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DKBE 2019 – Druga EDycja DEBaty 

DKBE 2019 to kolejna edycja o roli komfortu we-
wnętrznego i rozwiązaniach instalacyjnych w no-
woczesnym budownictwie energooszczędnym. 
Pierwsza konferencja, która odbyła się w 2017 
roku zgromadziła ponad 250 ekspertów z różnych 
dziedzin i obszarów budownictwa: inwestorów, 
zarządców nieruchomości, architektów, projek-
tantów, inspektorów i rzeczoznawców, specja-
listów HVAC, ekspertów z uczelni technicznych 
oraz przedstawicieli mediów branżowych. 
Głównym celem debaty jest wymiana doświad-
czeń i poglądów pomiędzy wszystkimi uczestni-
kami procesu budowlanego, zwłaszcza w kon-
tekście projektowania i użytkowania instalacji 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Podczas konfe-
rencji poruszone zostaną tematy komfortu we-
wnętrznego budynków, zasad projektowania 
instalacji wewnętrznych, a także wpływu użyt-
kowników na zużycie energii całego budynku. 
Swoim doświadczeniem podzielą się eksperci  
z uczelni technicznych, stowarzyszeń branżowych  

a także praktycy związani z projektowaniem  
i certyfikacją energetyczną budynków. Do de-
baty i rozmowy na temat komfortu i energii bu-
dynków dołączą również inwestorzy oraz przed-
stawiciele firm zajmujących się wynajmem  
i użytkowaniem powierzchni. Na temat oczeki-
wań i wymagań odnośnie projektów wypowie-
dzą się także doświadczeni projektanci, którzy 
w swoich wystąpieniach przybliżą aktualne wy-
zwania w projektowaniu energooszczędnych  
i przyjaznych użytkownikowi budynków.
wystąpienia będą podzielone na bloki tematycz-
ne skierowane do konkretnych grup branżowych. 
Dzięki temu, każdy z uczestników będzie mógł 
wysłuchać najciekawszych i związanych ze swoją 
działalnością lub zainteresowaniami wystąpień.
Na zakończenie debaty odbędzie się panel dys-
kusyjny, podczas którego nastąpi podsumowa-
nie konferencji, a także wymiana opinii oraz blok 
pytań do prelegentów konferencji.
Organizatorem wydarzenia jest firma Lindab.
Zobacz program
Rejestracja

Promocja na gruntową PomPę 
ciePła thermia calibra

Zamów pompę ciepła Thermia Calibra 7 lub 
Thermia Calibra 12 w terminie od 10 październi-
ka do 30 listopada 2019 roku u Autoryzowane-
go Partnera Pomp Ciepła Thermia. Cena katalo-
gowa netto pompy ciepła zostanie w tym czasie 
obniżona o 5000 zł. Odbierz zamówioną pom-
pę ciepła nie później niż do dnia 16.12.2019 r.  

Gwarancja na pompę ciepła po okresie 2 lat zosta-
je wydłużona o kolejne 3 lata. warunkiem udzie-
lenia dłuższej gwarancji jest dokonanie pierw-
szego uruchomienia urządzenia przez partnera 
Nowatermia oraz dostarczenie protokołu uru-
chomienia pompy ciepła.
Kupując pompę ciepła Thermia, można wyko-
rzystać dodatkowo dotację wFOŚiGw w ramach 
rządowego programu Czyste Powietrze.
Dowiedz się więcej 

wsPółPraca schiedel i exodraft

10 października br. spółki Schiedel i Exodraft ogło-
siły, iż zawarły umowę o współpracy w celu pro-
mowania wyrobów i rozwiązań uzupełniających.
współpraca będzie obejmować działania związane  

z rozwojem produktów, tworzeniem prototypów, 
badaniami polowymi i współpracę branżową.  
w segmencie budynków mieszkalnych, współ-
praca ma na celu opracowanie unikalnych roz-
wiązań zapewniających czystość powietrza, po-
przez połączenie pieca, komina i elektrofiltra  

w jeden, zintegrowany system. System ten, opar-
ty na zastosowaniu nowego, przełomowego elek-
trostatycznego filtra cząstek firmy Exodraft, może 
zmniejszyć ilość drobnych i ultradrobnych czą-
steczek o 90-95%, jak również zmniejszyć całko-
witą masę cząsteczek o 70-75% (pomiary prze-

prowadzone zgodnie z normą norweską NS3058, 
co odpowiada jakości powietrza zewnętrznego).
w segmencie budynków niemieszkalnych, współpraca 
będzie koncentrować się na promowaniu energoosz-
czędnych urządzeń do odzysku ciepła firmy Exodraft, 
w połączeniu z kominami stalowymi firmy Schiedel. 

http://www.instalreporter.pl
https://dkbe2019.pl/#program
https://dkbe2019.pl/#rejestracja
https://poland.thermia.com/najnowsza-technologia-w-najlepszej-cenie/


więcej mocy z czystych źródeł  
– fotowoltaika

wg Polskich Sieci Elektroenergetycznych, na 1 
października br. łączna moc instalacji fotowol-
taicznych w Krajowym Systemie Elektroener-
getycznym wyniosła ponad 1 Gw – 1007,2 Mw. 
Oznacza to wzrost o ok. 158% r/r i o 7,1% m/m. 
Od początku 2019 r. nastąpiło podwojenie mocy 
z zainstalowanych instalacji PV.
Zamykanie projektów inwestycyjnych przed koń-
cem roku, będzie sprzyjać nieco szybszemu od 
dotychczasowego (blisko 2 Mw dziennie, tj. ok. 
60 Mw miesięcznie) tempu przyrostu nowych 
mocy w tej technologii wytwarzania. Na koniec 

bieżącego roku oczekujemy nawet ponad 1,3 
Gw łącznej mocy instalacji fotowoltaicznych w 
Polsce. Będzie to potencjał większy niż zainsta-
lowany w hydroenergetyce (przy uwzględnieniu 
faktu, że energetyka wodna posiada wyższy po-
tencjał wytwórczy).
Ocenia się, że ok. 62% mocy zainstalowanej w fo-
towoltaice przypada na mikroinstalacje (o mocy 
do 50 kw), które w zdecydowanej większości 
mogą być utożsamiane z instalacjami prosu-
menckimi. Ich łączna moc na koniec br. może 
przekroczyć 800 Mw.
Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Tech-
nologii
Więcej

Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do 31 grudnia 2019r. i dotyczy wyłącznie zestawów grup pompowych skompletowanych z elementów wskazanych w regulaminie promocji.

Skompletuj zestaw i odbierz solidne spodnie robocze! 

Wybierz zestaw z Hydrofixx’em, a otrzymasz dodatkowo dwustronny bezrękawnik!

Grupy pompowe
PROMOCJA

Regumaty: S-180 i M3-180 + sprzęgło Hydrofixx

Regumaty: S-180 i M3-180 + rozdzielacz z brązu
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rozPorządzenie o ostrzejszych 
PrzePisach alarmowania o smogu

Od 11 października br. obowiązują nowe normy in-
formowania i alarmowania o smogu, zgodnie z roz-
porządzeniem ministra środowiska z dnia 8 paździer-
nika 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem, alarm smogo-

wy będzie ogłaszany przy przekroczeniu śred-
niodobowej wartości 150 mg/m3 dla pyłu PM10 
(poprzednia wartość 300 mg/m3 dla pyłu PM10), 
poziom informowania to 100 mikrogramów. Roz-
porządzenie z 2012 r. mówiło odpowiednio o 300 
i 200 mg/m3. wcześniejsze normy były jednymi  
z najwyższych w Unii Europejskiej.
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Więcej

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/wiecej-mocy-z-czystych-zrodel--fotowoltaika
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/09/Promocja-grup-pompowych-Oventrop-jesien-2019-HQ.pdf
http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/srodowisko/nowe-normy-dla-jakosci-powietrza
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NOWy cENNIK I NOWE PrODuKty 
IMMErgaS

Z dniem 1 października 2019 wszedł w życie nowy 
cennik Immergas, a w nim między innymi:
• tegoroczne nowości: kocioł Victrix Omnia, ko-
cioł Victrix Zeus 25, nowe zestawy z kotłem Victrix  

Maior TT i zasobnikiem c.w.u., nowe zestawy  
z pompami ciepła
• jeszcze więcej produktów objętych programem 
Caius.
Cenniki instalatora dostępne są w hurtowniach, 
u przedstawicieli handlowych oraz na stronie 
https://www.immergas.pl/do-pobrania/cenniki

Cennik
urządzeń i akcesoriów

OFERTA DLA DOMU
ważny od 01.10.2019
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Program mój Prąd 

• można już składać wnioski online
Miliard złotych – to budżet programu „Mój Prąd”. 
Do tej pory wnioski o dofinansowanie w jego ra-
mach można było składać jedynie w formie pa-
pierowej. Teraz można to zrobić online – na por-
talu GOV.pl.
– Nowa e-usługa to dowód na to, że nie tylko stale 
pracujemy nad dostarczaniem Polakom nowych 
i wygodnych możliwości załatwiania spraw urzę-
dowych, ale i sprawnie reagujemy na bieżące po-
trzeby – powiedział podczas konferencji 21 paź-
dziernika minister cyfryzacji Marek Zagórski.
Mój Prąd to prawdopodobnie największy w Europie  
program dedykowany finansowaniu mikroinsta-
lacji fotowoltaicznych (PV) dla osób fizycznych. 
To aż miliard złotych na rozwój przydomowych 
źródeł energii odnawialnej (np. niewielkiej elek-
trowni słonecznej).
– Po raz pierwszy zastosowaliśmy tak duże wspar-
cie o zasięgu ogólnopolskim dla osób indywidual-
nych. Dzięki oferowanemu dofinansowaniu coraz 
więcej osób będzie mogło produkować i wyko-
rzystywać odnawialną energię na własne potrze-
by – powiedział minister środowiska Henryk Ko-
walczyk. – Pierwszy nabór wniosków trwa od 30 
sierpnia 2019 r. Zakończy się 20 grudnia 2019 r. Ko-
lejny nabór jest zaplanowany na początku 2020 
roku – dodał.

Oferowane dofinansowanie w formie dotacji może 
pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych monta-
żu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 ty-
sięcy złotych na jedno przedsięwzięcie. Przy do-
stępnym budżecie i założonym poziomie wsparcia 
może to pozwolić na dofinansowanie nawet 200 
tysięcy instalacji, które pozwolą wygenerować 
nawet 1 Twh zielonej energii.
Źródło: NFOŚiGw
Więcej

• Wartość wypłaconych dotacji 
przekroczyła 8 milionów
25 września Narodowy Fundusz ogłosił, że po 
26 dniach od rozpoczęcia zbierania wniosków, 
wydane dotacje przekroczyły 2 miliony zło-
tych. Dziś, po 42 dniach dotacje przekroczyły 
8 milionów! To oznacza, że wydawanie dotacji 
znacznie przyspieszyło, a po 16 dniach przybyło  
6 milionów.
wartość wypłaconych dotacji przekroczyła 8 mi-
lionów, a liczba wniosków które zostały już za-
twierdzone przez ministerstwo do wypłaty, opie-
wają na 12 milionów złotych.
Liczba wypłaconych dotacji wynosi 1611 sztuk. 
Dotowane instalacje pozwalają na wyproduko-
wanie 9,2 Gwh/rok oraz na redukcję 7,5 tysiąca 
ton dwutlenku węgla rocznie.
Źródło: GLOBEnergia
Więcej

Purmo – Promocja loft edition 

warto skorzystać z promocji Purmo, w której każ-
dy grzejnik Delta w dowolnym kolorze z palety 
Purmo jest dostępny w cenie białego grzejnika. 
Promocja trwa od 1 września do 31 grudnia 2019. 
Grzejniki Delta to nowoczesna technologia wyko-
nania oraz piękne wzornictwo. Unikalna w ska-
li światowej technologia spawania laserowego 
zapewnia doskonałą jakość oraz design grzejni-
ków. Klasyczne wzornictwo grzejników Delta ide-
alnie podkreśla atmosferę industrialnych budyn-
ków oraz loftów. Do oferty wprowadzono 3 nowe 
kolory do linii grzejników Delta tj. Patina Brown, 

Cooper oraz transparentny Steel & Clearcoat.
Aby lepiej poznać kolumnowe grzejniki Purmo, 
producent stworzył podstronę www.purmo.pl/
loft-edtion, na której oprócz informacji o grzejni-
kach kolumnowych, technologii ich wykonania  
i zdjęć, znajduje się sekcja inspiracyjna. Są tam 
wywiady z ludźmi związanymi ze sztuką, architek-
turą, projektowaniem wnętrz, ale również modą, 
którzy w swojej codziennej pracy posługują się 
designem, tworząc nową jakość pomieszczeń 
oraz przedmiotów. Ponadto zamieszczono po-
rządną porcję wiedzy na temat Bauchaus’u, któ-
rego 100 rocznica przypada właśnie w tym roku.
Pobierz ulotkę promocyjną

http://www.instalreporter.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1495,zawnioskuj-online-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-moj-prad.html
https://globenergia.pl/nfosigw-oglasza-ponad-8-milionow-wyplaconych-w-moim-pradzie/
http://purmo.com/docs/pl/Ulotka-Promocyjna-Delta-Kolory-WEB.pdf
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 Zarejestruj się w Programie Pro-Install Honeywell Home  
na stronie installer.honeywellhome.com i otrzymaj 50 zł*.

 
* 50 zł zostanie przyznane po zarejestrowaniu pierwszej faktury

Oferta wygasa 31.12.2019 r.  
Szczegółowy regulamin na stronie installer.honeywellhome.com

BON
 na 50 zł

P R O - I N STA L L  P R O G R A M

90 tys. wniosków złożono  
w Programie czyste Powietrze

Dotychczas w programie Czyste Powietrze zło-
żono 90 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 
2 mld zł. – poinformował minister środowiska 
Henryk Kowalczyk.

Program antysmogowy Czyste Powietrze nabie-
ra rozpędu, tygodniowo składanych jest 2-3 tys. 
wniosków o dofinansowanie termomoderniza-
cji i wymiany pieca grzewczego – poinformował 
we wtorek minister środowiska Henryk Kowal-
czyk. Dodał, że od września ub.r. złożono ponad 
90 tys. wniosków.

Szef resortu środowiska wyjaśnił, że wartość 
wnioskowanej pomocy finansowej wynosi po-
nad 2 mld zł. 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, któ-
re są operatorami programu, wydały w przypad-
ku 55 tys. wniosków pozytywną rekomendację; 
ich wartość to ponad 1 mld zł.

Minister poinformował, że do beneficjentów tra-
fiło 125 mln zł. Pieniądze w ramach Czystego Po-
wietrza są wypłacane po przeprowadzeniu inwe-
stycji, czyli po ociepleniu domu, wymianie kotła 
grzewczego.
Źródło: biznesalert.pl
Więcej

Program lojalnościowy 
honeywell home

Producent zaprasza do rejestrowania się w pro-
gramie Pro-Install Honeywell Home. Czym jest 
ten program lojalnościowy? To pomysł producen-
ta, aby wdrażanie rozwiązań Honeywell 
Home dawało jeszcze więcej korzyści.
A jak to działa? Zbieraj punkty; za każdą złotówkę 
wydana na produkty Honeywell Home otrzymasz  

1 pkt do wydania w katalogu nagród. Znasz ko-
goś, kto może być zainteresowany programu 
Pro-Install Honeywell Home? Zaproś znajomych,  
a dostaniesz 500 pkt za każdego z nich.
Katalog nagród jest pełen ciekawych produk-
tów: od voucherów zakupowych po najnow-
sze technologie, a także produkty marki Ho-
neywell Home.
Zarejestruj się na i zbieraj punkty
Dowiedź się więcej o programie

ekinex: nowa inwestycja caleffi

Firma Caleffi w lipcu bieżącego roku zakupi-
ła pakiet akcji spółki EKINEX S.p.A., działającej 
w sektorze automatyki domowej. EKINEX, po-
wstały w 2012 roku, zatrudnia grupę specjali-
stów z dziedziny automatyki. Działała w obsza-
rze elektroniki konsumenckiej i nowoczesnych 
technologii w standardzie KNX. Po opracowa-
niu pierwszej serii certyfikowanych produktów, 
w 2014 roku firma oficjalnie weszła na rynek, na-
wiązując współpracę z podmiotami aktywnie 
działającymi w branży automatyki domowej  
i budowlanej, a także architektami i projektan-
tami wnętrz. 
Obecnie EKINEX działa w 98 krajach na całym 
świecie. Laboratoria R&D opracowały systemy 
sterowania dla domów i budynków, które łą-
czą wartość technologii automatyki domowej 
i innowacji z estetyką projektowania i dbało-
ścią o szczegóły. Motto firmy – where techno-
logy meets design – znajduje odzwierciedlenie 
w rzeczywistości. Ekinex odznacza się wspania-
łym, nowatorskim wzornictwem, połączonym  
z najwyższej jakości elektroniką. Dzięki podję-
tym działaniom firma Caleffi wkroczyła w świat 
automatyki inteligentnych domów, która jest co-
raz silniej powiązana z sektorem instalacyjnym  
i grzewczym, w którym od ponad 60 lat jest wio-
dącym graczem na rynku.

Dyrektor generalny EKINEX, Gianni Storti, sko-
mentował wykupienie udziałów, które odbyło 
się w lipcu zeszłego roku: 
– Odkryliśmy, że CALEFFI jest idealnym partne-
rem, który wykorzysta rosnące możliwości szybko 
rozwijającego się rynku automatyki budynków. 
Istnieje wiele wspólnych płaszczyzn, na których 
może rozwijać się nasza współpraca. Wierzymy, 
że będzie ona owocna.
Marco Caleffi, właściciel Grupy Caleffi, powie-
dział: Dołączając EKINEX do portfolio naszej Gru-
py, kontynuujemy strategię rozwoju Grupy poprzez 
zewnętrzne inwestycje. Zdaliśmy sobie sprawę, 
że możemy poszerzyć nasze portfolio systemów 
elektronicznych i produktów, czerpiąc wiedzę  
z szybko rozwijającego się świata systemów auto-
matyki domowej. Dlatego wykorzystaliśmy okazję 
do rozwoju, pozostając wiernymi naszym lokal-
nym korzeniom. Nasze działania doprowadzi-
ły do partnerstwa między wiodącymi markami 
Made in Italy, co może jeszcze w większym stop-
niu zwiększyć naszą wiarygodność. Ta inwesty-
cja z pewnością da silny impuls do rozwoju w ca-
łej grupie. Po raz kolejny, rozwój firmy Caleffi jest 
wynikiem połączenia uzupełniających się: wiedzy 
specjalistycznej i zbieżnych celów biznesowych. 
Wierzymy, że wzajemne przenikanie się dotych-
czasowych doświadczeń i oferowanych rozwią-
zań wpłynie na globalny wzrost Grupy Caleffi  
w przyszłości.

http://www.instalreporter.pl
https://biznesalert.pl/kowalczyk-czyste-powietrze-srodowisko-90-tys-wnioskow/
https://pl.installer.honeywellhome.com
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/10/Nowy-program-lojalnosciowy-Honeywell-Home.mp4
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mobilne centrum szkoleniowe  
„kan i w drogę”

„KAN i w drogę!” – z takim hasłem promu-
jącym rozpoczęto jesienną trasę Mobilnego 
Centrum Szkoleniowego po Polsce. Trasa 
to przede wszystkim pokazanie multisyste-
mowych rozwiązań wzbogaconych o Syste-
my KAN-therm UltraLine, Groove i Cooper. 
wszystkie systemy to nowości ostatnich 
miesięcy, które m.in. obok ogrzewania 
podłogowego, systemów KAN-therm Steel  
i Press na stałe weszły do portfolio firmy. 
– Po doskonałym przyjęciu w poprzednich 
sezonach postanowiliśmy kolejny raz wy-
ruszyć w Polskę z naszym Mobilnym Cen-
trum Szkoleniowym – mówi Kamila Belina 
z Działu Marketingu KAN. – Nasi eksper-
ci, podczas spotkań z instalatorami i klien-
tami współpracujących z nami hurtow-
ni, omawiają możliwości poszczególnych 
Systemów KAN-therm, szczególną uwa-
gę zwracając na uniwersalność i funkcjo-
nalność tych rozwiązań oraz możliwość 
zastosowania w każdego typu instalacji. 
Promocją objęto 27 miast w Polsce, chcąc 
dotrzeć do jak największej liczby instalatorów 
w każdym regionie. Zadanie ułatwia atrakcyj-
na, dostosowana do potrzeb nowego pro-
jektu przestrzeń ekspozycyjna Mobilnego 
Centrum Szkoleniowego. Rozwiązania tam 
prezentowane przeznaczone są zarówno do wielo-
powierzchniowych instalacji, jak i realizacji indywi-
dualnych, stosowanych w domach jednorodzinnych.
Na spotkaniach można porozmawiać z doradcami 
technicznymi firmy, dowiedzieć się, który z systemów 
KAN-therm najlepiej sprawdzi się w danej inwestycji. 
Zadbano nie tylko o merytorykę przekazywanych 
informacji, ale również ich praktyczne zastosowa-
nie, ułatwiające wybór, montaż czy eksploatację. 

Jesienną aurę KAN przełamuje również na inne 
sposoby: do ekspozycji systemów KAN-therm 
dodano… gorące przekąski w FoodTracku, któ-
ry towarzyszy teamowi niemal w każdej podróży.
Partnerami trasy Mobilnego Centrum Szkole-
niowego jest m.in. sieć hurtowni elektryczno-
-hydraulicznych Onninenn Express, a także fir-
ma wolf, która podczas spotkań z instalatorami 
prezentuje ogrzewanie podłogowe KAN-therm.

Parlament zdecydował –  
rynek kotłów stałoPalnych  
Pod luPą insPekcji

Inspekcja Handlowa zyska konkretne uprawnie-
nia w walce z handlem kotłami na paliwo sta-
łe, które nie spełniają wymogów, a za wprowa-
dzanie na polski rynek tzw. kopciuchów będą 
grozić kary – to główne założenia nowelizacji 
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy  
o inspekcji handlowej, które przyjął Sejm po po-
prawkach Senatu. To kolejny ważny krok w wal-
ce ze smogiem. Teraz nowelizacja czeka na pod-
pis prezydenta.
Nowela POŚ uzupełnia istniejący system wy-
magań dla kotłów na paliwo stałe, wprowadza-
nych do obrotu na terenie Polski. Jej celem jest 
też wzmocnienie uprawnień organów Inspekcji 
Handlowej do kontroli przestrzegania przepisów 
dotyczących wprowadzanych do obrotu urzą-
dzeń grzewczych, a także wprowadzenie narzę-
dzi umożliwiających ograniczenie importu kotłów 
niespełniających wymogów, z uwagi na istotny 
wpływ emisji zanieczyszczeń z tego typu urzą-
dzeń na zdrowie mieszkańców kraju.

Na czym polega problem?
Szacuje się, że na polski rynek trafia około 200–
250 tys. kotłów na paliwa stałe rocznie. Dokład-
nych danych brakuje, ze względu na duże roz-
proszenie rynku i „szarą strefę” w handlu takimi 
urządzeniami, którą ocenia się na 20-25% rynku.
Od lipca 2018 r. obowiązuje rozporządzenie ws. 
wymagań dla kotłów na paliwa stałe, które w lu-
tym zostało dodatkowo uszczelnione w drodze 
nowelizacji.
– Z obserwacji rynku kotłów na paliwo stałe wynika, 
że ciągle w sprzedaży stacjonarnej i internetowej 
dostępne są urządzenia niespełniające wymagań 
rozporządzenia. Co więcej, stanowią one znaczny 

odsetek ofert. Wciąż mamy zatem do czynienia  
z obchodzeniem istniejących przepisów. Chcemy 
to zmienić – mówi minister Jadwiga Emilewicz.

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?
Projekt nowelizacji precyzyjnie wskazuje insty-
tucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli 
podmiotów wprowadzających do obrotu kotły 
na paliwo stałe. Sprawdzane będą m.in.: zgod-
ność urządzeń z wymaganiami, w tym poprzez 
badania laboratoryjne kotłów, posiadanie odpo-
wiedniej dokumentacji, świadectw, certyfikatów 
itp. Nowelizacja pozwoli także organom inspek-
cji na ograniczenie wprowadzania urządzeń do 
obrotu i – w przypadku wykrytych nieprawidło-
wości – nakładanie kar pieniężnych. Zmiany mają 
na celu zapewnienie instytucjom kontrolnym od-
powiednich środków finansowych na przeprowa-
dzanie laboratoryjnej weryfikacji spełniania wy-
magań przez urządzenia.
– Uszczelnienie systemu kontroli ma również ogra-
niczyć nieuczciwą konkurencję, która reklamuje 
urządzenia wysokoemisyjne jako niskoemisyjne, 
posługując się fałszywymi świadectwami jakości 
kotłów lub sprzedając kotły bezklasowe pod inny-
mi nazwami – informuje szefowa MPiT.
Dodatkowo nowa regulacja pozwoli ograniczyć 
import z innych krajów Unii Europejskiej, Turcji 
i państw EFTA (będących stroną umowy o Eu-
ropejskich Obszarach Gospodarczych) kotłów, 
które nie spełniają polskich wymogów. Umoż-
liwi to skuteczne zwalczanie nadużyć, a produ-
cenci z tych krajów będą podlegać krajowym 
wymaganiom.
w toku prac parlamentarnych do projektu zostały 
dodane poprawki, które mają na celu osiągnięcie 
dodatkowych korzyści na rzecz ograniczania emi-
sji zanieczyszczeń i promowania energetyki z OZE.
Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Więcej

http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/parlament-zdecydowal--rynek-urzadzen-grzewczych-pod-lupa-inspekcji
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Przede wszystkim separatory zanieczyszczeń 
mają dużo wyższą sprawność usuwania zanie-
czyszczeń niż tradycyjne filtry (patrz wykresy). 
Często instalator wzywany jest do do „zaciętych” 
zaworów termostatycznych”, albo ma zgłosze-
nie, że grzejnik „nie daje” tyle ciepła, ile potrze-
ba, bądź wymiennik jest zapchany po jednym 
roku użytkowania, czy prawie nowa instalacja 

skorodowała. Takie właśnie problemy powo-
dują drobne zanieczyszczenia często ferroma-
gnetyczne, które nie mogą być usunięte przez 
tradycyjne filtry. Również elementy, które stosu-
je się w instalacjach, zmieniły się na przestrze-
ni lat (zmniejszyły się przekroje rur, wielkości 
wymienników itd.) stając się bardziej podatne  
na zanieczyszczenia.

Separator – „a po co to komu”? 
Usuwanie zanieczyszczeń w instalacjach

Firma Caleffi przykłada ogromną wagę do 
aspektów związanych z usuwaniem zanie-
czyszczeń występujących w instalacjach.  
Cyklicznie publikujemy artykuły dotyczące 
tego zagadnienia, jak również poświęcamy 
dużą część czasu szkoleniowego, w celu popu-
laryzacji najnowszych rozwiązań chroniących 
instalacje przed zgubnym wpływem zanie-
czyszczeń. Dzisiaj chciałbym przybliżyć pewną 
historię. Jest rok 2014 i firma Caleffi zaczyna 
działalność w Polsce. Na jednym z pierwszych 
szkoleń dla instalatorów pada fundamentalne 
pytanie: separator, a po co to komu? Na to py-
tanie odpowiem w tej poradzie.

Odpowiedzi udzielił: Przemysław DUtka
Doradca techniczny w firmie Caleffi Poland 

wykresy zdolności usuwania zanieczyszczeń przez: a) filtry, b) separatory

http://www.instalreporter.pl
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Jak działa separator? Zanieczyszczenia opada-
ją grawitacyjnie do dużej komory gromadzenia, 
skąd można je usunąć za pomocą zaworu spu-
stowego. Dodatkowo separator ma pierścień ma-
gnetyczny, który wychwytuje zanieczyszczenia 
ferromagnetyczne. 

A jak to jest z tym magnesem, czy faktycznie  
czym mocniejszy, tym lepiej? Nie do końca 
tak jest. Trzeba pamiętać, że w przypadku tych 
urządzeń ogromne znaczenie ma rozwiązanie 
konstrukcyjne. Separatory np. z serii Dirtmag® 
wyposażone są w magnesy montowane w pier-
ścieniach na zewnątrz urządzenia. Ich zadaniem 
jest jedynie wspomaganie pracy urządzenia, któ-
re już samo w sobie ma wysoką sprawność usu-
wania zanieczyszczeń. w innych rozwiązaniach 
rzeczywiście można odnaleźć bardzo silne ma-
gnesy, wtedy praca tych urządzeń w zasadzie 
opiera się na samym magnesie, czyli są w stanie 
usuwać jedynie frakcje ferromagnetyczne. w in-
nych zaś skuteczność usuwania zanieczyszczeń 
zależy od wielkości oczka siatki filtracyjnej. Samo 
słowo „separator” potrafi być dzisiaj mocno nad-
używane. Często mamy do czynienia nie z sepa-
ratorami, a filtrami z wkładem magnetycznym. 

Jak wybrać dobry produkt? warto zwrócić uwa-
gę co, poza produktem, oferuje dany producent. 
Na przykład Caleffi bardzo dużą uwagę przykła-
da do transparentności. Zaprasza swoich instala-
torów do fabryk we włoszech, gdzie każdy może 
zobaczyć, jak w hali obróbki tworzyw sztucznych 
w wtryskarkach powstają np. korpusy Dirtmagów 
z polimeru; w magazynie można przekonać się, 
skąd pochodzą polimery do produkcji; na sta-
nowiskach montażowych widać, jak testuje się 
produkty… Materiały techniczne Caleffi również 
przygotowywane są w taki sposób, aby podać 
jak największą ilość informacji. To nie tylko kar-
ty techniczne produktów, ale również publikacje  
w prasie branżowej, jak również 
w serwisach społecznościo-
wych. Jest także możliwość 
kontaktu bezpośredniego  
z działem technicznym firmy.
Porada z blogu ASK caleffi

Przykładowe separatory Caleffi: DirtmagSlim® i DirtmagClean®
Domowy oczyszczacz powietrza to nic innego jak 
urządzenie z wentylatorem i układami filtrów, któ-
re filtruje powietrze w pomieszczeniu, w którym się 
znajduje. Urządzenie zasysa powietrze, a następ-
nie odfiltrowuje z niego zanieczyszczenia i składniki 
smogu: pyły PM 2.5, PM 10, lotne związki organiczne, 
tlenki NOX i SOX. Potrafi poradzić sobie również z usu-
waniem alergenów, bakterii i wirusów. Urządzenia  

te mogą również wyłapywać kurz i sierść zwierząt, 
pochłaniać zapachy, czy jonizować powietrze.
HL-OP-15, idealnie sprawdzi się w pomieszcze-
niach o metrażu do 40 m2. wśród licznych zalet 
produktu wymienić można 6-stopniowy system 
filtracji, który pozwala na skuteczne wyelimino-
wanie nie tylko kurzu i alergenów, ale również 
dymu oraz nieprzyjemnych zapachów – dzięki 
zastosowaniu filtra fotokatalitycznego. Model ten 

Firma Viessmann od lat  
aktywnie włącza się w walkę  
z zanieczyszczeniem powietrza,  
nie tylko produkując energooszczędne 
urządzenia grzewcze, ale 
również wspierając firmy, które 
działają według podobnych 
wartości. Ostatnio do oferty firmy 
włączono oczyszczacz powietrza 
wyorodukowany specjalnie dla firmy 
Viessmann przez Haus&Luft, dzięki 
któremu można zadbać o jakość 
powietrza w domach i mieszkaniach. 

OCzyszCzaCz POwietrza 
HL-OP-15 POD marką 
Viessmann
Prosty sposób na czyste powietrze w pomieszczeniu

http://www.instalreporter.pl
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wyposażono także w funkcję AUTO oraz funkcję  
SILENT, która redukuje prędkość wentylatora,  
zapewniając tym samym cichszą pracę urządze-

nia. Oczyszczacz wyposażony jest w inteligentny 
system czujników, które informują o poziomie za-
nieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu oraz 
o tym, kiedy należy wymienić filtry. 

TeChNologiA oxyFrisCh+ 

Technologia OxyFrish+ zastosowana w oczyszcza-
czach HL-OP-15 zapewnia oczyszczanie powie-
trze aż w 99,98% i sprawia, że w pomieszczeniach, 
gdzie one pracują, można się cieszyć atmosferą  
podobną do tej występującej w lesie lub nad morzem. 
Technologia OxyFrisch+ to system 6-stopniowe-
go oczyszczania powietrza zarówno na filtrach, 
poprzez lampę UV, jak i przez jonizator.

4 filtry: 
• filtr wstępny – pierwszy etap procesu oczysz-
czania powietrza z kurzu i alergenów, włosów  
i sierści;
• filtr HEPA (H13) – zasadnicza filtracja z kurzu, 
pyłków, alergenów, zarodników pleśni, dymu; 
• filtr z węglem aktywnym – eliminacja formalde-
hydu, benzenu, szkodliwych gazów oraz wszel-
kich niepożądanych zapachów; 
• filtr fotokatalityczny z dwutlenkiem tytanu (TiO₂) 
– fotokataliza rozkłada różnego rodzaju zabrudze-
nia organiczne, lotne związki organiczne (LZO) oraz 
usuwa nieprzyjemne zapachy. lampa UV zapew-
nia biologiczne oczyszczanie powietrza, elimina-
cję wirusów, bakterii oraz mikroorganizmów. 
Jonizator generuje jony ujemne, reguluje bi-
lans jonów w powietrzu co korzystnie wpływa 
na samopoczucie człowieka i stwarza atmosfe-
rę podobną do występującej w środowisku na-
turalnym. 

PArAmeTry UżyTkoWe oCzyszCzACzA

• Wydajność: 360 m3/h – zalecana obsługiwana 
powierzchnia do 40 m2.
• Wskaźnik jakości powietrza: 4-kolorowe pod-
świetlenie.
• Wskaźnik zanieczyszczenia pyłami zawieszo-
nymi PM 2,5.
• Wskaźnik wymiany filtra węglowego i HEPA.
• Funkcja AUTO – urządzenie automatycznie do-
stosowuje prędkość oczyszczania w zależności 
od jakości powietrza.
• Funkcja SILENT – zredukowanie prędkości wen-
tylatora.
• Czujnik zmierzchu – przyciemnienie iluminacji  
i diod po wyłączeniu oświetlenia w pomieszczeniu.
• 4 poziomy prędkości.
• Timer: 1, 4, 8 h.
więcej na www.viessmann.pl

Wstępna propozycja ologowania opakowania do filtra 
oczyszczacza HAUS & LUFT
Logo Viessmann (orange) - na szerokość prostokąta z Haus and Luft 

Oczyszczacz powietrza  
HL-OP-15

 1   Pokrywa komory z filtrami

2   Filtr wstępny

3   Filtr HEPA (H13)

4   Filtr z węglem aktywnym

5   Filtr fotokatalityczny z dwutlenkiem 

tytanu

6   Lampy UV

7   Dotykowy panel sterowania

8   Wskaźnik jakości powietrza

Wskaźnik kolorystyczny informuje o poziomie 
zanieczyszczenia powietrza

HL-OP-15/F – zestaw wymiennych filtrów 
do oczyszczacza powietrza (nr zam. 9692687)
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banki włączą się w czyste 
Powietrze?

– W ciągu pół roku chciałbym się porozumieć z ban-
kami co do ich udziału w programie antysmogo-
wym Czyste Powietrze – zadeklarował w rozmo-
wie z PAP prezes NFOŚiGw Piotr woźny. wskazał, 
że chce doprowadzić do tego, aby wnioski o do-
tację można było składać przez bankowość elek-
troniczną.
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony śro-
dowiska wyjaśnił, że chciałby, by sektor ban-
kowy włączył się w program Czyste Powietrze  
w trzech aspektach: udostępnienia bankowości 
elektronicznej jako kanału do składania wnio-
sków; finansowania pomostowego dla przed-
sięwzięć termomodernizacyjnych realizowa-
nych przez gospodarstwa domowe oraz akcji 
marketingowej.
– Programy społeczne, jak np. 500+ udowodni-
ły, że składanie wniosków przez bankowość elek-
troniczną się sprawdza. Polacy lubią ten kanał  
i chcemy skorzystać z doświadczeń tamtych pro-
gramów. – powiedział.
Szef NFOŚiGw przyznał, że składanie wniosków  
w przypadku 500+ jest zdecydowanie mniej skom-
plikowane niż w przypadku programu termomo-
dernizacyjnego. 
– Jednak taka forma składania dokumentów mo-
głaby zachęcić więcej Polaków do skorzystania  
z dotacji. – dodał.
– Bankowość elektroniczna, jak pokazał program 
500+, może być bramą do administracji publicznej. 
W przypadku Czystego Powietrza Polacy mogliby 
składać wnioski, nie wychodząc z domu. Trafiały-
by następnie do wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska, gdzie byłyby rozpatrywane – wska-
zał woźny.
Źródło: bankier.pl
Więcej

http://www.instalreporter.pl
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o iNWesTyCJi

warsaw Spire to kompleks budynków biurowych 
zlokalizowany w warszawskiej dzielnicy wola przy 
Placu Europejskim. w skład kompleksu wchodzą 
trzy budynki. Najwyższy z nich ma wysokość 180 m, 
a wraz z iglicą – 220 m. Całkowita powierzchnia 
zabudowy wynosi ponad 100 000 m². Inwesty-
cja została zrealizowana przez belgijskiego de-
welopera Ghelamco i oddana do użytku w dniu  
12 maja 2016 roku. Obecnym właścicielem obiek-
tu jest firma IMMOFINANZ.

warsaw Spire jest najwyższym  
w warszawie oraz jednym  
z wyższych obiektów biurowych  
w Europie. Charakterystyka obiektu 
sprawia, że trzeba było zmierzyć 
się z trudnymi zagadnieniami 
wysokich ciśnień i zróżnicowanych 
przepływów. Sprostał temu system 
wilo – technologia agregatów 
pompowych wraz z automatyką 
współpracującą z BMS kompleksu.

POmPy wiLO w warsaw 
sPire w warszawie
Pompy do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków w kompleksie biurowym

http://www.instalreporter.pl
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zaopatrzenie obiektu w wodę, również w stre-
fie 25 bar, z uwzględnieniem obiegów wentyla-
cji, klimatyzacji, a także systemu odprowadza-
nia ścieków.
System wilo należy rozumieć jako całościową 
technologię agregatów pompowych wraz z au-
tomatyką współpracującą z BMS kompleksu. 
Szczególnym wyzwaniem w tym przypadku były 
znaczne nierównomierności dobowe, a także se-
zonowe. Rozwiązaniem było zastosowanie w peł-
ni elektronicznych zestawów hydroforowych ty-
poszeregu COR z możliwością współpracy z BMS. 
Obiegi grzewcze oraz chłodnicze wyposażone są 
w pompy dławnicowe IL-E oraz IL wraz z syste-
mem elektronicznego sterowania, a także pom-
py bezdławnicowe Stratos.
Odprowadzenie ścieków realizuje system wilo  
z pompami typoszeregu Rexa z systemem stero-
wania. Pompownię główną zaopatrzono w pompy 
FA ze sterowaniem. Ze względu na gazy złowonne 
zastosowano również pompownie hermetyczne  

DrainLift. Obiekt wyposażono ponadto w nowa-
torski system stacji deszczowych typu AF 400.

opinia klienta nt. współpracy z Wilo Polska
Najlepszą rekomendację niech będzie fakt, że fir-
ma Ghelamco zdecydowała się zastosować kom-
pleksowe rozwiązania wilo dla budynków wy-
sokościowych także w kolejnym projekcie The 
warsaw HUB.

warsaw Spire jest najwyższym w warszawie oraz 
jednym z wyższych obiektów biurowych w Euro-
pie. Kompleks obejmuje także otwarty plac zie-
leni z fontannami. Inwestycja otrzymała wiele 
prestiżowych nagród, takich jak wybitny Archi-
tektoniczny Projekt Roku w Polsce w 2011 roku, 
„Nowo wykreowana Przestrzeń Publiczna” we 
wrześniu 2016 roku, a w rok później – główną na-
grodę na targach Best Office & Business Deve-
lopment w Cannes.
warsaw Spire jest elementem całościowej kon-
cepcji zagospodarowania przestrzeni tej części 
warszawy wraz z The warsaw HUB oraz warsaw 
UNIT. wiele światowych marek wybrało to miej-
sce na swoją siedzibę.

WArsAW sPire WyzWANiem 
DlA iNżyNieróW

Ze względu na swoją wielkość i przeznaczenie war-
saw Spire stał się autonomicznym obiektem archi-

tektonicznym, wyposażonym w nowoczesne syste-
my grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, a także 
odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę.
Charakterystyka obiektu sprawiła, że należało 
sprostać trudnym zagadnieniom wysokich ci-
śnień i zróżnicowanych przepływów.
Jest to jeden z pierwszych tego typu obiektów  
w Polsce, dlatego zastosowane w nim rozwiązania 
musiały być nieszablonowe i wymagały dużej wie-
dzy inżynierskiej. Istotnym elementem planowania 
były także indywidualne oczekiwania najemców 
i konieczność dostosowania się do ich specyfiki.
Kompleks musiał odpowiadać ponadto wyso-
kim kryteriom bezpieczeństwa, jak również su-
rowym normom zużycia energii.

korzyśCi z zAsTosoWANiA 
rozWiązAń Wilo

wilo dostarczyło kompleksową technologię 
pompową, która odpowiada za prawidłowe 

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola 
tel. 22 702 61 61, faks 22 702 61 00

wilo@wilo.pl, www.wilo.pl
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liczbę ludzi do stosowania takiego rozwiązania. 
Należy jednak pamiętać, że bez prawidłowo 
wykonanego ogrzewania podłogowego, odpo-
wiedniej regulacji hydraulicznej, regulacji tem-
peratury czynnika grzewczego oraz temperatury  

w pomieszczeniu, ogrzewanie podłogowe może 
stać się mało komfortowe, a nawet w niektórych 
przypadkach uciążliwe dla użytkownika.

W nowym czy starym obiekcie
Przed samą decyzją o zastosowaniu ogrzewania 
podłogowego należy zweryfikować właściwości 
cieplne budynku. Jeżeli jest to nowe budownic-
two, to nie ma problemu, jeżeli remontowany jest 
stary budynek, może okazać się, że samo ogrze-
wanie podłogowe może nie dać rady ze względu 
na zapotrzebowanie na moc powyżej 80 w/m2  

powierzchni. w takich wypadkach trzeba zasta-
nowić się, czy jest w ogóle sens stosowania ni-
skotemperaturowego systemu. Kolejnym waż-
nym elementem przy remontach jest dodatkowe 
obciążenie stropów, dlatego w tym wypadku le-
piej zdecydować się na tzw. technologię suchą 
dedykowaną do tego typu rozwiązań. 

Podłoże i izolacja
Skupmy się natomiast na nowym budynku jedno-
rodzinnym wykonanym w standardowej techno-
logii. Na co zwrócić uwagę już na samym począt-
ku, aby nie popełnić błędu. Należy zadbać o dobre 
przygotowanie podłoża. ważne jest, aby warstwa 
ocieplenia w pomieszczeniach leżących na gruncie 
oraz nad pomieszczeniami nieogrzewanymi była 
odpowiedniej grubości. Przyjmuje się, że powin-
na ona wynosić odpowiednio 10 i 5 cm. Nie wolno 
zapomnieć również o izolacji brzegowej w posta-
ci taśmy, zawierającej warstwę pianki izolacyjnej 
pokrytej folią chroniącą przed przedostawaniem 
się betonu do warstwy izolacji. Taśma brzegowa 
wypełnia przerwę dylatacyjną kompensującą roz-
szerzalność temperaturową płyty grzewczej. 

Płyty grzewcze i pętle
Podczas wykonywania płyt grzewczych należy 
przestrzegać trzech ważnych zasad:

Skąd ta wciąż rosnąca popularność systemów 
płaszczyznowych? Powodem są aspekty ekono-
miczne, nowe rozwiązania w postaci niskotempe-
raturowych źródeł ciepła, jak również właściwości 
użytkowe. Ogrzewanie płaszczyznowe wymaga ni-

skich parametrów czynnika grzewczego ze względu 
na dużą powierzchnię grzewczą. Niskie parametry 
medium generują oszczędności z tytułu zużycia pa-
liwa. Dodatkowo komfort stawianej stopy na ciepłej 
podłodze np. w łazience przekonują coraz większą 

Ogrzewanie podłogowe jest jednym z najpopularniejszych sposobów przekazywania energii ze źródła ciepła 
do pomieszczeń. Aktualnie praktycznie każdy budynek jednorodzinny ma takie rozwiązanie, a coraz częściej 
pojawia się ono w budynkach wielorodzinnych. Często ogrzewanie podłogowe współpracuje również  
z ogrzewaniem grzejnikowym. Rodzi to różne komplikacje od strony wykonawczej i niekiedy jest powodem 
licznych błędów, o czym w dalszej części. 

OD wykOnawstwa PO regULaCję 
Ogrzewania PODłOgOwegO 
Układanie płyt grzewczych, regulacja hydrauliczna, sterowanie… – zalecenia

Łukasz Biernacki
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• maksymalna powierzchnia płyty grzewczej < 40 m2,
• maksymalna długość dłuższego boku < 8 m,
• maksymalny stosunek boków płyty grzewczej 2:1.
Jeżeli mamy powierzchnię płyty większą niż 40 m2,  
należy podzielić ją na mniejsze, stosując taśmę 
dylatacyjną pomiędzy nimi. 
Podczas układania poszczególnych pętli ogrze-
wania podłogowego ważne jest, aby przy prze-
grodach zewnętrznych stosować tzw. strefę brze-
gową z gęściej położonymi rurkami. 
w większych pomieszczeniach strefa brzegowa 
powinna stanowić oddzielną wężownicę. Podczas 
tworzenia poszczególnych pętli nie wolno przekra-
czać dozwolonych długości. Dla najbardziej popu-
larnej średnicy rury 16x2 mm przyjmuje się oko-
ło 100 m w jednej pętli. Dla przewodów 17x2 mm  
jest to maksymalnie 150 m, a dla 14x2 mm  
maksymalnie 80 m. Ten warunek jest często nie-
przestrzegany, co skutkuje późniejszymi proble-
mami w regulacji i eksploatacji. 
Niejednokrotnie zdarza się, że rura tworząca pętle  

w płycie grzewczej nie jest na jednym poziomie,  
to znaczy przy przejściu przez ściany działowe (za-
zwyczaj w pomieszczeniach leżących na gruncie) 
unosi się ku górze, a następnie opada, tworząc coś 
w rodzaju odwróconego syfonu. To miejsce bę-
dzie sprzyjało późniejszemu gromadzeniu się po-
wietrza i blokowaniu przepływu czynnika grzew-
czego. Niedopuszczalne jest również jakiekolwiek 
łączenie rur w posadzkach ze względu na ewen-
tualny wyciek, a w konsekwencji bardzo trudne  
i kosztowne likwidowanie takiej usterki.

Próba ciśnieniowa
Prawidłowo ułożone pętle ogrzewania podło-
gowego nie gwarantują jeszcze sukcesu. Bardzo 
ważna jest próba szczelności którą wykonujemy 
przez 24 godziny przy ciśnieniu 0,6 MPa. w trak-
cie wylewania posadzki instalacja ogrzewania 
podłogowego winna być pod ciśnieniem w celu 
wykazania ewentualnych uszkodzeń rurociągów 
powstałych podczas realizacji prac. Następnie 
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przez okres wiązania betonu (20-28 dni) instalację 
należy pozostawić pod ciśnieniem 0,2-0,3 MPa.

Wygrzewanie podłogi
Kolejny etap to odpowiednie wygrzanie podło-
gi. Uruchomienie instalacji powinno nastąpić 
po okresie wiązania zaprawy (dla betonu wyno-
szącego 20-28 dni, dla jastrychu anhydrytowe-
go 7 dni). w okresie rozruchu należy utrzymywać 
przez 3 doby temperaturę zasilania równą 25°C, 
następnie podwyższać co 5°C na dobę do tem-
peratury maksymalnej. 

Napełnianie i odpowietrzanie instalacji
Aby uruchomić wykonaną instalację, należy na-
pełnić ją czynnikiem grzewczym oraz skutecznie 
odpowietrzyć. Obecnie na rynku dostępne są go-
towe mieszanki na bazie glikolu, którymi możemy 
napełnić cały układ. Oczywiście można to zrobić 
zwykłą wodą, ale pociąga to za sobą pewne ry-
zyko związane z jej jakością. Największym zagro-
żeniem są przydomowe studnie, w których bar-
dzo często znajduje się twarda woda, niekiedy 
zawierająca związki żelaza. w połączeniu z po-
wietrzem znajdującym się w instalacji w trakcie 
jej normalnej pracy wytrącają się osady bloku-
jące pracę pomp oraz innych elementów insta-
lacji takich, jak np. przepływomierze w rozdzie-
laczach ogrzewania podłogowego. Mniejszym 
zagrożeniem jest woda wodociągowa (wcze-
śniej już uzdatniona) oraz woda destylowana. 
Po napełnieniu układu trzeba go dobrze odpo-
wietrzyć. w przypadku pętli ogrzewania podło-
gowego czynność tą wykonujemy następująco:
1. Zamykamy zawory odcinające znajdujące się 
na wejściach górnej i dolnej belki rozdzielacza.
2. Odcinamy poszczególne pętle ogrzewania pod-
łogowego (wykorzystując przepływomierze i za-
wory termostatyczne), zostawiając otwartą tyl-
ko jedną pętle.

3. Napełniamy otwartą pętle przez zawór spu-
stowy znajdujący się na górnej belce rozdziela-
cza do momentu, kiedy przez otwarty zawór spu-
stowy na dolne belce zacznie wypływać czynnik 
grzewczy pozbawiony bąbli powietrza.
4. Odcinamy napełnioną pętlę i otwieramy kolej-
ną postępując analogicznie.
Podczas wykonywania powyższych czynności 
należy przestrzegać kierunków przepływu wody 
przez przepływomierz, w przeciwnym razie mo-
żemy go uszkodzić. Jeżeli dokładnie odpowie-
trzymy cały układ, nie będziemy mieć problemu 
podczas rozruchu. 

Temperatura podłogi
Jak powinna być optymalna temperatura pod-
łogi i jaka powinna być temperatura czynnika 
grzewczego? w zależności od typu pomieszcze-
nia określa się maksymalne dopuszczalne tem-
peratury podłóg według poniższej listy:
• 29°C w strefie stałego pobytu ludzi (pomiesz-
czenia mieszkalne i biurowe), 
• 35°C w strefie brzegowej,
• 33°C w kuchniach i łazienkach,
• 27°C w pomieszczeniach roboczych, gdzie pra-
cuje się na stojąco.
Powyższe wartości temperatury są wartościami 
skrajnymi, w rzeczywistości optymalna tempe-
ratura dla podłogi wynosi 24-26oC. 

Temperatura czynnika grzewczego
Kolejnym bardzo ważnym parametrem pracy 
jest maksymalna temperatura czynnika grzew-
czego w instalacji podłogowej wynosząca 55oC. 
w praktyce jest ona nieco niższa i wynosi maksy-
malnie 45oC. w niektórych instalacjach głównie 
opartych na pompach ciepła oraz w budynkach pa-
sywnych (zapotrzebowanie na moc około 30 w/m2)  
stosuje się jeszcze niższe parametry pracy mak-
symalnie 35oC.
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grupy mieszające z zaworami 
termostatycznymi
w jaki sposób odpowiednio regulować tempe-
raturę czynnika grzewczego? w tym celu stosu-
je się w instalacjach grupy mieszające różnią-
ce się od siebie stosowanymi w nich zaworami 

mieszającymi. Jedne mają wbudowany czuj-
nik, który umożliwia automatyczną regulację 
temperatury czynnika grzewczego. Zawory ter-
mostatyczne tego typu mają pokrętło ze skalą, 
dzięki któremu możliwe jest ustawienie kon-
kretnej temperatury, jaka powinna być utrzy-
mywana. Grupy mieszające oparte na takich 
zaworach nie potrzebują zewnętrznego stero-
wania, natomiast wymagają niekiedy ręcznej ko-
rekty nastawy temperatury w momencie, kiedy 
warunki pogodowe ulegną zmianie. Drugim ro-
dzajem zaworów używanych do budowy grup 
mieszających są takie, które w połączeniu z si-
łownikiem elektrycznym ściśle współpracują  
z automatyką kotła. Dzięki temu zmiana tempe-
ratury wody zmieszanej dokonywana jest au-
tomatycznie przez kocioł wyposażony w regu-
lator pogodowy. Takie rozwiązanie umożliwia  
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Pobierz Przykładowy schemat 
kotłowni wyposażonej w zawory 
mieszające oraz sterowanie

Pobierz Przykładowy schemat 
instalacji z zastosowaniem 
armatury regulującej i urządzeń 
sterujących
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dostosowanie odpowiedniej temperatury czyn-
nika grzewczego do warunków atmosferycznych 
i nie wymaga ingerencji użytkownika. Pozwala 
także na pewne oszczędności z tytułu obniże-
nia temperatury w układzie, kiedy na zewnątrz 
zrobi się cieplej.
Ze względu na miejsce montażu grupy mie-
szające możemy podzielić na centralne oraz 
miejscowe. Pierwsze z nich instalowane są  
w kotłowni i odpowiadają za obniżenie para-
metru czynnika grzewczego w całym pionie. 
Tego typu rozwiązania tworzą tzw. centralny 
system mieszający. 
Grupy miejscowe instaluje się bezpośrednio przy 
rozdzielaczach. Odpowiadają za obniżenie pa-
rametru tylko w pewnym fragmencie instala-
cji. Zazwyczaj jest to jedna kondygnacja lub tyl-
ko jej część. Mają kompaktową budowę po to, 
by z łatwością można je było schować w szafce 
rozdzielaczowej. w przeciwieństwie do central-
nych grup mieszających oparte są w większości 
na zaworach termostatycznych trzy- lub cztero-
drogowych. 
Zdarzają się natomiast grupy mieszające miej-
scowe, które bazują nieco na innym rozwiązaniu.  
Są mniej popularne wśród instalatorów, ale cha-
rakteryzują się bardzo przydatną funkcją. Umoż-
liwiają połączenie rozdzielacza do ogrzewania 
podłogowego pracującego na niskim parame-
trze z rozdzielaczem do ogrzewania grzejniko-
wego. w ten sposób pod względem parametrów 
pracy, w jednej szafce połączone są dwa różne 
systemy. Taka grupa mieszająca wykorzystuje 
zawór termostatyczny grzejnikowy oraz głowi-
cę z kapilarą. Jest to idealne rozwiązanie dla nie-
wielkich budynków (domy jednorodzinne), gdzie 
występuje ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe. 
Pozwala zaoszczędzić pieniądze wydane na do-
datkową szafkę i fragment instalacji obsługują-
cy tylko grzejniki.

Bardzo istotne w takim przypadku jest odpowied-
nie dobranie zaworu. Częstym błędem jest do-
bór zbyt małej pompy albo zaworu mieszające-
go o małym współczynniku kv. Pompa nie jest  
w stanie pokonać oporów hydraulicznych w pę-
tlach ogrzewania podłogowego zwłaszcza wtedy, 
kiedy nie przestrzegane są dopuszczalne długo-
ści pętli, o których pisałem na początku. Nie jest 
również w stanie dostarczyć odpowiedniej ilo-
ści czynnika grzewczego, tym bardziej, że zawór  
o zbyt małym współczynniku kv nie przepuści wy-
starczającej ilości medium potrzebnego do obsłu-
żenia wszystkich pętli. 
Bardzo ważna jest odpowiednia regulacja tem-
peratury w grupach mieszających. Dość częstym 
błędem zwłaszcza w rozwiązaniach z zaworami 
termostatycznymi jest ustawienie zbyt wysokiej 
lub zbyt niskiej temperatury. Zbyt niska powoduje 
niedogrzanie pomieszczeń, a zbyt wysoka – nie-
potrzebne przegrzewy. Często też użytkownik nie 
zostaje poinformowany, że w przypadku zmiany 
warunków pogodowych powinien dokonać ręcz-
nej zmiany temperatury na zaworze. Jeżeli tego 
nie zrobi, to przy dużej bezwładności ogrzewania 

Dobór grup mieszających powinniśmy 
dokonywać, patrząc na aspekt ekono-
miczny, techniczny (parametry pracy) 
oraz ze względu na sposób rozwiązanie 
samej instalacji. Często budynki mają 
ogrzewanie podłogowe na kilku kondy-
gnacjach. Powoduje to, że na każdym 
poziomie będzie zamontowany przynaj-
mniej jeden rozdzielacz. z ekonomicz-
nego punktu widzenia lepiej wyposażyć 
taką instalację w jedną lub kilka cen-
tralnych, odpowiednio wydajnych grup 
mieszających niż kilkanaście mniejszych 
przy każdym rozdzielaczu. ZBIERAJ PUNKTY

Za każdą złotówkę wydaną na produkty marki Honeywell Home 
otrzymasz 1 punkt do wydania w naszym katalogu nagród.  
Zacznij zbierać punkty już dzisiaj – nagrody czekają na Ciebie!

POLECAJ ZNAJOMYM
Czy znasz kogoś, kto może być zainteresowany dołączeniem do 
Programu Pro-Install Honeywell Home? Zaproś znajomych już 
dzisiaj, a my dodamy 500 punktów do Twojego konta za każdego 
nowego uczestnika!

ODBIERAJ NAGRODY
Nasz katalog jest pełen ciekawych nagród. Znajdziesz tu wszystko 
– od voucherów zakupowych po najnowsze technologie,  
a także produkty marki Honeywell Home. 

BON NA 50 ZŁ
Zarejestruj się teraz w Programie Pro-Install Honeywell Home 
i otrzymaj 50 zł. Oferta na bon wygasa 31.12.2019 r.

ROZWIJAJ SWÓJ PROFESJONALIZM
Na platformie installer.honeywellhome.com możesz 
zarejestrować się w organizowanych przez nas szkoleniach.  
Dzięki nim nie tylko zwiększysz swój profesjonalizm jako instalator, 
lecz także otrzymasz dodatkowe punkty, które będziesz mógł 
wykorzystać na nagrody w programie lojalnościowym.

WEJDŹ NA STRONĘ
installer.honeywellhome.com

©2019 Resideo Technologies, Inc.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
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podłogowego nawet przy zastosowaniu sterowa-
nia elektronicznego mogą wystąpić przegrzewy.

Przepływomierze – regulacja hydrauliczna 
poszczególnych pętli 
Kolejnym ważnym elementem jest regulacja hy-
drauliczna poszczególnych pętli ogrzewania pod-
łogowego. Każdy profesjonalny projekt powinien 
zawierać takie wytyczne, jednak często jest ina-
czej. wiadomo, że poszczególne pętle ogrze-
wania podłogowego mają różną długość, a tym 
samym różny opór hydrauliczny. Aby odpowied-
nio zrównoważyć te opory, należy tak ustawić 
przepływomierze w rozdzielaczu podłogowym, 
aby przepływ był dopasowany do długości rury.  
Tutaj w przybliżeniu można przyjąć: na każde 100 
metrów rury o średnicy 16x2 mm około 2-2,3 l/min.  

Często spotyka się instalacje ogrzewania pod-
łogowego, gdzie przepływomierze są całkowi-
cie odkręcone lub wszystkie ustawione na taką 
samą wartość. Obydwa przypadki to błąd. Pę-
tle mają różne długości, a co za tym idzie różną 
moc grzewczą. Logicznie rozumując, najdłuższe 
powinny otrzymać największą „porcję” czynni-
ka grzewczego, a najkrótsze najmniejszą. Je-
żeli ich odpowiednio nie wyregulujemy, woda 
będzie krążyć w nadmiarze przez pętle najkrót-
sze (najmniejszy opór hydrauliczny), natomiast  
w tych najdłuższych (największy opór hydraulicz-
ny) zaobserwujemy jej niedobór, co spowoduje 
niedogrzanie części podłogi. Różnica temperatu-
ry pomiędzy zasilaniem, a powrotem z pętli po-
winna wynosić 5-10oC. Jeżeli jest za duża, koń-
cówka pętli nie będzie grzała i należy zwiększyć 

przepływ, jeżeli za mała – zmniejszyć ponieważ 
woda krąży w nadmiarze.

Termostaty – regulacja temperatury 
w pomieszczeniu
Bardzo istotnym elementem w ogrzewaniu pod-
łogowym jest regulacja temperatury w pomiesz-
czeniu. Ze względu na konstrukcje tego typu syste-
mów, niemożliwy jest (jak w przypadku zwykłych 
grzejników) montaż głowic termostatycznych, któ-
re regulują temperaturę w pomieszczeniu. Reali-
zuje się to natomiast za pomocą sterowania elek-
tronicznego, w którego skład wchodzą zazwyczaj 
regulatory temperatury (termostaty) umieszczone 
w każdym pomieszczeniu, współpracujące prze-
wodowo lub bezprzewodowo (drogą radiową lub 
przez wiFi) z listwami sterującymi oraz głowicami 
termoelektrycznymi zamykającymi lub otwierają-
cymi poszczególne pętle. Aktualnie głównie z po-
wodów ekonomicznych czasami pomija się sto-
sowanie tego typu rozwiązań. Konsekwencja jest 

częste przegrzewanie pomieszczeń, ponieważ nie 
ma elementu w instalacji, który odciąłby dopływ 
czynnika grzewczego do odpowiednio nagrzane-
go już pomieszczenia. w nowym budownictwie 
lub w budynkach dobrze ocieplonych przegrze-
wanie pomieszczeń w wyniku braku sterowania 
może być bardzo uciążliwe, a ogrzewanie podło-
gowe staje się mało komfortowe. Dodatkowo nie-
potrzebnie tracona jest energia, która w dzisiej-
szych czasach jest bardzo cenna.

Schemat połączenia ogrzewania podłogowego i grzejnikowego w jednym rozdzielaczu

Schemat zastosowania miejscowych grup mieszających przy każdym rozdzielaczu ogrzewania 
podłogowego

Podsumowując, dobre ogrzewanie pod-
łogowe to przede wszystkim prawidłowo 
wykonane płyty grzewcze już na etapie 
budowlanym, odpowiednia regulacja tem-
peratury czynnika grzewczego, prawidło-
wa regulacja hydrauliczna oraz skuteczne 
sterowanie temperaturą w pomieszcze-
niu. Wszystkie te elementy wykonane  
w zgodzie ze sztuką zagwarantują komfort 
użytkowania i wymierne oszczędności.

http://www.instalreporter.pl
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Płyta izolacji termicznej z paskiem samoprzylepnym 
sysTemy TACker i QUiCk-eNergy TACker

w instalacjach ogrzewania podłogowego budo-
wanych metodą mokrą Tacker stosuje się rury  
X-Pert SS+ 16, 17, 20, 25 do 32 mm oraz dla Quick 
Energy Tacker – 14 mm. Swoje wyjątkowe właści-
wości rura Roth X-Pert S5+ zawdzięcza techno-
logii produkcji – metodzie koekstruzji, polegają-
cej na jednoczesnym wytwarzaniu wszystkich 
warstw rury. w polietylenie zachodzi proces 
zagęszczania struktury molekularnej, przez co 

następuje polepszenie jakości otrzymanego 
tworzywa. Dzięki temu rura X-Pert S5+ jest wy-
jątkowo odporna na uszkodzenia mechaniczne, 
zarysowania i ścieranie. Dodatkowo ma niezwy-
kłą plastyczność i odporność na deformację, 
nawet przy punktowym obciążeniu. 
Cechą charakterystyczną rur X-Pert S5+ jest ich 
biały kolor, z dwoma czerwonymi pasami na ca-
łej ich długości. Maksymalna krótkotrwała tem-
peratura pracy rury wynosi 90°C, a maksymal-
ne ciśnienie – 6 bar.

Rury grzewcze X-Pert S5+ mocuje się do war-
stwy izolacji termicznej z systemowych płyt sty-
ropianowych EPS 100 poprzez wbijanie spinek 
u-kształtnych za pomocą tackera. Dostępne gru-
bości płyt izolacyjnych dla systemu Tacker wyno-
szą 25, 30 i 50 mm oraz dla systemu Quick Ener-
gy Tacker – 25 mm. 

Płyta izolacji termicznej z paskiem 
samoprzylepnym 
Dużym ułatwieniem prac montażowych jest pasek  

samoprzylepny do łączenia kolejnych płyt  
w spójną całość oraz pokrywająca płyty izolacyjne  
tkanina z nadrukowaną siatką 10x10 cm, pozwala-
jącą zachować zgodne z projektem odstępy mię-
dzy układanymi rurami. Powstałe z rur wężow-
nice pokrywane są następnie warstwą jastrychu 
cementowego lub anhydrytowego.

sysTem TBs

Drugim rozwiązaniem oferowanym przez firmę 
Roth jest ogrzewanie podłogowe w systemie su-
chej zabudowy. Konstrukcja tego układu odpo-
wiada wymaganiom stawianym budynkom nowo 
budowanym, jak również już istniejącym, których 
projekty pierwotnie nie przewidziały istnienia 
grzejników podłogowych. Ze względu na niewiel-
ką wysokość zabudowy (min. 59 mm) oraz nie-
znaczny ciężar (około 40 kg/m2) – system TBS jest 
znakomitym rozwiązaniem dla starego budownic-
twa, gdzie może być stosowany na istniejących 
już posadzkach (również stropach drewnianych).  

w ofercie firmy Roth znajdziemy tradycyjne rozwiązanie ogrzewania podłogowego „na mokro” pod nazwą Tacker  
i Quick-Energy Tacker oraz w zabudowie suchej, tzw. TBS. Zasadnicza różnica pomiędzy metodą mokrą i suchą  
w systemie Roth polega na odmiennym sposobie zabudowy konstrukcji grzejnika podłogowego. Dziś poświęcimy 
uwagę właściwościom kluczowych produktów, które składają się na systemy ogrzewania podłogowego Roth.

rOtH – Ogrzewanie PODłOgOwe  
OD CertyfikOwanegO PrODUCenta

Systemowa płyta izolacyjna Roth TBS z wypustkami

http://www.instalreporter.pl
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o grubości 12,5 mm każda w ten sposób, że osa-
dzone jedna na drugiej i przesunięte w stosunku do 
siebie o 50 mm, tworzą zakładki. w celu osiągnięcia 
odpowiedniego nacisku na łączonych zakładkach, 
elementy te wzmacnia się dodatkowo wkrętami. 
Elementami uzupełniającymi instalację wodne-
go ogrzewania podłogowego są izolacja brzego-
wa oraz dylatacja. Ponieważ warstwa jastrychu 
„pracuje” pod wpływem podwyższonej tempe-
ratury, do jej prawidłowego funkcjonowania nie-
zbędne jest pozostawienie 5 mm przestrzeni wokół 
płyty w każdym kierunku, w celu umożliwienia im  
swobodnego przemieszczania się. Jako izolację firma 
Roth stosuje taśmę z miękkiej pianki polietylenowej.

elemeNTy UzUPełNiAJąCe sysTem

System ogrzewania podłogowego Roth uzupełnia-
ją ponadto zabudowywane w szafkach natynko-
wych lub podtynkowych rozdzielacze obwodów 
grzewczych z mosiądzu. w ofercie znajdują się  
dwa modele rozdzielaczy: uniwersalne 2-12 ob-
wodów oraz z przepływomierzami z liczbą sek-
cji przyłączeniowych od 2 do 14.
Rozdzielacz uniwersalny wyposażony jest w zawory  

regulacyjne i odcinające z wkładkami termosta-
tycznymi oraz końcówki do napełniania, opróż-
niania i odpowietrzania obwodów grzewczych.
Rozdzielacz z przepływomierzami ma dodatko-
wo wskaźnik przepływu wody o skali 0,1-4 l/min.
Na zaworach odcinających w belkach powrotu 
rozdzielaczy montowane są siłowniki zaworu do 
otwierania i zamykania obwodów grzewczych 
po sygnale otrzymanym od regulatorów poko-
jowych zawieszonych na ścianie.
w przypadku systemu sterowania instalacją pod-
łogową Roth do wyboru mamy tradycyjny rodzaj 
termostatów w jakości ekonomicznej Basicline 
lub bardziej nowoczesny – z komunikacją radio-
wą w wersji Premium Touchline, oba z moduła-
mi przyłączeniowymi.

Dużą zaletą systemu TBS jest możliwość szybkie-
go ułożenia kompletnej podłogi, po której moż-
na poruszać się praktycznie natychmiast po za-
kończeniu prac montażowych.
Instalacje systemu suchego bazują na rurze o na-
zwie handlowej AluLaserplus 14 mm. Rura systemo-
wa jest wielowarstwowa, tzn. rura bazowa utwo-
rzona jest z polietylenu PE-RT, następnie materiał 
jest pokrywany powłoką aluminiową, a od zewnątrz 
ochronną warstwą również z polietylenu PE-RT. 
Rura AluLaserplus ma wszystkie właściwości rury 
systemu mokrego X-Pert S5+ oraz dodatkowe 
zalety: zminimalizowaną rozszerzalność liniową 
i długą żywotność oraz stabilność pod wzglę-
dem kształtu podczas montażu i eksploatacji. 
Konstrukcję rury wzmacnia dodatkowo warstwa 
aluminium – nie powodując jednak zbytniego jej 
usztywnienia. Ponadto jest wytrzymała na wyso-
ką temperaturę i ciśnienie, jej maksymalna krót-
kotrwała temperatura pracy wynosi 95oC, nato-
miast maksymalne ciśnienie 10 bar. 
Rura grzewcza umieszczana jest w warstwie izo-
lacji termicznej, którą stanowią płyty systemowe 
TBS. Są one wyposażone w specjalne wypustki od-
powiednio dostosowane do meandrowych ukła-

dów wężownic. w zabudowie suchej stosuje się 
styropianowe płyty systemowe o grubości 25 mm, 
których opór cieplny wynosi 0,75 m2K/w. Połącze-
nia płyt umożliwiają wbudowane w nie zakładki. 
 
systemowa płyta izolacyjna roth TBs 
z wypustkami
wężownica w systemie TBS montowana jest  
w lamelach grzewczych, wykonanych z blachy 
aluminiowej. Kształt lamel dostosowano do row-
ków płyt izolacyjnych TBS. Lamele te mają w od-
ległościach co 100 mm perforacje, ułatwiające ich 
dzielenie na mniejsze części i dopasowywanie do 
wymaganej długości. Łamanie lameli nie wymaga 
użycia jakichkolwiek narzędzi, a powstałe po prze-
łamaniu nowe elementy nie mają ostrych krawędzi. 
 
lamele grzewcze roth z perforacjami 
do przełamania
Kolejnym etapem jest ułożenie warstwy folii PE 
0,2 mm, spełniającej funkcję izolacji przeciwwil-
gociowej oraz zamontowanie na nich suchych 
płyt jastrychowych. 
Dedykowane do tego celu są np. płyty firmy Fer-
macell i składają się z dwóch połączonych płyt  Roth Polska sp. z o.o.

ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02

ser vice@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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 Jastrych anhydrytowy Roth QE**
System Quick-Energy Tacker wymaga zastosowania specjalnego jastrychu anhydrytowego Roth QE, który pozwala na uzyskanie niezwykle niskiej min
wysokości całkowitej zabudowy, tj. 60 mm. Jednolita i zwarta struktura masy bez pustek powietrznych zapewnia pomieszczeniu szybkie oddawanie 
ciepła. Bezwładność termiczna jest bowiem na tyle mała, że temperatura 32°C jest możliwa do osiągnięcia w ca. 1 h. Dla porównania systemy ogrze-
wania podłogowego z tradycyjnym jastrychem cementowym osiągają wartość wspomnianej temperatury dopiero po ca. 4 h! 
Jastrych Roth QE posiada również właściwości bezskurczowe, które w przypadku pól grzewczych do 200 m2 w regularnej bryle, eliminują konieczność 
stosowania w systemie dylatacji.
Jastrych Roth QE wytwarzany jest dopiero na miejscu budowy z komponentów dozowanych mechanicznie za pomocą sterowania komputerowego, 
w ilości absolutnie niezbędnej do uzyskania żądanej grubości wylewki. Dzięki temu został wyeliminowany „błąd ludzki”, a materiał podawany na 
budowie za każdym razem zachowuje parametry zgodne z obowiązującymi normami PN-EN 13813 i DIN 18560.

Zalety:

-   bardzo dobre przenikanie energii cieplnej i mała bezwładność systemu, przynoszą korzystny wpływ na oszczędne gospodarowanie energią poprzez 
ekonomiczne programy grzewcze w funkcji termostatów (możliwość zaprogramowania redukcji temperatury w określonych porach nieobecności 
domowników, bowiem powrót do żądanej – zajmie tylko ca. 1 h);

-   ciekła konsystencja jastrychu systemowego łatwo się rozlewa i poziomuje, jej czas wykonania dla powierzchni do 200 m2 zajmuje ca. 1,4 h; a już 
po ca. 8 h istnieje możliwość chodzenia po nowej posadzce anhydrytowej;

-   niewielka min grubość zastosowanego jastrychu (20 mm nad rurą/35 mm od izolacji) pozwala na osiąganie wysokich współczynników wytrzymało-
ści na ściskanie i zginanie (nie wymaga dodatkowego wzmocnienia poprzez zbrojenie);

**nie zawiera się w ofercie Roth - wszelkie informacje u regionalnych doradców techniczno-handlowych Roth.
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zAsTosoWANie

System suchy TS14 R znajdzie przeznaczenie za-
równo w nowym budownictwie, jak i w budyn-
kach podlegających renowacji. TS14 R zalecany 
jest w szczególności w budynkach restaurowa-
nych np. kamienicach, loftach, budynkach histo-
rycznych np. fabrykach przebudowywanych na 
obiekty użyteczności publicznej takich, jak ho-
tele czy restauracje. Ogromną zaletą tego roz-
wiązania jest niewielka grubość, co pozwala na 
montaż w miejscach z ograniczoną wysokością 
podłogi. Przy zastosowaniu systemowej płyty 
nośnej, całkowita grubość systemu wraz z wy-
kończeniem podłogi to zaledwie 35 mm.

komPoNeNTy, Czyli BUDoWA sysTemU

System suchy TS14 R składa się z profilowanych 
płyt systemowych o grubości 17 mm. wyko-
nane są one ze styropianu EPS 240, w których 

w ofercie ogrzewania podłogowego Purmo znajdują się m.in. systemy mokre Rolljet, Noppjet, Railjet oraz 
system suchy TS14 R. Różni je sposób montażu. Montaż systemu TS14 R może odbywać się na istniejącym 
podłożu lub na izolacji termicznej. System jest lekki i wytrzymały. Rozwiązanie jest kompatybilne z rurą 
PURMO CLEVERFIT PE-RT/Al/PE-RT o średnicy 14 mm.

ts14 r – iDeaLny system DO renOwaCji
System suchy ogrzewania podłogowego Purmo

system Ts14 r charakteryzuje się do 3 ra- 
zy krótszym czasem nagrzania podłogi 
niż w tradycyjnych systemach mokrych 
ze względu na brak wylewki. Po zakoń-
czeniu montażu i przeprowadzeniu pró-
by ciśnieniowej Ts14 r jest gotowy do 
układania wykończeń podłogi. W przy-
padku ceramiki dedykowanym rozwią-
zaniem jest zastosowanie prasowanej 
płyty nośnej o grubości 5 mm, do któ-
rej przyklejane są płytki. Panele lub par-
kiet pływający o minimalnej grubości 
15 mm, mogą być układane bezpośred-
nio na profilowanej płycie systemowej. 
W innych przypadkach należy zastoso-
wać płytę suchego jastrychu, na której 
układa się wykończenie podłogi.
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wycięte są kanaliki w odległości 125 mm. Izola-
cja pokryta jest fabrycznie blachą aluminiową  
o grubości 0,25 mm, która zapewnia równomierną 
dystrybucję ciepła. Konstrukcja płyty umożliwia 
montaż rur z rozstawem 125 i 250 mm.
Uzupełnieniem jest płyta systemowa kombi, 

zawierająca 3 rzędy elementów z łukiem 
do zawrócenia trasy rur (800x750 mm) oraz  
2 rzędy elementów gładkich uzupełniają- 
cych (400x750 mm) przy podejściu do roz-
dzielacza.
Systemowa płyta nośna TS14 R o grubości 
5 mm jest wymagana, gdy podłoga wykoń-
czona będzie płytkami ceramicznymi. Płyta 
wykonana jest z prasowanej włókniny alumi-
niowej o dużej wytrzymałości na ściskanie. 
Cechuje się wysokim współczynnikiem 
przewodzenia ciepła 0,2 w/m K oraz dobry-
mi właściwościami akustycznymi – reduk-
cja natężenia hałasu 14 dB (w połączeniu 
z płytami TS14 R).
Do przyklejenia płyn nośnych należy 
zastosować systemowy klej akrylowy w dys-
persji wodnej o trwałych właściwościach 
klejących.
System TS14 R wymaga zastosowania de-
dykowanego profilu brzegowego, wyko-
nanego z MDF i włókna drzewnego. Profil 
układany jest po obwodzie pomieszczenia  
i służy do oddzielenia płyt systemowych 
od przegród budowlanych.
Jeżeli podłoże, na którym ma być układana 

płyta systemowa jest nierówne, należy wykonać 
warstwę wyrównującą ze specjalnego granulatu 
wytwarzanego z poliuretanu i ekspandowane-
go szkła związanych żywicą. Grubość warstwy 
wyrównującej powinna zawierać się w zakresie 
od 10 do 100 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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rUry

Rury wielowarstwowe Geberit Volex składają 
się z rury wewnętrznej wykonanej z PE-RT, rury 
aluminiowej oraz ochronnej zewnętrznej war-
stwy PE-RT. wewnętrzna warstwa jest w pełni 
odporna na korozję i bezpieczna w kontakcie  
z żywnością.
Środkowa warstwa aluminiowa sprawia, że rury 
są sztywne, ale można je giąć. Rura aluminiowa 
stanowi również barierę przeciwko dyfuzji. Biała 
warstwa zewnętrzna chroni warstwę aluminio-
wą przed korozją. Rury wielowarstwowe są wy-
trzymałe, ich odporność na ciśnienie przekracza 
standardowe ciśnienie próby wynoszące 15 bar. 
Rury można łatwo giąć, stosując podczas mon-
tażu mniejszą liczbę mocowań.
Poza rurami wielowarstwowymi firma Gebe-
rit oferuje również rury jednowarstwowe wy-
konane z PE-RT. Ich elastyczność pozwala na 
stosowanie ich w systemach ogrzewania pod-
łogowego, ale można również korzystać z nich  

w systemach dystrybucji wody pitnej o ciśnieniu 
roboczym nieprzekraczającym 6 bar. Rury wie-
lowarstwowe dostępne są w średnicach DN 16-
63, rury jednorodne w średnicach DN 16 i DN 20.
Brak tlenu w rurach. Zarówno rury wielo-, jak  
i jednowarstwowe Geberit Volex mają barierę tle-

System rurowy Geberit Volex stanowi połączenie ugruntowanych 
i sprawdzonych technologii: wielowarstwowych i jednorodnych 
rur oraz połączeń zaciskanych. Takie połączenie od dziesięcioleci 
oznacza skuteczną, bezpieczną i ekonomiczną instalację. 

PrzeDstawiamy  
geberit VOLex
Rozwiązanie wybierane przez specjalistów

do wszystkich instalacji

Geberit Volex to wszystkie elementy, któ-
rych potrzebujesz do skutecznej instala-
cji. System Geberit Volex można połączyć 
z systemami sanitarnymi Geberit, takimi 
jak zbiorniki podtynkowe oraz inne insta-
lacje rurowe Geberit.

zobACz Lista narzędzi 
kompatybilnych 

http://www.instalreporter.pl
http://www.geberit.pl/volex
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jednego narzędzia dla wszystkich średnic. Sys-
tem Geberit Volex wyposażony jest w unikato-
wy pierścień wskaźnika głębokości wsunięcia, 
wykonany z materiału Grilamid. Pierścień ten 
można z dowolnej strony obejrzeć przed zaci-
śnięciem, aby sprawdzić, czy rura została całko-
wicie wprowadzona. 
Elastyczny wskaźnik nie ulegnie złamaniu nawet 
w surowych warunkach budowlanych. Zawiera 
również metalowy kołnierz, który pozycjonuje 
szczęki narzędzia. Kształtki Geberit Volex zaci-
ska się za pomocą zaciskarki. Firma Geberit za-
leca stosowanie niewymagających konserwacji 
oryginalnych szczęk zaciskowych Geberit Volex. 
Kształtki Geberit Volex można również zacisnąć 
za pomocą większości narzędzi zaciskowych 
dostępnych na rynku. Każdy punkt zacisku za-
bezpieczony jest dwoma o-ringami, dzięki cze-
mu prawidłowo wykonane złącze jest całkowi-
cie szczelne.

nową zapobiegającą korozji, powstawaniu osa-
dów oraz pojawianiu się powietrza w obiegach 
ogrzewania. Sprawia to, że system Geberit Volex 
nadaje się do obiegów ogrzewania.

moNTAż 

Rury Geberit Volex można ciąć za pomocą obcina-
ka do rur, a ostre krawędzie gradować za pomocą  

1 Obciąć rurę do wymaganej długości za pomocą obcinaka do rur.    2 Zgradować ostre krawędzie rur za pomocą przyrządu Geberit Volex. 
3 wprowadzić rurę do kształtki, następnie sprawdzić głębokość wsunięcia.    4 Ustawić szczękę zaciskową na kształtce i zaprasować.    5 Możesz mieć pewność, że połączenie jest szczelne.

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa

tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl, geberit.pl@geberit.com
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moelektrycznych wręcz niemożliwe ze względu 
na brak miejsca. Zastosowane w rozdzielaczach 
przepływomierze zwane również rotametrami, 
mają specjalny pierścień, którym można zazna-
czyć ustalony przepływ poprzez przesunięcie 
opaski znacznika na rurce pomiarowej. Dodat-
kowo istnieje możliwość zablokowania nastawy 
poprzez założenie na przepływomierz kapturka 
blokującego. Konstrukcja rozdzielaczy pozwala 
na montaż rozdzielacza w dowolnym położeniu, 
również odwróconym.

styropian z wypustkami 
Montaż rury na izolacji znacząco przyspiesza sty-
ropian z wypustkami. w przypadku rury wielo-
warstwowej – wygięta rura pozostaje w swoim 
kształcie, rura zaś bez wkładki aluminiowej chce 
wrócić do prostego kształtu. Jej szybkie unieru-
chomienie w wypustkach styropianu zapobiega 
jej prężeniu się i „wstawaniu” z izolacji.

rozdzielacze
Rozdzielacze do ogrzewań zostały zaprojektowa-
ne w sposób jak najbardziej przyjazny. 

Poczynając od usztywnionych opakowań, które po-
zwalają na bezpieczny transport, po wyposażenie 
produktu w kompletną instrukcję montażu. Roz-
dzielacze są kompletnie zmontowane i umożliwia-
ją montaż bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.
Belki rozdzielaczy wykonane są z profili mosięż-
nych, mają one długą trwałość, a pogrubienia pro-
filu w górnej i dolnej części, ze względu na więk-
szą liczbę zwojów gwintu, pozwalają na pewny 
montaż elementów wyposażenia, również przez 
instalatorów. Belki mocowane są na uchwytach. 
Aby jednak wszelkiego rodzaju szumy z instala-

cji nie przedostawały się na zewnątrz oraz w celu 
jak największego ograniczenia odgłosów szaf-
ki instalacyjnej, w których belki te są montowa-
ne, standardowo stosuje się izolatory gumowe. 
Szerokość pomiędzy poszczególnymi obiegami 
na belce wynosi 50 mm, co pozwala na komfor-
towy montaż w odróżnieniu od wersji „oszczęd-
nościowych” rozdzielaczy, dostępnych na rynku  
w niższej cenie, o węższym rozstawie 45 mm. 
Przy tak ciasnym bowiem ustawieniu montaż złą-
czek na poszczególnych obiegach jest utrudnio-
ny, a zamontowanie niektórych siłowników ter-

Firma KISAN była jednym z pionierów na rynku polskim oferującym materiały do ogrzewań podłogowych. 
Bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach, wprowadziła do oferty produkty mające wiele 
udogodnień dla instalatorów ułatwiających montaż instalacji ogrzewania podłogowego.

UDOgODnienia mOntażOwe w PrODUktaCH 
DO Ogrzewań PODłOgOwyCH kisan

Marcin ciuchnowicz

KISAN Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 21, 37-220 Kańczuga

tel. +48 16 649 20 61; 16 649 20 94
office@kisan.pl, www.kisan.pl
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sterowanie 
System sterowania wLM3 umożliwia regulację 
temperatury w pomieszczeniach z ogrzewa-
niami płaszczyznowymi, grzejnikami lub obo-
ma jednocześnie. Sterowanie temperaturą  
w poszczególnych pomieszczeniach odbywa 
się nie tylko poprzez przyporządkowane do po-
mieszczeń elementy wykonawcze (siłowniki).  
w celu optymalizacji działania instalacji grzewczej,  
system wLM3 steruje również pracą źródeł cie-
pła i chłodzenia, pomp obiegowych oraz zawo-
rów mieszających. Daje to znaczącą redukcję  
w zużyciu energii przy utrzymaniu założonego 
poziomu komfortu cieplnego.
w systemie wLM3 termostaty mogą być pod-
łączone do modułów głównych bezprzewodo-
wo lub przewodowo, system może jednocze-
śnie obsługiwać termostaty podłączone na oba 
sposoby. w przypadku podłączenia przewodo-
wego, występuje tam bezpieczne napięcie +5V. 
Termostat należy podłączyć przewodem tylko 
o 2 żyłach, za pomocą którego będzie odczyty-
wany sygnał sterujący, odczyt temperatury i za-
silanie termostatu.
Oprócz klasycznych termostatów z regulacją i od-
czytem temperatury, w ofercie dostępne są też 
termostaty programowalne mające możliwość 
zadania 4 zmian temperatury na dobę, a także 
sterowania całym systemem lub przyporządko-
waną strefą grzewczą.
Moduł główny systemu zapewnia inteligentną 
pracę instalacji grzewczej razem ze wszystkimi jej 
komponentami. Umożliwia niezależną kontrolę  
8 stref grzewczych oraz rozszerzenie o kolejne  
6 stref przez podłączenie modułu rozszerzającego. 
Moduły można łączyć w sieć, co daje możliwość 
rozbudowy systemu do kontroli aż do 1890 stref.
Do zarządzania systemem grzewczym z poziomu 
komputera lub urządzeń mobilnych można rozbu-
dować system o bramkę zdalnego dostępu FMS.

w celu podłączenia systemu wLM3 do nadrzęd-
nych w budynku systemów Building Management 
System, wystarczy ustalić w systemie protokół 
komunikacji na pozycję MODBUS.

Ogrzewanie podłogowe jest dziś bardzo popularnym systemem 
grzewczym. Zastosowanie tego typu ogrzewania nie tylko poprawia 
walory estetyczne wnętrza, ale również zapewnia osiągnięcie 
znacznych oszczędności, a co najważniejsze pozwala uzyskać 
rozkład temperatury w pomieszczeniu najbardziej zbliżony  
do idealnego. Aby zapewnić dokładność i wygodę sterowania, 
a tym samym zwiększyć wydajność i oszczędność systemu 
grzewczego, warto stosować strefowe 
sterowanie ogrzewaniem 
podłogowym.

kOmPLeksOwy system 
sterOwania Ogrzewaniem 
PODłOgOwym Qik

Marcin kurpas

http://www.instalreporter.pl
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system przewodowy
w wersji przewodowej występują regulatory zasi-
lane napięciem 230 V AC dające duże możliwości 
dopasowania do indywidualnych potrzeb – QIK 
HTRS230 oraz QIK HTRP230, jak również regula-
tor manualny QIK HTR230, gdzie zadaną tempe-
raturę można w łatwy sposób ustawić za pomocą 
pokrętła. Najważniejszym elementem w wersji 
przewodowej QIK jest centralna listwa ogrzewa-
nia podłogowego QIK KL06, wyposażona w mo-
duł sterowania pompą QIK PL06, zapewniająca 
proste, pewne i bezpieczne połączenia regula-
torów temperatury z indywidualnymi strefami 
grzewczymi. Listwa QIK KL06 umożliwia podłą-
czenie 6 różnych stref i aż do 24 siłowników na 
pętlach ogrzewania.

Jako dopełnienie systemu oferujemy siłowniki 
termoelektryczne QIK T30NC oraz QIK T28NC 
służące do otwierania i zamykania zaworów  
i wkładek termostatycznych na rozdzielaczach.  

Siłowniki termoelektryczne są dostępne w wer-
sji 230V, w dwóch rozmiarach gwintów M28x1,5 
i M30x1,5. 

Inwestycja w zakup konkretnych produktów zwra-
ca się w zależności od wartości systemu i indy-
widualnych preferencji cieplnych użytkownika 
w czasie od jednego do maksymalnie trzech lat. 
Nowoczesną technologię, nieskomplikowaną ob-
sługę oraz montaż, a także stylowy wygląd gwa-
rantują funkcjonalne produkty marki QIK. Produ-
cent oferuje możliwość dobrania indywidualnego 
systemu sterowania spośród wersji bezprzewo-
dowej oraz przewodowej. Dedykowane algoryt-
my TPI, PwM oraz VP zaimplementowane w regu-
latorach temperatury QIK serii HTR, gwarantują 
użytkownikowi utrzymanie i osiągnięcie zadanej 
temperatury w danym pomieszczeniu. Funkcje 
zapewniają precyzyjne utrzymanie temperatu-
ry oraz zapobiegają przegrzaniu lub wychłodze-
niu pomieszczeń. Ponadto funkcja VP zapewnia 
poprawność działania zaworów, nawet w okre-
sie poza sezonem grzewczym. Uruchamia zawo-
ry raz w tygodniu, aby zapobiec uszkodzeniu lub 
zastaniu zaworu. 

system bezprzewodowy
Decydując się na ogrzewanie bezprzewodowe, 
użytkownik nie martwi się o kłopotliwe remonty, 
jakie zazwyczaj wiążą się z montażem przewo-
dowego systemu sterowania ogrzewaniem – in-
stalacja w systemie bezprzewodowym przebie-
ga całkowicie bezinwazyjnie. Bateryjne regulatory 
bezprzewodowe QIK HTRS-RF oraz QIK HTRP-RF 
to produkty, dzięki którym ogrzewanie podłogo-
we zapewnia dopasowany do indywidualnych 
potrzeb komfort cieplny. Podstawową zaletą re-
gulatorów marki QIK jest możliwość sterowania 
temperaturą w każdym pomieszczeniu osobno  
w celu osiągnięcia optymalnego komfortu cieplne-
go, co wprost przekłada się na wymierne oszczęd-
ności zużycia energii sięgające nawet do 35%. 
Bezprzewodowa listwa sterująca QIK KL08RF za-
pewnia pewne i bezpieczne połączenie regulato-
rów z indywidualnych stref grzewczych. Z listwą 
sterującą QIK KL08RF można połączyć do 8 regu-
latorów temperatury i do 24 siłowników.

www.qik.pl

Wyłączny dystr ybutor marki QIK

www.ik.pl
www.hurtownieinstalacyjne.pl
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różNe koNsTrUkCJe ogrzeWAń 
PoDłogoWyCh

System KAN-therm Tacker – ogrzewanie podło-
gowe wykonywane metodą mokrą. Izolację ter-
miczną i przeciwwilgociową w systemie KAN-
-therm Tacker stanowi styropian wyposażony  
w folię metalizowaną lub laminowaną. Folia peł-
ni także rolę ekranu, który kieruje strumień, od-
dawanego przez rury ciepła lub chłodu do gór-
nej części podłogi. Folia ma nadruk w formie 
siatki o rozstawie 5 cm, co umożliwia sprawne 
układanie rur grzewczych. Rury grzewcze mo-
cowane są do izolacji spinkami tworzywowymi, 

rUry kAN-Therm Pe-rT BlUe Floor

KAN dla wszystkich rodzajów ogrzewania i chło-
dzenia podłogowego dostarcza wysokiej jakości, 
jednorodne rury polietylenowe PE-RT Blue Flo-
or z barierą antydyfuzyjną.
Rury te wytwarzane są z kopolimeru octanowego 
polietylenu o podwyższonej odporności termicz-
nej i o doskonałych właściwościach mechanicz-
nych. Doskonałe właściwości mechaniczne oraz 
elastyczność rur PE-RT Blue Floor zapewniają ła-
twe profilowanie i mocowanie pętli grzewczych. 
KAN oferuje rury PE-RT Blue Floor w najbardziej po-
pularnych średnicach: 12x2, 16x2, 17x2, 18x2, 20x2, 
25x2,5. Poza standardowym pakowaniem (zwoje 

200 m.b.), rury dostarczane są także w długich zwo-
jach pakowanych po 600 m.b. Stosowanie rur PE-RT 
Blue Floor w długich zwojach zapobiega powsta-
waniu dużej ilości krótkich odcinków rur, a układa-
nie pętli grzewczych z wykorzystaniem specjalne-
go, profesjonalnego rozwijaka znacznie zwiększa 
komfort pracy oraz skraca czas realizacji inwestycji.
Dzięki zjawisku pamięci kształtu, w rurach KAN-
-therm PE-RT Blue Floor zminimalizowano nie-
bezpieczeństwo zaślepienia lub powstania prze-
wężenia średnicy rury pod wpływem działania 
dużego obciążenia (pochodzącego np. od obcią-
żonej taczki lub deptania pętli grzewczych przez 
osoby postronne). Rury PE-RT Blue Floor zawsze 
powracają do swojej pierwotnej formy. 

System KAN-therm oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych 
umożliwiających budowę energooszczędnych i trwałych systemów 
wodnego ogrzewania i chłodzenia podłogowego. Daje możliwość 
wykonania praktycznie każdej, nawet najbardziej nietypowej instalacji 
podłogowej, ściennej czy sufitowej, a także instalacji ogrzewania 
powierzchni zewnętrznych. w niniejszym artykule prezentujemy systemy 
przeznaczone do budownictwa mieszkaniowego i ogólnego.

systemy kan-tHerm – z myśLą O wygODzie instaLatOrów

system kan-therm ultraline – Premiera roku 2019

Jedną z nowości firmy KAN w 2019 jest System KAN-therm UltraLine, rozwiązanie o uniwer-
salnym zastosowaniu, gwarantujące pewny montaż bez dodatkowych uszczelnień.
UltraLine to system dla profesjonalistów, w którym wykorzystano zalety bezoringowej kon-
strukcji kształtek, niezawodności połączeń z nasuwaną tuleją oraz możliwość elastycznego 
doboru rodzaju rur. Produkt doskonały pod względem technicznym, charakteryzujący się 
100% szczelnością i wytrzymałością mechaniczną połączeń. Użytkownicy z pewnością doce-
nią go również za możliwość zastosowania aż czterech rodzajów rur do wyboru oraz wygod-
ny i bezpieczny montaż. więcej o Systemie KAN-therm UltraLine w kolejnych wydaniach IR.

http://www.instalreporter.pl
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System jest stosowany w przypadku układania 
ogrzewania i chłodzenia podłogowego w drew-
nianych konstrukcjach stropów, przy systemach 
suchej zabudowy oraz w przypadku układania in-
stalacji ogrzewania i chłodzenia ściennego.

rozDzielACze

Dla poprawnej i równomiernej pracy podłogów-
ki wymagana jest tzw. regulacja hydrauliczna 
wszystkich pętli grzewczych. Podstawowa regu-
lacja instalacji ogrzewania i chłodzenia płaszczy-
znowego polega na wyrównaniu oporów prze-
pływu przez poszczególne wężownice w celu 
osiągnięcia wymaganego rozpływu wody. Regu-
lację taką możemy wykonać za pomocą:
- zaworów regulacyjnych na dolnej belce rozdzie-
laczy serii 51A, 71A,
- zaworów regulacyjno-pomiarowych (przepły-
womierzy) na dolnej belce rozdzielaczy serii 55A, 
75A, N75A i N75E.
- rozdzielacz serii 73A i 77A podłączony bezpośred-
nio do instalacji grzejnikowej stanowi miejscowy 
układ zmieszania. Głowica termostatyczna z ka-
pilarą, pełni rolę zabezpieczenia przed ewentual-

nym wzrostem temperatury, jak również umożli-
wia jej regulację „w dół” od wartości 55°C.
Rozdzielacze do ogrzewania i chłodzenia płasz-
czyznowego należy montować w specjalnych 
szafkach instalacyjnych, które w ofercie KAN są 
dostępne w dwóch podstawowych wersjach: 
natynkowa i podtynkowa. Szafki do ogrzewania 
podłogowego cechują się zwiększonym rozmia-
rem oraz specjalnie dedykowanym miejscem na 
zamocowanie elementów automatyki sterującej. .

AUTomATykA kAN-Therm

Oferta automatyki ogrzewania płaszczyznowe-
go Systemu KAN-therm umożliwia optymaliza-
cję instalacji grzewczej i chłodzącej, w zależności 
od potrzeb konkretnej inwestycji, poprzez zasto-
sowanie odpowiednich urządzeń. Elementy au-
tomatyki ogrzewania i chłodzenia płaszczyzno-
wego systemu KAN-therm występują w dwóch 
wersjach: smart i basic+.

a następnie zalewane płynnym jastrychem. Po 
okresie wiązania, a następnie wygrzewania, na 
jastrychu układa się posadzkę docelową (par-
kiet, terakota itp.).

system kAN-therm Profil. Również ten system 
to ogrzewanie podłogowe wykonywane meto-
dą mokrą. Izolację termiczną i przeciwwilgocio-
wą w systemie stanowi styropian ze specjalnie 
wyprofilowaną warstwą folii tworzywowej tzw. 
wypustkami. Rury mocowane są do styropianu 
poprzez wciskanie ich pomiędzy wypustki, kon-
strukcja styropianu umożliwia stosowanie rur  
o średnicach 16-18 mm, układanych z rozstawem 
5-30 cm (skok co 5 cm).
w ofercie dostępne są styropiany o grubości 30 mm  
i 11 mm oraz styropian o grubości 20 mm (bez 
warstwy folii tworzywowej – wypustki wykona-
ne są w warstwie styropianu). System dostar-
cza także samą folie tworzywową z wypustkami.

system kAN-therm TBs – system suchy. Izola-
cję termiczną w systemie KAN-therm TBS sta-
nowi styropian ze specjalnie profilowaną górną 
warstwą. Profilowanie górnej części styropianu 
umożliwia zamocowanie rury z rozstawem 167, 
250 lub 333 mm. Z uwagi na profilowanie styropia-
nu możliwe jest mocowanie rur o średnicy 16 mm.  
w skład systemu wchodzą także specjalne me-
talowe profile, które wciskane są w wyprofilowa-
ne w styropianie rowki. Po zamocowaniu meta-
lowego profilu w styropianie, montowane są rury 
grzewcze. 
Metalowe profile mają poprzeczne nacięcia umoż-
liwiające regulowanie ich długości poprzez odła-
mywanie poszczególnych segmentów. Po ułoże-
niu płyt TBS i rur, całość przykrywa się folią PE 
dla zabezpieczenia i uniknięcia ewentualnych od-
głosów ruchów termicznych konstrukcji. Następ-
nie układa się płytę kryjącą z suchego jastrychu. KAN sp. z o.o. 

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201

kan@kan-therm.com 
www.kan-therm.com
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ważne dla instalatora

• Bardzo częstym przypadkiem, niekorzystnie wpływają-
cym na trwałość eksploatacyjną posadzki, jest redukcja 
grubości wylewki ponad rurą. Prowadzi to do znaczne-
go osłabienia posadzki i tendencji do jej nadmiernego 
pękania. Aby uzyskać trwałą wylewkę betonową, bez-
względnie trzeba przestrzegać zaleceń co do jej mini-
malnej grubości i pilnować tego podczas jej układania.
• Niezalecane jest również zwiększanie grubości wy-
lewki. Jeżeli w świetle elementów konstrukcyjnych 
wysokość jest za duża, trzeba wcześniej dopilnować, 
by rezerwę wypełniono styropianem, pozostając przy 
grubości wylewki 65-70 mm. w celu ograniczenia wody 
zarobowej i uzyskania dogodnej dla układania konsy-
stencji betonu, zaleca się dodawanie tzw. plastyfika-
torów (BETONKAN lub BETOKAN PLUS). Brak dodat-
ku plastyfikatora do betonu jest ewidentnym błędem 
wykonawczym i powoduje znaczne zwiększenie poro-
watości jastrychu, a to w konsekwencji prowadzi do 
znacznego obniżenia zdolności przewodzenia ciepła 
przez posadzkę oraz jej właściwości mechanicznych.
• Czas wiązania jastrychu wynosi od 21 do 28 dni. Dopiero 
po tym czasie można przystąpić do procesu powolnego 
wygrzewania jastrychu. Oba procesy wymagają, aby bu-
dynek był już wyposażony w okna i drzwi, które umożliwią 
zapewnienie optymalnych warunków pielęgnacji jastry-
chu. Należy bezwzględnie unikać sytuacji uruchamiania 
instalacji tuż po wylaniu jastrychu np. w celu ochrony na-
pełnionej instalacji przed zamarznięciem.
• Z chęci zaoszczędzenia na elementach składowych insta-
lacji ogrzewania podłogowego, „fachowiec” kupuje zwykły 
styropian i kładzie na nim oddzielną warstwę foli aluminio-
wej bądź zwykłej PE. Skutkiem takiego podejścia do spra-
wy jest brak poprawnego, solidnego mocowania rury do 
izolacji termicznej i jej „wstawanie” podczas wykonywania 
wylewek. Jak się okazuje nie każdy instalator wie, że głów-
nym elementem mocującym spinkę nie jest sama izolacja 
(styropian), a warstwa foli trwale przyklejona do izolacji ter-
micznej. To do niej spinka kotwi się podczas próby jej wy-
ciągnięcia, dzięki specjalnie wyprofilowanym wypustkom. 
Tylko oryginalne płyty systemowe np. KAN-therm umożli-
wią montaż trwałego systemu ogrzewania podłogowego.

Przejdź Więcej o automatyce KAN-therm

http://www.instalreporter.pl
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Konstrukcja obydwu grup oparta jest na zawo-
rach termostatycznych, które charakteryzują się 
tym, że automatycznie utrzymują zadaną tem-
peraturę czynnika grzewczego, nie potrzebując 
żadnego zewnętrznego sterowania. Zawory wy-
posażone są w czujnik temperatury, który bardzo 
szybko reaguje na nawet najmniejsze zmiany. Do-
kładność zaworów Ottone wynosi ±2oC. Każdy  
z zaworów wyposażony jest w pokrętło ze skalą, 
gdzie każdej cyfrze przyporządkowana jest od-
powiednia temperatura czynnika grzewczego. 
Co wyróżnia grupy mieszające firmy Ottone spo-
śród innych produktów dostępnych na rynku? 

grupa mieszająca z 3-drogowym zaworem
Zacznijmy od grupy mieszającej opartej na za-
worze mieszającym 3-drogowym. Jako jedyni na 
rynku mamy termometr LCD, który znajduje się 
w górnej części urządzenia i pokazuje użytkow-
nikowi temperaturę wody zmieszanej. Reakcja 
termometru na zmiany temperatury jest niemal 
natychmiastowa. Temperatura płynącego w in-
stalacji medium wyświetlana jest w postaci zie-
lonych cyfr widocznych na pasku. Należy tutaj 
dodać, że termometr nie wymaga żadnego zasi-
lania. Grupa wyposażona jest w zawór o dużym 
współczynniku kv wynoszącym 2,5 m3/h oraz  
w pompę Grundfos UPM3 AUTO o dużej wydaj-
ności 3,3 m3/h i maksymalnej wysokości podno-
szenia 7 m. Grupa ta bezpiecznie może obsłużyć 
około 1200 metrów bieżących rury o średnicy 
16x2 mm przy założeniu, że pojedyncze pętle nie 
będą przekraczać 100 metrów. Elementy grupy 
oprócz pompy wykonane są z mosiądzu pokryte-
go niklem po to, by idealnie pasowały do rozdzie-
laczy Ottone wykonanych ze stali nierdzewnej.

grupa mieszająca z 4-drogowym zaworem
Drugim rozwiązaniem, jakie Ottone ma w swojej 
ofercie, jest grupa pompowa z 4-drogowym za-

worem termostatycznym. Jako jedyni w Polsce 
mamy w tego typu rozwiązaniu współczynnik kv 
zaworu wynoszący 4 m3/h. Dodatkowo grupa wy-
posażona jest w pompę DAB Evosta 2, której mak-
symalna wydajność wynosi aż 3,6 m3/h, a maksy-
malna wysokość podnoszenia – 7 m. Dodatkowo 
pompa ma stopień ochrony IPX5, co czyni ją od-
porną na zachlapania i zalania. Grupa ta może ob-
sługiwać ogrzewanie podłogowe wykonane z rury 
16x2 mm o łącznej długości do 1500 metrów i po-
jedynczych pętli nieprzekraczających 100 metrów.

Obydwie grupy mieszające Ottone zostały zapro-
jektowane tak, aby zmieściły się w szafce o głę-
bokości minimum 12 cm. Zastosowane pompy 
zarówno DAB, jak i Grundfos mają specjalny tryb 
pracy stałociśnieniowej dedykowany dla ogrze-
wania podłogowego. Pozwala on na zmniejsze-
nie przepływu w instalacji przy utrzymaniu sta-
łej wysokości podnoszenia. Taka sytuacja może 

System ogrzewania grzejnikowego oraz płaszczyznowego stosowane 
w jednej instalacji centralnego ogrzewania wymuszają montaż grup 
mieszających obniżających temperaturę czynnika grzewczego. 
Najprostszym i jednocześnie bardzo popularnym rozwiązaniem 
są grupy mieszające termostatyczne przystosowane do montażu 
bezpośrednio do rozdzielacza ogrzewania podłogowego. Firma Ottone 
proponuje dwa modele grup pompowych, które ściśle współpracują  
z rozdzielaczami ze stali nierdzewnej. 

grUPy mieszająCe OttOne 
we współpracy z rozdzielaczami ogrzewania podłogowego

Łuk asz Biernacki

Grupa mieszająca Ottone z termometrem LCD, 
zaworem termostatycznym o kv = 2,5 m3/h, 
pompa Grundfos UPM3

Grupa mieszająca Ottone z zaworem 
termostatycznym o kv = 4 m3/h i pompa  
DAB Evosta 2

Rozdzielacz Ottone ze stali nierdzewnej  
do ogrzewania podłogowego

http://www.instalreporter.pl
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wystąpić w chwili, gdy sterowanie elektroniczne 
zaczyna zamykać część pętli ogrzewania podło-
gowego w pomieszczeniach, gdzie została osią-
gnięta zadana temperatura.

rozdzielacze dedykowane do podłogówki
Jako uzupełnienie całego systemu Ottone oferu-
je dwa typoszeregi rozdzielaczy dedykowanych 
do ogrzewania podłogowego. we współpracy  
z wyżej opisanymi grupami tworzą kompletny 
system dystrybucji czynnika grzewczego. Roz-
dzielacze różnią się między sobą zastosowanymi 
odpowietrznikami – w jednych są automatycz-
ne pokryte chromem, w drugich ręczne. Rozdzie-
lacze wykonane są ze stali nierdzewnej AISI304  
o grubości aż 2 mm. Na belce zasilającej znaj-
dują się przepływomierze o zakresie regulacji 
0-5 l/min wykonane z poliamidu natomiast na 
belce powrotnej wkładki termostatyczne rów-
nież z tego samego materiału. Przepływomierze 
mają wygodny kluczyk do zmiany nastawy oraz 
znacznik ustawionego przepływu. Aby ułatwić 
napełnianie i odpowietrzanie instalacji ogrzewa-
nia podłogowego, co jest niezwykle istotne, Ot-
tone wyposażyło swoje rozdzielacze w specjal-
ne zawory upustowo-napełniające z poliamidu, 
o obrotowej konstrukcji, z wygodnym przyłą-
czem ¾" do podłączenia węża napełniającego. 
Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej oraz nie-
zwykle wytrzymałego tworzywa Ottone udziela 
8-letniej gwarancji na prawidłowe działanie ca-
łego rozdzielacza.

Podsumowując, grupy mieszające w dzisiejszych 
instalacjach to już standard. Stąd też Ottone sta-
ra się cały czas rozwijać ten dział produktowy, 
wprowadzając coraz to nowsze rozwiązania. waż-
ne natomiast jest to, aby były one odpowiednio 
zamontowane i dobrane, dlatego producent ofe-
ruje fachową pomoc i doradztwo w tym zakresie.

Schemat działania grupy OT100113

schemat działania grupy OT100112

bezPłatne webinaria dimPlex  
z PomP ciePła

w ubiegłym roku firma Glen Dimplex Polska 
wprowadziła do programu szkoleń nową formu-
łę – webinaria, czyli warsztaty internetowe pro-
wadzone w formie seminarium. warto korzystać 
z tej formy szkoleń, gdyż do uczestnictwa wy-
starczy komputer, dostęp do internetu i trochę 
wolego czasu. Niewątpliwą zaletą webinariów 

Dimplex jest również to, że są one prowadzone 
całkowicie bezpłatnie. Tematem webinariów 
Dimplex są zagadnienia związane z pompami 
ciepła. Adresowane są do szerokiej grupy od-
biorców, zarówno profesjonalistów, jak i osób, 
które planują wykorzystanie OZE we własnym 
systemie grzewczym lub po prostu chcą zapo-
znać się z tą tematyką.
Zapis wszystkich webinariów Dimplex dostępny 
jest na kanale YouTube.

kraków – mandaty za Palenie węglem

Prawie 600 przeprowadzonych kontroli, 19 odno-
towanych wykroczeń i osiem mandatów karnych 
na łączną kwotę 2,2 tys. zł – to bilans pierwszego 
miesiąca od wejścia w życie zakazu palenia węglem  
i drewnem w Krakowie. Oprócz mandatów straż-
nicy skierowali 10 wniosków o ukaranie do sądu  
i pouczyli jednego sprawcę – informuje Edyta  
Ćwiklik ze Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Za zła-
manie prawa grozi mandat od 20 do 500 zł. w przy-
padku odmowy przyjęcia mandatu i złożenia wnio-

sku do sądu o ukaranie – nawet do 5 tys. zł grzywny.
Uchwałę zakazującą używania paliw stałych do 
ogrzewania w Krakowie przyjął sejmik wojewódz-
twa małopolskiego w połowie stycznia 2016 r.  
Na jej mocy w Krakowie od 1 września 2019 r. 
obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem  
i drewnem. Dotyczy on nie tylko pieców i pale-
nisk węglowych, ale także kominków i ciężkich, 
stacjonarnych grilli. Dopuszczone do stosowania 
są: gaz ziemny lub lekki olej opałowy.
Źródło: samorząd.pap.pl
Więcej

http://www.instalreporter.pl
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pompa ciepła i wieża hydrauliczna z zasobnikiem 
c.w.u. Zestaw ma trzy funkcje – ogrzewania, chłodze-
nia oraz ogrzewania wody i można go stosować za-
równo w nowych, jak i modernizowanych domach. 
STIEBEL ELTRON od lat udoskonala produkty opar-
te na odnawialnych źródeł energii. Pompy cie-
pła to bezpieczne i efektywne rozwiązanie, które  
w ekologiczny sposób pozwala dbać o środowi-
sko naturalne. wszystko po to, aby w jak najwięk-
szym stopniu ograniczać emisję smogu i dbać o ja-
kość powietrza, którym oddychamy każdego dnia. 

To doskonałe rozwiązanie dla instalatorów, któ-
rzy dzięki produktom STIEBEL ELSTRON mogą 
swoim klientom zaoferować nie tylko innowa-
cyjny sposób ogrzewania domu oraz wody,  
a jednoczenie receptę na większą dbałość o śro-
dowisko poprzez likwidację niskiej emisji zanie-
czyszczeń. Można jej dokonać poprzez wymia-
nę starych domowych pieców na nowoczesnej 
systemy grzewcze nie zanieczyszczające powie-
trza – takie jak pompy ciepła STIEBEL ELTRON.

Jesień – czas na pompę ciepła
Początek sezonu grzewczego oznacza koniecz-
ność ogrzewania, a dymiące kominy to nasza co-

dzienność. Do powietrza, którym oddychamy,  
dostaje się zwiększona ilość pyłów PM10 i PM2,5. 
Oddychanie fatalnym powietrzem wpływa ne-
gatywnie na nasze zdrowie. Pyły PM2,5 są drob-
niejsze i bardziej niebezpieczne dla naszego or-
ganizmu od pyłów PM10. Docierają do układu 
oddechowego oraz krwionośnego. Dużo dłużej 
zostają w naszym organizmie. w takiej sytuacji 
wszelkie formy aktywności na wolnym powie-
trzu, szczególnie uprawianie sportu są odradzane.
Bezpośrednie i pośrednie efekty smogu są zatrwa-
żające: wzrost zachorowań na alergię, astmę, cho-
roby kardiologiczne i nowotworowe, obniżenie 
odporności i umieralność człowieka. Pyły prze-

nikają do wody, gleby i roślin. Jemy skażone mię-
so zwierząt, które wzrastały w takim środowisku.

Jakie pakiety można otrzymać 
w promocyjnych cenach? 
Zestawy obejmujące zarówno pompy ciepła po-
wietrze-woda i solanka-woda różnych mocy, tak-
że z opcją wentylacji i rekuperacji oraz chłodze-
nia budynku. Dodatkowo, w każdej grupie pomp 
przygotowano kilka wersji w zakresie pojemności  
i mocy zbiorników. Przykładowo, w promocyjnej ce-
nie można zakupić zestaw umożliwiający ogrzewa-
nie powietrzem w stylu Premium. w skład pakietu 
wchodzi monoblokowa, inwerterowa powietrzna 

Smog to wielki problem w całej Polsce. STIEBEL ELTRON przygotował specjalną promocję dla 
firm montujących urządzenia swojej marki, dzięki której pakiety z pompami ciepła powietrze-
woda i solanka-woda różnych mocy, także z opcją chłodzenia budynku oraz wentylacji i rekuperacji 
można kupić w wyjątkowo korzystnych cenach. 

zatrzymaj smOg ze stiebeL eLtrOn
Skorzystaj z wyjątkowej oferty STOP SMOG

w ramach STOP 
SMOG dla insta-
latorów przygo-
towano szereg 
kompletnych pa-
kietów. Zostały 
tak ułożone, aby 
można było je  

w prosty sposób zastosować i korzystać z ich wszystkich 
zalet zarówno w starym, jak i w nowym budownictwie. 
Dzięki znakomitej wydajności, wysokiej jakości i bar-
dzo dobremu stosunkowi jakości do ceny, oferta STOP 
SMOG od STIEBEL ELTRON to jednorazowa inwesty-
cja, dzięki której można zyskiwać przez lata. 

stoP smog dla instalatora

montujesz nasze urządzenia?
Tak prosto jeszcze nie było! Przygotowaliśmy  
dla Ciebie specjalną ofertę. 
Zaloguj się

Dołącz do nas teraz
Korzystaj z wyjątkowych promocji, ofert i narzędzi. 
Zarejestruj się jako nowy Instalator (zakładka  
„Nie mam jeszcze numeru Klienta”)

PrzeJDŹ NA sTroNę PromoCJi

Promocja STOP SMOG

Pakiety z pompami ciepła 
i wentylacją z rekuperacją 
do domów jednorodzinnych

Oferta specjalna dla Instalatora

http://www.instalreporter.pl
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/aktualnosci/stop_smog.html?ol=login
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/formularze/rejestracja.html
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/formularze/rejestracja.html
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/formularze/rejestracja.html
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/aktualnosci/stop_smog.html
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Instalsystem 5 – PoDsTAWoWe Cele 
orAz zAłożeNiA koNCePCyJNe

Tworzeniu koncepcji InstalSystem 5 przyświeca-
ły następujące podstawowe cele:
· polepszenie ergonomii pracy,
· automatyzacja procesu projektowania, a przez 
to skrócenie najbardziej czasochłonnych etapów 
realizacji projektu,
· nowe obszary zastosowania aplikacji (nowe typy 
instalacji),
· rozbudowa bibliotek o nowe typy elementów  
i urządzeń do budowy instalacji,
· integracja z BIM,
· lepsze wsparcie pracy projektanta.

Ulepszona ergonomia pracy
Sprzedawcy (w tym producenci oprogramowa-
nia) chcąc przykuć uwagę potencjalnego klienta, 
prześcigają się w liczbie popularnych i efektow-
nych haseł. Niestety równie często po zapozna-
niu się z produktem okazuje się, że pod danym 
hasłem kryje się niewielka wartość użytkowa,  
a rzeczywistość całkowicie rozminęła się z re-
klamą. Przykładowo, na rynku znajdziemy wie-
le programów, które (hasłowo) służą do pro-
jektowania instalacji ogrzewania podłogowego.  

instaLsystem 5 – nOwa jakOść PrOjektOwania instaLaCji

1  Interfejs użytkownika wraz z oknem edycji 2D → ZOBACZ OBRAZ w NAJLEPSZEJ JAKOŚCI

2  Automatycznie generowane rozwinięcie instalacji (moduł w ukończeniu, planowana publikacja 
– jesień 2019) → ZOBACZ OBRAZ w NAJLEPSZEJ JAKOŚCI

obejrzyj filmy prezentujące 
wybrane narzędzia/funkcje 
programu

Tworząc pakiet InstalSystem 5 – nową generację oprogramowania 
dla projektantów branży sanitarnej, wykorzystaliśmy ponad 20-letnie 
doświadczenie ze współpracy z projektantami oraz producentami 
systemów i urządzeń sanitarnych. Setki pomysłów i postulatów, 
zgłoszonych przez użytkowników poprzedniej generacji pakietu 
InstalSystem 4, posłużyło nam do stworzenia ulepszonej koncepcji 
projektowania i przeniesienia jej na konkretnej moduły, funkcje i narzędzia. 
Tym sposobem stworzyliśmy rewolucyjne narzędzie, które wyznacza nową 
jakość na rynku oprogramowania inżynierskiego. Niniejszym artykułem 
chcielibyśmy zapoczątkować serię publikacji nt. InstalSystem 5.  
Artykuł pokrótce przybliży kluczowe nowości w pakiecie InstalSystem 5, 
podkreślając realne korzyści wynikające z jego użytkowania. w kolejnych 
artykułach najważniejsze nowości zostaną przedstawione bardziej 
szczegółowo, z prezentacją konkretnych modułów, narzędzi i funkcji.

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/10/Rys.1.pdf
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/10/Rys.2.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL49mUVq-0IUAIGy758kXN4XxN_pqdWZ67
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Jednak wykonanie analogicznego projektu w nich 
może drastycznie różnić się w czasie, w łatwości 
wprowadzenia korekt, w jakości i kompletności do-
kumentacji. Ergonomia pracy to jeden z aspektów 
najczęściej niedocenianych, a mający największy 
wpływ na komfort i szybkość pracy. większość tzw. 
ścieżek projektowych została w InstalSystem 5 po-
nownie przeanalizowana i zoptymalizowana, przeno-
sząc ergonomię i komfort pracy na wyższy poziom.

Automatyzacja przyspiesza pracę
Poprzez stworzenie „inteligentnych” automa-
tów możliwe stało się wyręczenie projektan-
ta w czynnościach projektowych, której do tej 
pory wymagały najwięcej czasu. 
Poczynając od etapu tworzenia struktury bu-
dynku, przez wyznaczenie obciążenia cieplne-
go, zaprojektowanie instalacji, po przygotowanie 
rysunkowej i tabelarycznej dokumentacji pro-
jektowej. Dzięki innowacyjnym narzędziom au-
tomatyzującym niektóre czynności projektowe  

sumaryczny czas realizacji projektu został dia-
metralnie zredukowany. 

Nowe obszary zastosowania aplikacji
Zmieniający się klimat sprawił, że potrzeba chło-
dzenia budynków komercyjnych i biurowych stała 
się powszechna, nie tylko w sezonie letnim. Do-
minujące dotąd chłodzenie konwekcyjne coraz 
częściej wspomagane lub wypierane jest przez 
radiacyjne systemy chłodzenia płaszczyznowego.
Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest nowy 
moduł Systemy chłodnicze, umożliwiający za-
projektowanie zarówno płaszczyznowej, jak  
i konwekcyjnej instalacji chłodniczej. w zakresie 
systemów płaszczyznowych możliwe jest zasto-
sowanie standardowych (mokrych lub prefabry-
kowanych suchych) systemów, jak i paneli grzew-
czo-chłodzących (sufitowych i ściennych). 

Nowe urządzenia i elementy instalacji
Zabiegi mające na celu zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych wymuszają na producentach oraz 
wykonawcach instalacji stosowanie coraz bardziej 
efektywnych systemów instalacyjnych. w odpowie-
dzi biblioteki pakietu InstalSystem 5 zostały wzboga-
cone o nowe elementy, m.in.: stacje mieszkaniowe, 
panele sufitowe i ścienne, podwieszane promienniki 
stalowe. Nowe elementy są kompleksowo uwzględ-
niane w obliczeniach cieplnych i hydraulicznych oraz 
zestawiane, dzięki czemu projektant może sprostać 
coraz bardziej zróżnicowanym wymogom inwestora.

Bim
Jesteśmy świadkami i uczestnikami kolejnej re-
wolucji (poprzednia dotyczyła wdrożenia opro-
gramowania CAD/CAE) w metodyce prowadzenia 
procesu projektowego, wykonawczego i dalszej 
eksploatacji budynku. wdrożenie BIM na polskim 
rynku przebiega powoli, a przyczyn można upatry-
wać w wielu aspektach, od problemów w dostęp-
ności modeli budynków BIM, przez brak lub wy-
sokie koszty narzędzi, po problemy z wdrożeniem  

metodyki i koordynacją pracy wszystkich uczest-
ników procesu. Pojawiają się również głosy, że 
BIM jest dobry dla dużych obiektów, a dla mniej-
szych jeszcze długo dominować będą podkłady 
DwG/DXF i narzędzia CAD/CAE. Prawdopodob-
nie potrzeba jeszcze kilku lat, nim standard BIM 
będzie realnie i powszechnie stosowany.
Pakiet InstalSystem 5 jest przygotowany na te zmia-
ny i będzie na bieżąco rozwijany w kierunku co-
raz lepszej integracji z BIM. Aktualnie umożliwia 
wczytanie modelu w zakresie struktury budynku  
z jednego z ogólnych formatów BIM (gbXML lub IFC). 
Prowadzone są również prace, których efektem  
będzie możliwość eksportu modelu instalacji 
utworzonej w InstalSystem 5 do formatów BIM.

Wsparcie pracy projektanta – Helpsystem 
i filmy na youTube
Od wielu lat inżynierowie z działu wsparcia 
technicznego InstalSoft pomagają projektan-
tom w rozwiązywaniu problemów napotkanych  

3  Przykładowa instalacja chłodzenia z wykorzystaniem prefabrykowanych paneli sufitowych 
→ ZOBACZ OBRAZ w NAJLEPSZEJ JAKOŚCI

4  Instalacja ze stacjami mieszkaniowymi zaopatrującymi w ciepło wymiennik c.w.u. oraz 
mieszkaniową instalacją c.o. → ZOBACZ OBRAZ w NAJLEPSZEJ JAKOŚCI

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/10/Rys.3.pdf
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/10/Rys.4.pdf
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podczas codziennej pracy projektowej. Odpowia-
dają na pytania dotyczące samych programów, 
ale też niejednokrotnie, dzięki dużemu doświad-

czeniu i wiedzy inżynierskiej, wykraczają w pora-
dach poza ramy programu, poruszając również 
aspekty dotyczące wykonania samej instalacji.

Uzupełnieniem bezpośredniego wsparcia tech-
nicznego jest nowy serwis pomocy dla pakietu 
InstalSystem 5 – HelpSystem – zawierający lekcje, 
instrukcje użycia funkcji/narzędzi, opisy typo-
wych problemów i przykładowe projekty. Artyku-
ły szkoleniowe wzbogacone są krótkimi filmami 
oraz zrzutami z ekranu programu, co czyni naukę 
łatwiejszą i przyjemniejszą. Jednocześnie stale 
rozwijana biblioteka filmów instruktażowych do-
stępna jest na YouTube. Obydwa te serwisy są ze 
sobą powiązane, aby ułatwić użytkownikowi po-
ruszanie się pomiędzy nimi.

PoDsUmoWANie

Zbudowanie pakietu InstalSystem 5 na zupełnie 
nowych komponentach i w nowej technologii 
umożliwi jego ciągły i wielokierunkowy rozwój. In-
formacje o aktualnie dostępnej wersji i modułach 
obliczeniowych pakietu InstalSystem 5 można  

znaleźć na www.instalsoft.com. Zachęcamy do 
pobrania bezpłatnej wersji próbnej i podziele-
nia się z nami opinią nt. programu i oczekiwań, 
co do jego dalszego rozwoju. 
Zachęcamy również do udziału w cyklicznie or-
ganizowanych bezpłatnych prezentacjach on-line  
pakietu InstalSystem 5 (informacje o terminach 
dostępne są na www.instalsoft.com).

5  Przykładowy projekt instalacji ogrzewania podłogowego na modelu budynku zaimportowanym 
z pliku IFC → ZOBACZ OBRAZ w NAJLEPSZEJ JAKOŚCI

6  Przykładowy artykuł pomocy HelpSystem → ZOBACZ OBRAZ w NAJLEPSZEJ JAKOŚCI
www.instalsoft.com/pl
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7  Podwieszane promienniki stalowe → ZOBACZ OBRAZ w NAJLEPSZEJ JAKOŚCI

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/10/Rys.5.pdf
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sTeroWNik PogoDoWy – korzysTNieJszy 
sPosóB regUlACJi, PoD WArUNkiem 
oDPoWieDNiego UsTAWieNiA 

Jednym z ważniejszych elementów instala-
cji grzewczej jest sterownik. Zarządza on pra-
cą źródła ciepła i poszczególnych obiegów 
grzewczych tak, by uzyskać odpowiedni po-
ziom komfortu cieplnego w budynku, a jed-
nocześnie osiągnąć jak najwyższą sprawność 

źródła ciepła, a przez to najniższe koszty eks-
ploatacji. Funkcje te najlepiej wypełniają ste-
rowniki pogodowe. Dostosowują one parame-
try pracy instalacji do warunków zewnętrznych. 
Dzięki temu kocioł czy pompa ciepła pracuje 
z niską temperaturą zasilania, a przez to i wy-
soką sprawnością. 
Brzmi to bardzo dobrze, ale w praktyce wielu 
użytkowników nie zna zasady działania tego typu 
urządzeń i wiele sytuacji jest dla nich nowością.  

Choćby to, że we współpracy z termostatem po-
kojowym grzejniki były raz gorące, raz zimne,  
a teraz mogą być przez długi czas letnie. Ten i inne 
objawy mogą niepokoić użytkowników i skutko-
wać potrzebą ponownej wizyty wykonawcy i wy-
jaśnienia zasady działania systemu. Chcąc tego 
uniknąć, warto od razu przekazać podstawowe 
informacje na temat pracy sterownika i poinstru-
ować użytkownika, w jaki sposób można osią-
gnąć najkorzystniejsze efekty.

Cel DosTArCzANiA CiePłA Do BUDyNkU

Chcąc przybliżyć użytkownikowi zasadę działa-
nia sterownika zacznijmy od zwrócenia uwagi na 
cel pracy instalacji grzewczej. w oczach miesz-
kańców domu jej rolą jest oczywiście utrzymanie 
stabilnej i komfortowej temperatury wewnątrz 
budynku. w sensie fizycznym jest to możliwe tyl-
ko wtedy, gdy system grzewczy, w sposób ciągły, 
dostarcza do wnętrza budynku tyle energii, ile 
dom traci do otoczenia. Jeśli te dwa strumienie 
energii będą sobie równe wówczas istnieje możli-
wość uzyskania stabilnej temperatury wewnętrz-
nej (rys. 1). Zadanie wydaje się proste, ale w jaki 
sposób mierzyć zmiany strat ciepła i jak daw-
kować energię dostarczaną do pomieszczenia?

JAk reJesTroWAć zmiANy WArTośCi sTrAT 
CiePłA Do oToCzeNiA?

wartość strat ciepła z budynku na drodze przenika-
nia zależy od powierzchni przegród zewnętrznych 
(ścian, dachu, okien, 
drzwi, itd.), średniego 
współczynnika przeni-
kania tychże przegród 
oraz różnicy między 
temperaturą wewnętrz-
ną a zewnętrzną. 

ΦT = Uśr ∙ A ∙ (twew − tzew)

w trakcie eksploata-
cji budynku nie zmie-
nia się oczywiście po-
wierzchnia przegród, 
ich parametry izolacyj-
ne są również w przy-
bliżeniu stałe, podob-
nie jak temperatura, 

eRELAX - inteligentny regulator pogodowy  
do zastosowania w domach jednorodzinnych

1  Jeśli ilość energii Q 
dostarczanej do budynku 
będzie równa stratom 
ciepła Φ, wówczas 
temperatura wewnętrzna 
będzie stała

w momencie „przekazywania” gotowej instalacji grzewczej w domu 
jednorodzinnym inwestorowi warto poświęcić kilka chwil i wyjaśnić 
mu zasady sterowania temperaturą wewnętrzną, szczególnie jeśli 
za utrzymanie komfortu odpowiedzialny jest regulator pogodowy. 
Dobrze jeśli przekażemy mu pewną dawkę wiedzy na temat 
akumulacyjności cieplnej obiektu, dostarczania i dystrybucji energii, 
czy nawet krzywej grzewczej. Unikniemy tym samym telefonów,  
że np. w okresach przejściowych mimo załączonego ogrzewania  
ma on chłodno wewnątrz. Niniejszy artykuł stanowi swoisty 
poradnik dla instalatora w rozmowie z inwestorem na temat istoty 
regulacji pogodowej, ale też vademecum tej wiedzy dla wykonawcy.

sterOwniki POgODOwe  
w rękU… UżytkOwnika
Uruchomienie i przekazanie instalacji grzewczej 
użytkownikowi, czyli jak uniknąć nieporozumień?

stefan żuchowski
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odpowiednią dla danej instalacji. Od tej pory 
sterownik cały czas rejestruje zmiany tempera-
tury zewnętrznej i płynnie reguluje temperaturę 
wody zasilającej instalację. Dzięki temu ilość pro-
dukowanej energii będzie równa stratom ciepła 
do otoczenia, co pozwoli utrzymać temperatu-
rę wewnętrzną na stałym poziomie. Oczywiście 
jest to możliwe tylko wtedy, gdy wybraliśmy (cza-
sem algorytm sterownika wybrał) odpowiednią 
krzywą grzewczą. 

JAk zNAleŹć Tę WłAśCiWą krzyWą 
grzeWCzą?

w optymalnym przypadku projektant instalacji 
podejmuje decyzję o tym, dla jakich parametrów 
dobierze grzejniki lub rozstaw rur instalacji pod-
łogowej. Przyjęte przez projektanta temperatu-
ry pozwolą w prosty sposób ustalić odpowied-
nią kształt krzywej. 

w tym celu wystarczy odnaleźć zakładaną przez 
projektanta temperaturę zasilania dla oblicze-
niowej temperatury zewnętrznej w danej stre-
fie. Przykładowo, jeśli projektant wybierał grzej-
niki dla temperatury zasilania 70°C dla strefy III, 
w której zewnętrzna temperatura obliczeniowa 
wynosi -20°C, wówczas należy nanieść ten punkt 
na wykres rodziny krzywych grzewczych i wybrać 
najbliższą krzywą. Przykładowo dla na pokaza-
nych na rysunku 2 wykresach będzie to krzywa 
nr E3 lub 5 lub 1,1 (w zależności od sterownika).

Co zroBić, gDy Nie DysPoNUJemy 
ProJekTem?

Bardzo często nie mamy do dyspozycji projektu in-
stalacji grzewczej, z którego moglibyśmy uzyskać 
informację o tym, dla jakich parametrów została 
ona zaprojektowana. w takim przypadku pozosta-
je nam wykonanie kilku prób i kolejnych przybliżeń.  

którą chcemy utrzymywać w domu. Jedynym 
parametrem, który ulega ciągłym wahaniom jest 
temperatura zewnętrzna. To ona zatem, a przede 
wszystkim jej zmiany dają informację o tym, czy 
straty ciepła budynku rosną czy maleją. 
Analogiczna sytuacja występuje w przypadku 
strat ciepła na potrzeby wentylacji pomieszczeń. 
Ich wartość, pomijając niewielkie wahania gę-
stości i ciepła właściwego, zależy od strumienia 
powietrza wentylacyjnego (Vi) oraz temperatu-
ry wewnętrznej i zewnętrznej. 

ΦV = 0,34 ∙ Vi ∙ (twew − tzew)

w przypadku stałego strumienia powietrza wen-
tylacyjnego i stałej temperatury wewnętrznej ob-
razem zmieniających się strat ciepła są zmiany 
wartości temperatury zewnętrznej. Sterownik 
pogodowy rejestruje więc zmiany strat ciepła 
budynku poprzez śledzenie zmian temperatu-
ry zewnętrznej.

W JAki sPosóB DAWkoWAć ilość eNergii 
PrzekAzyWANeJ Do iNsTAlACJi? 

Ilość energii dostarczanej do instalacji zależy od 
przepływu wody w instalacji, pojemności ciepl-
nej wody czyli ciepła właściwego oraz różnicy 
między temperaturą zasilania a temperaturą po-
wrotu z instalacji. 
Q = m ∙ Cp∙ (tzas − tpow)

w stabilnych warunkach przepływ wody (m) i cie-
pło właściwe (Cp) są w przybliżeniu stałe. Tempe-
ratura powrotu zawsze podąża za temperaturą 
zasilania. widać więc wyraźnie, że zmieniając tem-
peraturę wody na zasilaniu instalacji, zmienimy też 
ilość energii docierającej do odbiorników. Mamy 
więc możliwość dostosować ilość energii dostar-
czanej do pomieszczeń do strat ciepła z budynku.  

Dzięki temu uzyskamy stałą temperaturę we-
wnętrzną. Jak jednak zautomatyzować ten pro-
ces? w jaki sposób powiązać pomiar strat z pro-
dukcją energii?

Q = ΦT + ΦV 

wiemy już, że obrazem zmieniających się strat 
ciepła są zmiany temperatury zewnętrznej, a na 
ilość energii dostarczanej do pomieszczeń decy-
dujący wpływ ma temperatura zasilania. Powią-
zanie tych dwóch parametrów pozwala na au-
tomatyczną regulację pracy systemu. Graficzną 
prezentacją tej zależności jest tzw. krzywa grzew-
cza. Przykładowe wykresy krzywych grzewczych 
dla różnych rodzajów sterowników przedstawiono 
na rysunku 2. Na osi pionowej znajduje się tem-
peratura zasilania, a na osi poziomej temperatura 
zewnętrzna. Spośród widocznej na każdym wy-
kresie rodziny krzywych grzewczych wybieramy  

2  Przykładowe wykresy krzywych grzewczych dla różnych sterowników
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Powinniśmy wstępnie ustawić krzywą adekwat-
ną dla danego rodzaju odbiorników, np. krzywą, 
która kończy się temperaturą 50-70°C dla grzej-
ników czy 30-40°C dla instalacji płaszczyzno-
wej i poczekać co najmniej dzień, dwa na efekty 
pracy systemu. Jeśli w pomieszczeniach ustali 
się temperatura wyższa od oczekiwanej, wów-
czas oznacza to, że system grzewczy dostarcza 
do budynku zbyt dużo energii. Powinniśmy ob-
niżyć krzywą i odczekać kolejny dzień lub dwa.  
I odwrotnie, jeśli temperatura w pomieszczeniach 
jest zbyt niska, wówczas oznacza to, że dostar-
czamy zbyt mało energii i należy podnieść krzy-
wą grzewczą. Z reguły po dwóch trzech próbach 
uda nam się ustawić taką krzywą grzewczą, któ-
ra zapewnia stabilną temperaturę wewnętrzną 
na wymaganym poziomie. 

Dodatkowe wskazówki:
• Ważne, by weryfikacji/doboru krzywej grzew-
czej dokonywać przy względnie niskiej tempera-
turze zewnętrznej, np. w okolicach 0-5°C lub niż-
szej. Zredukujemy wówczas wpływ zysków ciepła. 
• W tym okresie nie zmieniajmy również zadanej 
temperatury wewnętrznej. System powinien pra-
cować wg jednej zadanej temperatury, np. 20°C.

PrzyDATNA FUNkCJA – ADAPTACJA 
krzyWeJ grzeWCzeJ

Część sterowników ma wbudowane funkcje uła-
twiające uruchomienie systemu i dopasowanie 
urządzenia do charakterystyki instalacji. Jedną 
z takich funkcji jest adaptacja krzywej grzewczej. 
Jest to mechanizm automatycznej weryfikacji  

3 Rysunek przedstawia przykładowy wykres krzywej grzewczej i jej automatyczne przesunięcie  
(tu podwyższenie) w przypadku zmiany zadanej temperatury pokojowej. Linią ciągłą zaznaczono 
krzywą dla zadanej temperatury wewnętrznej 20°C. w przypadku podniesienia zadanej temperatury 
do 22°C krzywa przesuwa się równolegle ku górze. Od tej pory system pracuje z wyższą temperaturą 
zasilania i dostarcza więcej energii do pomieszczeń. Przykładowo dla temperatury -15°C system 
będzie pracował z temperaturą zasilania około 45°C zamiast dotychczasowych 40°C

Komfort 
radosnych 
chwil

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

Komfort w moim domu

tylko 32 dB(A)
cicha  

jak szept

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

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

Więcej na www.vaillant.pl
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i dostosowania ustawionej wstępnie krzywej 
grzewczej. w celu skorzystania z tej funkcji nie-
zbędny jest montaż sterownika w pomieszcze-
niu referencyjnym. Ewentualne głowice termo-
statyczne w tym pomieszczeniu powinny być 
ustawione na maksymalną temperaturę, by ste-
rownik mógł rejestrować rzeczywiste efekty pra-
cy regulacji pogodowej. w miarę upływu czasu 
sterownik będzie porównywał zmierzoną tem-
peraturę wewnętrzną z wartością zadaną i na 
tej podstawie korygował wartość krzywej grzew-
czej. Finalnie znajdzie on krzywą o odpowied-
nim nachyleniu. Chcąc skrócić proces adaptacji,  
z pewnością warto wstępnie ustawić krzywą ade-
kwatną do zastosowanego rodzaju odbiorników  
w pomieszczeniu. 
Po (ręcznym czy automatycznym) wyznaczeniu 
odpowiedniej krzywej grzewczej użytkownicy 
mogą już swobodnie korzystać ze sterownika. 
Możliwe jest swobodne różnicowanie zadanej 
temperatury wewnętrznej dla poszczególnych 
pór dnia i wybór zakresu godzin, w których mają 
obowiązywać poszczególne temperatury. 

różne pory dnia, różna temperatura 
wewnętrzna a praca sterownika
Na tym etapie wiele osób zastanawia się nad 
tym, w jaki sposób zmiana zadanej temperatu-
ry pokojowej przekłada się na pracę sterownika? 
w jaki sposób jest on w stanie osiągnąć odpo-
wiednią temperaturę w pomieszczeniach miesz-
kalnych mimo, że sam sterownik często znajdu-
je się w kotłowni? 
Otóż regulacja temperatury wewnętrznej jest re-
alizowana poprzez proporcjonalne, równoległe 
przesunięcie krzywej grzewczej. 
Podniesienie przez użytkownika zadanej tem-
peratury w pomieszczeniu powoduje przesunię-
cie krzywej grzewczej w górę. Oznacza to wzrost 
temperatury wody w instalacji, wzrost ilości  

energii dostarczanej do pomieszczeń, a przez to 
i późniejszy wzrost temperatury powietrza w po-
mieszczeniu. 
Obniżenie zadanej temperatury w pomieszcze-
niu powoduje oczywiście równoległe przesu-
nięcie krzywej w dół, co oznacza spadek tem-
peratury, spadek ilości energii dostarczanej do 
pomieszczeń i finalnie obniżenie temperatury 
wewnętrznej. 
w celu dokonania zmiany temperatury nie musi-
my manipulować przy wartości krzywej. wystar-
czy zmieniać zadaną temperaturę wewnętrzną 
lub zaprogramować sterownik tak, by w wybra-
nych godzinach dążył do osiągnięcia temperatury 
„dziennej”, a w pozostałych „nocnej”. Oczywiście 
decydując się na konkretne wartości tempera-
tury, miejmy na uwadze to, że budynek cechuje 
się określoną bezwładnością. Sterownik pozwala  
z reguły obniżyć zadaną temperaturę w okresie 
nocnym nawet o 10 K, ale to oczywiście nie spo-
woduje, że temperatura rzeczywiście spadnie  
o 10 K. System drastycznie zredukuje ilość ener-
gii dostarczanej do pomieszczeń, ale konstrukcja 
budynku zadziała w tym przypadku, jak maga-
zyn i spowolni spadek temperatury wewnętrznej. 

sterowniki pogodowe pozwalają po-
łączyć stabilne i komfortowe warunki 
wewnętrzne z najwyższą sprawnością 
źródła ciepła, kotła kondensacyjnego 
czy pompy ciepła. osiągnięcie tego 
celu jest możliwe pod warunkiem do-
stosowania głównych parametrów pra-
cy sterownika do charakterystyki in-
stalacji. Bardzo pomocny jest na tym 
etapie szczegółowy projekt instalacji, 
który dostarcza niezbędne informacje. 
W każdym przypadku warto zapoznać 
użytkownika instalacji z zasadą dzia-
łania systemu, by posiadał podstawo-
we informacje w tym zakresie i mógł 
w pełni z niego korzystać.

Viessmann Sp. z o.o. | 53-015 Wrocław, al. Karkonoska 65 | tel. 801 00 2345

Ogrzewanie jutra dostępne już dziś – nowa generacja 
gazowych kotłów kondensacyjnych Vitodens to:

 _ Oszczędność kosztów ogrzewania oraz znacznie obniżona 
emisja CO2 w porównaniu z większością starych urządzeń

 _ Trwały wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej najwyższej 
jakości zapewnia 98-procentową wydajność

 _ Zdalne sterowanie za pomocą urządzeń mobilnych 
dla większego komfortu i wydajności ogrzewania

Odkryj nową generację kotłów u Twojego Instalatora  
lub na stronie www.czystamoc.pl
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Dzięki temu wiele napraw można wykonać już 
przy pierwszej wizycie serwisu.
Zasada działania nowych urządzeń nie zmieniła się  
w stosunku do poprzedniej wersji. Ekotechnolo-
gia zapewnia niską emisję tlenków azotu. Prze-
budowany został palnik. Zwiększono jego po-

wierzchnię, wydłużono dysze doprowadzające 
paliwo – mieszankę powietrza i gazu, przez co 
uzyskano bardzo stabilny i jednorodny płomień. 
Żeby dodatkowo obniżyć temperaturę płomie-
nia, palnik jest chłodzony wodą. Przepływająca 
woda odbiera część energii cieplnej z palnika 
jednocześnie podgrzewając się. Niższa tempe-
ratura płomienia to niższa emisja tlenków azo-
tu. Urządzenia Junkers Hydro mają znacząco 
niższe emisje NOx niż określone w dyrektywie 
ErP. Mniejsza emisja to mniej zanieczyszczeń i 
zdrowsze powietrze. 

Design Junkers Hydro 4000 nawiązuje do nowa-
torskiej linii kotłów Bosch Condens 9000i. Biała 
obudowa, zaokrąglone narożniki oraz czarny sy-
metrycznie rozplanowany panel sterowania wy-
posażony w dwa ergonomiczne pokrętła sprawia, 
że regulacja urządzenia jest prosta i intuicyjna. 

Poprawiona ergonomia jeszcze bardziej ułatwia 
sterowanie urządzeniem, dzięki czemu urządze-
nie jest trwałe i niezawodne. Czytelny panel LCD 
informuje o aktualnej temperaturze przepływa-
jącej wody lub w przypadku awarii – wyświetla 
kody błędów. Pozwala to na szybką diagnostykę.  

Nowoczesne podgrzewacze Junkers-Bosch to szeroka gama urządzeń, które spełnią oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających klientów. wszystkie urządzenia są zgodne z wymaganiami dyrektywy ErP.  
Nowa seria gazowych przepływowych podgrzewaczy wody Junkers Hydro 4000 to przede wszystkim  
design, uznana jakość, bezpieczeństwo, oszczędna praca i technologia w służbie środowiska. 

nOwa Linia gazOwyCH PrzePływOwyCH 
PODgrzewaCzy wODy jUnkers-bOsCH
wybierz lidera

Przepływowe podgrzewacze to spraw-
dzona technologia, którą Junkers-Bosch 
rozwija i ulepsza od ponad 100 lat. Tech-
nologia i zasady działania są dobrze 
znane instalatorom i użytkownikom. 
Wysoka jakość i bezawaryjność została 
potwierdzona licznymi nagrodami. Na 
dowód tego Junkers-Bosch udziela na-
wet do 5 lat gwarancji na gazowe prze-
pływowe podgrzewacze wody. gwa-
rancja podstawowa, która wynosi 24 
miesiące może zostać przedłużona na 
kolejne lata z zachowaniem określonych 
warunków i wymagań opisanych szcze-
gółowo w regulaminie. Najważniejszym 
warunkiem udzielenia tak długiej gwa-
rancji jest regularne wykonywanie prze-
glądów technicznych urządzenia. 
5 lat gwarancji to:
- brak niespodziewanych usterek,
- większe bezpieczeństwo,
- mniejsze koszty eksploatacji,
- wyższy komfort użytkowania,
- minimum formalności – wszystkim zaj-
muje się serwisant wykonujący prze-
gląd.

http://www.instalreporter.pl
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ny i cichy start. Energia elektryczna potrzebna do 
uruchomienia zapłonu czerpana jest z dwóch ba-
terii. w momencie poboru wody w pierwszej ko-
lejności zapalany jest płomyk pilot, a następnie 
od niego cały palnik – unikając przy tym efektu 
„wybuchu” i zapewniając delikatny start urządze-
nia. Junkers Hydro 4200 może być w wersji z wy-
świetlaczem LCD lub bez. Dostępne wydajności 
urządzeń to 9 i 10 l/min. w IV kwartale 2019 do-
stępne będą urządzenia o wydajności 14 l/min 
przeznaczone dla osób, które potrzebują jesz-
cze większego komfortu. 
Dla tych, którzy oczekują jeszcze większych 
oszczędności i wygody użytkowania dostęp-
ny jest model Junkers hydro 4300 wyposażo-
ny w automatyczny zapłon z hydrogeneratora. 
Urządzenie nie potrzebuje baterii do uruchomie-
nia palnika. Niezbędną energię do wytworzenia 
iskry czerpie z hydro turbiny, która jest napędza-
na przepływającą wodą. wszystkie modele serii 
4300 wyposażono w wyświetlacz LCD. Dostęp-
na wydajność urządzeń to 10 l/min. w IV kwar-
tale 2019 dostępne będą urządzenia o wydajno-
ści 14 l/min.

Rynek gazowych przepływowych podgrzewaczy 
wody to głównie rynek wymian. Konstruktorzy 
Junkers Hydro pomyśleli również o tym. Urządze-
nia zostały zaprojektowane tak, żeby umożliwić 
łatwą i szybką wymianę 1:1. wszystkie przyłącza 
oraz uchwyty mocujące zostały rozmieszczone  
w tych samych miejscach co w poprzedniej wersji. 
Nie ma konieczności przerabiania instalacji czy 
mocowania uchwytów w innych miejscach. wy-
starczy zdemontować stare urządzenie i na jego 
miejscu powiesić nowe. Docenią to użytkowni-
cy, którzy nie będą musieli dodatkowo remon-
tować łazienki oraz instalatorzy, którzy szybko  
i łatwo dokonają wymiany. Baterie i wężyki nie-
zbędne do podłączenia urządzenia dostarczane 
są w komplecie. 
Bezpieczeństwo to dla firmy Junkers-Bosch 
sprawa kluczowa. Urządzenia zostały wypo-
sażone w szereg czujników bezpieczeństwa, 
które kontrolują aktualne parametry pracy  
i w razie zaistnienia niebezpiecznej sytuacji 

wyłączają urządzenie. Użytkownik może czuć 
się komfortowo i bezpiecznie. 
Urządzenie wyposażono w standardowy czujnik 
zaniku ciągu kominowego. Dodatkowo zamon-
towano czujnik wypływu spalin do pomieszcze-
nia, który wyłączy urządzenie jeżeli stwierdzi, że 
mogą do niego wydostawać się spaliny. w celu 
ochrony palnika przed uszkodzeniami w wyni-
ku działania wysokiej temperatury zastosowa-
no czujnik cofania płomienia.
Przepływowe podgrzewacze wody Junkers-
-Bosch zapewniają oszczędną i ekonomiczną 
pracę. woda podgrzewana jest w sposób prze-
pływowy tylko wtedy, kiedy jest potrzebna. Uni-
kamy postojowych strat ciepła. Z urządzeniami 
Junkers-Bosch zawsze oszczędzasz.

szeroki wybór modeli
Urządzenia z zapłonem bateryjnym Junkers  
hydro 4200. Nie mają palnika dyżurnego tylko 
tak zwany płomyk pilot, który zapewnia delikat-

8 | Gazowe przepływowe podgrzewacze wody

To proste, niezawodne i wydajne rozwiązanie.

Junkers Hydro 4200
technologia, której możesz zaufać

Po prostu oszczędzaj energię
Podgrzewacz wyposażony jest w automatyczny zapłon 
bateryjny. Tak zwany płomyk pilot zapewnia delikatny 
i cichy start. Energia elektryczna potrzebna do 
uruchomienia zapłonu czerpana jest z dwóch baterii. 
W momencie poboru wody w pierwszej kolejności 
zapalany jest płomyk pilot a następnie od niego cały 
palnik. Płomyk pilot gaśnie chwilę po zapłonie palnika 
głównego.

Łatwość regulacji
Nowoczesny panel sterowania wyposażony w dwa 
symetrycznie rozłożone pokrętła pozwala w łatwy 
sposób dostosować parametry pracy urządzenia.  
Moc palnika regulowana jest pokrętłem z lewej strony, 
a natężenie przepływu pokrętłem z prawej strony. 
Po wstępnym ustawieniu urządzenie samo reguluje 
moc palnika tak, aby uzyskać stałą temperaturę wody 
niezależnie od zmian natężenia przepływu wody. 
W zależności od wersji urządzenia mogą być 
wyposażone w wyświetlacz LCD. Na wyświetlaczu 
standardowo pokazywana jest aktualna temperatura 
przepływającej wody. Natomiast w przypadku awarii 
wyświetlane są kody błędów, co pozwala na szybką 
identyfikację usterki.

Łatwa modernizacja
To idealne rozwiązanie w przypadku wymiany 
dotychczasowego podgrzewacza na nowy. Rozstaw 
przyłączy jest standardowy – niezmieniony 
w stosunku do poprzedniej wersji. Dzięki temu 
wymiana urządzenia jest możliwa bez konieczności 
modyfikacji instalacji. Urządzenia fabrycznie 
przystosowane są do spalania gazu GZ50, ale mają 
także możliwość przezbrojenia na inne popularne 
rodzaje gazu tj. GZ35, GZ41,5 oraz gaz płynny. Wężyki 
oraz baterie dostarczane są w komplecie 
z urządzeniem. 

Najważniejsze korzyści:
XX automatyczny zapłon bateryjny – nie ma  

konieczności zapalania ręcznego
XX płomyk pilot – cichy start urządzenia
XX wydajność ciepłej wody użytkowej 9, 10, 14 l/min
XX wyświetlacz LCD zapewnia łatwą obsługę, kontrolę 

temperatury, a także łatwą diagnostykę awarii  
(w zależności od modelu)
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Junkers Hydro 4200
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Chcesz oszczędzać energię?  
To urządzenie jest idealne dla Ciebie. 

Junkers Hydro 4300
nieprzerwana wydajność

Przemyślana konstrukcja, która zapewnia jeszcze 
większe oszczędności
To najbardziej zaawansowany model. Wyposażony 
jest w hydrogenerator. Do uruchomienia palnika 
baterie nie są potrzebne. Energia niezbędna do 
wytworzenia iskry czerpana jest z hydro turbiny 
napędzanej przepływającą wodą. Automatyczna 
regulacja wydajności dostosowuje moc palnika,  
a co za tym idzie ilość zużywanego gazu  
do aktualnych potrzeb tak aby zachować stałą 
temperaturę przepływającej wody niezależnie  
od wielkości przepływu oraz zapewnić maksymalną 
oszczędność zużycia gazu.

Najwyższy komfort użytkowania
Wszystkie modele z serii Junkers Hydro 4300 
wyposażone są w wyświetlacz LCD. W czasie 
standardowego trybu pracy wyświetlacz wskazuje 
aktualną temperaturę przepływającej wody, co 
znacznie podnosi komfort użytkowania urządzenia. 
W przypadku awarii na wyświetlaczu wyświetlany 
jest kod błędu, co pozwala na szybką identyfikację 
przyczyny usterki. 
Regulacja parametrów pracy możliwa jest za 
pomocą dwóch pokręteł. Lewe służy do ustawienia 
mocy palnika, a prawe do regulacji natężenia 
przepływu wody.

Łatwa instalacja
Podgrzewacz dostarczany jest w komplecie  
z wężykami do podłączenia ciepłej i zimnej wody. 
Dzięki zastosowaniu zapłonu z hydrogeneratora, 
baterie nie są wymagane. Rozstaw przyłączy oraz 
otworów montażowych jest taki sam jak we 
wcześniejszej wersji urządzenia. Dzięki temu 
modernizacja nie będzie wymagała przerabiania 
instalacji. Urządzenia standardowo przystosowane są 
do pracy z gazem GZ50, a po zainstalowaniu zestawu 
przezbrojeniowego mogą pracować również z innymi 
popularnymi rodzajami gazu GZ35, GZ41,5 oraz gazem 
płynnym. 

Najważniejsze korzyści:
XX automatyczny zapłon dzięki hydrogeneratorowi  

– nie ma konieczności użycia baterii
XX płomyk pilot – cichy start urządzenia
XX wydajność ciepłej wody użytkowej 10, 14 l/min

A+  F
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10 l

14 l AL

AM
NIEBIESKI
P Ł O M I E Ń

Junkers Hydro 4300

Robert Bosch Sp. z o.o., 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, 
junkers-infolinia@pl.bosch.com
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nowości w heat selector

Nowe narzędzia doboru zaworów regulacyjnych 
dostępne są w Danfoss Heat Selector. wybór 
2-drogowych zaworów regulacyjnych z siłowni-
kiem (MCV) jest teraz dużo prostszy. w oparciu 
o opinie i prośby klientów zaktualizowano na-
rzędzia do obliczania zaworów regulacyjnych  
z napędem, aby przyspieszyć proces ich wyboru.
w zależności od danych, którymi dysponuje projek-
tant, można wybrać jeden z 3 nowych wariantów 
konfiguratora zaworów regulacyjnych z siłownikiem:
• wariant 1 – spadek ciśnienia na zawór,
• wariant 2 – spadek ciśnienia na obieg,
• wariant 3 – kalkulacja na podstawie obu para-
metrów uwzględniająca autorytet zaworu.
Dzięki mniejszej ilości wymaganych parame-
trów wejściowych nowe konfiguratory są prost-
sze i zapewniają szybsze obliczenia, a wszystko 
to oszczędza czas potrzebny na pełny wybór. Ra-
zem z nowymi konfiguratorami wprowadziliśmy 
kilka dodatkowych zmian:
• filtrowanie wyników w kolumnach tabeli,
• nowe formaty raportów i dokumentów przetar-
gowych.
Więcej 

http://www.instalreporter.pl
https://www.danfoss.com/pl-pl/about-danfoss/news/dhs/heat-selector-aktualizacja/
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linearis Compact – ponadczasowa elegancja
Odpływ liniowy Linearis Compact to estetyczna al-
ternatywa dla klasycznych wpustów podłogowych. 
Cechą szczególną tego odpływu jest niezawodna, 
a jednocześnie kompaktowa konstrukcja umoż-
liwiająca zabudowę w płytkich posadzkach (mi-
nimalna całkowita wysokość zabudowy 80 mm). 
Dwustronną pokrywę ze stali nierdzewnej można 
wypełnić płytkami ceramicznymi zastosowanymi 
na posadzce pomieszczenia, dzięki czemu, rozwią-
zanie stanie się niemal niewidoczne, umożliwiając 
zachowanie spójnej aranżacji pomieszczenia. wyj-
mowane, łatwo dostępne sitko pozwala szybko  
i bez kłopotu usunąć nagromadzone włosy i za-
nieczyszczenia. Jak w przypadku montażu każ-
dego urządzenia odwadniającego istotne jest wy-
konanie właściwego spadku posadzki w kierunku 
odpływu, który powinien wynosić minimum 2%. 

scada – instalacja w ścianie 
Ciekawym rozwiązaniem, wpisującym się w trend 
łazienek bez barier i dającym spore możliwości 
kształtowania przestrzeni w łazience jest od-
pływ ścienny Scada. Odpływ ten instaluje się  
w ścianie, dzięki czemu nie trzeba kuć w podło-
dze i naruszać spójności posadzki. Taki montaż 
znosi również ograniczenia dla stosowania ogrze-
wania podłogowego w łazience. 
Produkt ten idealnie sprawdzi się w niedużych 
łazienkach, w których należy szukać sposobów 
na optyczne powiększenie przestrzeni. Odpływ 
ścienny Scada można elastycznie dopasować 
do każdego typu zabudowy. Minimalna cał-
kowita wysokość zabudowy odpływu wyno-
si zaledwie 80 mm, a więc nadaje się świetnie 

nie tylko do wykończenia nowych przestrzeni 
prysznicowych, ale i do zastosowania podczas 
remontów lub renowacji pomieszczeń. Instala-
cja możliwa jest w ścianie murowanej, w pły-
cie gipsowej oraz za pomocą gotowego mo-
dułu podłogowego z fabrycznie wykonanym 
spadkiem. Płynna regulacja wysokości za po-
mocą nóżek montażowych zapewnia komfor-
towy montaż i perfekcyjne zlicowanie odpływu 
z warstwą wykończeniową ściany i posadzki. 
wyjmowany syfon umożliwia bezproblemowe 
utrzymanie wpustu w czystości. Odpływ ścien-
ny KESSEL Scada stanowi zatem efektowny, uni-
wersalny i funkcjonalny produkt do wyposa-
żenia każdej łazienki, bez względu na zastane  
warunki budowlane. 

w nowoczesnej łazience stosuje się 
nowoczesne rozwiązania – jednym 
z nich jest wygodna, funkcjonalna 
i modna kabina prysznicowa bez 
brodzika. Takie rozwiązania cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
użytkowników, zwłaszcza, że kąpiel 
w formie natrysku jest szybsza, 
zdrowsza, bardziej ekonomiczna  
i ekologiczna. 

ODwaDnianie łazienek PrODUktami kesseL
anna stocha j

Scada

Linearis

http://www.instalreporter.pl
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z ogrzewaniem podłogowym. Suchy syfon może 
być montowany w już zabudowanych odpływach 
– wystarczy wyjąć z odpływu syfon wodny i w jego 
miejsce włożyć syfon Multistop. Zasada działania 
jest prosta: syfon ma klapkę, która otwiera się sa-

moczynnie podczas przepływu ścieków i pozwala 
na ich swobodny odpływ. Następnie klapa powra-
ca do pozycji podstawowej (zamkniętej) i zapobie-
ga w ten sposób przedostawaniu się nieprzyjem-
nych zapachów z kanalizacji.

Prawidłowo zamontowana pokrywa powinna 
być umieszczona około 2 mm poniżej poziomu 
podłogi. Można ją także zlicować z powierzchnią 
posadzki, jeśli brodzik zostanie z każdej strony 
ograniczony kabiną natryskową. 

Ultraflat – trafione w punkt
Jeśli chcemy lub z przyczyn budowlanych mu-
simy zainstalować w łazience wpust punktowy,  
a grubość stropu jest na tyle niewielka, że nie po-
zwala na zamontowanie przeciętnego odpływu 
podłogowego, z pomocą przychodzi nowy wpust 
łazienkowy Ultraflat 54. Liczba w nazwie oznacza 
wysokość korpusu bez nasadki. Nowe wpusty 
podłogowe stworzone zostały do użytku w nowo 
budowanych obiektach oraz do stosowania przy 
remontach. Dzięki kompaktowej konstrukcji na-
dają się szczególnie do natrysków bezprogowych.  

Mają boczny odpływ, wyjmowany syfon montowa-
ny w nasadce oraz, w zależności od modelu, do-
łączoną do kompletu lub już fabrycznie zamonto-
waną matę. w ten sposób możliwe jest wykonanie 
uszczelnień alternatywnych przy spełnieniu naj-
wyższych wymagań klasy wodoszczelności w3 
według DIN 18534-1, dzięki czemu wpust Ultraflat 
jest odpowiedni również do zabudowy w obiek-
tach przemysłowych.

ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami 
w łazienkach z ogrzewaniem podłogowym 
Odpływy i wpusty łazienkowe Kessel mogą być 
opcjonalnie wyposażone w suchy syfon multistop  
chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, któ-
re powstają wskutek wysychania odpływów. Pro-
blem ten dotyczy najczęściej rzadko używanych ła-
zienek, np. przeznaczonych dla gości oraz łazienek 

Kessel Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne

55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69

kessel@kessel.pl, www.kessel.pl
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jak Prawidłowo zamontować odPływ ścienny?

Odpływ ścienny można zamontować w płycie gipsowej, w ścianie murowanej lub za pomo-
cą gotowego modułu podłogowego. Jeśli nie chcemy podnosić poziomu posadzki, do zamon-
towania odpływu wystarczy wykucie odpowiedniej wielkości otworu w posadzce, umożliwia-
jącego podłączenie podejścia kanalizacyjnego (i elektrycznego w przypadku zastosowania 
podświetlenia LED) oraz korpusu z syfonem. w zależności od sposobu montażu korpus wpu-
stu wkuwa się w ścianę lub obudowuje go stelażem z płyt gipsowo-kartonowych. w precyzyj-
nym ustawieniu korpusu wpustu pomogą dołączane do kompletu nóżki montażowe regulo-
wane na wysokość maks. 55 mm. Jeżeli podejście kanalizacyjne montowane jest w posadzce, 
należy wykuć pod nie odpowiednią bruzdę. Należy pamiętać, że odpływ powinien znajdować 
się wyżej niż miejsce połączenia z pionem kanalizacyjnym. Przestrzenie wokół odpływu i bruz-
dy należy wypełnić wylewką betonową i wyrównać ją ze spadkiem 2,5% w kierunku odpły-
wu. Po zamontowaniu odpływu powierzchnię posadzki oraz ścian kabiny prysznicowej nale-
ży zagruntować i zabezpieczyć płynną hydroizolacją. Narożniki, kołnierz uszczelniający korpusu  
i otwory pod armaturę zabezpiecza się ta-
śmą hydroizolacyjną, wklejając ją pomię-
dzy 2 warstwy płynnej hydroizolacji. Bezpo-
średnio na posadzce i ścianie zaizolowanej 
preparatem uszczelniającym można ukła-
dać płytki. Najwygodniej jest rozpocząć 
od strony odpływu, co ułatwi uzyskanie 
właściwych spadków w pomieszczeniu. 
Na całej posadzce łazienki i na ścianach  
w obrębie natrysku warto użyć spoin wodo-
odpornych, które zapewniają 100% szczel-
ność, nie wykruszają się i nie wymywają.

Ultraflat

http://www.instalreporter.pl
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fizyki i mechaniki płynów nie podlegają modzie 
i poprawności politycznej, w związku z tym frag-
menty kodu z tego pierwszego programu są do 
tej pory wykorzystywane w programach Audytor.
Dość szybko zdolności programistyczne owego 
młodego studenta zostały dostrzeżone przez ka-
drę naukową Politechniki warszawskiej, a kon-
kretnie przez prof. Roberta Rabjasza oraz dr Alek-
sandra Panka, którzy stali się jego mentorami.
Na uczelni pojawiły się pierwsze komputery klasy 
PC, na których można było zainstalować profe-
sjonalny kompilator Pascala. w ramach studiów 
powstał program PĘTLA służący do projektowa-
nia poziomych instalacji jednorurowych, który 
jak na tamte czasy miał całkiem profesjonalny 
interface. Miał jeszcze jedną niezaprzeczalną za-
letę: został zaliczony jako praca magisterska wy-
żej wymienionego studenta.
w trakcie pracy naukowo-dydaktycznej świeżo 
upieczony magister dalej rozwijał oprogramowanie 
związane z projektowaniem instalacji sanitarnych. 
Powstał program C.O. Reg. służący do wykonywa-
nia obliczeń regulacji hydraulicznej istniejących in-
stalacji centralnego ogrzewania w docieplonych 
budynkach. Program był wykorzystywany do ce-
lów dydaktycznych i w pracach uczelnianych.
 
zdobyte wówczas praktyczne doświadcze-
nie przyczyniło się do dalszego usprawniania 
programu

Dodany został moduł projektowania nowych in-
stalacji, program został zaadaptowany do środo-
wiska windows, poprawiono system komunika-
cji z użytkownikiem.
w drugiej połowie 1994 roku program Audytor C.O. 
Reg. 1.0 pojawił się na rynku. Dalej sprawy poto-
czyły się z górki. Stworzone zostały nowe wersje 
programów, z płaską grafiką, grafiką 3D, a później 
również z możliwością pracy w technologii BIM.
Funkcjonalność programów jest stale rozbudo-
wywana. Nad ich rozwojem pracuje cały zespół, 
którego trzon tworzą absolwenci Politechniki 
warszawskiej.
O historii programów Audytor opowiedział Piotr 
Wereszczyński

Minęło 25 lat od wprowadzenia na rynek pierwszej 
wersji programu Audytor. Przez ten czas staraliśmy 
się, aby nasze programy w jak największym stopniu 
usprawniły proces projektowania. Dbaliśmy, żeby 
były one jak najbardziej przyjazne i jednocześnie 
rozwijały się zgodnie z oczekiwaniami projektantów.
Mimo wprowadzania nowych funkcji staraliśmy się 
unikać rewolucji w sposobie ich użytkowania. Jak 
uczy nas historia większość rewolucji zapowiada 
się atrakcyjnie, a kończy katastrofą. Dzięki zacho-
waniu konsekwencji w sposobie pracy z progra-
mami na kolejnych etapach rozwoju ich użytkow-
nicy nie musieli uczyć się wszystkiego od nowa.
 
To już 25 lat a wydaje się, że to było wczoraj
wszystko zaczęło się tak naprawdę jeszcze wcze-
śniej, bo w 1984 roku. Pewien młody wówczas stu-
dent Politechniki warszawskiej zobaczył u swojego  

kolegi po raz pierwszy w życiu komputer ZX Spec-
trum. Okres fascynacji grami trwał dość krótko  
i szybko okazało się, że dużo ciekawsze jest zmu-
szenie tej zabawki (48 KB RAM, procesor takto-
wany zegarem 8 Mhz) do wykonania jakiejś po-
żytecznej pracy.
Pierwsze napisane programy służyły do naciągania 
wyników pomiarów do sprawozdań z laboratoriów 
na studiach (mam nadzieję, że ujawnienie tej infor-
macji nie spowoduje utraty dyplomu magistra). Po-
tem były próby pisania prostych gier. Zabawa była tak 
atrakcyjna, że studia zeszły na drugi plan i w efekcie 
drugi rok studiów trwał trzy lata. Dopiero wizja obo-
wiązkowej dwuletniej służby wojskowej sprowadziła 
studenta za ziemię. Na szczęście okazało się, że fa-
scynację możliwością programowania można było 
połączyć z tematami realizowanymi na studiach.
 
można powiedzieć, że w tym momencie roz-
poczyna się historia programów Audytor…
Na trzecim roku studiów był do wykonania pro-
jekt niewielkiej instalacji centralnego ogrzewa-
nia w systemie grawitacyjnym. Realizacja tego 
projektu wiązała się z koniecznością przepro-
wadzenia żmudnych obliczeń iteracyjnych. Nie 
było wówczas Excela, nie było nawet kompute-
rów osobistych klasy PC (młodzi projektanci po-
myślą pewnie, jak to możliwe).
Do dyspozycji był tylko ZX Spectrum i bardzo 
prymitywny kompilator Pascala. wtedy powstał 
prosty program na potrzeby studenckiego pro-
jektu, liczący opory liniowe wg Colebrooka-whi-
te’a oraz opory miejscowe. Na szczęście prawa 

krótka HistOria PrOgramów aUDytOr
…oczami Piotra wereszczyńskiego

Jak widać powstanie programów Audytor było w pew-
nym stopniu dziełem przypadku. w odpowiednim czasie 
i miejscu spotkali się ludzie z otwartymi umysłami. Na po-
czątku nikt nie zdawał sobie sprawy ani z celu, jaki chce-
my osiągnąć, ani z zakresu prac do wykonania. Podob-
no dobrze jest nie znać do końca skali przedsięwzięcia, 
a mądrzy ludzie mówią, że większość wynalazków po-
wstała tylko dzięki temu, że ich twórcy nie zdawali sobie 
sprawy z tego, że jakiegoś problemu nie da się rozwiązać.

http://www.instalreporter.pl
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Jakiś czas temu rozmawiałem z firmą zajmują-
cą się budową domów oraz montażem instala-
cji grzewczych. Na pytanie, jakiego producenta 
pompy instalują, usłyszałem, to czego się spo-
dziewałem … jednego z największych na świecie 
(dużego wyboru nie ma). Zapytałem, jak wygląda 
kwestia reklamacji i tu zostałem zaskoczony: ani 
jedna nie została uznana! Jeżeli spotkaliście się  
z taką sytuacją lub podejściem, zachęcam do za-
poznania się z poniżej opisanymi pompami, po-
nieważ przy ich instalacji nie ma mowy o takich 
problemach. Czy zdarzają się reklamacje? Oczy-
wiście, jak wszędzie, jednak ważniejsze jest, jak 
są rozwiązywane przez producenta. 
Polityka sprzedaży firmy Dambat związana  
z poniżej opisanymi pompami zakłada przede 
wszystkim, ZERO PROBLEMÓw DLA INSTALATO-
RÓw oraz dodatkowe benefity.

PomPy obiegowe mAgi

Za ideą stworzenia pompy MAGI stało przeświad-
czenie o konieczności skonstruowania urządze-
nia o trwalszej i bardziej niezawodnej konstrukcji 
w stosunku do ogólnodostępnych pomp obiego-
wych, a także zmiana tendencji do zaniżania cen 
rynkowych. w pompie zastosowano wałek z ce-
ramiki o większej gęstości, a co za tym idzie ży-
wotności. To samo tyczy się łożysk ślizgowych. 
wytrzymałość silnika oraz lepsze parametry elek-
tryczne uzyskano poprzez zastosowanie uzwo-
jenia w mocniejszej izolacji w klasie H. 

Polskie firmy instalacyjne dzielą się na dwie grupy: zaopatrujące się 
zawsze w tych samych hurtowniach lub u tych samych producentów 
oraz na tych, którzy dalej uważają, że mogą znaleźć produkt 
lepszy, a przynajmniej równie dobry, który będzie w dalszym ciągu 
konkurencyjny. Artykuł przede wszystkim jest dedykowany wszystkim 
tym, którzy mają dosyć problemów związanych z reklamacjami, 
gwarancją oraz odmowami producentów.

POmPy ibO PrOfessiOnaL  
z 3-Letnią gwaranCją
Program partnerski dla instalatorów

adaM jastrzęBski

MAGI

Pompy obiegowe IBO

http://www.instalreporter.pl
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w każdym egzemplarzu. wszystkie te zabiegi po-
zwoliły wydłużyć okres gwarancji do 3 lat.

Pompa ma 8 trybów pracy:
• AUTO (ustawienie fabryczne) – od najwyższej 
do najniższej krzywej charakterystyki propor-
cjonalnego ciśnienia,
• BL1 / BL2 – krzywe proporcjonalnego ciśnienia,
• HD1 / HD2 – krzywe stałego ciśnienia,
• HS1/HS2/HS3 – krzywe stałej prędkości obro-
towej.
współczynnik efektywności energetycznej pomp 
z serii MAGI wynosi EEI ≤ 0,20.

PomPy cyrkulAcyjne oHi Pro 

Dodatkowo obok pomp obiegowych MAGI w ofer-
cie występują pompy OHI PRO. Są one dedykowa-
ne dla tej samej grupy odbiorców, a także na takich 

samych warunkach gwarancyjnych oraz promo-
cyjnych. OHI PRO to seria pomp cyrkulacyjnych, 
bezdławicowych o podwyższonej żywotności. 
w pompach również zastosowano wałek z ce-
ramiki o większej gęstości oraz łożyska ślizgo-
we. wytrzymałość silnika oraz lepsze parame-
try elektryczne uzyskano poprzez zastosowanie 
uzwojenia w mocniejszej izolacji w klasie F. Pod-
czas wytwarzania pomp serii OHI PRO również 
wszystkie procesy produkcyjne wykonywane 
są przez automaty, później zaś testowane elek-
trycznie i hydraulicznie. Dlatego pompy z serii 
OHI PRO także mają okres gwarancji wynoszący  
3 lata. Pompa ma standardowo 3 nastawialne biegi  
w zależności od potrzeb instalacji.

Pompa obiegowa serii MAGI jest wyposażona 
w silnik z magnesami trwałymi i regulator różni-
cy ciśnienia, które automatycznie i stale dosto-
sowują wydajność pompy w celu zaspokojenia 
rzeczywistych potrzeb systemu. 

Pompy zostały wyposażone w wysokiej sprawno-
ści procesor elektroniczny automatycznie steru-
jący ich pracą, co w połączeniu z przemiennikiem 
częstotliwości pozwala na znaczną oszczęd-
ność zużywanej energii elektrycznej. Zastoso-
wany procesor daje możliwość wyboru jednego  
z 8 trybów pracy w zależności od potrzeb insta-
lacji. Pobór prądu wynosi od 1/10 do 1/3 w sto-
sunku do pomp klasycznych. Panel sterowania 
pompą został umieszczony na szczycie silnika, 
co ułatwia obsługę przez użytkownika. Na jego 
tarczy wyświetlany jest bieżący pobór energii 
elektrycznej. w komplecie z pompą znajduję się 
komplet śrubunków wraz z adapterem do pod-
łączenia przewodu.
Podczas produkcji pomp serii MAGI wyelimino-
wano pracę ludzi. wszystkie procesy produkcyj-
ne wykonywane są przez roboty. 
Po każdym etapie produkcji roboty również 
sprawdzają jakość wykonania półproduktów. 
Na koniec pompa jest testowana elektrycznie i hy-
draulicznie. Ze względu na automatyzację proce-
su wytwarzania produkt końcowy jest wykonany 
w najwyższej jakości, a jakość ta jest powtarzalna  

Budowa pompy obiegowej MAGI

Budowa pompy cyrkulacyjnej OHI PRO

OHI PRO

Pobierz Katalog  
produktów

http://www.instalreporter.pl
https://www.dambat.pl/upload/ibo-katalog-2018_4fd.pdf
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Ze względu na zwiększenie wydajności kotłów spalających biomasę oraz optymalizację samego procesu 
spalania, odprowadzanie spalin z tego typu urządzeń grzewczych stawia przed systemami kominowymi 
wiele nowych wyzwań. Firma Jeremias ściśle współpracuje z producentami kotłów na biomasę, dzięki temu 
może szybko reagować na nowe 
zapotrzebowanie rynku przez 
wdrażanie innowacyjnych, 
kompletnych, systemowych 
rozwiązań kominowych oraz 
urządzeń wspomagających 
istotnych ze względów ochrony 
środowiska, takich jak układy 
filtracyjne w przypadku instalacji 
cieplnych średnich i dużych mocy.

systemy kOminOwe jeremias
Do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych biomasą

piotr ryczkowski

Kocioł pelletowy + system dwuścienny  
Dw-ECO 2.0, prowadzony przy elewacji budynku

Kominek wolnostojący przyłączony za 
pośrednictwem systemu Jeremias FERRO-LUX

rozWiązANiA komiNoWe 
Do BUDoWNiCTWA mieszkANioWego

Spalanie biomasy w przypadku gospodarstw do-
mowych jest często realizowane w kominkach lub 
wolnostojących piecach kominkowych na drew-
no, które spełniają zadanie dodatkowego wspo-
magającego źródła ciepła. Instalacja kominowa 
tego typu jest prosta, kominek jest podłączony do 
pionowego komina murowanego, w którym może 

być umieszczony jednościenny wkład kominowy  
Jeremias eW-FU lub do modułowego komina izolo-
wanego Jeremias DW-eCo 2.0 za pośrednictwem 
systemu Jeremias FERRO-LUX. Przyłącze komino-
we FERRO-LUX jest wykonane z blachy o grubości 
2 mm i pomalowane farbą o szczególnej odporno-
ści na wysoką temperaturę w kolorach szarym lub 
czarnym. Rozwój technologii spalania biomasy dzię-
ki pełnej automatyzacji obsługi urządzeń grzew-
czych spowodował to, że coraz częściej komin-
ki oraz kotły na pellet znajdują zastosowanie jako 
główne źródło ciepła domów. Są to urządzenia nie-
mal bezobsługowe, wyposażone w automatyczny 
zapłon oraz podajnik paliwa z magazynem paliwa. 

Odprowadzanie spalin (dymu) z pieca kominkowego

http://www.instalreporter.pl
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biomasy poprodukcyjnej, wytwarzanej w prze-
myśle drzewnym. Jest to bardzo atrakcyjne z eko-
nomicznego punktu widzenia. Przemysł drzewny 
i meblowy w Polsce to kilkadziesiąt tysięcy za-
kładów i setki milionów ton drewna przerobio-
nych w ciągu każdego roku. większość produ-
centów (zwłaszcza mebli) boryka się aktualnie 
z problemem utylizacji odpadów powstających 
podczas produkcji. Za każdą tonę odebranych 
trocin trzeba zapłacić, a przecież jest to bardzo 
energetyczne paliwo. Odpady drzewne mają 25-
30% mniejszą kaloryczność od węgla kamien-
nego, a odpady z płyt meblowych, z racji niskiej 
wilgotności i dodatków chemicznych, mniejszą 
zaledwie o 20-25%. Darmowa, ekologiczna ener-
gia jest w zasięgu ręki. Jednak podczas spalania 
takich odpadów należy zadbać o środowisko na-
turalne, ponieważ spaliny z tego rodzaju paliwa 
mogą zawierać nadmierne ilości pyłu i szkodli-
wych substancji chemicznych. Skład spalin za-
leżny jest w głównej mierze od parametrów spa-
lania paliwa. Dla odpadów czystych (drewno bez 
klejów i laminatów) wystarczy dobrej klasy ko-
cioł biomasowy. Jeżeli odpadem jest lamino-
wana płyta meblowa, zwykły kocioł nie wystar-
czy i konieczne jest zastosowanie rozwiązania 
dedykowanego do tego rodzaju paliwa, gdzie 
spalanie przebiega w ściśle określonych para-
metrach. w każdym z tych procesów otrzymuje 
się spaliny, które nadal mogą zawierać cząstki 
stałe, czyli pył. Zgodnie z aktualnymi wymo-
gami Unii Europejskiej zawartość części sta-
łych w takich spalinach nie może przekraczać  
40 mg/Nm³. Każdy użytkownik zobligowany jest 
do spełnienia tego kryterium, stosując odpo-
wiednie układy oczyszczania spalin. Jeremias, 
jako światowy lider produkcji systemów odpro-
wadzania spalin, oferuje kompletne systemy  

wraz z układem odpylania, w skład których 
wchodzą takie urządzenia, jak:
- system kominowy segmentowy lub komin wol-
nostojący,
- filtry workowe przystosowane do pracy w wy-
sokiej temperaturze,
- filtry cyklonowe, 
- wentylatory spalin,
- spalinowe klapy zamykające, które zabezpie-
czają pracę serwisantów oraz chronią filtr przed 
szkodliwym wpływem zbyt wysokiej lub zbyt ni-
skiej temperatury spalin.
Zakres obsługi może zawierać również prace 
związane z koncepcją techniczną, projektem 
wykonawczym i powykonawczym, montażem 
oraz serwisowaniem. Dzięki tak kompletnej ofer-
cie, inwestor nie traci czasu i otrzymuje działają-
ce rozwiązanie zgodne z aktualnymi wymogami 
budowlanymi i środowiskowymi.

Proces spalania w tego rodzaju urządzeniach 
jest ściśle kontrolowany. Odprowadzanie spa-
lin z urządzeń opalanych pelletem jest wspiera-
ne przez wentylator nadmuchowy. wskutek tego 
przyłącze oraz sam komin pracuje w nadciśnieniu 
przy stosunkowo wysokiej temperaturze, często 
przekraczającej 160°C. Najbardziej optymalnym 
rozwiązaniem proponowanym przez firmę Jere-
mias jest przyłączenie czopucha kotła za pośred-
nictwem systemu Ew-PELLETS do dwuścienne-
go izolowanego komina DW-eCo 2.0 z izolacją 
25 mm. Rozwiązanie tego typu cechuje się nie-

zawodnością, łatwością montażu – izolowana 
część pionowa komina może być zainstalowa-
na na zewnętrznej ścianie budynku.

oDProWADzANie sPAliN z koTłoWNi 
NA BiomAsę W sekTorze komerCyJNym

w Polsce oprócz biomasy powstałej w produk-
cji rolnej np.: słomy najczęściej wykorzystywanej  
w przemyśle elektrociepłowniczym do współ-
spalania z paliwami kopalnymi, szczególne 
znaczenie ma zagospodarowanie jako paliwa  

Kominek na drewno podłączony do wkładu 
kominowego Ew-FU za pośrednictwem 
systemu FERRO-LUX

Kominek na pellet, przyłącze Jeremias  
Ew-PELLETS, na zewnątrz komin izolowany  
Dw-ECO 2.0 montowany do elewacji budynki

Przyłącze kominkowe FERRO-LUX
Przejdź Strona jeremias

http://www.instalreporter.pl
https://jeremias.pl/
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Grupy pompowe i przystosowane do nich roz-
dzielacze przekonały do siebie wielu instalato-
rów. Rosnąca popularność tego rozwiązania jest 
nieprzypadkowa – fachowcy cenią swój czas,  
a inwestorzy są gotowi zapłacić więcej, by zy-
skać sprawdzone i estetyczne rozwiązania wy-
sokiej jakości. Zaletami stosowania grup pom-

powych z rozdzielaczami są: bezproblemowość, 
szybkość montażu i niezawodność.
Najczęściej instalacja grzewcza z gazowym ko-
tłem kondensacyjnym podzielona jest na dwa 
obiegi grzewcze – dominujący obieg ogrzewania 
podłogowego oraz prosty obieg instalacji grzej-
nikowej. Za przygotowanie c.w.u. odpowiada  

kocioł kondensacyjny. Biorąc pod uwagę este-
tykę i kompaktowość, które rozwiązanie byłoby 
najlepsze dla tego przypadku? Najbardziej oczy-
wistą odpowiedzią są grupy pompowe. Dyspo-
nują armaturą, która zwiększy poziom i wygodę 
eksploatacji. Ich montaż nie jest czasochłonny, 
prezentują się estetycznie. Jak wyglądałaby taka 
instalacja? Potrzebne byłyby dwie grupy pompo-
we: jedna z zaworem mieszającym na potrzeby 
instalacji ogrzewania podłogowego, druga gru-
pa pompowa bez mieszania, tzw. przewałowa. 
Niezbędny byłby też rozdzielacz, rekomendowa-
nym rozwiązaniem byłaby instalacja sprzęgła hy-
draulicznego (patrz rys. obok).
Czy możliwe jest wykonanie takiej instalacji  
w jeszcze bardziej kompaktowej i estetycznej 
formie? Czy możliwe jest wykonanie aplikacji 
szybciej, przy zastosowaniu rozwiązań odpo-
wiadających inwestorom cenowo, a jednocze-
śnie wspierających kocioł w kondensacji, przez 
co generują dodatkowe oszczędności dla klienta?
Odpowiadając na to pytanie, AFRISO opraco-
wało nowy produkt: zestawy mieszające do ko-
tłów kondensacyjnych PrimoBox ACB 910 w szaf-
kach. Zestaw zamknięty jest w estetycznej szafce  

o wymiarach 45x40 cm. PrimoBox ACB 910 to ze-
staw hydrauliczny do zarządzania dwoma stre-
fami ogrzewania o różnej temperaturze zasi-
lania, gdzie jeden z obiegów jest bezpośredni,  
a na drugim temperatura obniżana jest na zawo-
rze mieszającym. Dzięki wykorzystaniu specjalne-
go zaworu mieszającego zyskuje się dodatkową 
korzyść: zwiększa się różnicę temperatury mię-
dzy zasilaniem i powrotem do kotła. Przy tej sa-
mej temperaturze zasilana, uzyskiwana jest niż-
sza temperatura powrotu do kotła.
Zestawy mieszające PrimoBox ACB 910 to zna-
czący krok w kierunku wykonywania estetycz-
nych minikotłowni w oparciu o gotowe elementy. 
Stosując zestawy PrimoBox ACB 910, zapewnia 
się miniaturyzację instalacji przy jednoczesnym 
zmaksymalizowaniu potencjału kotła do odzysku 
ciepła z kondensacji pary wodnej obecnej w spa-
linach. w ten sposób zwiększa się średnią sezo-
nową sprawność, z jaką pracuje kocioł. Z uwagi 
na kompaktowe wymiary, 
szafka PrimoBox ACB 910 
zmieści się pod kotłem ga-
zowym, gdziekolwiek pla-
nujemy go zlokalizować.

Nowość od AFRISO: niezastąpione rozwiązanie do połączenia instalacji 
grzejnikowej z instalacją ogrzewania podłogowego przy zastosowaniu 
kotła kondensacyjnego.

afrisO PrimObOx aCb 910
80% kotłowni w jednej szafce

Nowe, ekonomiczne rozwiązanie z PrimoBox ACB: 
porównanie pracy Zestawu PrimoBox ACB z klasycznym 
układem rozdzielacza z dwiema grupami pompowymi 
(obieg z mieszaniem dla instalacji ogrzewania podłogowego 
i obieg bez mieszania na potrzeby grzejników)

http://www.instalreporter.pl
https://afriso.pl/katalog-online/afriso/zestaw-mieszajacy-do-kotlow-kondensacyjnych-primobox-acb-w-szafce/produkt/7691000
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Do 60 ToN kreWeTek roCzNie

SwissShrimp AG posiada w sumie 16 zbiorników 
o pojemności 100 m3 każdy. Krewetki dorastają 
w zamkniętym obiegu słonej wody bez stoso-
wania antybiotyków. wydajność gospodarstwa 
wynosi do 60 ton rocznie. w zależności od sytu-
acji rynkowej możliwa jest również ekspansja. 

Ambitny założyciel zakłada, że na farmie moż-
na hodować nawet do 200 ton rocznie. Obecnie 
wypełnionych skorupiakami jest 12 zbiorników. 
Pozostałe baseny wykorzystuje się do uzdat-
niania wody morskiej. Zbiorniki są stopniowo 
wypełniane larwami. Celem jest, aby pokolenie 
krewetek było zawsze gotowe do zbioru – wyja-
śnia waber. Dzięki temu, możemy zagwarantować  

– Co roku do Szwajcarii importuje się około 9 000 
ton krewetek, głównie z Azji – wyjaśnia Rafael wa-
ber, dyrektor zarządzający SwissShrimp AG, któ-
ry założył firmę ze swoimi kolegami Thomasem 
Tschirren, Michaelem Siragusą, Danielem Gfel-
lerem i Jean-Claude’em Cattinem. Skorupiaki 
są często skażone antybiotykami i innymi lekami,  
a poza tym muszą być zamrożone z powodu dłu-

giego transportu. Chcieliśmy to zmienić. Tak w 2008 
roku narodził się pomysł na naszą lokalną hodowlę. 
Prace rozwojowe trwały prawie dziesięć lat.  
w 2016 roku zespół Rafaela wabera znalazł ide-
alnego partnera do realizacji projektu w szwaj-
carskim zakładzie produkcji soli w Rheinfelden  
i rok później uzyskał środki finansowe na rozpo-
częcie budowy.

Działająca od początku roku SwissShrimp AG  
to pierwsza szwajcarska firma, która lokalnie 
hoduje owoce morza i sprzedaje je  
w całym kraju ekskluzywnym restauracjom 
i osobom prywatnym. Hodowla odbywa się 
bez użycia żadnych antybiotyków,  
a koncepcja energetyczna największego 
gospodarstwa tego typu w Europie jest 
całkowicie ukierunkowana na zrównoważony 
rozwój. Lokalizacja w Rheinfelden została 
wybrana specjalnie w celu bezpośredniego 
wykorzystania ciepła odpadowego z warzelni. 
Również mieszanka soli do basenów  
z krewetkami jest produkowana lokalnie.  
Trzy stacje świeżej wody pitnej z serii 
TacoTherm Fresh Peta X zapewniają 
efektywne podgrzewanie świeżej wody  
w 16 zbiornikach hodowlanych.

taCOnOVa w największej eUrOPejskiej farmie krewetek 
Optymalne warunki hodowli dzięki stacjom świeżej wody użytkowej

Krewetki są wyjmowane ze zbiornika podbierakiem i umieszczane w pojemniku z lodowatą, słoną wodą (-4°C). 
Temperatura wody w zbiornikach hodowlanych wynosi 28°C. Krewetki są w ten sposób chłodzone wstrząsowo
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wymaganą energię pierwotną bezpośrednio ze 
zbiornika buforowego systemu ogrzewania. 
Takie rozwiązanie eliminuje konieczność maga-
zynowania ciepłej wody użytkowej w dodatko-
wym zbiorniku. Tym samym zapewnia wysoki 
poziom ochrony przed bakterią Legionella, po-
nieważ zapobiega się stagnacji wody.

WygoDNA iNsTAlACJA

Taconova dostarcza wszystkie elementy wypo-
sażenia i komponenty całkowicie zmontowane  
i okablowane, gotowe do podłączenia, żeby za-
pewnić jak najłatwiejszą instalację stacji. Urzą-
dzenia te gwarantują niezawodną eksploatację  
i do minimum ograniczają prace konserwacyjne. 
– Prosty i szybki montaż oraz długa żywotność były 
dla nas również decydującym kryterium wyboru – 
dodaje Stefan Roth. – Współpraca z firmą Taconova 
przebiegała bardzo sprawnie i przez cały czas otrzy-
mywaliśmy potrzebne wsparcie. Kolejną wielką zale-
tą jest to, że stacje świeżej wody są opracowywane  
w Szwajcarii, co gwarantuje wysoki poziom spe-
cjalistycznej wiedzy, która przynosi nam korzyści.  
Martin Stapfer z firmy Taconova jest również opty-
mistą w kwestii przyszłości tej inwestycji: Swiss-
Shrimp to imponujący i unikalny obiekt w Europie. 
Cieszymy się, że poprzez nasze stacje świeżej wody mo-
żemy przyczynić się do sukcesu tego zrównoważonego  
i wzorcowego projektu. Od momentu uruchomie-
nia farmy, wszystkie stacje pracują bez problemów 
i utrzymują stałą temperaturę, co stanowi dobrą 
podstawę dla ambitnych celów zespołu Swisssh-
rimp. Produkcja na pełną skalę rozpocznie się jesie-
nią 2019 roku, a dedykowany sklep internetowy spra-
wi, że zamawianie szwajcarskich krewetek stanie się 
jeszcze wygodniejsze dla indywidualnych klientów. 

codzienne świeże zbiory. Pierwsze krewetki zosta-
ły dostarczone klientom w kwietniu tego roku. 

NiezAWoDNA TeChNologiA zAPeWNiAJąCA 
oPTymAlNe WArUNki DoJrzeWANiA

Dojrzałe krewetki mają około 15 cm długości i ważą 
od 20 do 30 gramów. Aby małe larwy dobrze się 

rozwijały i osiągały odpowiednie rozmiary, tem-
peratura i jakość wody muszą być jak najbardziej 
stałe. Optymalna temperatura to 28°C. Zbyt duże 
wahania nie mogą mieć miejsca, ponieważ kre-
wetki są bardzo wrażliwe. Zbiorniki hodowlane 
trzeba również regularnie zaopatrywać w świe-
żą wodę ze względu na duże straty spowodowa-
ne parowaniem. Ponieważ zimna woda wspoma-
gała chłodzenie zbiornika, zastosowano wstępne 
podgrzewanie świeżej wody. Konkretnie oznacza 
to, że stacje słodkiej wody muszą ogrzewać zimną 
wodę z 10°C do około 30°C, w zależności od zapo-
trzebowania. Przetarg wymagał również dużych 
przepływów objętościowych wynoszących oko-
ło 12 000 l/h. 
Szybko podjęto decyzję na korzyść TacoTherm 
Fresh Peta X. Stacja do podgrzewania wody na 
żądanie w systemie ciągłego przepływu pobiera  

zbiorniki hodowlane potrzebują znacznie większej ilości podgrzanej wody niż jest  
w stanie dostarczyć indywidualna stacja, dlatego system został zaprojektowany jako 
kaskada trzech urządzeń TacoTherm Fresh Peta x. Dzięki połączonej wydajności stacji, 
uzyskuje się maksymalnie 13 900 l/h gorącej wody pitnej o temperaturze 28°C i tempe-
raturze początkowej 50°C. W takich wartościach temperatury zwapnienie wymienni-
ków płytowych jest bardzo niskie. Ponadto kaskadowanie stacji oferuje dalsze korzyści, 
szczególnie podczas prac konserwacyjnych lub awarii jednego z urządzeń. Dwie pozosta-
łe stacje nadal produkują wtedy ciepłą wodę i mogą utrzymać wymaganą temperaturę. 

Kaskada trzech stacji świeżej wody pitnej TacoTherm Fresh 
Peta X łączy w sobie wydajność poszczególnych urządzeń, 
dzięki czemu może zapewnić maksymalnie 13 900 l/h 
gorącej wody pitnej o temperaturze 28°C i temperaturze 
początkowej 50°C

w obiekcie Swiss Shrimp AG znajduje się 16 zbiorników o pojemności 100 m3 każdy. 
wydajność hodowli wynosi do 60 ton krewetek rocznie
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w praktyce tylko sporadycznie ilość energii elek-
trycznej wytwarzanej przez instalację fotowolta-
iczną jest identyczna, jak zużycie energii w bu-
dynku. Przy zbyt małej ilości energii, będzie ona 
musiała być uzupełniona poprzez pobieranie  
z sieci. Z kolei nadwyżki energii muszą zostać zma-
gazynowane i odebrane w późniejszym czasie.

roDzAJe iNsTAlACJi FoToWolTAiCzNyCh

Instalacja fotowoltaiczna (PV) może funkcjono-
wać niezależnie (off-grid) lub zależnie (on-grid) 
od sieci elektroenergetycznej. 

instalacja fotowoltaiczna on-grid (< 50 kWp). Za 
każdą 1 kwh energii oddanej do sieci przez insta-
lację o mocy do 10 kwp, można odebrać 0,8 kwh.  
Na odbieranie nadwyżek energii z sieci, właści-
ciel domu ma pełne 12 miesięcy. 

instalacja fotowoltaiczna off-grid. Optymal-
ny dobór pojemności akumulatora zakłada,  

artykuł pochodzi z portalu ekO-bLOg firmy Vaillant 
www.eko-blog.pl

Najczęściej w okresie najwyższej produkcji energii elektrycznej,  
czyli w ciągu dnia, mieszkańcy przebywają poza domem, a większość 
urządzeń elektrycznych nie pracuje. Konieczne jest więc zapewnienie 
możliwości magazynowania nadwyżek energii dla wykorzystywania ich 
w momencie zwiększonego zapotrzebowania na energię. Efektywne 
magazynowanie energii przy jak najniższych kosztach inwestycji i obsługi 
magazynu energii jest jednym z kluczowych czynników wpływających  
na opłacalność całej inwestycji instalacji fotowoltaicznej.

fOtOwOLtaika z akUmULatOrami Czy bez?
O wielkości i cenach akumulatorów

Instalacja fotowoltaiczna ON-GRID (< 50 kWp) Instalacja fotowoltaiczna oN-grID Instalacja fotowoltaiczna oFF-grID

kWh

1
2 3

4
5

1- panele fotowoltaiczne, 2- inwerter (falownik),
3- tablica rozdzielcza,  4- sieć elektroenergetyczna,
5- licznik energii 2-kierunkowy

1- panele fotowoltaiczne, 2- inwerter (falownik),
3- tablica rozdzielcza,  4- sieć elektroenergetyczna,
5- licznik energii, 6- akumulator

kWh

1
2 3

4
5

6

Instalacja fotowoltaiczna hybrydowa

kWh

1- panele fotowoltaiczne, 2- inwerter (falownik),
3- tablica rozdzielcza,  4- sieć elektroenergetyczna,
5- licznik energii 2-kierunkowy, 6- akumulator

1
2 3

4
5

6

Rodzaje instalacji fotowoltaicznychInstalacja fotowoltaiczna OFF-GRID
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że możliwe jest zmagazynowanie nadwyżki energii 
z 1-2 dni wydajnej pracy instalacji fotowoltaicznej.
Zależnie od rodzaju instalacji fotowoltaicznej, 
magazynowanie nadwyżek wytwarzanej ener-
gii elektrycznej będzie realizowane na miej-
scu (w akumulatorze) lub w sieci elektroener-
getycznej, czyli poza obiektem z instalacją PV. 
w wielu przypadkach instalacje PV z akumu-
latorami są przewidziane także do współpra-
cy z siecią elektroenergetyczną. Akumulator 
pełni funkcję priorytetową w układzie i dopie-
ro po jego naładowaniu nadwyżki energii tra-
fiają do sieci elektroenergetycznej. Taki układ 
łączy w sobie zalety obydwu rodzajów instala-
cji fotowoltaicznych (on-grid oraz off-grid), ale 
jego wybór wiąże się ze znaczącym wzrostem 
kosztów inwestycji. Akumulator pełni funkcję 
odbiornika energii produkowanej przez insta-
lację PV. Jest to istotne w niektórych krajach, 
gdzie ogranicza się np. maksymalną moc elek-
tryczną w trybie oddawania nadwyżek energii 
do sieci (np. w Niemczech do 70% mocy mak-
symalnej instalacji PV).

PoróWNANie PrACy iNsTAlACJi 
FoToWolTAiCzNeJ oN-griD 
i hyBryDoWeJ z AkUmUlATorem

w instalacji PV typu on-grid bieżące potrze-
by energii są pokrywane bezpośrednio z ener-
gii wytwarzanej w instalacji PV. Zazwyczaj po-
ziom wykorzystania własnej energii wynosi  
w skali roku 20 do 30%. Pozostała część jest ma-
gazynowana w sieci (stan ❶). Nadwyżka energii 
wytwarzana przez instalację PV, która nie jest wy-
korzystywana od razu w domu, zostaje przeka-
zywana do sieci. Jest tam magazynowana na za-
sadach określonych z operatorem sieci (stan ❷).  
w okresach gdy zużycie energii przekracza jej pro-
dukcję w instalacji PV, pobierana będzie energia 

Porównanie pracy instalacji fotowoltaicznej ON-grID i hybrydowej z akumulatorem
W instalacji PV typu ON-GRID bieżące potrzeby energii są pokrywane bezpośrednio z energii wytwarzanej w instalacji PV. 
Zazwyczaj poziom wykorzystania własnej energii wynosi w skali roku 20 do 30%. Pozostała część jest magazynowana w 
sieci (stan ). Nadwyżka energii wytwarzana przez instalację PV, która nie jest wykorzystywana od razu w domu, zostaje 
przekazywana do sieci. Jest tam magazynowana na zasadach określonych z operatorem sieci (stan ). W okresach gdy 
zużycie energii przekracza jej produkcję w instalacji PV, pobierana będzie energia z sieci elektroenergetycznej. Znajduje się w 
niej także energia jaką oddano wcześniej przy nadwyżce jej produkcji - z potrąceniem „prowizji” za magazynowanie (stan ).

W instalacji PV typu OFF-GRID podstawowe stany pracy instalacji hybrydowej są takie same jak dla instalacji typu ON-GRID 
(stan ++). Nadwyżka energii która nie jest wykorzystywana od razu, może zostać w pierwszej kolejności 
magazynowana bezpośrednio na miejscu – w akumulatorze energii (stan ). Dzięki temu poziom wykorzystania własnej 
energii wzrasta z około 20÷30% w skali roku, nawet do 80%. Nadwyżka energii wytwarzana przez instalację PV, która była 
wcześniej zmagazynowana w akumulatorze, może zostać odebrana w okresach zwiększonych potrzeb na energię i przy 
obniżonej wydajności instalacji PV (stan ).

Instalacja PV oN-grID

1

3

2

Instalacja PV hybrydowa

1

3

2

4

5

Porównanie pracy instalacji fotowoltaicznej on-grid i hybrydowej z akumulatorem
Bilansowanie energii w okresie jednego (letniego) dnia – dla instalacji z akumulatorem

Przeciętne dzienne zapotrzebowanie energii 
elektrycznej w budynku (przy rocznej ilości 
3.000 kWh/rok)

8 kWh/d

18 kWh/d
Dzienna maksymalna produkcja energii
w instalacji PV o mocy maks. 3.000 kWp
(wskaźnikowo 6 kWh/d na 1 kWp)

5,4 kWh/d

Autokonsumpcja 30%

12,6 kWh/d

Energia konieczna do 
magazynowania w akumulatorze

2,6 kWh/d

Energia pobrana z akumulatora

3.000 kWh/rok

10 kWh/d

Energia niewykorzystana w ciągu dnia 
 magazynowanie w akumulatorze

Bilansowanie energii w okresie jednego (letniego) dnia – dla instalacji 
z akumulatorem

Przeciętne dzienne zapotrzebowanie energii 
elektrycznej w budynku (przy rocznej ilości 
3.000 kWh/rok)8 kWh/d

18 kWh/d
Dzienna maksymalna produkcja energii
w instalacji PV o mocy maks. 3.000 kWp
(wskaźnikowo 6 kWh/d na 1 kWp)

5,4 kWh/d

Autokonsumpcja 30%

12,6 kWh/d

Energia oddawana do sieci

2,5 kWh/d

„Prowizja” sprzedawcy energii 
(0,2 kWh za każdą oddaną 1 kWh)

2,6 kWh/d

Energia odebrana z sieci

3.000 kWh/rok

Zasada bilansowania energii wg tzw. opustu - w okresie jednego (letniego) dnia

10,1 kWh/d

Energia do odebrana z sieci
(0,8 kWh za każdą oddaną 1 kWh)

7,5 kWh/d

Energia w sieci do odebrania w ciągu 12 m-cy

Zasada bilansowania energii wg tzw. opustu – w okresie jednego 
(letniego) dnia
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z sieci elektroenergetycznej. Znajduje się w niej 
także energia jaką oddano wcześniej przy nad-
wyżce jej produkcji – z potrąceniem „prowizji”  
za magazynowanie (stan ❸).
w instalacji PV typu off-grid podstawowe sta-
ny pracy instalacji hybrydowej są takie same 
jak dla instalacji typu on-grid (stan ❶+❷+❸). 
Nadwyżka energii, która nie jest wykorzystywa-
na od razu, może zostać w pierwszej kolejno-
ści magazynowana bezpośrednio na miejscu –  
w akumulatorze energii (stan ❹). Dzięki temu 
poziom wykorzystania własnej energii wzrasta  
z około 20÷30% w skali roku, nawet do 80%. Nad-
wyżka energii wytwarzana przez instalację PV, 
która była wcześniej zmagazynowana w aku-
mulatorze, może zostać odebrana w okresach 
zwiększonych potrzeb na energię i przy obniżo-
nej wydajności instalacji PV (stan ❺).

JAk DUży PoWiNieN Być AkUmUlATor 
DlA iNsTAlACJi FoToWolTAiCzNeJ?

Na przykładzie typowej niewielkiej instalacji fo-
towoltaicznej o mocy szczytowej 3 kwp, można 

dokonać szacunkowego bilansu energii wytwa-
rzanej, zużywanej i oddawanej do sieci. Instalacja 
o mocy 3 kwp jest stosowana w niewielkich do-
mach mieszkalnych, gdzie roczne zużycie energii 
wynosi około 3000 kwh. Taka ilość energii zuży-
wana jest przy zastosowaniu typowego wyposa-
żenia w urządzenia elektryczne, bez pompy cie-
pła, bojlera, czy też klimatyzacji. 
Jak pokazuje przykład typowej małej instalacji 
PV o mocy 3 kwp, aby wykorzystać całą nadwyż-
kę energii należało by zastosować akumulator  
o pojemności 10 kwh (problemem pozostanie 
wykorzystanie w kolejny dobrze nasłoneczniony 
dzień). Koszt wysokiej klasy akumulatora o po-
jemności 10 kwh to wydatek około 13 540 EUR. 
Aby uniknąć tak wysokiego kosztu można zasto-
sować mniejszą instalację fotowoltaiczną, jednak 
pokryje ona tym samym mniejsze potrzeby ener-
getyczne domu. Drugim rozwiązaniem pozostaje 
zastosowanie instalacji on-grid i korzystanie ze 
znacznie tańszej obecnie opcji magazynowania 
energii i rozliczania jej na zasadzie opustu („pro-
wizja” operatora sieci równa 0,2 kwh za 1 kwh 
magazynowanej energii).

Jak duży powinien być akumulator dla instalacji fotowoltaicznej?
Na przykładzie typowej niewielkiej instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 3 kWp, można dokonać szacunkowego 
bilansu energii wytwarzanej, zużywanej i oddawanej do sieci. Instalacja o mocy 3 kWp jest stosowana  w niewielkich 
domach mieszkalnych, gdzie roczne zużycie energii wynosi około 3.000 kWh. Taka ilość energii zużywana jest przy 
zastosowaniu typowego wyposażenia  w urządzenia elektryczne, bez pompy ciepła, bojlera, czy też klimatyzacji. 
Jak pokazuje przykład typowej małej instalacji PV o mocy 3 kWp, aby wykorzystać całą nadwyżkę energii należało by 
zastosować akumulator o pojemności 10 kWh (problemem pozostanie wykorzystanie w kolejny dobrze nasłoneczniony 
dzień). Koszt wysokiej klasy akumulatora o pojemności 10 kWh to wydatek około 13.540 EUR. Aby uniknąć tak wysokiego 
kosztu można zastosować mniejszą instalację fotowoltaiczną, jednak pokryje ona tym samym mniejsze potrzeby 
energetyczne domu. Drugim rozwiązaniem pozostaje zastosowanie instalacji ON-GRID i korzystanie ze znacznie tańszej 
obecnie opcji magazynowania energii i rozliczania jej na zasadzie opustu („prowizja” operatora sieci równa 0,2 kWh za 1 
kWh magazynowanej energii).

Źrodło dla cen: heizprofishop.at

2 kWh  5.360 EUR

4 kWh  7.430 EUR

6 kWh  9.415 EUR

8 kWh  11.540 EUR

10 kWh  13.540 EUR

Przykładowe ceny akumulatorów dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych

konferencja o jakości Powietrza 
wewnętrznego

XV Ogólnopolska Konferencja „Problemy jako-
ści powietrza wewnętrznego w Polsce” odbę-
dzie się w dniach 27 i 28 listopada 2019 roku.
Tradycyjnie udział w konferencji jest bezpłatny. 
Ze względu na ograniczona liczbę miejsc orga-
nizatorzy proszą o zarejestrowanie uczestnic-
twa przesyłając: imię, nazwisko oraz afiliację na 
adres maciej.mijakowski@pw.edu.pl, lub korzy-
stając z formularza na stronie (http://iaq.is.pw.
edu.pl/zgloszenia/). Zgłoszenia należy przesy-
łać do dnia 17 listopada 2019 r.
w tym roku przewidziane są sesje poświęcone 

między innymi: wpływowi zanieczyszczeń po-
wietrza zewnętrznego na powietrze wewnętrzne, 
zagadnieniom mikrobiologii w dziedzinie jakości 
powietrza wewnętrznego, jakości środowiska  
w żłobkach i przedszkolach oraz wykorzystaniu 
biologicznej filtracji powietrza i rozwiązań archi-
tektonicznych do poprawy jakości powietrza.
Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej 
4.01 w Gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami  
i Transferu Technologii (CZIiTT) Politechniki war-
szawskiej – jest to budynek znajdujący się przy 
Trasie Łazienkowskiej, wejście od ul. Rektorskiej 4.
Organizator informuje także, że uległ adres stro-
ny www. Obecnie strona znajduje się pod adre-
sem http://iaq.is.pw.edu.pl/

StartujE 9. EDycja aKaDEMII 
wynalazców im. roberta boscha

22 października 2019 r. producent rozpoczął na-
bór do 9. edycji Akademii wynalazców im. Ro-
berta Boscha – programu edukacyjnego dla 
uczniów w wielu 13-15 lat, który organizowany 
jest we współpracy z renomowanymi uczelnia-
mi wyższymi w warszawie i wrocławiu.
Celem inicjatywy jest pobudzenie młodych umy-
słów do tworzenia innowacyjnych wynalaz-
ków. w tegorocznej ofercie Akademii znalazło 
się kilkadziesiąt warsztatów kreatyw-
nych, podczas których uczniowie m.in. 
podejmą próbę budowy silnika elek-
trycznego, zaprojektowania aplikacji 
do wykrywania twarzy i oczyszczenia 
wody z farmaceutyków, a także pozna-
ją metody działania cyberprzestępców, 
szybkiego prototypowania czy druku  
w technologii 3D. Na makietach 3D lub 
w tunelach aerodynamicznych będą 

mogli przetestować autonomiczne kapsuły 
transportowe, przepływy zanieczyszczonego 
powietrza czy trajektorii lotów modeli pojaz-
dów. w kolejnym etapie zainspirowani wiedzą 
zdobytą podczas warsztatów uczestnicy pro-
gramu będą mogli przystąpić do konkursu na 
najlepszy pomysł na wynalazek. Na laureatów 
– autorów najlepszych pomysłów oraz ich szko-
ły czekają atrakcyjne nagrody.
Program skierowany jest do szkół z warszawy, 
wrocławia i ich okolic. 
www.akademiawynalazcow.com.pl
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na 448. Pozycji), czy 8. lokata w kategorii Perły 
Duże rankingu magazynu Polish Market. Prezes 
podkreślił również fakt, że wzrost w Grupie wy-
nosi 12% i SBS ma wielką szansę, by przekroczyć 
próg 700 mln obrotu w nadchodzącym 2020 roku.
Zwieńczeniem wieczoru był koncert Zespołu Raz, 
Dwa, Trzy. Artyści zagrali swoje największe przeboje.  

widzowie mogli rozkoszować się nie tylko wir-
tuozerią muzyków, ale także wyjątkowymi te-
stami piosenek Agnieszki Osieckiej, Bułata Oku-
dżawy czy wojciecha Młynarskiego. Po części 
koncertowej goście ruszyli na parkiet i bawili się 
w szampańskich nastrojach do wczesnych go-
dzin porannych.

12 października 2019 roku w Hotelu DoubleTree 
by Hilton w Łodzi odbyło się Spotkanie Roczne 
Partnerów Grupy SBS. Dla większości uczestni-
ków była to okazja do świętowania siedemna-
stego roku działalności w niebiesko białych bar-
wach. Jak zawsze nie zabrakło ważnych rozmów 
z Mecenasami Spotkania i refleksji o dotychcza-
sowej działalności.
ważnym elementem Spotkania Rocznego była 
Kawiarenka Mecenasów, która znajdowała się  
w foyer Kina wytwórnia. Partnerzy SBS mieli 
okazję spotkać się z przedstawicielami marek 
takich, jak Armatura Kraków, Beretta, Biawar, 
Elektromet, Ferro, Grundfos, KAN, LG, Perfe-
xim, Purmo, Saunier Duval i Vaillant. Rozmowy 
trwały długo w miłej atmosferze, pełnej gwaru 

i unoszącego się zapachu aromatycznej kawy.
wieczorną galę otworzył prezes Grupy SBS – Sła-
womir Maciejewski. wygłosił krótkie przemówie-
nie podsumowujące tegoroczne osiągnięcia i zre-
alizowane cele. wśród najważniejszych wydarzeń 
2019 roku wymienił Targi Grupy SBS w Strykowie, 
dalszy rozwój programu lojalnościowego Integris+, 
szkolenia produktowe, szkolenia dla handlowców 
pn. Akademia Efektywnej Sprzedaży SBS, a także 
trzeci rok istnienia Magazynu Grupy SBS.
Istotne w ocenie Prezesa są też nagrody, które 
Grupa SBS otrzymała w 2019 roku. wśród nich 
znalazły się: tytuł Firma Przyjazna Instalatorom 
przyznany w ramach plebiscytu Polecane Przez 
Polskich Instalatorów, awans o 11 lokat w presti-
żowym rankingu „500 Rzeczpospolitej” (obecnie 

sPOtkanie rOCzne 
Partnerów grUPy sbs  
– PODsUmOwanie

http://www.instalreporter.pl


5510/19 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

praktycznych umiejętności przez instalatorów. 
– Nasze Centrum Szkoleniowe to obecnie jedno  
z najlepiej wyposażonych miejsc, gdzie instalatorzy 
mogą regularnie się doszkalać. Wybór lokalizacji 
również nie jest przypadkowy. Chcieliśmy ułatwić 
dojazd osobom ze wschodniej części Polski, dla-
tego zdecydowaliśmy się na Grodzisk Mazowiec-
ki, który jest świetnie skomunikowany. Cały ośro-
dek został starannie zaprojektowany od posadzki, 
aż po sufit. Sam osobiście nadzorowałem wszyst-
kie prace. Nasze szkolenia cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. Dbamy o to, aby osoby, które 
kończą kurs były w pełni przygotowane do pracy 
w terenie. - mówił Maciej Syropolski, menedżer 
nowego ośrodka. 

NoWoCzesNe WyPosAżeNie 
W JeDNym mieJsCU

Ośrodek Szkoleniowy posiada 33 kotły gazowe 
o mocy od 24 do 160 kw oraz kominy spełnia-
jące najnowsze wymogi unijne. Szkolenia obej-
mują technikę domową, w której zakres wcho-

dzą urządzenia: MCR3, MCR Home, DuoTec, MCA 
15-35, Modulens AGC, Kaliko TwH, Kaliko Es-
sentiel, Kaliko SPLIT oraz kotły AMC 15-39 kw.  
Uczestnicy zdobywają również wiedzę z zakresu 
działania układów, termodynamicznych, w tym  
z zasad działania pomp ciepła: GSHP, Alezio Evo-
lution AwHP, Alezio Evolution AwHP V200, HPI 
Evolution oraz Kaliko TwH, Kaliko TwH.EV, Kali-
ko essentiel oraz Kaliko SPLIT. 

WieDzA W PrAkTyCe

Sala ta to jeden z najnowocześniejszych obiektów 
z rozwiązaniami dla techniki grzewczej. w szkole-
niu może brać udział maksymalnie 12 instalato-
rów, dzięki temu każdy z nich jest w stanie w pełni 
poznać zasady instalacji i konserwacji urządzeń. 
Podczas warsztatów omawiane są Systemy Kart 
Gwarancyjnych wraz z funkcjonalnością, budo-
wą i działaniem urządzeń. Instalatorzy uczą się 
również procedury Pierwszego Uruchomienia, 
regulacji, ustawiania parametrów, schematów 
hydraulicznych oraz przeglądów.

Uroczyste otwarcie nowego ośrodka, w którym 
wziął udział Giovanni Pilichi, dyrektor Dywizji In-
ternational należącej do BDR Thermea odbyło się 
18 września. Nowoczesne Centrum Szkoleniowe 

De Dietrich pozwala na 
prowadzenie warszta-
tów z nieodnawialnych 
i odnawialnych źródeł 
energii w ośrodku wy-
posażonym w urządze-
nia najnowszej techno-
logii, które na co dzień 
dostępne są w ofercie 
De Dietrich. Przestrzeń 
została podzielona na 
dwie części. Pierw-
sza, w której znajduje 

się nowoczesna tablica multimedialna, prze-
znaczona jest do celów wykładowych. Nato-
miast druga posiada zainstalowane urządzenia 
grzewcze i chłodnicze, które służą zdobywaniu 

w trosce o bezpieczeństwo i komfort pracy instalatorów marka 
De Dietrich regularnie organizuje szkolenia, które łączą w sobie 
teorię z umiejętnościami praktycznymi. Chętnych przybywa, więc 
nadszedł czas, by stworzyć drugi ośrodek, tym razem w centralnej 
części Polski w Grodzisku Mazowieckim. 

De DietriCH Otwiera w grODziskU mazOwieCkim 
nOwOCzesne CentrUm szkOLeniOwe DLa instaLatOrów
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Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tematem 
nagrodzonej pracy była „Optymalizacja danych 
wyjściowych do obliczania pojemności siecio-
wych zbiorników wyrównawczych na przykła-
dzie obiektu Bębło”, natomiast promotorem pra-
cy był dr hab. inż. Tomasz Bergel. wyróżnienie 
otrzymała mgr inż. Edyta Kubala, absolwentka 
Politechniki Krakowskiej, za pracę pt. „Projekt 
koncepcyjny oświetlenia kampusu Politechniki 
Krakowskiej przy ul. warszawskiej, uwzględnia-
jący zasady ochrony przed zanieczyszczeniem 
świetlnym i wytyczne Międzynarodowej Komisji 
Oświetleniowej (CIE)”, przygotowaną pod opieką 
dr hab. Tomasza Ściężora. Kapituła Konkursu za-
znaczyła, że wszystkie nagrodzone i wyróżnione 
prace charakteryzowały się wysokim poziomem 
merytorycznym, a także innowacyjnym podej-
ściem w rozwiązaniu problemu inżynierskiego. 

Partnerzy Warsztatów 
Partnerzy Strategiczni: LG Electronics, Geberit, 
wilo Polska, HAURATON Polska, Armacell Po-
land Sp. z o.o.

Partner Złoty: Lindab, Niczuk, Vertiv Poland, Fläkt-
Group Poland.
Partner Srebrny: Ew-INVEST, Flamco Meibes, 
Swegon, SCHAKO Polska, Spirax Sarco, Gazex, 
Kessel, Cadsoft, Belimo, TRACTO-TECHNIK, Je-
ven, Hawle, Egeplast International, Europejski In-
stytut Miedzi, Immergas, Uponor Polska, Verano, 
Borysowski & Spółka, A-went.
Partner Brązowy: ELPLAST+, Hennlich.

Ponad 350 uczestników wzięło udział w II edycji 
Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy insta-
lacji i sieci sanitarnych, które odbyły się w dniach 
3-4 października 2019 r. w warszawie. Organizato-
rem wydarzenia było Polskie Zrzeszenie Inżynie-
rów i Techników Sanitarnych, uczestnikami zaś 
specjaliści z branży sanitarnej oraz studenci, dok-
toranci, pracownicy naukowi uczelni.
Patronat honorowy nad Warsztatami objął mi-
nister inwestycji i rozwoju oraz REHVA – Fede-
ration of European Heating, Ventilation and Air 
Conditioning Associations, jak również Polska 
Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodar-
cza Gazownictwa oraz Izba Gospodarcza wo-
dociągi Polskie.
Mottem Warsztatów było: wIEDZA – PRAKTYKA 
– BEZPIECZEŃSTwO – ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ.
Podczas 2 dni odbyło się 20 warsztatów pane-
lowych poruszających kwestie zarówno przy-
szłości zawodu projektanta tj.: zmiana gospo-
darki linearnej na obiegi zamknięte, prawidłowe 
określanie obecnych priorytetów w branży,  
a także trendy w rozwoju instalacji, jak powinien  

zmienić się warsztat projektanta; energooszczęd-
ne rozwiązania podczas projektowania i eksplo-
atacji instalacji HVAC; dom bez rachunków; warsz-
tat rzeczoznawcy XXI wieku oraz modelowanie 
energetyczne a charakterystyka energetyczna 
budynku. Partnerzy przedstawili 25 prezentacji 
omawiających studia przypadków i rozwiązanie 
konkretnych zagadnień technicznych. 
Prelegentami byli zarówno przedstawiciele na-
uki, jaki i doświadczeni projektanci i eksperci.  
Ich sylwetki przedstawione są w zakładce:  
http://warsztaty.pzits.pl/2018/01/16/prelegenci/.  
Honorowym prelegentem był prof. Stefano P. Cor-
gnat, prezydent REHVA poprzedniej kadencji, któ-
ry przedstawił referat otwierający pt. „Urządzenia 
HVAC w przyszłych budynkach”. Akcentem upa-
miętniającym jubileusz Zrzeszenia był referat prof. 
Jana Pawełka przedstawiający 100 lat Polskiego 
Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. 
Podczas warsztatów przyznane zostały rów-
nież nagrody i wyróżnienia w konkursie na naj-
lepszą pracę dyplomową. Nagrodę w konkursie 
otrzymała mgr inż. Iwona Jarosz, absolwentka 

warsztaty  
PraCy PrOjektanta  
i rzeCzOznawCy  
– PODsUmOwanie

Przejdź rada Programowa Przejdź Szczegółowa tematyka poszczególnych prelekcji 
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że mykotoksyny mogą powodować nie tylko aler-
gie skórne i oddechowe, ale również inicjować 
nowotwory m.in. wątroby i ośrodkowego układu 
nerwowego. wyjaśnił również, jakie kroki może-
my podjąć w walce o dom bez grzybów i pleśni. 
Temat jakości wody w domowej instalacji i jej wpły-
wu na zdrowie omówiła Anna Mazur, specjalista ko-
smetologii estetycznej i dermatologicznej, właściciel-
ka Instytutu Zdrowia i Urody Fenix. wyjaśniła m.in. 
jak twarda woda oddziałuje na kondycję naszej skó-
ry oraz włosów i dlaczego wodę warto zmiękczać. 
Na zakończenie spotkania Jacek Masłowski, psy-
choterapeuta Gestalt, terapeuta EMDR, filozof, co-
ach, trener, publicysta wyjaśnił dlaczego kobiety 
nie zrozumieją pewnych męskich zachowań i jak się  
z nimi oswoić. 
Zwieńczeniem Forum był pokaz mody Violi Pie-
kut, która zaprezentowała paniom swoje najnow-
sze propozycje na sezon jesień-zima.
organizatorem Forum była Fundacja świado-
mi klimatu, a Partnerami firmy Aquahome, 
Velux, Viessmann i Winerberger. 

Forum rozpoczęło spotkanie z aktorką teatralną, 
filmową i telewizyjną, Grażyną wolszczak oraz me-
cenasem Radosławem Górskim, reprezentującym 
ją, jak i inne osoby, które pozwały Skarb Państwa 
za smog. Uczestniczki Forum dowiedziały się m.in., 
czym jest akcja #pozywamsmog, co skłoniło Gra-
żynę wolszczak do podjęcia walki o lepszą jakość 
powietrza i przede wszystkim, jakie codzienne kro-
ki możemy podejmować, aby nie przyczyniać do 
dalszej degradacji otaczającego nas środowiska.
wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie 
przybliżył prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński  
– alergolog, otolaryngolog, specjalista zdrowia 
publicznego. wyjaśnił szczegółowo, jakie zagro-
żenia niesie wdychanie powietrza niezanieczysz-

czonego pyłami i związkami pochodzącymi z do-
mowych kotłów na paliwa stałe. 
Rolę światła naturalnego i jego wpływ na zdrowie 
oraz codzienne funkcjonowanie domowników omó-
wiła Iwona Jędrusik, psycholożka z wieloletnim 
doświadczeniem terapeutycznym, poradniczym, 
warsztatowym i wykładowym. wyjaśniła m.in. dla-
czego dostęp do światła naturalnego jest niezbędny 
dla naszego zdrowia fizycznego oraz psychicznego  
i dlaczego powinniśmy spać w całkowitej ciemności. 
Kolejnym gościem był Michał Sutkowski – lekarz,  
specjalista medycyny rodzinnej i chorób we-
wnętrznych. Zaznaczył skalę problemu i zagro-
żeń związanych z obecnością grzybów i ple-
śni w domowych wnętrzach uświadamiając,  

w Małej warszawie –  
bardzo ciekawym obiekcie  
na warszawskiej Pradze,  
26 września 2019 roku odbyło się 
drugie z kolei Forum Kobiet pod 
hasłem „Mój Zdrowy Dom”, czyli 
spotkanie poświęcone przede 
wszystkim kobietom, które czują się  
odpowiedzialne za swoją rodzinę 
i pragną w pełni świadomie 
podejmować decyzję związane 
z budową, remontem oraz 
codziennym życiem domowym.

ii fOrUm kObiet ze wsParCiem Viessmann 

weronika Nowakowska w wywiadzie z Grażyną wolszczak dla superbabka.pl 
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w ten sposób powstało nowoczesne centrum 
szkoleniowo-kompetencyjne, połączone z salo-
nem wystawowym. Mieści się tam biuro regio-
nalne Geberit oraz nowa przestrzeń networkin-
gowa, z której mogą korzystać architekci, by na 
miejscu prezentować konkretne rozwiązania ła-
zienkowe swoim klientom.
Prace rozpoczęły się w lutym 2019 i udało się je 
ukończyć w sensacyjnie krótkim czasie 5 miesię-
cy. Jest to zasługą profesjonalnego i doskonale 
zgranego zespołu projektowego, w którym zna-
leźli się architekci i projektanci wnętrz: Bernard 
Marszałek, Urszula Marszałek, Aurelia Śmigielska, 
Beata Smulska oraz Anna Niedopytalska.

Architekci, reprezentanci mediów, partnerzy, klien-
ci i przyjaciele firmy Geberit – w sumie prawie 300 
osób – spotkało się 24 września w podkrakowskiej 
Modlniczce, przy okazji uroczystego otwarcia od-
nowionego salonu marek Geberit i Koło. Dotych-
czasowa przestrzeń salonu została gruntownie 
przearanżowana, by stworzyć supernowoczesne 
miejsce prezentacji produktów, a zarazem – cen-
trum szkoleniowo-kompetencyjne Geberit.

BUDyNek W BUDyNkU

Nowa forma krakowskiego showroomu Gebe-
rit to efekt zmian, wychodzących daleko poza 
ramy tradycyjnie pojmowanego remontu. we-
wnątrz istniejącej dotąd hali o powierzchni 850 m2  

powstał budynek, o powierzchni 250 m2. Nowy 
gmach został stworzony w miejscu starego biura 
– od podstaw, z wylaniem nowych fundamentów. 

OtwarCie nOwegO saLOnU 
geberit w krakOwie!
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Przemysław Powalacz, w wystąpieniu pt. „warto-
ści jako fundament biznesu. Naiwność czy bez-
kompromisowy idealizm?”. To właśnie wspólne 
wartości i przekonania stoją za wyborem archi-
tekta Roberta Koniecznego na nowego ambasa-
dora marki Geberit. 
Robert Konieczny to zdobywca wielu prestiżo-
wych nagród architektonicznych i jedyny Polak 
we francuskiej Academie d’Architecture, wizjo-
ner, słynący ze śmiałych, przełomowych pro-
jektów, takich jak słynna Arka, Dom Bezpiecz-
ny czy budynek Centrum Dialogu „Przełomy”, 
a także szef biura architektonicznego KwK Pro-
mes. Bezkompromisowość, ciągłe poszukiwanie 
nowych rozwiązań i oddanie pracy, w której dą-
żenie do perfekcji łączy się z poczuciem misji –  
to tylko niektóre z elementów, łączących filozofię 
marki Geberit z postacią jej nowego ambasadora.  

Podczas imprezy, towarzyszącej otwarciu no-
wego salonu, Robert Konieczny opowiedział o 
procesie twórczym oraz o architektach, który-
mi się inspiruje, o pracy pod wpływem czasu 
oraz o konieczności uwzględnienia w projekcie 
kontekstu każdego miejsca. wątek architektury 
kontynuował dyrektor pionu Projekty i Techno-
logia, Adrian Burzyk, który przybliżył gościom 
temat architektury Szwajcarii, przedstawił wy-
brane obiekty z lat 50. i 60., a także współcze-
sne budynki, które wywarły wpływ na świato-
wą architekturę.
Otwarcie nowego showroomu uświetnił po-
kaz mody młodych, polskich projektantów,  
a doskonała czekolada, sery oraz wino przypo-
minały gościom o najlepszych szwajcarskich tra-
dycjach.
Fot. materiały prasowe Geberit

Z jednej strony – konieczność zgromadzenia 
wszystkich zezwoleń i atestów budowlanych na 
czas, z drugiej – niesprzyjająca aura, która po-
wodowała, że tynki schły wolniej, niż zakłada-
no… wyzwań na drodze do realizacji projektu 
było wiele. Tym większe wrażenie robi efekt koń-
cowy – efektownie zaprojektowana przestrzeń, 
której wnętrza utrzymane są w kolorystyce spój-
nej z paletą barw Geberit. wyraźnie widać ogrom 
włożonej pracy i dbałość o każdy detal.

oDkryWANie szWAJCArii z geBeriT

Otwarciu nowego obiektu towarzyszyło hasło 
„Odkryj z nami Szwajcarię”, nawiązujące do hel-
weckich korzeni marki. Historia dzisiejszego lidera  

branży rozpoczyna się w roku 1847, kiedy to hy-
draulik Caspar Melchior Gebert rozpoczął działal-
ność w miasteczku Rapperswil niedaleko Zurychu. 
Obecnie Geberit z dumą kontynuuje szwajcar-
ską tradycję solidnego projektowania i rzetelne-
go rzemiosła, łączącego nowatorstwo z dbałością  
o najwyższą, ponadczasową jakość. Krakowski 
salon Geberit to już także element historii marki 
– w tym roku obiekt obchodzi 10-lecie swojego 
istnienia, a jego otwarcie w odnowionej formie 
to ważny wydarzenie z punktu widzenia rynku.

WArTośCi i iDee W BizNesie

Filozofię i przekonania napędzające firmę od 
wewnątrz przedstawił prezes Geberit Polska,  
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proekologicznych mogą stanowić nawet więk-
szość kosztów tych przedsięwzięć. warto o tym 
wiedzieć, ponieważ możliwości finansowe zwy-
kle przesądzają o podjęciu samej inwestycji,  
a następnie o zakresie realizowanych prac i stan-
dardzie wybranych rozwiązań. wiedza jednak  
o uldze termomodernizacyjnej wśród potencjal-
nych inwestorów wciąż jest bardzo mała, podob-
nie jak świadomość tego, że przy jednej inwesty-
cji mogą skorzystać z różnych form wsparcia, np. 
i dotacji i ulgi podatkowej, oraz że programy te 
są dostępne powszechnie. Niezbędne stały się 
zatem szybkie, konkretne działania informacyj-
ne. I właśnie takie działania podjęło Porozumie-
nie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycz-
nej (POBE), wydając „Poradnik inwestora – ulga 
termomodernizacyjna 2019”.
Poradnik przedstawia podstawowe, najważniej-
sze zasady korzystania z ulgi termomoderniza-
cyjnej. Precyzuje, kto może z niej skorzystać, ja-
kie są limity odpisów, wymagane terminy, zasady 
rozliczeń. Można w nim znaleźć również symula-
cje potencjalnych rocznych korzyści z ulgi termo- 

modernizacyjnej, zależnie od wysokości wydat-
ków, dochodów i sposobu opodatkowania, a tak-
że odpowiedzi na pytania o inne możliwe źródła 
finansowania inwestycji, możliwość łączenia ulgi 
np. z dofinansowaniem w ramach programu „Czy-
ste powietrze” albo o rozliczanie inwestycji, które 
rozpoczęły się przed 2019 r. czy też inwestycji pro-
wadzonych przez małżonków będących współ-
właścicielami domu jednorodzinnego. Jest tak-
że kompletny wykaz prac, urządzeń i materiałów, 
których koszty są uwzględniane w uldze termomo-
dernizacyjnej. Poradnik poprzez kody QR umoż-
liwia wszystkim zainteresowanym bezpośrednie 
dotarcie do konkretnych przepisów odnoszących 
się do ulgi termomodernizacyjnej, czy też do tzw. 
Projektu objaśnień podatkowych albo czatu z kon-
sultantem Ministerstwa Finansów.
Źródło: POBE

Na początku 2019 r. została w Polsce wprowadzo-
na ulga podatkowa dla właścicieli domów jed-
norodzinnych, którzy zdecydują się na przepro-
wadzenie termomodernizacji w swoich domach. 

Maksymalna wartość wydat-
ków objętych ulgą, przypada-
jąca na jednego podatnika, 
wynosi 53 tys. zł. To niewątpli-
wie spora kwota. Dzięki temu 
znaczną część wydatków na 
termomodernizację mogą oni 
odliczyć od swojego podatku 
rozliczanego w ramach PIT – 
począwszy od rozliczeń za 2019, 
kontynuując odpisy podatkowe 
przez kolejne lata, zależnie np. 
od wysokości poniesionych wy-
datków, dochodów i opodatko-
wania (rodzaju PIT) czy też ter-
minu rozpoczęcia inwestycji.
Ulga termomodernizacyjna jest 
tylko jedną z wprowadzonych 
ostatnio zachęt finansowych 

do poprawy efektywności energetycznej domów 
mieszkalnych w Polsce i aktywnego włączenia 
się ich właścicieli do walki ze smogiem. Łączne 
korzyści z ulgi i innych form wsparcia inwestycji  

„Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019” to praktyczny niezbędnik każdego 
właściciela domu jednorodzinnego. Opracowanie powstało z inicjatywy Porozumienia 
Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), we współpracy z Ministerstwem 
Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskim Alarmem Smogowym. w przystępny  
i praktyczny sposób przedstawia ono najważniejsze z punktu widzenia inwestora informacje 
o wprowadzonej na początku tego roku uldze termomodernizacyjnej, a także możliwe 
korzyści z inwestowania w poprawę efektywności energetycznej własnego domu.  
Poradnik jest dostępny w wersji papierowej i elektronicznej.

POraDnik inwestOra – ULga termOmODernizaCyjna 2019

Pobierz Wersja elektroniczna 
(aktualizowana na bieżąco)
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grohe raPido smartbox

Nowy element podtynkowy GROHE Rapido SmartBox, dzięki swojej wszechstronności za-
pewnia, nieograniczoną swobodę w projektowaniu przestrzeni prysznicowej. wyjątkowa 
elastyczność produktu umożliwia wybór spośród różnych elementów zewnętrznych, ta-
kich jak baterie jednouchwytowe, baterie termostatyczne czy technologia SmartControl.
Mniej wysiłku przy instalacji za niższą cenę – GROHE Rapido SmartBox ma trzy wyloty, po-
zwalające na szeroki zakres wyboru opcji prysznicowych. Ponadto niepotrzebne są już inne 
adaptery. System ma przyłącza o średnicy ½", dzięki czemu często wymagane uszczelnia-
nie adapterów ½ x ¾" nie jest konieczne.
Doprowadzenie wody od dołu – GROHE Rapido SmartBox wyposażono we wloty, któ-
re można podłączyć od dołu, co pozwala na bezpośrednie podłączenie do ciepłej i zim-
nej wody. Zastosowanie kształtek 90° nie jest potrzebne.
regulacja rozety w zakresie sześciu stopni już po instalacji – dzięki długim otworom 

w elemencie podtynkowym, ustawienie rozety można regulować nawet o sześć stopni i idealnie dopasować do płytek i fug.
Pasuje do każdej ściany – głębokość montażowa to zaledwie 75 mm GROHE Rapido SmartBox.
Ułatwiona rozbudowa i modernizacja – w opcji zawory serwisowe, baterie SmartControl i dwupokrętłowe baterie termostatyczne.
zgodny ze standardami – GROHE Rapido SmartBox można wyposażyć w funkcję zabezpieczającą przed przepływem zwrotnym. Sys-
tem spełnia normę UE 1717 po zainstalowaniu ze zintegrowanym elementem napełniająco-przelewowym.
łatwa instalacja – montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi i wcześniejszego przygotowania. 

Grohe 

zimowy zawór bezPieczeństwa Polar ii

Bez względu na wielkość ogrodu czy rodzaj roślinności, nie-
zbędnym warunkiem zachowania jego atrakcyjnego wyglą-
du jest regularne podlewanie. Dlatego w projekcie instalacji 
wodnej warto przewidzieć wielofunkcyjną armaturę czer-
palną montowaną po zewnętrznej stronie ściany mieszka-
nia. w sezonie jesienno-zimowym zewnętrzna armatura nie 
jest już używana, jednak zazwyczaj trzeba ją odpowiednio 
zabezpieczyć przed ujemną temperaturą. Znajdująca się 
w rurach woda może okresowo zamarzać, powodując na-
wet ich rozsadzenie. Aby tego uniknąć, należy odwodnić za-
wór i odciąć go od dopływu wody, co może być kłopotliwe 
w przypadku niewielkich instalacji znajdujących się w miesz-
kaniach. Problem ten rozwiązuje zewnętrzny mrozoodporny 
zawór czerpalny z automatycznym systemem odwodnienia 
SCHELL POLAR II. Składa się on z części zewnętrznej i dłu-
giego korpusu montowanego w murze. Od wewnątrz budyn-
ku mechanizm zaworu jest podłączany do instalacji wodnej. 
Na zewnątrz montowana jest natomiast armatura czerpal-
na wyposażona w pokrętło, które automatycznie opróżnia 
wszystkie jego części z wody. Dzięki możliwości docinania za-
woru może być on montowany w dowolnego rodzaju murze  
o wymiarach od 200 do 500 mm. Uniwersalne rozwiązanie 
jest dostępne zarówno w postaci zestawu instalacyjnego dla 
nowych budynków w stanie surowym, jak i kompletnej arma-
tury do zastosowań modernizacyjnych. Trwałość i bezawa-
ryjność armatury zapewniają dodatkowo korpus z wysokiej 
jakości stopu mosiądzu innowacyjne uszczelnienia O-ring. 

scheLL

magnetyzery kosPel

Zapobiegają osadzaniu się kamienia kotłowego w instalacjach wodnych. Pra-
cują bezobsługowo i bez kosztów eksploatacji. Magnetyzery, dzięki silnemu  
i odpowiednio ukierunkowanemu polu magnetycznemu nie dopuszczają do 
wytrącania się kamienia kotłowego. Powodują też wypłukiwanie powstałych 
już osadów i przyczyniają się nawet do całkowitego oczyszczenia instalacji. 

korzyści z zastosowania magnetyzerów:
- dłuższa żywotność urządzeń i instalacji mających kontakt z wodą,
- brak osadów i nacieków na urządzeniach sanitarnych, a także naczyniach,
- woda pitna nie jest pozbawiona naturalnych związków mineralnych.
Dostępne w trzech wielkościach: MAG 1/2" (wydajność 600 l/h), MAG 3/4" (900 l/h) i MAG 1" (1200 l/h).

kospeL
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nowe Przyciski uruchamiające Visign

Przyciski uruchamiające firmy Viega podzie-
lono na serie Visign for More i Visign for Sty-
le – wybór odpowiedniego przycisku jest wy-
łącznie kwestią gustu, ponieważ rozwiązanie 
techniczne jest zawsze takie samo. Za ścianą 
w każdym przypadku kryje się system zabu-
dowy podtynkowej Prevista, co oznacza, że 
wszystkie przyciski uruchamiające Viega Visign 
można łączyć z zamontowaną w nim spłuczką. 
Oferta przycisków uruchamiających Visign 
obejmuje ponad 50 seryjnych wzorów w róż-
norodnych kompozycjach materiałowych 
oraz dodatkowe kolory specjalne.
Przyciski uruchamiające Visign for More 202 
i Visign for More 205 sensitive mają w stan-
dardzie wbudowane energooszczędne diody 
LED. Do modeli Visign for More 201 i Visign 
for More 204 dostępna jest natomiast opcjo-
nalna podświetlana ramka montażowa.
Klienci, którzy lubią szczególnie jednolite 
aranżacje, mogą zdecydować się na montaż 
przycisku na równi z powierzchnią glazury.
Przy projektowaniu swoich produktów ła-
zienkowych firma Viega przywiązuje dużą 
wagę do stosowania materiałów łatwych 
do utrzymania w czystości, takich jak szkło 
lub stal nierdzewna.
w zachowaniu codziennej higieny w łazien-
ce pomaga również specjalny zasobnik na 
tabletki – pozwala zrezygnować z niezbyt 
estetycznych zawieszek umieszczanych  
w misce ustępowe. 
Przyciski uruchamiające Viega do wC i pisu-
arów zostały zaprojektowane we współpra-
cy z renomowanym studiem ARTEFAKT de-
sign z Darmstadt. 

VieGa

Visign for More 200 – 
dzięki odchyleniu od ściany 
przycisk sprawia wrażenie,  
jakby unosił się w powietrzu

Visign for More 201 –  
wycinany laserowo i wytłaczany  
z jednego kawałka bardzo cienkiej 
stali nierdzewnej

Visign for More 202 –  
zastąpienie klasycznego  
przycisku zupełnie nowym 
pokrętłem to prawdziwa rewolucja

Visign for Style 20 to klasyk 
w programie przycisków 
uruchamiających Visign  
w odświeżonej formie

Visign for Style 21 –  
prostota bez zbędnych 
ozdobników

Model Visign for Style 24 – 
przyciski umieszczone pionowo

Visign for Style 25 sensitive  
działa bezdotykowo

mcr3 eVo – nowa seria kotłów de dietrich 

Sprzedaż kotłów kondensacyjnych pod nazwą MCR3 evo rusza już od października br. Nowe 
modele są ulepszoną wersją serii kotłów MCR3 PLUS.
Udoskonalona seria MCR3 evo oparta na sprawdzonym wymienniku AL-Si jest wyjątkowo od-
porna na osadzanie się kamienia kotłowego. Bardzo prosta w obsłudze regulacja za pomo-
cą uaktualnionej konsoli sterowniczej z wyświetlaczem pozwala użytkownikowi samodziel-
nie programować podstawowe parametry pracy urządzenia, a także na bieżąco sprawdzać 
jego pracę. Inteligentny system informuje użytkownika o stanie technicznym oraz pracy 
kotła, pokazując na ekranie odpowiednie komunikaty. Dodatkowo, nowoczesna konstruk-
cja pozwala również na zdalne sterowanie za pomocą termostatu Smart TC z możliwością 

zdalnego nadzoru za pośred-
nictwem darmowej aplikacji na 
urządzenia mobilne.
Serię powiększono o wersję 
kotła jednofunkcyjnego niż-
szej mocy MCR3 evo 15T oraz 
zmodernizowany model kotła 
35 kw MCR3 evo 35T. Cała linia 
ma 8-letnią gwarancję na wy-
miennik ciepła. 

de dietrich
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x-link® – Połączenie grzejników dekoracyjnych i ogrzewania Podłogowego

Połączenie ogrzewania podłogowe-
go i grzejnika wymaga różnych po-
ziomów temperatury. Rozwiązaniem 
tego problemu jest zestaw przyłą-
czeniowy x-link, który łączy obwód 
ogrzewania podłogowego z istnie-
jącą siecią grzejników za pomocą 
grzejnika łazienkowego. Bez podłą-
czania do sieci elektrycznej i trud-
nego montażu, bez ingerencji w ste-
rowanie kotła grzewczego. Grzejnik 
włączany jest do istniejącego obiegu 
grzewczego i poprzez zawór termo-
statu reguluje temperaturę pomiesz-
czenia. Regulacja ogrzewania płasz-

czyznowego odbywa się niezależnie od grzejnika, za pomocą ogranicznika temperatury na powrocie.
wygląd grzejnika prawie nie ulega zmianie: w przypadku x-link elementy techniczne są całkowicie 
schowane za osłoną grzejnika, widoczny pozostaje wyłącznie ogranicznik temperatury na powrocie.
w przypadku x-link plus w miejscu typowego kątowego modułu przyłączeniowego znajduje się zestaw 
przyłączeniowy w dekoracyjnej osłonie, który doskonale dopasowuje się do danego modelu grzejnika.

Podsumowanie wszystkich zalet x-link / x-link plus:
• Innowacyjna integracja przyłącza ogrzewania podłogowego i grzejnika łazienkowego w jednej jed-
nostce
• Spełnia najwyższe wymagania wzornicze (przyłącza są całkowicie ukryte pod osłoną)
• Wspólne podłączenie grzejnika łazienkowego i ogrzewania podłogowego do sieci rur w jednym 
miejscu
• Osobny układ regulacji dla ogrzewania podłogowego nie jest potrzeby
• Brak konieczności planowania i montażu dodatkowej puszki ściennej do regulacji ogrzewania pod-
łogowego
• Prosta obsługa
• Kompleksowe rozwiązanie od jednego producenta z idealnie dopasowanymi złączami
• Dwururowy zawór odcinający w wyposażeniu seryjnym
• x-link plus to kombinacja kątowego modułu przyłączeniowego i zestawu przyłączeniowego
• x-link w jednym produkcie
• x-link plus dostępny jest w kolorze białym i w wersji chromowanej
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