po-
wietrza w domu, będzie prawidłowe, tylko wtedy, gdy 
system zostanie profesjonalnie zaprojektowany oraz 
umiejętnie zainstalowany. Do elementów systemu za-
liczamy więc również komplet rozdzielaczy powietrza, 
skrzynki rozprężne, przewody instalacyjne oraz ane-
mostaty nawiewne i wywiewne. Za ich prawidłowy 
dobór odpowiadamy w Viteco. instalacje obliczymy  

i zaprojektujemy bezpłatnie tak, aby dobrane średni-
ce i trasy przewodów były łatwe w późniejszej insta-
lacji, a system działał sprawnie i bezgłośnie.

możliwość ręcznego sterowania centralą. Układ auto-
matyki może niezależnie współpracować z zewnętrz-
nymi czujnikami wilgoci, czujnikami stężenia CO2 lub 
CO, których przekroczenie zadanych poziomów po-
woduje określoną reakcję centrali wentylacyjnej.
Sterownik również umożliwia uruchomienie trybu 
kominek, w którym centrala nawiewa do pomiesz-
czeń większy strumień powietrza celem zbilansowa-
nia ilości powietrza zużytego do spalania drewna.

Nowość – rozbudowany sterownik 
Comfort+

w wersji z rozbudowaną automatyką sterującą Com-
fort+, sterownik wyposażony jest w dotykowy, koloro-
wy wyświetlacz z intuicyjnym interfejsem komunika-
cyjnym. regulator Comfort+ może sterować również 
przepustnicami wymiennika gruntowego, zwanego 
potocznie GwC, oraz dodatkowym modułem komu-
nikacji internetowej, dzięki czemu z dowolnej loka-
lizacji jesteśmy w stanie programować ustawienia 
rekuperatora.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem

wymiennik ciepła zastosowany w rekuperatorze po-
zwala na odzyskanie energii cieplnej z powietrza wy-
wiewanego z domu i przekazanie jej do powietrza 
nawiewanego z zewnątrz. Sterownik wykorzystu-
je szereg czujników do kontroli temperatury powie-
trza w wymienniku. inteligentny układ mikroproceso-
rowy analizuje rozkład temperatury i w wymaganej 
chwili włącza grzałkę zabezpieczającą wymiennik 
przed zamarzaniem. Z panelu kontrolnego sterow-
nika można również zaprogramować alternatywny 
sposób rozmrażania, wykorzystujący strumień cie-
płego powietrza wywiewanego z budynku.
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www.viteco.pl, rekuperacja@viteco.pl

wyłączny dystrybutor marki ViTECO

www.ik.pl
www.hurtownieinstalacyjne.pl

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki

Masz kocioł na paliwo stałe?

Jesteś zmęczony rozpalaniem go latem, 
by mieć ciepłą wodę w domu?

Czy nie sądzisz, że te czynności 
dużo Cię kosztują?

Zastanawiałeś się czy może być 
lepiej, taniej i wygodniej?

Tak, może być! 
Rozwiązaniem jest 

pompa ciepła Viteco HPWT 3.0!

Przykład instalacji systemu wentylacji z rekuperacją

ideą zastosowania rekuperatora jest kontrolowa-
na wymiana powietrza: wywiew zużytego oraz na-
wiew świeżego z jednoczesnym odzyskiem ener-
gii zawartej w powietrzu wywiewanym.
Świeże powietrze powinno być dostarczane do 
pomieszczeń pobytu dziennego (pokoje oraz sy-
pialnie), natomiast usuwane z pomieszczeń, któ-
re tego wymagają: kuchni i łazienek.
Sercem całej instalacji jest centrala wentylacyj-
na z wymiennikiem do odzysku
ciepła – rekuperator. Do rekuperatora dopro-
wadzone jest świeże powietrze, które pobiera-
ne jest z zewnątrz poprzez czerpnię powietrza.  
Natomiast za usuwanie powietrza wywiewanego  

odpowiada przewód wylotowy oraz wyrzutnia. 
Powietrze zewnętrzne zostaje podgrzane w wy-
mienniku ciepła oraz przefiltrowane.

System rekuperacji Viteco – c.d.
techniKa instalacyjna

nowość – rozbudowany sterownik comfort+ 
W wersji z rozbudowaną automatyką sterującą Comfort+, sterow-
nik wyposażony jest w dotykowy, kolorowy wyświetlacz z intu-
icyjnym interfejsem komunikacyjnym. regulator comfort+ może 
sterować również przepustnicami wymiennika gruntowego, zwa-
nego potocznie GWC, oraz dodatkowym modułem komunikacji 
internetowej, dzięki czemu z dowolnej lokalizacji jesteśmy w sta-
nie programować ustawienia rekuperatora.

zabezpieczenie przed zamarzaniem
Wymiennik ciepła zastosowany w rekuperatorze pozwala na 
odzyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewanego z domu 
i przekazanie jej do powietrza nawiewanego z zewnątrz. Ste-
rownik wykorzystuje szereg czujników do kontroli temperatury  
powietrza w wymienniku. Inteligentny układ mikroprocesoro-
wy analizuje rozkład temperatur i w wymaganej chwili włącza 
grzałkę zabezpieczającą wymiennik przed zamarzaniem. Z pa-
nelu kontrolnego sterownika, można również zaprogramować 

alternatywny sposób rozmrażania, wykorzystujący strumień ciepłego powietrza wywiewanego 
z budynku.

współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła (Gwc)
rekuperator jest przystosowany do współpracy z GWc przy wykorzystaniu automatyki w wersji 
Comfort+ oraz dedykowanych elementów wykonawczych, na które składają się, siłownik elek-
tryczny sterowany napięciem 24V, dodatkowy czujnik temperatury oraz trójnik z zamontowaną 
przepustnicą trójdrogową.

wentylacja to cały system, nie tylko urządzenie
Działanie wentylacji, czyli wymaganej wymiany powietrza w domu, będzie prawidłowe, tylko 
wtedy, gdy system zostanie profesjonalnie zaprojektowany oraz umiejętnie zainstalowany. Do 
elementów systemu zaliczamy więc również komplet rozdzielaczy powietrza, skrzynki rozprężne, 
przewody instalacyjne oraz anemostaty nawiewne i wywiewne. Za ich prawidłowy dobór odpo-
wiadamy w Viteco. Instalacje obliczymy i zaprojektujemy bezpłatnie tak, aby dobrane średnice  
i trasy przewodów były łatwe w późniejszej instalacji, a system działał sprawnie i bezgłośnie. 

Wszelkie pytania prosimy zadawać mailem na adres: rekuperacja@viteco.pl ■

Sterownik Standard

Sterownik Comfort+

Przykład instalacji systemu 
wentylacji z rekuperacją

Pokój 2
Nawiew
2x75x125

Pokój 1
Nawiew
2x75x125

Salon
Nawiew
2x75x125 (2 szt.)

Łazienka duża
Wyciąg
3x75x125

Pokój 3
Nawiew
2x75x125

Łazienka mała
Wyciąg
2x75x125 Sypialnia

Nawiew
2x75x125

Kuchnia
Wyciąg
3x75x125

Wyrzutnia
powietrza

Czerpnia
powietrza

Ideą zastosowania rekuperatora jest kontrolowana wymiana powietrza: 
wywiew zużytego oraz nawiew świeżego z  jednoczesnym odzyskiem 
energii zawartej w powietrzu wywiewanym.

Świeże powietrze powinno być dostarczane do pomieszczeń pobytu 
dziennego (pokoje oraz sypialnie), natomiast usuwane z pomieszczeń, 
które tego wymagają: kuchni i łazienek.

Sercem całej instalacji jest centrala wentylacyjna z wymiennikiem do od-
zysku ciepła – rekuperator.

Do rekuperatora doprowadzone jest świeże powietrze, które pobierane 
jest z zewnątrz poprzez czerpnię powietrza. Natomiast za usuwanie po-
wietrza wywiewanego odpowiada przewód wylotowy oraz wyrzutnia. 
Powietrze zewnętrzne zostaje podgrzane w  wymienniku ciepła oraz 
przefiltrowane.

Osłona filtra wstępnego

Wewnętrzna elektronika sterująca,  
komunikacja z urządzeniami 
zewnętrznymi

Automatyka sterująca

Energooszczędne wentylatory

Aluminiowy wymiennik ciepła Heatex

Inteligentne zabezpieczenia  
przed zamarzaniem

11lato 2019

Przewód instalacji wykonany jest z dwuwarstwowego wysokogatunkowego materiału PVC zawierają-
cego cząsteczki jonów  srebra zatopionych w masie jego wewnętrznej warstwy. Wykorzystanie jonów srebra gwarantuje  
zachowanie czystości biologicznej powierzchni wewnętrznych przewodu w ciągu lat użytkowania systemu wentylacji.  
Przewód instalacji posiada zewnętrzną średnicę wynoszącą zaledwie 75 mm, dzięki czemu można go z powodzeniem ukryć 
w warstwach ocieplenia stropów.

Przewód wentylacyjny i akcesoria

Lp. Produkt Opis Nr kat. Cena netto zł

1
Rura wentylacyjna z powłoką antybakteryjną 75/64 mm,  
wytrzymałość 400 N, w zwojach 50 mb (cena 1 mb) V1D8407564050 11,10

2 Złączka do rury wentylacyjnej 75/64 mm V1D8ZRD75 8,60

3 Zaślepka Ø 75 do niewykorzystanego wyjścia z rozdzielacza V1D8ZR75 4,90

4 Uszczelka do rury wentylacyjnej 75/64 mm V1D8URD10207 4,90

Specyfikacja i ceny rekuperatorów
Opis VX 250 VX 400 HX 400 HX 600

Materiał wykonania wymiennika przeciwprądowego Poliester Poliester Aluminium Aluminium

Wydajność  [m3/h] 250 400 400 600

Spręż dyspozycyjny  [Pa] 150 150 150 150

Maksymalny spręż dyspozycyjny  [Pa] 820 1200 1200 760

Maksymalna moc wentylatorów  [W/przy obr.] 160/3200 330/4100 330/4100 340/2950

Maksymalna sprawność odzysku ciepła 89% 90% 90% 89%

Moc odzysku ciepła  [kW] 2,9 4,6 4,6 6,8

Masa własna  [kg] 45 45 51 52

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata

Numer katalogowy w wersji  
ze sterownikiem podstawowym V1D8VX250 V1D8VX400 V1D8HX400 V1D8HX600

Cena netto ze sterownikiem w wersji podstawowej 7 990,00 zł 8 310,00 zł 9 320,00 zł 10 620,00 zł

Numer katalogowy w wersji  
ze sterownikiem Comfort+ V1D8VX250C+ V1D8VX400C+ V1D8HX400C+ V1D8HX600C+

Cena netto ze sterownikiem Comfort+ 9 180,00 zł 9 500,00 zł 10 510,00 zł 11 810,00 zł

Obliczenia sprawności cieplnej rekuperatorów podano dla zrównoważonych strumieni powietrza  
w temperaturze odpowiednio -20/20OC i wilgotności względnej 99/55%.

System rekuperacji Viteco – c.d.
techniKa instalacyjna

nowość – rozbudowany sterownik comfort+ 
W wersji z rozbudowaną automatyką sterującą Comfort+, sterow-
nik wyposażony jest w dotykowy, kolorowy wyświetlacz z intu-
icyjnym interfejsem komunikacyjnym. regulator comfort+ może 
sterować również przepustnicami wymiennika gruntowego, zwa-
nego potocznie GWC, oraz dodatkowym modułem komunikacji 
internetowej, dzięki czemu z dowolnej lokalizacji jesteśmy w sta-
nie programować ustawienia rekuperatora.

zabezpieczenie przed zamarzaniem
Wymiennik ciepła zastosowany w rekuperatorze pozwala na 
odzyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewanego z domu 
i przekazanie jej do powietrza nawiewanego z zewnątrz. Ste-
rownik wykorzystuje szereg czujników do kontroli temperatury  
powietrza w wymienniku. Inteligentny układ mikroprocesoro-
wy analizuje rozkład temperatur i w wymaganej chwili włącza 
grzałkę zabezpieczającą wymiennik przed zamarzaniem. Z pa-
nelu kontrolnego sterownika, można również zaprogramować 

alternatywny sposób rozmrażania, wykorzystujący strumień ciepłego powietrza wywiewanego 
z budynku.

współpraca z gruntowym wymiennikiem ciepła (Gwc)
rekuperator jest przystosowany do współpracy z GWc przy wykorzystaniu automatyki w wersji 
Comfort+ oraz dedykowanych elementów wykonawczych, na które składają się, siłownik elek-
tryczny sterowany napięciem 24V, dodatkowy czujnik temperatury oraz trójnik z zamontowaną 
przepustnicą trójdrogową.

wentylacja to cały system, nie tylko urządzenie
Działanie wentylacji, czyli wymaganej wymiany powietrza w domu, będzie prawidłowe, tylko 
wtedy, gdy system zostanie profesjonalnie zaprojektowany oraz umiejętnie zainstalowany. Do 
elementów systemu zaliczamy więc również komplet rozdzielaczy powietrza, skrzynki rozprężne, 
przewody instalacyjne oraz anemostaty nawiewne i wywiewne. Za ich prawidłowy dobór odpo-
wiadamy w Viteco. Instalacje obliczymy i zaprojektujemy bezpłatnie tak, aby dobrane średnice  
i trasy przewodów były łatwe w późniejszej instalacji, a system działał sprawnie i bezgłośnie. 

Wszelkie pytania prosimy zadawać mailem na adres: rekuperacja@viteco.pl ■

Sterownik Standard

Sterownik Comfort+

Przykład instalacji systemu 
wentylacji z rekuperacją

Pokój 2
Nawiew
2x75x125

Pokój 1
Nawiew
2x75x125

Salon
Nawiew
2x75x125 (2 szt.)

Łazienka duża
Wyciąg
3x75x125

Pokój 3
Nawiew
2x75x125

Łazienka mała
Wyciąg
2x75x125 Sypialnia

Nawiew
2x75x125

Kuchnia
Wyciąg
3x75x125

Wyrzutnia
powietrza

Czerpnia
powietrza

Ideą zastosowania rekuperatora jest kontrolowana wymiana powietrza: 
wywiew zużytego oraz nawiew świeżego z  jednoczesnym odzyskiem 
energii zawartej w powietrzu wywiewanym.

Świeże powietrze powinno być dostarczane do pomieszczeń pobytu 
dziennego (pokoje oraz sypialnie), natomiast usuwane z pomieszczeń, 
które tego wymagają: kuchni i łazienek.

Sercem całej instalacji jest centrala wentylacyjna z wymiennikiem do od-
zysku ciepła – rekuperator.

Do rekuperatora doprowadzone jest świeże powietrze, które pobierane 
jest z zewnątrz poprzez czerpnię powietrza. Natomiast za usuwanie po-
wietrza wywiewanego odpowiada przewód wylotowy oraz wyrzutnia. 
Powietrze zewnętrzne zostaje podgrzane w  wymienniku ciepła oraz 
przefiltrowane.

Osłona filtra wstępnego

Wewnętrzna elektronika sterująca,  
komunikacja z urządzeniami 
zewnętrznymi

Automatyka sterująca

Energooszczędne wentylatory

Aluminiowy wymiennik ciepła Heatex

Inteligentne zabezpieczenia  
przed zamarzaniem

11lato 2019

Specyfikacja techniczna rekuperatorów
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Logano plus KB372
Nowy gazowy kocioł kondensacyjny 
Logano plus KB372 przekonuje do siebie 
niskimi oporami hydraulicznymi po stronie 
wodnej i elastycznymi podłączeniami 
systemowymi.

Logano plus KB372 w układzie kaskadowym
Wysoka moc przy niewielkim zapotrzebowaniu
na miejsce. Urządzenie dostępne jest jako zespół 
dwóch kotłów połączonych w kaskadę z fabrycznym 
systemem orurowania.

5

Klienci cenią markę Buderus przede wszystkim za 
wysoką jakość produktów oraz możliwość łączenia ich 
w kompleksowe rozwiązania systemowe. Dzięki dłu-
giej tradycji i konsekwentnym działaniom rozwojowym, 
Buderus zyskał status eksperta w dziedzinie wytwa-
rzania, przechowywania i dystrybucji energii ciepl-
nej. Fachową wiedzę wykorzystujemy do tworzenia 
optymalnych produktów oraz zapewnienia najlep-
szych usług doradczych. 

Logano plus KB372 – wyjątkowo elastyczne 
rozwiązanie
Sześć stopni mocy oraz całkowicie nowy, zoptyma-
lizowany wymiennik ciepła (zbudowany z sekcji wy-
konanych z odlewu aluminiowego) zapewnia wy-
jątkowo łatwą integrację z większością systemów 
grzewczych. Dostępne moce 75, 100, 150, 200, 250 
oraz 300 kw sprawiają, że kocioł Logano plus KB372 
doskonale sprawdzi się w budynkach wielorodzin-
nych, biurowych, zakładach produkcyjnych oraz in-
stytucjach publicznych. Dostępny jest również jako 
zespół dwóch kotłów połączonych w kaskadę z fa-
brycznym systemem orurowania. 
Dzięki nowej konstrukcji wymiennika, kocioł Loga-
no plus KB372 charakteryzuje się bardzo niskimi 
oporami hydraulicznymi po stronie wodnej, dlatego  
w większości przypadków zasilanie i powrót z instala-
cji grzewczej można podłączyć bezpośrednio do ko-
tła, bez konieczności instalacji sprzęgła hydraulicz-
nego. wydłużona w pionie konstrukcja wymiennika 
pozwala również na zminimalizowanie powierzchni  

pomieszczenia niezbędnej do montażu urządzenia.  
Modułowy system sterowania Logamatic 5000 umoż-
liwia pracę kotła z temperaturą maksymalną 95°C,  
a różnica temperatury może sięgać nawet 50 K. 
wszystkie te cechy sprawiają, że Logano plus KB372 
ma bardzo szeroki zakres zastosowania.
Palnik gazowy ze zmieszaniem wstępnym o zakresie 
modulacji 1:6 gwarantuje optymalną pracę zarówno 
w okresach minimalnego zapotrzebowania na ciepło, 
jak i przy maksymalnej mocy pracy. Materiał wymienni-
ka gwarantuje doskonałą przewodność cieplną i efek-
tywne przekazywanie energii z komory spalania do 
czynnika grzewczego. Logano plus KB372 ma możli-
wość pracy z gazami typu E, Lw oraz gazem płynnym.
Mimo znaczącej mocy, kocioł wymaga niewielkiej 
powierzchni do zabudowy, bo tylko 0,5 m2 dla kotła  
o mocy 75 do 100 kw, bądź 0,9 m2 dla 200 do 300 kw.  
Specjalnie zaprojektowana rama konstrukcyjna oraz 
modułowa budowa kotła umożliwiają demontaż nie-
których jego elementów na czas transportu. Te ce-
chy urządzenia oraz jego szerokość wynosząca tylko 
670 mm sprawiają, że można je swobodnie transpor-
tować nawet w istniejących budynkach.

Buderus to jeden z wiodących producentów systemów grzewczych na świecie. 
Ma w ofercie szeroką ofertę wysokowydajnych produktów przeznaczonych do 
wytwarzania i magazynowania ciepła. Specjalistyczna wiedza i ponad 275-letnie 
doświadczenie w technice grzewczej to silne atuty marki. Rozwija i wdraża 
najnowsze technologie i rozwiązania, które z czasem stają się standardami  
w technice grzewczej, dlatego bez wahania możemy powiedzieć, że Buderus  
to systemy grzewcze przyszłości. 

Logano plus –  
kotły kondensacyjne 
dużej mocy W Polsce Buderus zapewnia kom-

pleksową ofertę innowacyjnych sys-
temów grzewczych o mocy od 2,0 kW 
do 1,85 MW (w kaskadzie nawet do 
9,25 MW). Ma w swojej ofercie szero-
ką gamę stojących kotłów kondensa-
cyjnych dużej mocy. 

Wysoka moc na małej 
powierzchni

Logano plus KB372 dzięki zoptymalizowanej konstrukcji wymiennika ciepła z odlewu 
aluminiowego charakteryzuje się bardzo niskimi oporami hydraulicznymi po stronie 
wodnej. Dzięki temu w większości przypadków zasilanie i powrót z instalacji grzewczej 
można podłączyć bezpośrednio do kotła, bez konieczności instalacji sprzęgła 
hydraulicznego. Wydłużona w pionie konstrukcja wymiennika pozwala również na 
zminimalizowanie powierzchni pomieszczenia niezbędnej do montażu urządzenia. 
Modułowy system sterowania Logamatic 5000 umożliwia pracę kotła z temperaturą 
maksymalną 95oC a różnica temperatur może sięgać nawet 50 K. Wszystkie te cechy 
sprawiają, że Logano plus KB372 ma bardzo szeroki zakres zastosowania.

Wszystko dla wydajności
Nowy kocioł Logano plus KB372 nastawiony jest na wydajność. Palnik gazowy  
ze zmieszaniem wstępnym o zakresie modulacji 1:6 gwarantuje optymalną pracę 
zarówno w okresach minimalnego zapotrzebowania na ciepło, jak i przy 
maksymalnej mocy pracy. Materiał wymiennika gwarantuje doskonałą przewodność 
cieplną i efektywne przekazywanie energii z komory spalania do czynnika 
grzewczego. Logano plus KB372 ma możliwość pracy z gazami typu E, 
Lw oraz gazem płynnym. 

Sterownik Logamatic 5000 
lub EMS Plus

Rama konstrukcyjna kotła

Akcesoria do 
eksploatacji w systemie  

niezależnym od powietrza  
z pomieszczenia

Otworty rewizyjne
do wyboru po lewej  
lub prawej stronie

Przyłącze spalin  
do wyboru z tyłu lub z góry

Pozycja konserwacyjna  
palnika w jednostkach  

od 75 do 150 kW

Otwór rewizyjny
zbiornika kondensatu
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DiN (do 98% zgodnie z rozporządzeniem EU 813/2013).
Kotły Logano plus SB325/SB625/SB745 zostały wy-
posażone w powierzchnie grzewcze Kondens plus. 
Jest to wynik realizacji innowacyjnej koncepcji mar-
ki Buderus, zapewniającej jeszcze lepsze wykorzy-
stanie energii chemicznej paliwa. Powierzchnie 
grzewcze mają specjalny, spiralny kształt, dzięki któ-
remu skrapla się największa możliwa ilość pary wod-
nej. Przekrój przewodów odprowadzających gorące 
spaliny maleje wraz z ich biegiem, co dodatkowo 
wzmacnia efekt kondensacji.

Logano plus SB325/SB625/SB745 – idealne 
dla średnich i dużych obiektów
Trzy grupy kotłów o różnych mocach pozwolą na do-
bór optymalnej jednostki: 
- Logano plus SB325 – 50, 70, 90 i 115 kw,
- Logano plus SB625 – 145, 185, 240, 310, 400, 510 
i 640 kw,
- Logano plus SB745 – 800, 1000 i 1200 kw.
Stojące kotły kondensacyjne Logano plus SB325/
SB625/SB745 zostały skonstruowane w taki sposób, 
aby mogły być zasilane zarówno gazem, jak i olejem 
opałowym o niskim zasiarczeniu (S < 50 ppm). Dzię-
ki temu są doskonałym rozwiązaniem tam, gdzie 
dostępność jednego z paliw może być ograniczona. 
Konstrukcja urządzenia zoptymalizowana pod kątem 
maksymalnej kondensacji powoduje, że kotły mają 
wyjątkowo kompaktową konstrukcję, co jest ogrom-
ną zaletą przy ich transporcie, instalacji i montażu.
Brak wymagań w zakresie minimalnego przepływu, 

temperatury pracy czy wydajności palnika, umożli-
wia podłączenie obiegów grzewczych o różnych war-
tościach temperatury, bez dodatkowego osprzętu, np. 
zaworów czy pompy obiegowej. Oznacza to oszczęd-
ność czasu podczas montażu instalacji oraz mniejsze 
koszty inwestycyjne. Dwa przyłącza powrotu w ko-
tłach Logano plus SB325 i SB625 gwarantują opty-
malne wykorzystanie energii w systemach o różnych 
wymogach temperaturowych. Możliwe jest osiągnię-
cie sprawności normatywnej do 110% przy opalaniu 
gazem i 104% przy opalaniu olejem według normy 

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

Systemy grzewcze  
przyszłości.
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Trzy stojące kotły kondensacyjne  
– bogactwo możliwości

Wyjątkowość na minimalnej powierzchni
Stojące kotły kondensacyjne Logano plus SB325/SB625/SB745 zostały  skonstruowane w taki sposób, 
aby mogły być zasilane zarówno gazem,  jak i olejem opałowym o niskim zasiarczeniu (S < 50 ppm). 
Dzięki temu są one doskonałym rozwiązaniem tam gdzie dostępność jednego z paliw może być 
ograniczona. Konstrukcja urządzenia zoptymalizowana pod kątem maksymalnej kondensacji powoduje,  
że kotły mają wyjątkowo zwartą konstrukcję, co jest ogromną zaletą przy ich transporcie, instalacji  
i montażu.

Oszczędność energii i niski poziom emisji
Stojące kotły kondensacyjne Logano plus są wyjątkowe nie tylko pod względem  wydajności. Osiągają 
one również wzorcowe wyniki w zakresie emisji zanieczyszczeń. W zależności od parametrów instalacji 
c.o., obiegi grzewcze wysokiej i niskiej temperatury można połączyć w taki sposób, aby uzyskać 
optymalny efekt kondensacji, jako że kotły te są standardowo wyposażone w dwa króćce powrotu 
(wysoko- i niskotemperaturowy). Oznacza to jeszcze większą oszczędność energii.

Wysoka wydajność
Brak wymagań w zakresie minimalnego przepływu, temperatury pracy czy wydajności palnika, umożliwia 
podłączenie obiegów grzewczych o różnych temperaturach, bez dodatkowego osprzętu, np. zaworów  
czy pompy obiegowej. Oznacza to oszczędność czasu podczas montażu instalacji oraz mniejsze koszty 
inwestycyjne. Dwa przyłącza powrotu w kotłach Logano plus SB325 i SB625 gwarantują optymalne 
wykorzystanie energii w systemach o różnych wymogach temperaturowych. Możliwe jest osiągnięcie 
sprawności normatywnej do 110% przy opalaniu gazem i 104% przy opalaniu olejem według normy  
DIN (do 98% zgodnie z rozporządzeniem EU 813/2013).

Olejowo-gazowy 
 kocioł kondensacyjny  
Logano plus SB625

Olejowo-gazowy 
 kocioł kondensacyjny  
Logano plus SB745

Olejowo-gazowy  
kocioł kondensacyjny  
Logano plus SB325

4  |  Rozwiązania techniczne 

Gaz czy olej opałowy?  
Jedno i drugie

Bardziej efektywne projektowanie
Problem wyboru między gazem, a olejem opałowym o niskim  
zasiarczeniu (S<50 ppm) nie istnieje  w przypadku stojących kotłów 
kondensacyjnych Logano plus SB325/SB625/SB745, ponieważ jest on 
gotowy do pracy z każdym z obu typów paliwa. Dzięki temu można 
elastycznie reagować na zmiany cen nośników energii. Niezależnie jakie 
wymagania stawia projektowany system, kotły Buderus to odpowiednie  
rozwiązanie dla wielkich wyzwań z zakresu ogrzewania w przedziale  
od 50 do 1200 kW.

Gustowne i estetyczne wykończenie
Kocioł Logano plus SB745 naprawdę przyciąga wzrok. Co więcej,  
jest dostarczany z pełną obudową i izolacją,  co skraca czas montażu  
i zmniejsza jego koszty. 

Zalety kotła Logano plus SB745:
 �  elastyczność – gotowy do opalania 
gazem i olejem  opałowym o niskim 
zasiarczeniu (S < 50 ppm)
 �kompaktowa budowa
 �niska masa
 �  łatwość instalacji – fabrycznie 
montowana izolacja  i obudowa
 �  systemy regulacyjne z innowacyjnymi 
funkcjami i różnorodnymi możliwościami 
łączności

Powierzchnie grzewcze Kondens plus
o specjalnym spiralnym kształcie w celu maksymalnego 
zwiększenia potencjału kondensacyjnego płomieniówek

Komora spalania 
zapewniająca czyste spalanie i niski poziom emisji

Drzwi komory spalania 
z zawiasami po prawej lub lewej stronie

Kanał spalin
z wbudowanym tłumikiem w celu zredukowania emisji 
dźwięku

Element kierujący wodę
służący do hydraulicznego rozdzielenia chłodniejszej   
i cieplejszej wody powrotnej, co gwarantuje optymalną 
dystrybucję wody i lepsze wykorzystanie efektu kondensacji

Fabrycznie dopasowana obudowa
z wysokowydajną izolacją cieplną, która minimalizuje straty 
ciepła

Szyna ramy nośnej
z otworami do podnoszenia za pomocą podnośnika  
lewarowego lub wózka widłowego; szyny można  
zdemontować w celu łatwiejszej obsługi

  5

Akademia Lindab –  
jesienna edycja szkoleń

Po sukcesie wiosennej edycji i ogromnym zaintereso-
waniu uczestników szkoleniami, Lindab zaprasza na ko-
lejną, jesienną edycję szkoleń Akademii Lindab. Oferta 
szkoleń skierowana jest do osób, które zainteresowane 
są zdobyciem fachowej wiedzy i praktycznych umiejęt-
ności z zakresu wentylacji i klimatyzacji: instalatorów, 
pracowników firm wykonawczych oraz osób chcących 
zdobyć nowe umiejętności. Projektantów i pracowni-
ków biur projektowych organizator zaprasza natomiast 
na szkolenia merytoryczne, które odbędą się we wro-
cławiu i w siedzibie Lindab w wieruchowie. 
Terminarz szkoleń Akademii Lindab:
- wrocław, 26 września – Seminarium szkoleniowe 
dla projektantów 
- 10 października – Akademia wentylacji Lindab
- 24 października – Praktyczny montaż systemów 
wentylacyjnych Lindab i central SALDA 
- warsztaty iT Solutions – terminy będą ustalane in-
dywidualnie z uczestnikami szkolenia
Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowe informacje, programy a także formula-
rze zgłoszeniowe: www.szkolenia-lindab.pl
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Giełda Towarowa Grupy instal-Konsorcjum odby-
ła się w dniach 4-6 września 2019 roku w	Hali	Expo	 
w Łodzi. Podczas trzech dni trwania Giełdy pojawiło się  
w tym miejscu łącznie ponad 2500 osób. Każde-
go dnia zaproszeni instalatorzy mogli odwiedzić 
stoiska ok. 80 wystawców, rozlokowane na blisko 
4000 m2 powierzchni. wystawcy solidnie przygoto-
wali się do tego wydarzenia i zaplanowali na czas 
trwania Giełdy premiery swoich nowości produkto-
wych, dzięki czemu odwiedzający mogli zapoz- 
nać się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi  

Po raz drugi w swojej historii Grupa 
Instal-Konsorcjum zorganizowała Giełdę 
Towarową. Było to prestiżowe miejsce 
spotkań instalatorów, przedstawicieli 
hurtowni należących do Grupy Instal-
Konsorcjum i czołowych producentów 
techniki grzewczej, sanitarnej, 
instalacyjnej, klimatyzacyjnej  
i wentylacyjnej oraz odnawialnych 
źródeł energii (OZE). 

Podsumowanie Giełdy Towarowej 
Grupy Instal-Konsorcjum 2019
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jako pierwsi na rynku. Prawie wszyscy wystawcy przy-
gotowali również dla odwiedzających ciekawe kon-
kursy i quizy, w których można było wygrać intere-
sujące nagrody. Łączna liczba wydanych nagród,  
to ok. 240 sztuk! Podczas każdego z trzech dni 
trwania Giełdy Towarowej zaprezentowany został 
urozmaicony program wydarzeń towarzyszących, 

w tym bogaty program szkoleń edukacyjnych. 
Konwencja Giełdy była ściśle sprzedażowa. Specjal-
na oferta obejmowała łącznie 263 pakiety, które 
oprócz atrakcyjnej ceny, pozwalały na wzięcie udzia-
łu w wielkiej Loterii instal-Konsorcjum, w której do 
wygrania było łącznie 39 atrakcyjnych nagród:
•	9	laptopów	DELL

•	9	voucherów	na	weekend	SPA	o	wartości	2000	zł	
każdy,
•	9	skrzynek	z	narzędziami	firmy	KNIPEX,	
•	9	wytrzymałych	smartfonów	CAT	S61	z	kamerę	ter-
mowizyjną firmy FLir, z czujnikiem czystości powie-
trza oraz laserową miarkę o wartości 3600 zł każdy.
Każdego dnia wśród uczestników, którzy przyjecha-
li na Giełdę i dostali się do top 50 najlepszych za zro-
bienie największych zakupów, rozlosowano vouchery  
o wartości 20 000 zł na „wAKACJE MArZEŃ”.
Szczęśliwi klienci firm, którzy stali się właścicielami 
zwycięskich voucherów:
- B&B Sp. J. z wrocławia,
- SANET J.A. Szostak Sp.J. z Gdyni,
- wilga Sp. z o.o. z Częstochowy.
Badania satysfakcji instalatora z ii Giełdy Towarowej 
Grupy instal-Konsorcjum pokazały, że ponad 95,4% 
badanych instalatorów potwierdziło swoje zadowo-
lenie z udziału. To ogromny sukces!

Obejrzyj fotorelację

http://www.instalreporter.pl
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Hali	Expo	Łódź.	Przez	3	dni	w	Giełdzie	wzięło	udział	
ok. 3000 uczestników.

Prezentacja produktów Immergas

immergas zaprezentował przekrój swojej aktualnej 
oferty. Na ekspozycji znalazły się pompy ciepła, no-
wość	w	postaci	kotła	Victrix	Zeus	25,	a	także	kolek-
tor hybrydowy łączący funkcję panelu fotowoltaicz-
nego i kolektora słonecznego. 
Podczas Giełdy firma immergas oferowała również 

W dniach 4-6 września 2019 firma Immer-
gas uczestniczyła w Giełdzie Towarowej Instal- 
Konsorcjum. Giełda Towarowa Grupy instal-Kon-
sorcjum to profesjonalna platforma dla specjalistów, 
prestiżowe miejsce spotkań łączące w sobie elemen-
ty wystawiennicze z handlowymi dla producentów 
urządzeń grzewczo-instalacyjno-sanitarnych, kon-
sorcjantów, a przede wszystkim doświadczonych in-
stalatorów. Tegoroczna edycja giełdy zgromadziła 
ponad 100 wystawców zrzeszonych w iK, którzy za-
prezentowali się na łącznej powierzchni 4000 m2  

Immergas na Giełdzie Towarowej 
Instal-Konsorcjum 2019

http://www.instalreporter.pl
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specjalistyczne szkolenia na temat swoich produk-
tów. Przedstawiła narzędzia wspierające pracę insta-
latora, takie jak o aplikacja Ofertimm i program pre-
miowy Caius. Premierę miał także nowy model kotła 

marki	Immergas	–	Victrix	Omnia.	To	wart	szczegól-
nej uwagi produkt – kocioł wyposażony w system 
podłączenia DiN, umożliwiający szybkie zainstalo-
wanie go na miejscu starych kotłów innych marek, 
bez ingerencji w istniejącą instalację. Każdy uczest-
nik otrzymywał dodatkowo pakiet szkoleniowy oraz 
bonus finansowy w programie Caius.

Oferta giełdowa

Oprócz szkoleń i prezentowania nowości nieodzow-
nym elementem Giełdy jest sfera biznesowa. immer-
gas przygotował pięć pakietów giełdowych na prefe-
rencyjnych warunkach oraz nagrody za największe 
zakupy podczas Giełdy. Były to zmiękczacze wody 
immersoft i rozdzielacze strefowe DiM.
Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze sto-
isko oraz wzięli udział w szkoleniach.

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

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

THE SIGN OF THE FUTURE

r
e

k
l

a
m

a

Szkolenie EUCERT dla instalatorów pomp ciepła

Szkolenie dla instalatorów pomp ciepła (EUCErT), od-
będzie się w Parku Naukowo-Technologicznym w Euro-
-Centrum w Katowicach.
Najbliższy termin szkolenia:
część 1: 10-11 października 2019 r.
część 2: 24-26 października 2019 r.
istnieje możliwość otrzymania dofinansowania, w spra-
wie którego należy kontaktować się z Euro-Centrum. in-
formacje o szkoleniu na www.portpc.pl/szkolenia oraz 
http://pnt.euro-centrum.com.pl/pompy-ciepla
Szkolenie po egzaminie zakończone jest certyfikatem 
dla instalatora, a instalator, który go otrzyma, zostanie 
wpisany do bazy POrT PC.

Europejski System Szkoleń i Certyfikacji instalatorów 
Pomp Ciepła (EUCErT) jest programem mającym na 
celu ustanowienie jednolitego poziomu szkoleń dla in-
stalatorów pomp ciepła w całej Europie zakończonych 
certyfikatem na poziomie europejskim. Kluczowym ele-
mentem jest ten sam materiał szkoleniowy (przetłuma-
czony na język lokalny) dla wszystkich szkolonych osób 
w Europie, który pozwala na otrzymanie kwalifikacji 
na tym samym poziomie, a co za tym idzie otrzymanie 
certyfikatu uznawanego we wszystkich krajach Europy,  
w których dostępny jest EUCErT.
Źródło: POrT PC
Więcej

w dniach 3-6 października podczas 
warsaw home nie zabraknie prezen-
tacji rozwiązań łazienkowych roca. 
Na specjalną uwagę zasługuje kolek-
cja łazienkowa Beyond wraz z bateria-
mi insignia, która tworzy kompozycję 
niczym biżuteria w najmodniejszych 
odcieniach różowego złota baterii  
w połączeniu z czarnym czy kawo-
wym odcieniem ceramiki.
Na stoisku zostaną pokazane także to-
aleta myjąca inspira inwash, bez któ-
rej łazienka jutra nie istnieje. Na uwagę 
zasługują wyjątkowe wanny i brodziki 
z	materiałów	Stonex	czy	Surfex.
targi Warsaw Home, stoisko Roca 
B1:36, B2:33.

Roca na targach Warsaw Home

http://www.instalreporter.pl
http://www.portpc.pl/szkolenia
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i powrocie znajdują się termometry kontrolne wraz  
z zaworami kulowymi. Po stronie powrotnej wbudo-
wany został zawór zwrotny zapobiegający nieprawi-
dłowemu przepływowi czynnika grzewczego. wszyst-
kie grupy pompowe w ofercie Ottone są odwracalne 
tzn. możliwa jest zamiana zasilania z powrotem  
z prawej strony na lewą. w przypadku systemu  
DN 20 i DN 25 istnieją trzy rodzaje grup pompowych. 
Pierwsza z nich dedykowana jest głównie do ogrze-
wania grzejnikowego lub do podłączenia wężowni-
cy ładującej zasobnik c.w.u. Jest to tzw. grupa wy-
sokotemperaturowa. Drugim rodzajem jest grupa 
pompowa wyposażona w zawór mieszający z moż-
liwością podłączenia siłownika elektrycznego współ-
pracującego ze sterowaniem elektronicznym. Dzię-
ki temu zmiana temperatury wody zmieszanej 
dokonywana jest automatycznie przez regulator po-
godowy. Takie rozwiązanie umożliwia dostosowanie 
odpowiedniej temperatury czynnika grzewczego do 
warunków atmosferycznych i nie wymaga ingerencji 
użytkownika. Pozwala także na pewne oszczędności 
z tytułu obniżenia temperatury w układzie kiedy na 
zewnątrz zrobi się cieplej. Trzeci rodzaj grupy pompo-
wej oparty jest na zaworze mieszającym termosta-
tycznym. Nie potrzebują zewnętrznego sterowania, 
natomiast wymagają niekiedy ręcznej korekty nasta-
wy temperatury w momencie kiedy warunki pogodo-
we ulegną zmianie. Jeśli chodzi o system DN 32 w ofer-
cie Ottone znajdziemy grupę wysokotemperaturową 
oraz grupę mieszającą z zaworem współpracującym 
z siłownikiem i automatyką. Grupy pompowe DN 20  
i DN 25 wyposażone są w pompy Grundfos UPM3 na-
tomiast w systemie DN 32 pompę należy dokupić 
osobno według wytycznych z projektu.

Drugim bardzo ważnym elementem składowych 
całego systemu kotłowni są rozdzielacze poszcze-
gólnych pionów. Mają one za zadanie rozdzielić 
czynnik grzewczy do każdej ze stref. ich przyłącza 
wyposażone są w obrotowe nakrętki umożliwiają-
ce bezpośrednie podłączenie rozdzielacza z grupą 

pompową. w komplecie z rozdzielaczem znajdu-
ją się również uchwyty i kołki montażowe. Całość 
pokryta jest najwyższej klasy izolacją termiczną.  

Pierwszą składową są grupy pompowe. Każ-
da z nich wyposażona jest w specjalną izolację ogra-
niczającą straty ciepła do minimum. Na zasilaniu  

Firma Ottone wyszła naprzeciw wymogom rynku jak również potrzebom 
instalatorów i wprowadziła do swojej oferty gotowe systemy grup pompowych, 
rozdzielaczy i sprzęgieł hydraulicznych. Oferta zawiera trzy średnice urządzeń 
DN 20, DN 25 i DN 32. Dzięki temu możliwe jest zbudowanie kotłowni o mocy  
do 180 kW za pomocą gotowych elementów.

Kotłownie z OTTONE
łuKasz biernacKi

W obecnym czasie dominującym ro-
dzajem ogrzewania są systemy nisko-
temperaturowe. Dodatkowo, coraz 
częściej nawet najmniejsze instalacje 
w domach jednorodzinnych dzielone 
są na strefy grzewcze po to, by moż-
liwe było łatwiejsze i bardziej precy-
zyjne sterowanie temperaturą czyn-
nika i powietrza w pomieszczeniach. 
Niekiedy istnieje konieczność współ-
pracy systemów niskotemperaturo-
wych z tradycyjnym systemem ogrze-
wania grzejnikowego. Rodzi to zawsze 
pewne komplikacje związane z sa-
mym wykonaniem kotłowni. Niekiedy 
wymaga to od instalatora większego 
nakładu pracy związanego z więk-
szą liczbą pionów (więcej stref grzew-
czych) oraz większą ilością połączeń 
w samym pomieszczeniu, w którym 
znajduje się źródło ciepła.

Grupa mieszająca DN 20 z zaworem przystosowanym do 
montażu siłownika

Grupa mieszająca DN 25 z zaworem termostatycznym 
OTTONE

http://www.instalreporter.pl
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Dodatkowo w systemie DN 25 możliwe jest podłącze-
nie grup pompowych od góry i od dołu, co niekiedy 
bardzo ułatwia montaż samej kotłowni ograniczając 
jej gabaryty do minimum. rozdzielacze występują  
w rozmiarach: dla systemu DN 20 od 2 do 3 stref, dla 
systemu DN 25 od 2 do 7 stref natomiast dla syste-
mu DN 32 od 2 do 4 stref grzewczych. 

Do kompletu z rozdzielaczami, Ottone oferuje  
typoszereg sprzęgieł hydraulicznych odpowiada-

jących za prawidłowe zrównoważenie instalacji oraz 
jej sprawne działanie. Ze względu na sposób monta-
żu i rozwiązania techniczne, dostępne są trzy typy: 
poziome, poziome zintegrowane z rozdzielaczem 
oraz pionowe. wszystkie wyposażone są w izolację 
termiczną ograniczającą straty ciepła. ich moc w za-
leżności od wielkości mieści się w zakresie od 55 do 
180 kw. w systemie DN 20 występuje tylko sprzęgło 
poziome zintegrowane z rozdzielaczem. w systemie 
DN 25 mamy do wyboru sprzęgło poziome do mon-
tażu bezpośrednio do rozdzielacza, sprzęgło zinte-
growane z rozdzielaczem oraz sprzęgła pionowe. Dla 
większych mocy powyżej 70 kw Ottone przewidzia-
ło wyłącznie sprzęgła pionowe.

Dla kompletacji oferty, Ottone proponuje również 
system sterowania poszczególnym strefami w za-
leżności od temperatury zewnętrznej. Przy obecnych 
bardzo rozbudowanych kotłowniach automatyka ko-
tłów nie wystarcza i konieczne jest dodatkowe ze-
wnętrzne sterowanie umożliwiające połączenie wszyst-
kich elementów w jeden sprawnie działający system. 
w skład oferty Ottone wchodzi: główny moduł steru-
jący umożliwiający sterowanie dwiema pompami  
i jednym zaworem mieszającym z siłownikiem, mo-
duł rozszerzający sterujący jedną pompą i jednym za-
worem mieszającym z siłownikiem oraz termostat po-
kojowy tygodniowy. Do modułu głównego możliwe 
jest podłączenie maksymalnie trzech modułów roz-
szerzających. Dzięki czemu możemy sterować mak-
symalnie pięcioma strefami grzewczymi.

Podsumowując, obecny kierunek roz-
woju systemów grzewczych w stronę 
coraz bardziej skomplikowanych in-
stalacji powoduje, że instalatorzy mu-
szą poświęcić więcej czasu na wykona-
nie jednej instalacji. Stosując gotowe 
rozwiązania z firmy Ottone, będą mo-
gli ten cenny czas zaoszczędzić. 

rozdzielacz DN 25 z możliwością podłączenia grup 
pompowych od góry i od dołu

Sprzęgło 90 kw DN 25 pionowe

Iglotech zmienia logo i odświeża identyfikację

Firma iglotech, która na rynku funkcjonuje od roku 
1993, wprowadza zmiany identyfikacji wizualnej.  
w tym roku zapadła decyzja o zmianie logo, która 
została poparta potrzebą unowocześnienia znaku  
i chęcią odświeżenia. Od teraz dominującymi kolora-
mi firmy będą niebieski, miętowy i grafitowy. Nowa 
kolorystyka i styl wskazują na innowacyjność, stabil-
ność i tradycję. Dynamika znaku ma być odniesieniem 

do dalszego szybkiego rozwoju. Logo jednocześnie 
zachowuje ciągłość i nawiązuje do rozpoznawalne-
go stylu z lat poprzednich. Nowa identyfikacja obo-
wiązuje od 16.09.2019 r.

ROCKWOOL – jesienna akcja dla wykonawców

Firma rOCKwOOL zaprasza do udziału w jesiennej 
edycji akcji dla wykonawców. Jest ona adresowa-
na do wszystkich profesjonalistów, którzy wykonu-
ją ocieplenia domów jednorodzinnych wełną skal-
ną. Do wygrania jest 1 z 6 gwarantowanych nagród. 
Akcja potrwa do 15 grudnia. 
w jesiennej edycji akcji dostępne są następujące na-
grody: stołek NEO z torbą monterską; stół warsztato-
wy wOrKMATE BLACK&DECKEr; zestaw ubrań i; ze-
staw narzędzi; zestaw ubrań ii; 
zestaw z plecakiem i kubkami.
Zasady akcji są bardzo proste. 
Do odebrania nagrody prowa-
dzi tylko 5 kroków. wystarczy:
1. Kupić wełnę skalną rOCK- 
wOOL do ocieplenia poddasza 
lub ścian zewnętrznych wol-
no stojącego domu jednoro-
dzinnego.
2. w momencie rozpoczęcia 
montażu wełny skalnej należy 
wysłać SMS pod numer 4622 

o treści „Mam realizację”. Koszt wysyłki SMS zgodny 
z taryfą operatora.
3. Poczekać na telefon. reprezentanci firmy rOCK- 
wOOL skontaktują się z wykonawcą i ustalą szcze-
góły wykonywanego montażu. 
4. Doradca techniczno-handlowy potwierdzi mon-
taż wełny skalnej rOCKwOOL.
5. Teraz wystarczy tylko odebrać nagrodę!
Regulamin promocji dla Wykonawców

http://www.instalreporter.pl
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- DN 25 – 1,0 l/s, stosowane na każdej kondygnacji 
budynku wysokiego,
- DN 32 – 1,5 l/s, stosowane w garażach,
•	dla	wielkości	hydrantów	wewnętrznych	z	wężem	
płaskoskładanym oraz zaworu hydrantowego o no-
minalnej średnicy węża DN 52 ta ilość wody wynosi 
2,5 l/s, stosowane w strefach pożarowych produk-
cyjnych i magazynowych. 
Dodatkowo zasilanie hydrantów wewnętrznych 
musi być zapewnione przez min. 1 godzinę z zacho-
waniem parametrów ciśnienia wypływu nie mniej-
szego niż 0,2 MPa oraz nie większego niż 0,7 MPa 
dla hydrantów DN 33, DN 52 oraz zaworów DN 52. 
Maksymalne ciśnienie w instalacji nie może prze-
kroczyć 1,2 MPa. 

Rozwiązanie zasilania bezpośredniego

Zasilanie bezpośrednio z przyłącza sieci wodocią-
gowej jest wykorzystywane wszędzie tam, gdzie 
gwarantowana wydajność sieci zapewnia wymaga-
ne zapotrzebowania na wodę na cele hydrantowe. 
Przy czym w związku z wahaniami ciśnienia w sieci 
wodociągowej niezbędne jest zastosowania syste-
mów podnoszenia ciśnienia w formie pomp lub ze-
stawu pompowego. 
Przedsiębiorstwa wodociągowe w dużych miastach 
zapewniają ciśnienie przepływu w zakresie od 2 do 
ok. 5 bar. wartość to może wahać się w zależności od 
rozpiętości instalacji oraz intensywności rozbiorów. 

Dodatkowo ciśnienie dopływającej wody należy po-
mniejszyć o straty hydrauliczne armatury tj. układu 
wodomierzowego i zaworu antyskażeniowego, któ-
rych wartość często wynosi 1 bar. Dlatego też celem 
zmniejszenia strat ciśnienia dopływającego, średni-
ca rurociągu ssawnego nie powinna być mniejsza od 
średnicy przyłącza pomp pożarowych lub zestawu 
pompowego, a każda redukcja, która nie ma więk-
szych podstaw zastosowania, powinna zostać usu-
nięta z instalacji. 

Praca ze zbiornikiem magazynującym 
– podłączenie pośrednie

Pewnym szczególnym problemem dla wykonaw-
ców układów pompowych pojawiającym się głównie  
w instalacjach pożarowych zasilanych za pośrednic-
twem zbiorników pożarowych jest zapewnienie wy-
maganego ciśnienia napływu celem uniknięcia moż-
liwości wystąpienia zjawiska kawitacji. Zalecane jest 
projektowanie instalacji współpracującej ze zbior-
nikiem retencyjnym w taki sposób, aby zagwaran-
tować wymaganą wysokość napływu dla zastoso-
wanych pomp w układzie podwyższania ciśnienia. 
większość pomp stosowanych w układach pożaro-
wych to urządzenia normalnie zasysające, tym sa-
mym wymagają napływu dla zapewnienia ciągłości 
pracy, a w przypadku gdy poziom lustra wody jest 
poniżej poziomu kolektora pompy (tryb pracy ze ssa-
niem), mogą zostać uruchomione dopiero wówczas, 
gdy zarówno pompa, jak i rurociąg ssawny są w peł-
ni wypełnione wodą. 
Dlatego też zaleca się prowadzenie jak najkrótszych 
rurociągów ssących (długi rurociąg = większe opo-
ry przepływu = mniejsza wysokość ssania), w moż-
liwie prosty sposób z pominięciem lewarów na tra-
sie rurociągu. Należy stosować zawór stopowy, który 
zapobiega opróżnianiu się rurociągu ssącego. Na-
leży pamietać też o odpowiedniej średnicy prze-
wodu ssawnego, tak aby zagwarantować prędkość 
przepływu medium w zakresie od 0,8 do 1,5 m/s.  

Gwarantem wypływu wody z węża strażac-
kiego podczas akcji gaśniczej jest zapewnienie od-
powiedniej pracy pompowni pożarowej. 
Zadaniem pompowni pożarowych jest wytworze-
nie niezbędnego ciśnienia gwarantującego wypływ 
wody z urządzeń gaśniczych. w przypadku zasto-
sowania instalacji ochrony przeciwpożarowej w for-
mie hydrantów, zgodnie z przepisami polskiego pra-
wa, dzielimy je na zewnętrzne oraz wewnętrzne.  
w dwóch odrębnych rozporządzeniach przedsta-
wione są wymagane wydajności oraz wielkości sto-
sowanych punktów czerpalnych. Na potrzeby tego 
materiału przedstawione zostaną wyłączenie wyma-
gania dla przeciwpożarowych instalacji wodociągo-
wych obsługujących hydranty wewnętrze. 

Hydranty wewnętrzne…

…ze zwiniętym na bębnie wężem są punktami po-
boru wody wewnątrz budynku i są wykorzystywane 
jako narzędzie gaśnicze pierwszej potrzeby. Zawór 
hydrantowy, montowany głównie w szafce hydran-
towej, podłączony jest do zwijanego węża tłocz-
nego za pośrednictwem węża doprowadzającego. 
wymaganą ilość wody w instalacjach wodociągo-
wych przeciwpożarowych określa rozporządzenie 
MSwiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej bu-
dynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
i wynosi ona:
•	dla	wielkości	hydrantów	wewnętrznych	z	wężem	
półsztywnym o nominalnej średnicy: 

Przed przystąpieniem do planowania i konstruowania systemów przeciwpożarowych 
i ochrony przeciwpożarowej, konieczne jest zapoznanie się z planem ochrony 
przeciwpożarowej i uwzględnienie przyjętych zasad technicznych i regionalnych 
przepisów budowlanych, w tym ustaw, rozporządzeń i dyrektyw obowiązujących 
dla danego typu budynku i części instalacji. W artykule wykorzystano najważniejsze 
wymagania dla pompowni pożarowych opisane w polskim prawie oraz  
w dokumentacji technicznej producentów urządzeń pompowych. 

Wymagania 
dla pompowni 
pożarowych

O hydrantach, osprzęcie, układach pomiarowych

bartosz tyWoneK

Urządzenia do podnoszenia ciśnie-
nia stosowane w instalacjach ochrony 
przeciwpożarowej to zazwyczaj typo-
we pompy normalnie zasysające lub 
zestawy pompowe, które można pod-
łączyć do sieci wodociągowej zarówno 
pośrednio (z zastosowaniem zbiornika 
wstępnego), jak i bezpośrednio. 
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na instalacja wodociągowa jest wykonana z mate-
riałów nieodpornych na wysoką temperaturę np.  
z tworzyw sztucznych. Zgodnie z rozporządzeniem 
MSwiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz 719) dopusz-
czona jest możliwość przyłączenia do przewodów 
wodociągowych instalacji przeciwpożarowej przy-
borów sanitarnych, pod warunkiem że w przypad-
ku ich uszkodzenia nie dojdzie do niekontrolowane-
go wypływu wody z instalacji, a tym samym spadku 
sprawności bądź całkowitej awarii działania insta-
lacji ochrony pożarowej. 
w takich sytuacjach stosowane są systemy połą-
czone z armaturą sygnalizacyjną oraz odcinają-
cą w formie modułów odcięcia instalacji bytowej. 
Tego typu moduł ma za zadanie odciąć instalację 
bytową w czasie rzeczywistej akcji gaśniczej po-
przez zastosowanie tzw. zaworu pierwszeństwa 
bądź przepustnicy z siłownikiem. Elementem wy-
zwalającym w tym przypadku są czujniki przepły-
wu lub czujnik ciśnienia podające sygnał w przy-
padku wystąpienia rozbiorów/spadku ciśnienia na 
instalacji hydrantowej. 
Należy jednocześnie pamiętać o rozdziale wody sta-
gnującej (ppoż.) od wody pitnej bytowej. Zgodnie z 
normą PN-EN1717 dot. ochrony przed wtórnym za-
nieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągo-
wych – woda w instalacji przeciwpożarowej zalicza-
na jest do 5 kategorii, czyli stanowi bezpośrednie 
zagrożenie dla człowieka związane z występowa-
niem substancji mikrobiologicznych i wirusów. Jest 
to w głównej mierze wynik stagnacji wody w ruro-
ciągach. Tym samym w przypadku wspólnej pra-
cy pompowni pożarowej na cele hydrantowe oraz 
bytowo-gospodarcze, musimy zabezpieczyć się 
przed mieszaniem zanieczyszczonej wody z instala-
cji ppoż. z wodą pitną przez zastosowanie tzw. po-
duszki powietrznej bądź zaworu antyskażeniowe-
go, który jest akceptowalny przy odbiorach przez 
inspektorów oraz strażaków. 

Okresowy test pracy pomp
Zgodnie z wytycznymi dot. zaopatrzenia w wodę 
instalacji przeciwpożarowych opisanymi w rozpo-
rządzeniu MSwiA z dnia 24 lipca 2009 (Dz.U. nr 124)  
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych, określone zostały wyma-
gania dot. pompowni oraz układów pompowych  
w nich pracujących. 

Układ pomiarowy powinien zostać zainstalowany 
zarówno w instalacji, w której pompy zasilane są  
z sieci wodociągowej, jak również w instalacji zasi-
lanej ze zbiornika retencyjnego. Zadaniem układu 
pomiarowego jest przeprowadzenie testu wydaj-
nościowego pracy pomp i układów pompowych.  
w związku z czym układ pomiarowy powinien zostać 
zamontowany w taki sposób, aby zapewnić symula-
cję rzeczywistej pracy pomp w trakcie otwarcia za-
worów hydrantowych. w przypadku współpracy ze 
zbiornikiem niezbędne jest wykonanie obejścia od 
zestawu hydroforowego do zbiornika magazynują-
cego wodę. w celu zagwarantowania dokładności 
pomiarowej należy zapewnić całkowite wypełnienie 
rurociągu cieczą. Zaleca się montaż układu pomiaro-
wego ze spadkiem 3% w kierunku przepływu cieczy.  

Mała średnica rurociągu ssawnego wpływa na zwięk-
szenie oporów przepływu wody. Zaleca się, aby śred-
nica rurociągu była o jeden wymiar większa od średni-
cy rurociągu tłocznego. Zbyt duży przekrój rurociągu 
ogranicza natomiast sprawność zasysania pomp wi-
rowych. w obu tych przypadkach wynikiem jest ob-
niżenie wysokości ssania pompy i wzrost ryzyka wy-
stąpienia zjawiska kawitacji. 

Niezbędny osprzęt dodatkowy 
w pompowni pożarowej

Moduły odcięcia instalacji bytowej w wariancie 
wspólnej pracy pompowni na cela ppoż. oraz so-
cjalno-bytowe
ważnym aspektem podczas projektowania/wyko-
nywania instalacji przeciwpożarowej jest możliwość 
zastosowania jednego wspólnego układu podno-
szenia ciśnienia zarówno na cele bytowo-gospo-
darcze, jak również cele pożarowe. Problem może 
jednak pojawić się w przypadku, gdy wewnętrz-

1  wspólna praca pompowni ppoż. na cele hydrantowe oraz bytowo-gospodarcze

2  Moduł odcięcia instalacji bytowej 

Jednym z wymagań stawianym pom-
powniom ustanowionym w rozdzia-
le 5 – §11 pkt 4 jest konieczność wypo-
sażenia pomp w układy pomiarowe. 
Tym samym od 2009 roku każdą pom-
pownię pożarową zbudowaną z poje-
dynczych pomp, bądź zestawów pom-
powych należy wyposażyć w układ 
pomiarowy składający się z ciśnie-
niomierza, przepływomierza oraz za-
woru regulującego, pozwalający na 
przeprowadzenia okresowej kontroli 
parametrów pracy urządzenia. 
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•	Niezbędne	jest	również	zapewnienie	odpowied-
niej temperatury otoczenia zgodnej z dokumenta-
cją techniczną urządzeń. Zazwyczaj pompy i zestawy 
pompowe, jak również wentylatory, przeznaczo-
ne są do pracy w temperaturze otoczenia od +0°C 
do 40°C i względnej wilgotności powietrza 50%. 
Brak wentylacji może doprowadzić do kondensa-
cji pary wodnej, intensyfikacji procesów korozji, po-
jawiania się wody wewnątrz sterowników oraz silni-
ków i dalej idące szkody. Zbyt wysoka temperatura 
może doprowadzić do przegrzewania się silników 
i zadziałania zabezpieczeń termicznych powodu-
jących wyłączenie pomp. Zbyt niska temperatu-
ra może doprowadzić do zamarznięcia rurociągów  
i układów hydraulicznych w pompowni, prowadząc 
do pęknięć, zakorkowania instalacji i ciężkich w na-
prawie uszkodzeń.
•	Należy	zapewnić	wystarczającą	ilość	miejsca	na	
prace konserwacyjne. Pozostawić swobodny do-
stęp do urządzenia z przynajmniej dwóch stron.  

Aby uniknąć przenoszenia hałasu oraz zapewnić po-
zbawione naprężeń połączenie z rurociągami poło-
żonymi z przodu i z tyłu, należy zastosować kom-
pensatory z ogranicznikami długości lub elastyczne 
rurociągi podłączeniowe. Powierzchnia montażu 
musi być pozioma i płaska.
•	Niezwykle	ważnym	wymogiem	jest	konieczność	za-
silania zestawu podnoszenia ciśnienia pracującego 
na cele ochrony przeciwpożarowej sprzed wyłączni-
ka głównego przeciwpożarowego.

rurociąg obejściowy podłączany jest do wolnego 
króćca kolektora tłocznego. w celu zagwarantowa-
nia pomiarów pozbawionych zaburzeń niezbędne 
jest zapewnienie swobodnego wylotu wody za za-
worem regulacyjnym układu pomiarowego. w przy-
padku instalacji ze zbiornikiem woda ponownie wpro-
wadzana jest do zbiornika. w przypadku zasilania 
z sieci wodociągowej, niezbędne jest zapewnienie 
wypływu wody przez zawór czerpalny do kanaliza-
cji lub studzienki. 
 
Zalecenia montażowe układu pomiarowego 
w pompowni przeciwpożarowej
rurociąg doprowadzający wodę do urządzenia powi-
nien zostać podłączony do wolnego końca kolekto-
ra tłocznego pompowni przeciwpożarowej. Pomiar 
jest pozbawiony zaburzeń tylko przy zapewnieniu 
swobodnego wylotu wody za zaworem regulacyj-
nym układu. 
1. Zasilanie pośrednie ze zbiornika magazynującego 
wodę. Układ pomiarowy należy zainstalować na ru-
rociągu obejściowym z powrotem wody do zbiorni-
ka. w zbiorniku za rurociągiem dopływowym nale-
ży zamontować deflektor. 
2. Zasilanie bezpośrednie z sieci wodociągowej ze zrzu-

tem do studzienki. w przypadku braku grawitacyjnego 
odpływu wody należy zastosować pompę zatapialną.
3. Zasilanie bezpośrednie z sieci wodociągowej z wy-
pustem w elewację budynku (przykład powyżej). Od-
prowadzenie wody przez układ pomiarowy odbywać 
się będzie na teren poza budynkiem. w elewacji na-
leży zastosować odpowiedniej średnicy przyłącze 
do podłączenia węża. 

Kilka uwag odnośnie warunków 
poprawnej pracy pompowni

Na podsumowanie przedstawiam kilka dodatkowych 
wymagań niezbędnych do spełnienia podczas prac 
z pompowniami pożarowymi. 
•	Zestaw	pompowy	należy	zamontować	w	pompow-
ni przeciwpożarowej zabezpieczonej przed zalaniem, 
wilgocią oraz spełniającej wymagania temperaturo-
we dla otoczenia pracy zespołu pomp.
•	Celem	zabezpieczenia	pomp	i	pomieszczenia	pom-
powni przed zalaniem w przypadku wystąpienia nie-
szczelności instalacji zaleca się zastosowanie niecki 
z odpływem grawitacyjnym lub jeżeli grawitacyjne 
odprowadzenie wody nie będzie możliwe, zastoso-
wanie pompy odwadniającej. 

3  Układ pomiarowy. Źródło wilo Polska

4  Przemarznięcie zestawu pompowego

Tylko dobrze zaprojektowana, ale 
również wykonana pompownia po-
żarowa będzie w stanie spełnić swo-
je zadanie w czasie wystąpienia rze-
czywistego zapotrzebowania na 
wodę gaśniczą. 
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Pompa hPSw-2/250 ma wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemno-
ści 250 litrów, wężownicę oraz grzałkę elektryczną o mocy 2 kw. 
Urządzenie zapewnia energooszczędną eksploatację - ma klasę 
efektywności energetycznej A+. Zaawansowany sterownik umożli-
wia zaprogramowanie temperatury wody i czasu pracy. Jest moż-
liwość wyboru kilku trybów pracy, np. ekonomiczny, turbo. Urzą-
dzenie może sterować również pracą pompy cyrkulacyjnej c.w.u. 
Skraplacz mikrokanałowy zapewnia bardzo dużą powierzchnię 
wymiany ciepła i podgrzewanie wody z maksymalną sprawno-
ścią. Dodatkowo umożliwia zastosowanie niewielkich ilości czynni-
ka chłodniczego, co jest istotne dla ochrony środowiska. Sprężarka 
i wentylator zamknięte są w szczelnej kapsule, ograniczającej po-
ziom hałasu do minimum. Pompa hPSw pozwala na zmianę usy-
tuowania króćców. Przyłącza mogą zostać ukierunkowane do tyłu 
lub na bok urządzenia, na prawą albo na lewą stronę. Łatwy mon-
taż w niskich pomieszczeniach – niecałe 1,7 m wysokości.

KosPel

Pompa ciepła do c.w.u.

Gama cyfrowo nastawialnych siłowników TA-Slider, która daje pełną kontrolę i elastyczność na 
etapie projektowania oraz montażu instalacji, rozszerzyła się o nowe możliwości.
wśród nowych warto wyróżnić opcji m.in.:
•	kompatybilność	z	KNX,	Modbus	oraz	BACnet,
•	idealny	do	małych	fancoili	oraz	belek	chłodzących,	a	także	centrali	wentylacyjno-
klimatyzacyjnych oraz wymienników ciepła,
•	możliwość	komunikacji	z	magistralę	BUS	pozwala	na	optymalizowanie	działania	
instalacji,
•	wersja	CO	z	funkcją	„przyciśnij	i	sparuj”	dla	zaworu	6-drogowego	IMI	TA-6-way	dla	
instalacji przełączanych,
•	czas	rozruchu	instalacji	ograniczony	o	50%	dzięki	połączeniu	funkcji	TA-Dongle	i	aplikacji	
hyTune do szybkiej konfiguracji sterowników.

imi Hydronic engineering

siłowniki ta-slider

Zawór nawiewny SV-SC przeznaczony jest do montażu sufitowego, 
wywiewny EV-SC – do montażu sufitowego lub naściennego. Mode-
le wykonano z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo 
na kolor biały rAL 9016. Dostarczane są z ramką montażową.  
Dostępne w średnicach: 100, 125, 160 mm. Łatwa regulacja wydaj-
ności powietrza poprzez obrót części środkowej. wyposażone są  
w nakrętkę blokującą pozwalającą ustawić minimalną szczelinę. 
Konstrukcja wysokiej jakości zapewnia niski poziom hałasu, a mo-
dele SV-SC dodatkowo wygłuszono materiałem dźwiękochłonnym.

HaVaco/Ventia

zawory powietrzne HaVaco
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rozwiązania marki schell 
dla małych przestrzeni

w małych pomieszczeniach o sukcesie mogą decydować do-
słownie centymetry, dlatego marka Schell zaprojektowała spe-
cjalny kompaktowy zawór, który minimalizuje ilość miejsca po-
trzebnego na przyłącze wodne. Dzięki zastosowaniu pionowego 
korpusu odległość od ściany do pokrętła wynosi zaledwie 45 
mm. Na szczycie korpusu umieszczono poręczne ryflowane po-
krętło, które pozwala na wygodną regulację. wąż pralki jest nato-
miast podłączany w dolnej części korpusu na gwint G ¾".  
Pomimo swoich minimalnych rozmiarów zawór jest bardzo trwa-
ły. Jego mechanizm został umieszczony w komorze smarnej, dla-
tego działa lekko nawet po upływie wielu lat.
Zawór kombinowany Schell Comfort pozwala z kolei bez kosz-
townych przeróbek podłączyć z jednego podejścia instalacyjne-
go baterię kuchenną i urządzenie AGD. wystarczy zamontować 
go zamiast tradycyjnego zaworu kątowego na przyłączu zim-
nej wody. Armatura ma dwa pokrętła pozwalające na oddziel-
ną regulację poszczególnych przyborów i gwintowaną złączkę do 
przyłączenia węża zmywarki. Dzięki temu w razie awarii urządze-
nia można odciąć dopływ wody do niego i nadal swobodnie ko-
rzystać z umywalki. Zawór może być wyposażony także w dodat-
kową funkcję, jaką jest blokada przepływu zwrotnego. w razie 
awarii wodociągu i wystąpienia podciśnienia mechanizm zapo-
biega cofaniu się zużytej wody ze zmywarki do instalacji wody 
pitnej, co mogłoby powodować jej zanieczyszczenie. 

scHell

Aby zwiększyć użyteczność i wygodę korzystania z łazienki, GrOhE stworzyło prostą  
w montażu serię zestawów prysznicowych z bateriami termostatycznymi. w jednym ze-
stawie, gotowym do szybkiej instalacji, zostało zawarte wszystko, co potrzebne by od 
razu cieszyć się wysoką jakością i stylowym wyglądem.
GrOhE proponuje następujący podział na 3 klasy, w której każdy znajdzie coś dla sie-
bie. w kategorii DOBrY znajduje się Tempesta Cosmopolitan System z deszczownicą 
o średnicy 210 mm - idealna propozycja dla ceniących solidność i proste rozwiązania. 
ŚwiETNY to GrOhE Euphoria 260 z deszczownicą wielostrumieniową 260 mm. w kate-
gorii DOSKONAŁY znajdują się systemy Euphoria System SmartControl 310DUO, Eupho-
ria SmartControl CUBE 310 DUO oraz Euphoria SmartControl - termostatyczny system 
prysznicowy z deszczownicą 260 mm. 
Jednak systemy GrOhE to nie tylko jakość i nowoczesne wzornictwo - bardzo ważnym 
elementem każdego termostatycznego systemu prysznicowego GrOhE jest technolo-
gia TurboStat. Dzięki niej każdy użytkownik, może cieszyć się komfortem wybrania  
w ułamku sekundy żądanej temperatury, która będzie utrzymywać się na stałym pozio-
mie przez cały czas korzystania z prysznica. 

groHe

groHe – zestawy prysznicowe  
z baterią termostatyczną 

To seria urządzeń zaprojektowanych do użytku domowego. Charakteryzują się 
nowoczesnym wyglądem oraz precyzyjnym wykonaniem z wykorzystaniem 
wysokiej jakości materiałów. Urządzenia występują w dwóch rozmiarach obu-
dów i w czterech wersjach silnikowych, co pozwala na ich stosowanie w bu-
dynkach mieszkalnych o powierzchni do 450 m2. Jednostki centralne można 
podłączyć do instalacji zarówno z prawej, jak i lewej strony.
Jednostki centralne Viteco V zaprojektowane są według najlepszych europej-
skich wzorców. Dokładność wykonania oraz jakość zastosowanych podze-
społów gwarantuje wieloletnie, niezawodne użytkowanie, połączone z zado-
woleniem potęgowanym ponadczasowym wyglądem.

Viteco/instal-KonsorcJum

odkurzacze centralne Viteco V 
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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zespół mieszający do ogrzewania 
podłogowego z rozdzielaczami

Zespół mieszający PhA-130 do ogrzewania podłogowego z rozdzielaczami przeznaczony jest do rozdziału czyn-
nika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania płaszczyznowego o temperaturze czynnika grzewczego 
<50̊ C i ciśnieniu pracy maks. 6 bar.
PhA-130 – zespół mieszający do ogrzewania podłogowego z pompą Grundfos i zaworem termostatycznym mie-
szającym trójdrożnym Barberi – umożliwia uzyskanie i utrzymywanie temperatury czynnika grzewczego w ukła-
dzie ogrzewania podłogowego, gdzie instalacja jest mieszana (składa się z grzejników i ogrzewania płaszczyzno-
wego) tzn. kocioł zasilający dostarcza czynnik o wysokiej temperaturze > 50̊ C. Jest to prosty w montażu  
i obsłudze zestaw, który automatycznie dostosuje temperaturę czynnika ogrzewania podłogowego zgodnie  
z ustawieniem temperatury na zaworze trójdrożnym oraz zabezpieczy układ przed zbyt wysoką temperaturą.
Połączenie kompletów rozdzielaczy PhA-107 lub PhA-127 z zespołem mieszającym PhA-130 pozwala połączyć dwa sys-
temy ogrzewania: niskotemperaturowy (ogrzewanie podłogowe) i wysokotemperaturowy (ogrzewanie grzejnikowe).
Zespół mieszający PhA-130 instaluje się bezpośrednio przy rozdzielaczach (główne założenie – rozstaw musi 
być jednakowy i wynosić 210 mm). Zespół mieszający odpowiada za obniżenie parametru tylko w pewnym frag-
mencie instalacji wysokotemperaturowej (grzejnikowej), najczęściej jest to jedna kondygnacja. Kompaktowa 
budowa zespołu ma tę zaletę, że łatwo jest go zabudować w szafkach rozdzielaczy.

PerFeXim
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