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KonKurs Clever ProjeKt 

Jeszcze do końca grudnia trwa konkurs Pur-
mo, którego celem jest wyłonienie projektan-
ta, który zaprojektuje produkty systemu ru-
rowego CleverFIT Axial o najwyższej wartości 
katalogowej. 
w rywalizacji o nagrodę główną uwzględnione 
będą wszystkie projekty z systemem CleverFit Axial 
przesłane w okresie trwania konkursu. Dodatko-
wo organizator nagrodzi każdy pierwszy projekt 

zgłoszony przez projektanta zgodnie z zasadami 
podanymi poniżej.
warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie 
i przesłanie zgłoszenia projektu do konkursu po-
przez Strefę Purmo Expert Projektant, która dostęp-
na jest na stronie www.purmo.pl po zalogowaniu.
Nagrody: 
•	nagroda	główna	–	dla	najlepszego	projektanta,	
który zaprojektuje produkty systemu rurowego 
CleverFIT Axial o największej wartości katalogo-
wej: voucher SPA na kwotę 2500 zł,

•	nagroda	za	każdy	pierwszy	zgłoszony	projekt	
o wartości katalogowej zaprojektowanych pro-
duktów systemu rurowego CleverFIT Axial po-
wyżej 50 000 zł: bony Sodexo Pass o wartości 
1000 zł,
•	nagroda	za	każdy	pierwszy	zgłoszony	projekt	 
o wartości katalogowej zaprojektowanych pro-
duktów systemu rurowego CleverFIT Axial powy-
żej 20 000 zł: bony Sodexo Pass o wartości 400 zł.
Pobierz szczegółowe informacje dotyczące 
konkursu

Danfoss – raPort finansowy

Pomimo niełatwej sytuacji na rynku, zarówno sprzedaż, jak i zyski 
Danfoss nie przestają rosnąć. w ciągu pierwszych trzech kwarta-
łów 2019 roku, Danfoss zwiększył sprzedaż o 4% do poziomu 4,8 
miliarda euro. 
Było to możliwe dzięki głównym gałęziom działalności Grupy oraz 
zwiększonemu zainteresowaniu efektywnością energetyczną oraz 
elektryfikacją, które są częścią ekologicznych przemian. wzrost, któ-
ry z kolei napędzał sprzedaż, odnotowano głównie w Europie, w nie-
których częściach Azji, w Ameryce Południowej oraz Rosji.

Najważniejsze liczby z pierwszych 9 miesięcy 2019 roku:
•	Wzrost	sprzedaży	o	4%	do	wysokości	4	miliardów	755	milionów	euro	
(trzeci	kwartał	2018	roku	–	4	miliardy	569	milionów),	co	odpowiada	
2% wzrostowi w walucie lokalnej.
•	Zysk	operacyjny	przed	potrąceniem	podatków	oraz	amortyzacji	
związanej	z	akwizycją	(EBITA)	zwiększył	się	o	5%	i	osiągnął	602	mi-
liony	euro	(trzeci	kwartał	2018	roku	–	576	milionów).	Marża	EBITA	wy-
niosłą	12,7%	(trzeci	kwartał	2018	roku	–	12,6%).
•	Zysk	netto	za	pierwsze	9	miesięcy	wyniósł	383	milionów	euro	(trze-
ci	kwartał	2018	roku	–	374	milionów).
•	Inwestycje	w	innowację	zwiększyły	się	o	10%	i	osiągnęły	212	mi-
lionów	euro	(trzeci	kwartał	2018	roku	–	192	miliony),	co	odpowiada	
4,5%	wysokości	sprzedaży	(trzeci	kwartał	2018	roku	–	4,2%).
Więcej

http://www.instalreporter.pl
http://www.trox-bsh.pl
https://www.purmo.com/docs/pl/Konkurs-Clever-Projekt-2018.pdf
https://www.purmo.com/docs/pl/Konkurs-Clever-Projekt-2018.pdf
https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/company/financials/


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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RozstRzygnięcie toPten 2019 
Kotły gRzewcze na Paliwa stałe 

29 października 2019 r. podczas gali 18. edycji 
Konkursu EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii, ogło-
szone zostały wyniki 8. edycji Konkursu TOPTEN 
Kotły Grzewcze na paliwa stałe 2019, organizo-
wanego przez Polską Izbę Ekologii oraz Funda-
cję na rzecz Efektywnego wykorzystania Energii.
Celem konkursu, skierowanego do producentów 
kotłów jest promocja w Polsce i poza jej grani-
cami, najbardziej efektywnych energetycznie  
i jednocześnie najmniej obciążających środowi-
sko	–	urządzeń	wytwarzających	ciepło	użytko-
we z paliw stałych. w tym konkursie są to kotły 
grzewcze małej mocy spełniające wymagania 

jakościowe w zakresie sprawności energetycz-
nej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.

Wyróżnieni w KONKURSIE TOPTEN 
Kotły Grzewcze na paliwa stałe 2019
Producenci kotłów z automatycznym podawa-
niem stałego paliwa kopalnego o mocy do 50 kw:
•	2	wyróżnienia	dla:	KOTŁY	WOŹNIAK,
•	Zakłady	Górniczo-Metalowe	ZĘBIEC,
•	P.W.	BUDMET	Dariusz	Nocoń.
Producenci kotłów z automatycznym podawa-
niem stałego biopaliwa o mocy do 50 kw:
•	2	wyróżnienia	dla:	GALMET.
Producenci kotłów z automatycznym podawa-
niem stałego biopaliwa o mocy 50-500 kw:
•	3	wyróżnienia	dla:	PPHU	„KOTŁOSPAW”.
wyróżnieni producenci spełniają już wymagania 
rozporządzenia Komisji Europejskiej ekoprojekt, 
który będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Źródło:	Polska	Izba	Ekologii	
Więcej

szKolenia fPe

- Wykorzystanie termowizji do diagnostyki 
ochrony cieplnej budynków, 10 grudnia 2019 r.  
Przeznaczone jest dla osób, które chcą rozsze-
rzyć swoją działalność audytorską lub doradczą 
w zakresie efektywności energetycznej o nowy 
rodzaj usług, jakim są badania termowizyjne. Dia-
gnostyka termowizyjna ma zastosowanie do oce-
ny stanu izolacji cieplnej budynku przygotowy-
wanego do termomodernizacji, jak również do 
oceny jakości wykonanego ocieplenia. w ramach 
szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę i umiejęt-
ności w zakresie:
•	posługiwania	się	kamerą	termowizyjną

•	interpretacji	zdjęć	termowizyjnych
•	opracowania	raportu	z	przeprowadzonej	oceny.
- Audyt energetyczny i remontowy budynków, 
3-5	lutego	2020	r.
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umie-
jętności niezbędnych do sporządzania audytów 
termomodernizacyjnych i remontowych budyn-
ków mieszkalnych i użyteczności publicznej zgod-
nie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji  
i	remontów	(Dz.U.	223/2008	poz.	1459)	i	rozpo-
rządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu 
energetycznego	i	remontowego	(Dz.U.	43/2009,	
poz.346)	ze	zmianami	(Dz.U.	z	2015r.	poz.	1606).
Źródło:	ZAE
Pełna informacja

https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/09/Promocja-grup-pompowych-Oventrop-jesien-2019-HQ.pdf
http://www.instalreporter.pl
http://www.pie.pl/gala-topten-2019.html
https://zae.org.pl/aktualnosci/
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smogowi liDerzy – ranKing 
PolsKiCh miast z najbarDziej 
zanieCzyszCzonym Powietrzem

Polski Alarm Smogowy podsumował wyniki po-
miarów jakości powietrza Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska za ostatni rok.
Z	opublikowanego	rankingu	wynika	interesujący	
wiosek: w Polsce najbardziej zanieczyszczone są 
miasta małe i średniej wielkości. w minionym roku 
niechlubnym	rekordzistą	jest	Pszczyna	–	miasto	 
o największej liczbie dni z powietrzem przekracza-
jącym dopuszczalne normy. w tym mieście liczba 
dni smogowych była prawie czterokrotnie więk-
sza	od	dopuszczalnej.	Zaraz	za	Pszczyną,	uplaso-
wał się Rybnik i wodzisław Śląski, gdzie dni smo-
gowych było po 110 (przy dopuszczalnych przez 
prawo	35).	Niewielki	Godów	(1922	mieszkańców)	
ma powietrze o wyższym średniorocznym stęże-
niu	pyłów	PM10	niż	uznawany	za	stolicę	polskie-
go smogu Kraków czy stolica Śląska, Katowice.
Jednak wysokie stężenia pyłów w okresie grzew-
czym to niejedyny problem polskiego powietrza. 
w naszym kraju występują również najwyższe 
stężenia	rakotwórczego	benzo(a)pirenu	spośród	
wszystkich państw unijnych. Rekordowy Nowy 
Targ przekracza dopuszczalną normę tej rako-
twórczej substancji aż o 1800%! Nie lepiej jest  
w pozostałych miejscowościach: na drugim  
i trzecim miejscu znajdują się małopolska Sucha 
Beskidzka	oraz	śląski	Rybnik	ze	stężeniem	13	
krotnie przekraczającym dopuszczalną normę.  
w Żywcu znajdującym się na 14 pozycji wartości 
BaP stanowią 800% normy.
Polski Alarm Smogowy przeliczył stężenia wdy-
chanego	benzo(a)pirenu	na	ekwiwalent	palonych	
papierosów.	I	tak	mieszkańcy	Nowego	Targu	„wy-
palają”	w	ten	sposób	aż	22	„papierosy”	dziennie!	
Mieszkańcy	Zakopanego	i	odwiedzający	miasto	
turyści	–	10	„papierosów”	na	dobę.

Dramatyczna sytuacja w małych i średnich miej-
scowościach wynika ze spalania węgla i drewna 
w	„kopciuchach”,	które	są	podstawowym	źró-
dłem ciepła w ponad czterech milionach pol-
skich domów. To właśnie emisja z ogrzewania 
gospodarstw domowych odpowiada za około 
połowę	emitowanych	w	Polsce	pyłów	PM10	i	aż	
84%	rakotwórczego	benzo(a)pirenu.	Dlatego	też	
wdrożenie sprawnego programu dopłat do wy-
miany	„kopciuchów”	powinno	stanowić	pod-
stawowe antysmogowe działanie rządu. Nieste-
ty, Program Czyste Powietrze, który oferuje tego 
typu dopłaty, nie działa jak należy. Od urucho-
mienia programu we wrześniu 2018 roku podpi-
sano	jedynie	35	000	umów	na	wymianę	kotłów,	
realizując około 1% celu. Rząd musi również pil-
nie uruchomić wsparcie do wymiany kopciuchów  
w	domach	wielorodzinnych	–	obecnie	mieszkań-
cy kamienic nie mogą skorzystać z dotacji na wy-
mianę ogrzewania, a w wielu miejscowościach  
z	czołówki	rankingu	znaczna	liczba	„kopciuchów”	
znajduje się właśnie w domach wielorodzinnych.

Miasta	o	najwyższym	średniorocznym	stężeniu	
rakotwórczego	benzo(a)pirenu	w	2018	r.	(wartość	
w	ng/m3),	norma:	1	ng/m3

1.	Nowy	Targ	18	(22	papierosy/dzień)
2.	Sucha	Beskidzka	13	(16	papierosów/dzień)
3.	Rybnik	13	(16	papierosów/dzień)
4.	Nowa	Ruda	11	(13	papierosów/dzień)
5.	Nowy	Sącz	10	(12	papierosów/dzień)

6.	Tuchów	10	(12	papierosów/dzień
7.	Wschowa	10	(12	papierosów/dzień)
8.	Zdzieszowice	10	(12	papierosy/dzień)
9.	Godów	9	(11	papierosów/dzień)
10.	Pszczyna	9	(11	papierosów/dzień)
11.	Sulęcin	9	(11	papierosów/dzień)
12.	Zakopane	8	(10	papierosów/dzień)
13.	Oświęcim	8	(10	papierosów/dzień)
14.	Żywiec	8	(10	papierosów/dzień)

Miasta	o	najwyższym	średniorocznym	stężeniu	
pyłów	PM10	w	2018	r.	 (wartość	w	ug/m3),	nor-
ma:	40	ug/m3

1.	Pszczyna	–	55
2.	Rybnik	–	51
3.	Myszków	–	49
4,.	Wodzisław	Śląski	–	48
5.	Nowy	Targ	–	47
6.	Żywiec	–	47
7.	Godów	–	46
8.	Zabrze	–	45
9.	Żory	–	45
10.	Oświęcim	–	44
11.	Sucha	Beskidzka	–	44
12.	Lubań	–	44
13.	Katowice	–	43,5	(średnia	ze	stacji)
14.	Nowa	Ruda	–	43
15.	Kraków	–	42,3	(średnia	ze	stacji)

Źródło:	Polski	Alarm	Smogowy
Pełna informacja

PromoCja PranDelli 
– szczęśliwa tRzynastKa

Przy	zakupie	o	wartości	13	000	zł	netto	(gdzie	
złączki	i/lub	rozdzielacze	stanowią	30%	wartości	
zamówienia)	czeka	nagroda	–	zegarek	Nautica	 
Key	Biscaine	(za	1	zł	netto).	
Promocja obejmuje:
–	rury	–	PE-X/Al/PE-X,	PE-RT/AL/PE-RT,	PE-X,	
PE-RT,
–	złączki	mosiężne	–	typ	PF,	PFM,	CM,
–	rozdzielacze	–	mosiężne	oraz	inox.
Promocja trwa do 6 grudnia 2019.
Zobacz regulamin

http://www.instalreporter.pl
https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,smogowi-liderzy--ranking-polskich-miast-z-najbardziej-zanieczyszczonym-powietrzem,1301.html
http://www.prandelli.pl/wp-content/uploads/2019/10/skr_regulamin_szczesliwa_13_2019.pdf


re
kl

am
a

11/19

200 mln zł na nisKoemisyjne 
teChnologie ogrzewania Domów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kon-
kurs skierowany do branży urządzeń grzewczych. 
Agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnic-
twa wyższego na wsparcie rozwoju technolo-
gii niskoemisyjnych przeznaczyła 200 mln zł ze 
środków Programu Inteligentny Rozwój. Konkurs 
stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed 
producentami urządzeń i systemów grzewczych,  
w szczególności w obszarze rozwijania technolo-
gii nisko- i zeroemisyjnych korzystających z od-
nawialnych źródeł energii. wsparcie udzielane 
polskim przedsiębiorcom i naukowcom na roz-
wijanie technologii bardziej przyjaznych środowi-
sku stanowi element polityki rządu, ukierunkowa-
nej na poprawę jakości życia i zdrowia Polaków, 
w szczególności w kwestii czystości powietrza.
Założenia	i	agenda	konkursu	powstały	w	konsultacji	
z przedstawicielami branży producentów urządzeń 
grzewczych,	w	oparciu	o	zleconą	przez	MPiT	eksper-
tyzę	„Business	Technology	Roadmaps”.	Działanie	
NCBR to istotne wsparcie w koniecznym, w świetle 

wytycznych nowej polityki klimatyczno-energetycz-
nej UE, procesie transformacji w kierunku niskoemi-
syjnej techniki grzewczej. Potencjał jednostek nauko-
wych i firm musi zostać odpowiednio wykorzystany: 
jak wynika z przytoczonych w ekspertyzie szacun-
ków w Polsce w perspektywie najbliższych 10 lat ko-
nieczna będzie wymiana około 4 milionów urządzeń 
grzewczych w budynkach jednorodzinnych.
Przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw oraz 
konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami nauko-
wymi mogą liczyć na finansowanie prac B+R się-
gające nawet do 80% dla mikroprzedsiębiorców 
i 100% dla jednostek naukowych.
Agenda i zasady nowego konkursu uwzględniają 
specyfikę, potencjał oraz wyzwania stojące przez 
branżą urządzeń grzewczych. wskazano w nim 
siedem tematów badawczych: 
•	konstrukcję	i	instalację	pomp	ciepła,
•	pompy	ciepła	w	przemyśle	i	ciepłownictwie,
•	konstrukcje	kotłów,
•	automatykę	i	systemy	sterowania	kotłów,
•	konstrukcje	indywidualne	ogrzewacze	pomieszczeń,
•	urządzenia	dla	ciepłownictwa,
•	fotowoltaikę.	
Budżet konkursu to 200 mln zł, z czego 20 mln zł 
przeznaczono na projekty realizowane w woje-
wództwie mazowieckim. Podobnie jak w innych 
konkursach „Szybkiej Ścieżki” o dofinansowa-
nie będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy, kon-
sorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsię-
biorstw z jednostkami naukowymi. Nowością 
jest możliwość aplikowania o wsparcie przez 
większe konsorcja, składające się z maksymal-
nie 5 podmiotów. Minimalna wartość projektu 
to 400 tys. zł. Nabór wniosków będzie prowa-
dzony od 9 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
Źródło:	Narodowe	Centrum	Badań	i	Rozwoju
Pełna informacja
więcej informacji o konkursie dostępnych jest 
na stronie NCBR.

Fo
t. 

Vi
es

sm
an

n

http://www.instalreporter.pl
http://www.herz.com.pl
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/200-mln-zl-na-niskoemisyjne-technologie-ogrzewania-domow-59655/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-81112019-szybka-sciezka-urzadzenia-grzewcze/
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Połączenie ochRony Klimatu 
i rozwoju oze w jeDnym 
ministerstwie 

Najważniejsze zmiany w strukturze ministerstw 
wchodzących w skład nowego rządu koncentru-
ją	się	wokół	odpowiedzialności	za	rozwój	OZE,	
ochrony klimatu i ograniczania kosztów energii 
–	tematów	zaniedbywanych	przez	ostanie	15	lat.
Działania w tych obszarach do tej pory opierały się 
na	promocji	błędnych	założeń,	np.:	„OZE	tylko	sta-
bilne”	(takowe	mogą	być	również	drogie	i	bez	dal-
szego	potencjału	rozwojowego,	np.	współspalanie),	
„dekarbonizacja	podwyższa	koszty	energii”.	Zakła-
dano też błędnie, że walka ze smogiem (w znacz-
nej	mierze	za	pieniądze	UE)	nie	ma	nic	wspólnego	 
z	ochroną	klimatu	(na	co	kierowane	są	fundusze	UE).	
Zadania w trójkącie „OZE-klimat-koszty ener-
gii” w strukturze nowego rządu mogą być reali-
zowane jednocześnie, spójnie i z powodzeniem, 
o ile cele zostaną właściwie zidentyfikowane 
i dokonany zostanie racjonalny podział kom-
petencji w tzw. ustawie o działach administracji 
rządowej	(na	nią	trzeba	poczekać).	Nowi	ministro-
wie ds. klimatu, aktywów państwowych (zasobów 
skarbu	państwa)	i	rozwoju	(ale	bez	funduszy	UE).	
Największe zaskoczenie to ministerstwo ds. kli-
matu wydzielone z ministerstwa ds. środowiska, 
które	do	2005	roku	odpowiadało	za	OZE	i	wtedy	
dobrze sobie radziło, problemy zaczęły się potem.
więcej na: www.odnawialny.blogspot.com

teRmet — Podziel się oPinią

wypełnij krótką ankietę i wygraj atrakcyjne na-
grody! Termet zaprasza wszystkich do podzie-
lenia się swoją opinią dotyczącą urządzeń pro-
ducenta poprzez wypełnienie krótkiej ankiety.

Przeprowadzenie ankiety będzie dla firmy źró-
dłem wiedzy na temat poziomu zadowolenia  
z użytkowania urządzeń oraz obsługi sprzedażo-
wej i serwisowej. Pozwoli producentowi na do-
skonalenie oferowanych produktów, jak również 
podniesienie jakości świadczonych usług.

Ankieta składa się z 10 krótkich pytań, jednokrot-
nego bądź wielokrotnego wyboru oraz niedokoń-
czonego zdania konkursowego do uzupełnienia. 
Zasady	są	bardzo	proste	–	wystarczy	wypełnić	
ankietę i uzupełnić zdanie konkursowe. Każde-
go	miesiąca	(od	listopada	2019	do	lutego	2020)	

3	osoby,	które	najbardziej	kreatywnie	dokończą	
zdanie konkursowe otrzymają nagrody:
I	miejsce	–	parasol
II	miejsce	–	termos
III	miejsce	–	nóż	kieszonkowy
Przejdź na ankietę

FeRRo modeRnizuje swoją siedzibę 
w sKawinie

w październiku zakończył się remont parteru  
w siedzibie firmy w Skawinie przy ul. Przemysło-
wej	7.	Wszystkie	pomieszczenia	zostały	odświe-
żone i zyskały nowy design. wymieniono w nich 
również wyposażenie. 
Nową recepcję, biuro obsługi i salę konferen-
cyjną zaaranżowano według najnowszych tren-
dów, w taki sposób, aby swoim wyglądem oraz 
funkcjonalnością kreowały przyjemną atmosfe-
rę pracy, a także były atrakcyjne w odbiorze dla 
gości i klientów.
Została	powiększona	 sala	 szkoleniowo-kon-
ferencyjna. wprowadzono nowoczesne, prak-
tyczne rozwiązania jak np. zamontowano ścia-
nę przesuwną, dzięki której będzie można  
w miarę potrzeb zamienić ją na dwie mniejsze. 
Zmodernizowano	kotłownię,	zostały	wydzielo-
ne pomieszczenia porządkowe, a w najbliższych  
miesiącach	pojawi	się	również	wiatrołap	–	czyli	
tzw. przedsionek. wprowadzone zmiany przyczy-
niły się także do powstania dodatkowych miejsc 
pracy:	w	dziale	technicznym	–	2,	natomiast	w	biu-
rze obsługi aż 12 stanowisk.
Nowy odświeżony wygląd firmowych wnętrz  
z pewnością przyczyni się do umocnienie pozy-
tywnego wizerunku Ferro wśród klientów i współ-
pracowników. Podkreśli nowoczesny charakter 
firmy i jej prestiż.

http://www.instalreporter.pl
https://www.termet.com.pl/pl/podziel-sie-swoja-opinia/1185
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Ponieważ zapewniają przyjemny klimat 
nawet przy takim przeszkleniu.

TE POŁĄCZENIA 
ZACHWYCAJĄ KAŻDEGO 
DNIA 10.000 LUDZI.

Powierzchnia okien dworca głównego w Anaheim jest naprawdę imponująca, lecz 
powoduje jednocześnie ogromne nagrzewanie wnętrza budynku. Zwyczajne systemy 
chłodzenia nie są w stanie sprostać takim wyzwaniom. Dlatego projektanci obiektu 
postawili na partnera, dzięki któremu niemożliwe staje się możliwe. Czas montażu 
systemu ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego Viega był o 25% krótszy od 
średniej dla tego typu projektów instalacyjnych, lecz znacznie ważniejsza jest 
efektywność energetyczna tego rozwiązania w odniesieniu do środowiska i klimatu. 
Viega. Connected in quality.

Anaheim Regional Transportation Intermodal Center, Kalifornia, USA

viega.pl/O-nas
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PRezydent PodPisał ustawę 
wPRowadzającą zaKaz imPoRtu 
KoPCiuChów

wprowadzenie zakazu importu kopciuchów i kar 
za sprzedaż nieekologicznych pieców grzewczych, 
a także obliga podłączania się do sieci ciepłow-
niczych	–	stanowi	podpisana	przez	prezydenta	
Andrzeja	Dudę	nowela	„Prawa	ochrony	środowi-
ska”	oraz	niektórych	innych	ustaw.
Jednym z celów noweli jest uszczelnienie ryn-
ku tak, by do konsumentów nie trafiały poza-
klasowe, nieekologiczne kotły grzewcze. No-
wela	wprowadza	definicję	„wprowadzania	do	
obrotu”,	co	ma	wyeliminować	możliwość	spro-
wadzania do Polski nieekologicznych kotłów  
z innych państw UE, Turcji i państw EFTA (bę-
dących stroną umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym).
Nowe przepisy mają wzmocnić też system kon-
troli sprzedawanych kotłów grzewczych.
Zgodnie	z	wyliczeniami	resortu	przedsiębior-
czości i technologii, na polski rynek trafia rocz-
nie około 200-250 tys. kotłów na paliwa stałe. 
Dokładnych danych jednak brakuje ze wzglę-
du na duże rozproszenie rynku i szarą strefę  
w handlu takimi urządzeniami, którą ocenia się na  
20-25% rynku.
Zgodnie	z	obowiązującym	prawem	od	1	 lipca	
2018 r. w Polsce nie można wprowadzać na ry-
nek gorszych niż piątej klasy emisyjnej (najbar-
dziej	ekologicznych)	domowych	kotłów	grzew-
czych na paliwo stałe.
Nowe prawo zakłada, że kara za wprowadzanie 
na rynek pozaklasowych kotłów będzie sięgała 
do 5% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego 
w poprzednim roku kalendarzowym, jednak nie 
mniej niż 10 tys. zł. Jeżeli przedsiębiorca nie osią-
gnął w poprzednim roku przychodu, kara będzie 
wynosić 10 tys. zł.

Dzięki	noweli	Inspekcja	Handlowa	ma	skutecz-
niej kontrolować przestrzeganie przepisów do-
tyczących wprowadzanych do obrotu urządzeń. 
Oprócz kar, Inspekcja będzie mogła badać kotły 
–	czy	są	zgodne	z	wymaganiami	(m.in.	poprzez	
badania	laboratoryjne),	sprawdzać	dokumenta-
cję, świadectwa, certyfikaty itp.
Podczas prac nad ustawą w parlamencie, jej za-
kres został rozszerzony. Pierwotnie miała ona 
dotyczyć jedynie zakazu importu oraz wprowa-
dzenia kar za sprzedaż kopciuchów. Parlamen-
tarzyści zdecydowali jednak, by wprowadzić 
m.in. obligo podłączania się do sieci ciepłowni-
czych, o ile będzie to technicznie i ekonomicz-
nie możliwe. Obligo nie będzie obowiązywało, 
jeżeli w domach zainstalowane będą bezemi-
syjne źródła ogrzewania, np. na prąd czy odna-
wialne źródła energii.
Nowela	zakłada	ponadto,	że	projektanci	–	pod	
rygorem	odpowiedzialności	karnej	–	będą	skła-
dać oświadczenia dotyczące możliwości podłą-
czenia projektowanego domu do istniejącej sie-
ci ciepłowniczej.

Nowe prawo zmienia również przepisy usta-
wy o PIT. Stanowi ona, że dotacje oraz kwoty 
umorzonych pożyczek otrzymane z NFOŚiGW 
oraz wojewódzkich funduszy ochrony środo-
wiska i związany z tym dochód będzie zwol-
niony z podatku od osób fizycznych.

Ustawa wprowadzi też jednolitą, 8-proc. stawkę 
VAT dla instalacji fotowoltaicznych instalowanych 
w przypadku budownictwa społecznego. Będzie 
to	dotyczyć	nieruchomości	do	300	m2.	Zgodnie	
z istniejącą interpretacją, stawka VAT na instala-
cje fotowoltaiczne może różnić się w zależności 
od miejsca ich zainstalowania.
Źródło:	Polska	Agencja	Prasowa
Pełna informacja

http://www.instalreporter.pl
http://www.viega.pl/O-nas
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C537875%2Cprezydent-podpisal-ustawe-wprowadzajaca-min-zakaz-importu-kopciuchow.html
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dKbe 2019 – Podsumowanie 
Drugiej eDyCji

Debata o roli komfortu wewnętrznego i rozwią-
zaniach instalacyjnych w nowoczesnym budow-
nictwie	energooszczędnym	odbyła	się	7	 listo-
pada 2019 r. w warszawie. Organizowana przez 
Lindab konferencja zgromadziła w tym roku 260 
specjalistów i ekspertów. Spotkanie stanowiło 
unikalną możliwość wymiany poglądów i pozna-
nia wzajemnych oczekiwań różnych środowisk, 
gdyż wśród uczestników DKBE znaleźli się inwe-
storzy, zarządcy nieruchomości, architekci, pro-
jektanci, inspektorzy, rzeczoznawcy i specjaliści 
HVAC,	przedstawiciele	ośrodków	akademickich	
i przyszli inżynierowie.

Debata	podzielona	była	na	3	części:	pierwszą	
stanowiła wspólna dla wszystkich uczestników 
część plenarna, po której odbyły się dwa pane-
le branżowe, a wydarzenie zakończyła otwarta 
dyskusja i sesja pytań do prelegentów. Nowością 
tegorocznej debaty był sposób zadawania pytań: 
stworzono specjalną stronę, na której użytkow-
nicy wpisywali pytania, które następnie przed-
stawiane były podczas trwania debaty.

Wśród wielu interesujących tematów poru-
szanych w trakcie konferencji znalazły się 
między innymi:
•	systemy	certyfikacji	WELL	i	GBS	i	ich	wpływ	na	
założenia	„gdy	liczy	się	przede	wszystkim	czło-
wiek”,
•	wpływ	środowiska	wewnętrznego	na	komfort	 
i wydajność pracy użytkowników budynków,
•	BIM	–	rewolucja	w	nowoczesnym	budownic-
twie,
•	inwestor	największym	beneficjentem	wdroże-
nia	BIM,
•	komfortowe	warunki	dla	użytkowania	budynków	 

a minimalizacja kosztów w kontekście wyboru 
wodnych systemów wentylacyjno-klimatyza-
cyjnych,
•	rola	szczelności	instalacji	w	kontekście	precy-
zyjnej regulacji ilości powietrza DCV oraz zuży-
cia energii budynku LCC.

Konferencji towarzyszyła część wystawowa, gdzie 
prezentowane były nowoczesne rozwiązania  
i technologie dedykowane branży wentylacyj-
no-klimatyzacyjnej. Na zbudowanych specjal-
nie na potrzeby konferencji układach, przepro-
wadzone były pomiary i badanie szczelności  
w	systemach	HVAC.	
Pokazano dwa układy:
•	układ	bez	uszczelki,	 łączony	blachowkrętami	 
i dodatkowo doszczelniany taśmą,
•	układ	z	kształtkami	z	uszczelką	EPDM,	łączony	
tylko blachowkrętami.

w trakcie pokazów powietrze w obu układach tło-
czone było za pomocą urządzeń typu LT600 słu-
żących do pomiarów szczelności układów wen-
tylacyjnych. Eksperyment prowadzony był przy 
utrzymaniu w obu układach takiego samego ci-
śnienia ok. 600 Pa.
Pobór energii urządzeń był mierzony na wato-
mierzach. Uczestnicy konferencji mogli bezpo-
średnio przekonać się, jak duży wpływ na zużycie 
energii ma odpowiednie zastosowanie elemen-

tów z uszczelką, dzięki czemu mogli zobaczyć 
jak duża jest różnica w zużyciu energii, która wy-
nosiła nawet 40-50%, co dowodzi jak olbrzymie 
znaczenie ma szczelność w kontekście energo-
oszczędności, przede wszystkim dla inwestorów 
i zarządców nieruchomości.

Dużym zainteresowaniem uczestników cie-
szył się także zaawansowany system VAV Lin-
dab Pascal, którego sercem była innowacyjna 
skrzynka rozprężna z przepustnicą i nawiew-
nik wyposażony w czujkę obecności. Główną 
zaletą tego rozwiązania jest możliwość bezpo-
średniego podłączenia skrzynek rozprężnych 
i centrali kanałem bez dodatkowych elemen-
tów	kontrolujących	przepływ.	Zapotrzebowa-
nie wydatku dla danego pomieszczenia jest 
komunikowane w ramach inteligentnej sieci 
łączącej wszystkie urządzenia Lindab Pascal 
i na tej podstawie odbywa się regulacja pręd-
kości pracy wentylatora.

Organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa 
bez	stowarzyszeń	branżowych:	BIM	dla	Polskie-
go Budownictwa, Ogólnopolskiego Stowarzysze-
nia	Wspierania	Budownictwa	Zrównoważonego,	
Polskiego	Zrzeszenia	Inżynierów	i	Techników	Sa-
nitarnych oraz Stowarzyszenia Polska wentyla-
cja.	Patronat	Honorowy	nad	wydarzeniem	objęły:	 
Eurovent, SARP oraz TighVent.

Wynik eksperymentu:

Układ z uszczelką Układ bez uszczelki
Ciśnienie 600 Pa 600 Pa
Wyciek powietrza 0,675 l/s (2,43 m³/h) 9,44 l/s (33,984 m³/h)
Klasa szczelności wg normy  
EN 12237 D A

Norma przy ciśnieniu 600 Pa dla odpowiedniej klasy wynosi: 
klasa A – 22,819 l/s, klasa B – 7,606 l/s, klasa C – 2,535 l/s, klasa D – 0,845 l/s.

http://www.instalreporter.pl
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ZESTAWY 
GRZEJNIKOWE

NOWOŚĆ

WSZYSTKIE ZESTAWY DOSTĘPNE W WERSJI

CHROM BIAŁY ANTRACYT

ZESTAW  
TERMOSTATYCZNY 
ZESPOLONY

ZESTAW 
TERMOSTATYCZNY 
OSIOWY

ZESTAW 
TERMOSTATYCZNY 
KĄTOWY

ZESTAW 
TERMOSTATYCZNY 
PROSTY

16x2mm 15mm 

Cu PEX-AL

16x2mm 15mm 

Cu PEX-AL

½”x½” ½”x½”

instalacje 2020 – szczęśliwa 13!

– Międzynarodowe Targi Poznańskie od lat są miej-
scem spotkań przedstawicieli branży instalacyjnej  
z Polski, jak i zagranicy. To właśnie w Poznaniu zapo-
czątkowaliśmy ideę spotkań branżowych i wymiany 
doświadczeń zarówno producentów, jak i praktyków.
– Rynek instalacyjny to jeden z najbardziej konku-
rencyjnych sektorów polskiej gospodarki. W Pol-
sce działa około 10 tysięcy firm instalacyjnych. Dy-
namiczny rozwój technologii i rozwiązań wymaga 
ciągłej aktywności. Branża nieustannie się zmienia 
i rozrasta. Aby nie wypaść z obiegu, trzeba nadążać 
za nowościami, śledzić trendy. Targi Instalacje są 
dla wystawców doskonałą okazją, by zaprezento-
wać szerokiemu gronu profesjonalnych odbiorców 
innowacyjne rozwiązania i premiery rynkowe. I dla-
tego już teraz zapraszamy w dniach 21-23 kwietnia 
2020 roku na 13. już edycję targów Instalacje!	–	mówi	 
Matusz	Szymczak	–	dyrektor	targów	Instalacje.

O krok przed konkurencją
Mając	świadomość	zmian,	jakie	zachodzą	na	ryn-
ku	instalacyjnym,	a	szczególnie	w	obszarze	OZE,	
postanowiono w tym roku jeszcze bardziej po-
szerzyć ofertę firm z tego zakresu. Organizator 
zamierza również stworzyć punkty konsultacyj-
ne	czynne	w	trakcie	trwania	wydarzenia	–	tak,	
aby zarówno wystawcy, jak i zwiedzający mieli 
okazję zasięgnąć wiedzy z wiarygodnych źródeł.

Nowe smart instalacje
Niemałe znaczenie dla branży ma rozwój tech-
nologii domów inteligentnych. Sprzężone ze 
sobą systemy ogrzewania, oświetlenia, zamyka-

nia czy podlewania, to nie tylko wygodny gadżet 
w nowoczesnym budownictwie, ale też źródło 
znacznych	oszczędności.	Możliwości,	jakie	daje	
współczesna automatyka, otwierają szerokie 
pole	rozwoju	dla	branży	 instalacyjnej	–	mimo	
pozornej łatwości montażu tylko odpowiednio 
połączony i skonfigurowany system daje gwa-
rancje powodzenia i odpowiedniego działania.  
Na targach Instalacje znajdzie się miejsce zarów-
no do prezentacji rozwiązań smart, jak i uzyska-
nia rzetelnej informacji w obszarze zagadnień In-
teligentnego Domu.

Jesteśmy blisko branży!
Targi Instalacje są nieocenionym źródłem wie-
dzy, cieszą się one olbrzymim zainteresowaniem 
zwiedzających.	– Od lat ściśle współpracujemy  
z organizacjami branżowymi, takimi jak SPIUG – 
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urzą-
dzeń Grzewczych, ZHI – Polski Związek Praco-
dawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, 
Instalacyjnej, Klimatyzacji I Wentylacji, Polska Or-
ganizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT 
PC oraz Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – 
Polska PV – orientujemy się dobrze co „słychać”  
w branży, jakie stoją przed nią wyzwania i możli-
wości. –	podkreśla	dyrektor	Instalacji.
Kwietniowe Targi to nie tylko okazja do spo-
tkania branży instalacyjnej, wymiany doświad-
czeń podczas konferencji, paneli dyskusyjnych 
czy warsztatów towarzyszących wydarzeniu. 
W	tym	samym	czasie	na	terenie	Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich odbędą się rów-
nież	 Międzynarodowe	 Targi	 Zabezpieczeń	 
SECUREX,	Poznań	Drone	Expo,	Międzynarodo-
we Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratow-
nictwa	SAWO,	Międzynarodowe	Targi	Energii	Od-
nawialnej	GreenPOWER	oraz	Międzynarodowe	
Targi	Energetyki	EXPOPOWER.	
https://instalacje.mtp.pl/pl

http://www.instalreporter.pl
https://www.ferro.pl/
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rozpoznawalną na rynku oraz stworzenie wyod-
rębnionej, samodzielnie funkcjonującej struktury  
z własnym zarządem i obsługą prawną. Koncepcja 
ta dąży do pokazania Purmo Group jako niezależne-
go,	aktywnego	gracza	rynkowego	w	branży	HVAC.	

Marki funkcjonujące w ramach Rettig ICC to nie 
tylko marka Purmo, ale i Radson, Vogel&Noot 
i Emmeti… Jak dla nich zmieniła się sytuacja? 
Generalnie konstelacja marek w ramach Purmo 
Group pozostaje bez zmian. Obecnie asortyment 
firmy sprzedawany jest pod markami Purmo, Rad-
son, Vogel&Noot i Emmeti i tym samym stano-
wi najbardziej rozpoznawalną grupę produktową  

w branży grzewczej w Polsce. Oprócz wspomnia-
nych jesteśmy także producentem marek własnych 
naszych	–	często	międzynarodowych	–	klientów,	
jak chociażby Cosmo, które stanowi markę wła-
sną grupy GC, obecną na polskim rynku poprzez 
BIMs PLUS. warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
nie na wszystkich rynkach Purmo Group ma tak 
szerokie spectrum marek i oferowanego asor-
tymentu. Dlatego też rynek polski jest uznawa-
ny za jeden z najważniejszych rynków koncernu.

Już w poprzednim wywiadzie (IR 12/2017) wyja-
śniliśmy, że naprawdę nieźle mogą funkcjono-
wać na rynku różne marki tego samego koncernu  

Nowa nazwa Purmo Group – co odzwierciedla, 
co w rzeczywistości stoi za zmianą nazwy, dla-
czego teraz? Co oznacza też odejście od nazwi-
ska Rettig w nazwie?
AI: Nowa nazwa Purmo Group ma swoje korze-
nie w marce handlowej Purmo, a jej historia się-
ga	1953	roku.	Purmo	przekształciło	się	z	małego	
fińskiego gracza w jedną z najbardziej rozpozna-
walnych	marek	w	branży	HVAC.	Nowa	nazwa	
odzwierciedla więc dziedzictwo i historię naszej 
firmy, a co najważniejsze, stanowi doskonały 

fundament dla przyszłych projektów i inicjatyw. 
Rettig ICC, obecnie Purmo Group, jest częścią 
dużego koncernu Rettig Group, na który składa-
ją się różnie piony biznesowe. Od 9 pokoleń kon-
cern pozostaje w rękach rodziny Rettig. 
Tomas von Rettig, obecny prezes zarządu Rettig 
Group ma analityczne, wizjonerskie spojrzenie na 
rynek i stara się wdrażać nowe pomysły zgodnie  
z duchem czasów. Jednym z nich jest właśnie 
zmiana profilu Rettig Group z grupy przemysłowej  
w grupę inwestycyjną. Oznacza to także odejście  
w nazwie od nazwiska Rettig, a w przypadku części 
biznesu powiązanej z techniką grzewczą i instalacyj-
ną silne skojarzenie nazwy z marką Purmo świetnie  

Od 22 października nazwa Rettig ICC przestaje obowiązywać, zastępuje 
ją	Purmo	Group	–	europejski	lider	zrównoważonych	rozwiązań	mających	
na celu zapewnienie komfortu wnętrz. Sama zmiana nazwy jest 
oczywiście najszybciej zauważalna na rynku dla współpracowników  
i klientów firmy. Ale zmiana ta ma także głębsze podłoże.  
Koncern Rettig ICC, w Polsce znany jako producent asortymentu 
grzewczego, przechodzi już od pewnego czasu duże zmiany strukturalne.

Purmo GrouP zastęPuje 
nazwę rettiG iCC

Rozmowa z  andRze jem Iż yckIm o zmIanach w konceRnIe

Nowe logo Purmo Group w dwóch odsłonach

http://www.instalreporter.pl
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sce od wielu lat przez odrębną sieć dystrybuto-
rów, ogrzewanie płaszczyznowe i systemy rurowe 
Purmo zaś sprzedawane jest przez tradycyjną sieć 
dystrybucji grzejników. Taka dywersyfikacja łago-
dzi ewentualne problemy wewnętrznej konkurencji,  

zapewniając równocześnie Purmo Group obecność 
na rynku praktycznie u wszystkich dużych graczy. 

W poprzednim wywiadzie wspomniał Pan o re-
organizacji w ramach marki Purmo i tworzeniu 
zespołu dedykowanego tylko ogrzewaniu pod-
łogowemu i systemom rurowym… 
Mimo	że	naszym	core	biznesem	w	segmencie	pro-
duktów grzewczych jest grzejnik panelowy, to ogrze-
wanie płaszczyznowe i systemy rurowe staje się tak-
że ważnym obszarem działania. Około 2 lata temu 
zreorganizowaliśmy strukturę w ramach marki Pur-
mo w Polsce i powstał specjalny zespól sprzedażo-
wo-projektowy dedykowany tylko ogrzewaniu płasz-
czyznowemu i systemom rurowym. Jego zadaniem 
–	oprócz	oczywiście	sprzedaży	tych	systemów	–	jest	
także mocne wsparcie inwestycji rynkowych w po-
staci pomocy projektowej, doradczej i doborowej. 
Stworzenie zespołu o odpowiedniej liczbie pracow-
ników działających mocno zarówno w terenie, jak 
i we wsparciu projektowym zaowocowało dwucy-
frowym wzrostem sprzedaży w tym segmencie.

Zmiany, zmiany… akwizycje, nowe fabryki….
w ramach rozwoju rozszerzono również portfolio 
produktów poprzez przejęcia Sigarth Ab w Szwe-
cji oraz Quinn Radiators Ltd w wielkiej Brytanii. 
Koncern Purmo Group otworzył także nowo-
czesną fabrykę w Yangzhou w prowincji Jiangsu  
w Chinach. wybudowana w Państwie Środka fabry-
ka będzie produkować wyłącznie grzejniki panelo-
we, co ma zaspokoić zapotrzebowanie lokalnego 
rynku. To całkowicie nowa placówka, której kadra 
była szkolona w polskiej fabryce w Rybniku. Polski 
zakład,	z	mocami	produkcyjnymi	2,7	mln	szt.	rocz-
nie, nadal pozostaje największą fabryką koncernu.
Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony 
koncernu: www.purmogroup.com

Dziękuję za rozmowę.

oferujące podobne grzejniki, jak np. Purmo, Vo-
gel&Noot czy Radson. Czy ogrzewanie płaszczy-
znowe i systemy rurowe marek Purmo i Emme-
ti też tak dobrze „ułożyło się” na rynku? 
Oferta Emmeti koncentruje się na ogrzewaniu  

i chłodzeniu płaszczyznowym i systemach ruro-
wych i jest to dla koncernu ważny, przyszłościo-
wy obszar biznesu, z szerokimi planami rozwoju. 
Emmeti, którego akwizycja została zakończona 
pod koniec 2015 roku, to marka oferowana w Pol-

jaKie zmiany nastąPiły w Ramach zaRządzania KonceRnem i jaKie ma to PRzełożenie na PolsKi RyneK?

Zmiana	nazwy	koncernu	to	nie	jedyna	zmiana	w	ramach	nowej	strategii.	Firma	mianowała	w	roku	2018	nowe-
go	dyrektora	generalnego,	a	siedziba	główna	została	przeniesiona	do	Helsinek	w	Finlandii.	Wdrożono	również	
nową strukturę organizacyjną, zatrudniając nowe osoby na kluczowe stanowiska kierownicze.
warto zaznaczyć, że ciągle się rozwijamy, nie jest to rewolucja, a nieustanna ewolucja w kierunku jak najprost-
szej i przejrzystej struktury koncernu. Od 2015 roku nastąpiła konsolidacja biznesowa wspomnianych wcze-
śniej marek: Purmo, Radson, Vogel&Noot i Emmeti.
Struktura	asortymentowa	całej	Purmo	Group	obejmuje	podział	na	3	dywizje	produktowe	(1.	grzejniki	panelo-
we,	2.	grzejniki	łazienkowe	i	dekoracyjne	oraz	3.	ogrzewanie	płaszczyznowe	i	systemy	rurowe).	Rynek	sprzeda-
ży w koncernie został podzielony z kolei na 4 regiony. Polska podlega pod region Północno-wschodni, które-
go nowym dyrektorem jest Urs Pennanen. w Polsce także nastąpiły ewolucyjne zmiany, mamy jedną strukturę 
sprzedażową	wszystkich	marek	i	od	maja	2018	mam	przyjemność	–	jako	dyrektor	sprzedaży	i	marketingu	–	
nią zarządzać. Podlegają mi dyrektorzy sprzedaży poszczególnych marek:
–	Paweł	Kulikowski	(w	firmie	od	6	miesięcy)	–	Purmo,	
–	Piotr	Higersberger	–	Vogel&Noot,
–	Janusz	Frąckowiak	–	Radson,	
–	Artur	Lewandowski	–	Emmeti.

Paweł Kulikowski Piotr Higersberger Janusz Frąckowiak Artur Lewandowski 

Andrzej Iżycki
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Integracja modułów funkcjonalnych
Dzięki integracji wszystkich modułów funkcjonal-
nych w jednej aplikacji nie ma potrzeby uciążliwe-
go przełączania się pomiędzy programami. Dla za-
projektowania lub obejrzenia zaprojektowanej już 
instalacji wystarczy przełączyć zakres edycji. Kon-
figurowalna widoczność poszczególnych zakresów 
edycji	(z	widocznymi	projektowanymi	instalacjami)	
pozwala łatwo przewidzieć i usunąć kolizje. Ponad-
to raz wczytany podkład rysunkowy, raz utworzona 
konstrukcja budynku, posłuży do stworzenia kom-
pleksowego projektu obejmującego różne typy in-
stalacji. wydruki rysunków mogą zawierać kom-
plet zaprojektowanych instalacji lub tylko wybrane.

Konfigurowalny interfejs użytkownika
Dzięki możliwości konfiguracji i zapisu wielu tzw. 
kompozycji ekranu możliwe jest optymalne roz-
planowanie i rozmieszczenia okien programu dla 
każdego z kolejnych etapów realizacji projektu. 
Poprzez zapisanie, a następnie wybór z listy wła-
ściwej kompozycji, można szybko uzyskać aran-
żację, przy której praca jest najbardziej komfor-
towa i efektywna. Najczęściej wykorzystywanym 
funkcjom i narzędziom mogą być przypisywane 
skróty klawiaturowe. Podobnie zestaw funkcji wi-
docznych po wciśnięciu prawego klawisza mysz-
ki jest w pełni konfigurowalny. 

Dane ogólne i szablony projektów
Zestaw	standardowych	danych	dla	projektu,	
opcjonalnie wraz z elementami graficznymi (np. 
tabelką	projektową),	można	zapisywać	w	po-
staci szablonów projektów. Tym sposobem, po 
utworzeniu odpowiedniej liczby predefiniowa-
nych szablonów typowych projektów, projek-
tant unika konieczności wielokrotnego powta-
rzania tych samych czynności przygotowawczych 
przy pracy nad kolejnymi projektami. Dzięki sys-
temowi dziedziczenia, dane ogólne są propago-
wane do elementów instalacji wprowadzonych 
w	projekcie.	Symbol	„komputera”	lub	„ołówka”	
wyświetlany przy konkretnym polu danych infor-
muje, czy wartość pochodzi z danych ogólnych 
(lub	danych	katalogowych)	czy	została	indywi-
dualnie zmodyfikowana.

Filtry i wyszukiwarka katalogów
Pakiet InstalSystem 5 wyposażony jest w kilkaset 
bibliotek produktów do budowy projektowanych 
instalacji. Odnalezienie właściwej ułatwiają roz-
budowane filtry katalogowe, ograniczające listę 
wyświetlanych bibliotek tylko do zawierających 

instalsystem 5 – ulePszona erGonomia PraCy
maRcIn kRz yż anowSkI

1	 Integracja	modułów	obliczeniowych	→	ZOBACZ	OBRAZ	W	NAJLEPSZEJ	JAKOŚCI

Obejrzyj Film prezentujący 
niektóre z nowości

Pakiet InstalSystem 5 obfituje w mnogość funkcji i narzędzi poprawiających 
szybkość i komfort pracy. Niektóre są proste, inne bardziej rozbudowane, 
ale ich celem wspólnym było wyniesienie ergonomii pracy na wyższy 
poziom. Artykuł prezentuje wybrane narzędzia i funkcje.

2	 Przykładowe	kompozycje	ekranu	→	ZOBACZ	OBRAZ	W	NAJLEPSZEJ	JAKOŚCI

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/11/1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PfT62roCdd8
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/11/2.pdf
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daną grupę produktów (przykładowo: grzejni-
ków, stacji mieszkaniowych, zaworów dla insta-
lacji	wodociągowych	itp.).	Alternatywnie	skorzy-
stać można z wyszukiwarki katalogu, wpisując 
szukany ciąg znaków (np. nazwę systemu, pro-
duktu	lub	producenta).	Symbole	prezentowane	
z prawej strony nazwy każdego katalogu infor-
mują o typach elementów w nim się znajdują-
cych oraz o dostępności dodatkowych informa-
cji graficznych o produktach.

Interaktywne połączenie okien programu
Interaktywne połączenie okien programu pozwa-
la na szybkie znalezienie i podświetlenie wskaza-
nego elementu instalacji we wszystkich aktyw-
nych oknach programu, przykładowo na rzucie, 
na	rozwinięciu	płaskim,	na	widoku	3D	lub	w	tabe-
lach wyników. Dodatkowo po ustawieniu kurso-
ra myszy na danym elemencie wyświetlany jest 
tzw. hint z szczegółowymi informacjami tech-
nicznymi i parametrami. Ułatwia to analizę pro-
jektu, wyników obliczeń oraz znalezienie przy-

czyny zgłaszanych przez diagnostykę programu 
nieprawidłowości.

Podpowiedzi rozwiązania typowych 
problemów projektowych
Dla diagnozowanych przez program częstych 
błędów i problemów projektowych podpięte są 
artykuły pomocy z platformy HelpSystem, zawie-
rające typowe przyczyny i podpowiedzi rozwią-
zania. właściwy artykuł otwiera się automatycz-
nie	po	kliknięciu	w	ikonkę	z	symbolem	„?”	przy	
danym komunikacie diagnostyki.

Informacje graficzne i tekstowe o produktach
Dodatkowa możliwość wyświetlenia zdjęć sys-
temów i elementów instalacji wybieranych do 
projektu oraz informacji o nich ze strony produ-
centa ułatwia wybór właściwego produktu. wy-
druki zestawień materiałowych mogą również 
zawierać zdjęcia oraz dodatkowe opisy elemen-
tów, co czyni dokumentację projektową bardziej 
kompletną i atrakcyjną wizualnie.

Łatwy i szybki dostęp do starszych 
wersji programu
w pierwszej fazie otwierania pliku projektu pro-

gram rozpoznaje wersję, na której został on ostat-
nio zapisany. wybierając najnowszą lub starszą 
wersję programu, projektant ma kontrolę nad 

3	 Filtry	katalogowe	→	ZOBACZ	OBRAZ	W	NAJLEPSZEJ	JAKOŚCI

4	 Interaktywne	połączenie	okien	programu	→	ZOBACZ	OBRAZ	W	NAJLEPSZEJ	JAKOŚCI

5  Pomoc kontekstowa z platformy HelpSystem	→	ZOBACZ	OBRAZ	W	NAJLEPSZEJ	JAKOŚCI
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stanem samej aplikacji realizującej obliczenia  
i zestawienia, jak i bibliotek produktów, które 
zostaną użyte w projekcie. Tym sposobem wy-
eliminowany został problem braku dostępu do 
produktów, które w czasie prac nad projektem 
zostały wycofane z bibliotek wskutek zmian asor-
tymentowych. 

Podsumowanie
Każdy z modułów funkcjonalnych pakietu Instal- 
System 5 (przykładowo moduł do obliczeń pro-
jektowego	obciążenia	cieplnego)	ma	wiele	dodat-
kowych wyspecjalizowanych narzędzi i funkcji, 
które pozwalają efektywniej realizować projek-
ty. więcej szczegółowych informacji o funkcjach 
programu znajdą Państwo na platformie Help-
System.	Zachęcamy	do	pobrania	bezpłatnej	wer-
sji próbnej i podzielenia się z nami opinią nt. 
programu i oczekiwaniami co do jego dalszego 
rozwoju.	Zachęcamy	również	do	udziału	w	cy-

klicznie organizowanych bezpłatnych prezenta-
cjach on-line pakietu InstalSystem 5 (informacje  
o	terminach	dostępne	są	na	www.instalsoft.com).	
W	kolejnym	artykule	przedstawione	zostaną	„in-
teligentne”	automaty	realizujące	samodzielnie	
pracochłonne czynności projektowe.

www.instalsoft.com/pl

r e k l a m a

6	 Dodatkowe	informacje	graficzne	o	produktach	→	ZOBACZ	OBRAZ	W	NAJLEPSZEJ	JAKOŚCI

bDr thermea PolanD – 
najwyższe wzRosty sPRzedaży

Podczas wrześniowej konferencji BDR Thermea 
winning Together w Rotterdamie spółka BDR 
Thermea Poland otrzymała 1. nagrodę za naj-
wyższy	wzrost	sprzedaży	w	2018/2019	roku.	Tym	
samym Polska wyprzedziła takie kraje, jak Niem-
cy czy Rosję.
To ogromne wyróżnienie dla spółki, która spo-
śród 160 krajów, w których działa BDR Thermea, 
znalazła się na czele klasyfikacji. Spektakularny 
sukces	jest	tym	większy,	iż	kraje	Europy	Zachod-
niej borykają się obecnie z poważnymi proble-
mami spadku sprzedaży. Podczas uroczystości 
prezes zarządu Jan van Oiijen podkreślił, że już 
w roku ubiegłym Polska zajęła pierwsze miejsce, 
ale wówczas nie przyznawano nagród. 
– Tak ważne wyróżnienie to efekt współpracy 
wszystkich pracowników, którzy z pełnym zaan-
gażowaniem przyczyniają się do wzrostu pozycji 
spółki na rynku.	–	mówił	Grzegorz	Szukiel,	dyrek-

tor zarządzający. BDR Thermea Poland nieustan-
nie się rozwija, a dyrektor już deklaruje, że w przy-
szłym roku również powalczą o zwycięstwo. 
wraz ze statuetką spółka otrzymała bon o warto-
ści	3000	euro,	który	przeznaczyła	na	dwie,	wybra-
ne przez pracowników inicjatywy charytatywne. 
Pierwsza organizacja to Przylądek Nadziei Fundacja 
„Na	Ratunek	Dzieciom	z	Chorobą	Nowotworową”	
we wrocławiu, dla której zostały zakupione fotele z 
funkcją spania dla rodziców czuwających przy cho-
rych dzieciach, przebywających na terenie kliniki. 
Natomiast druga inicjatywa to Ośrodek Szkol-
no-wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. 
Róży Czackiej Oddział w warszawie, otrzymał on  
zestaw	kotła	kondensacyjnego	MCR	Home	z	pod-
grzewaczem c.w.u.
Jest to wspaniały sposób na zwieńczenie dzia-
łalności przedsiębiorstwa w Polsce. Spółka od 
wielu lat wspiera organizacje pożytku publicz-
nego i dzięki otrzymanej kwocie mogła podzie-
lić się swoim sukce-
sem z innymi. 

http://www.instalreporter.pl
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Użytkownicy domów jednorodzinnych, a także sami instalatorzy 
podczas rozmów z inwestorami zazwyczaj poświęcają wiele czasu 
na wybór rodzaju instalacji grzewczej (podłogowej, grzejnikowej 
lub	mieszanej),	odpowiedniego	kotła	oraz	sposobu	rozprowadzenia	
instalacji sanitarnej. Niestety niewiele uwagi poświęca się jakości 
czynnika grzewczego, który ma znaczący wpływ na żywotność  
całej instalacji oraz bezproblemową eksploatacją.

jak ważna jest jakość 
Czynnika GrzewCzeGo?
Trzy	newralgiczne	parametry:	twardość,	pH	 
i przewodność elektryczna
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Komfort w moim domu

Ekologiczny

Oszczędny

Niezawodny

Wymień  
kocioł grzewczy  
na nowy

Zadbaj  
o domowe ciepło

Sprawdź
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Instalatorzy często stosują wodę sieciową jako 
naturalne uzupełnienie instalacji. w większości 
przypadków nie stanowi to problemu. Jednak ist-
nieją sytuacje, kiedy wręcz nie powinno się sto-
sować wody dostępnej w budynku. Takim przy-
kładem jest własne ujęcie wody. woda za studni 
często zawiera dużo zanieczyszczeń chemicznych 
powodujących m.in. przyspieszoną korozję ele-
mentów instalacyjnych. w czasie szkoleń insta-
latorów producenci armatury grzewczej zaleca-
ją sprawdzanie trzech parametrów wody, która 
zostanie użyta w instalacji grzewczej: twardość, 
pH	oraz	przewodność	elektryczna.

ZA TWARDA WODA TO SPORy PROBLEM

w Polsce maksymalna twardość wody zosta-
ła	określona	na	poziomie	500	mg	CaCO3/l	–	co	
odpowiada	ok.	28	stopniom	niemieckim	(°dN).	 

wartość ta jest bardzo wysoka, jednak producen-
ci kotłów wyższych mocy określają dopuszczal-
ną wartość w zależności od pojemności wodnej  
i mocy kolia do ok. 11°dN. w przypadku kotłów 
domowych o mocy do 25 kw rzadko kiedy po-
daje się dopuszczalne wartości twardości wody. 
Niestety użytkownicy odczują to finansowo, kie-
dy po okresie gwarancji konieczna będzie wy-
miana wymiennika c.w.u. oraz c.o. Należy tutaj 
wspomnieć, że kamień kotłowy, który osadza się 
na wymienniku nie tylko zmniejsza wymianę cie-
pła	(działa	jak	izolator),	ale	przede	wszystkim	po-
woduje powstawanie miejscowych przegrzewów 
spowodowanych nierównomiernym rozkładem 
temperatury	w	wymienniku.	Z	czasem	może	to	
doprowadzić do miejscowego zagotowania czyn-
nika w wymienniku. Nieraz użytkownicy skarżą 
się na stuki w kotle lub instalacji i niestety może 
to świadczyć właśnie o miejscowych przegrze-
wach w wymienniku kotła.

PH CZyNNIKA, CZyLI JAKI ODCZyN 
NAJLEPSZy?

Drugim parametrem istotnym w ocenie jakości 
wody	jest	kwasowość	 i	zasadowość,	czyli	pH	
czynnika	grzewczego.	W	przypadku	kiedy	pH	
jest	niższe	niż	7,	na	filtrach	siatkowych	oraz	wir-
nikach pomp cyrkulacyjnych pojawi się rdzawy 
nalot. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko, gdyż 
może	powodować	„zastanie	się”	wirnika	pom-
py obiegowej. Należy tutaj wspomnieć, że w in-
stalacjach z układami solarnymi lub powietrz-
nymi pompami ciepła c.w.u. często po sezonie 
grzewczym kocioł jest całkowicie wyłączany. 
wówczas od np. maja do końca września pom-
py cyrkulacyjne w kotle i w instalacji nie pracu-
ją, a po uruchomieniu ich we wrześniu niestety 
nie obędzie się bez pomocy serwisanta. Sytuację 
tę ratuje funkcja tzw. antyblokowania pompy,  
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która jest często w automatyce kotłów. Jednak 
należy pamiętać, że jest ona aktywna tylko i wy-
łącznie, gdy kocioł jest podłączony do zasilania 
elektrycznego. Dlatego też użytkownikom, którzy 
wyłączają z gniazdka kotły należy przypominać, 
że nie postępują prawidłowo. Skutkiem odłącze-
nia kotła od sieci elektrycznej jest konieczność 
ręcznego ruszenia wirnikiem pompy za pomocą 
odpowiedniego klucza lub śrubokręta. Jednak 
aktualnie stosowane pompy niskoenergochłon-
ne często nie mają takiej możliwości i wówczas 
należy rozkręcić cały korpus wirnika, aby go wy-
czyścić, co wiąże się ze zwiększonymi koszta-
mi serwisowymi. Należy dodać, że wartość od-
czynu	pH	ma	również	wpływ	na	proces	korozji.	 
Dla przykładu wymienniki aluminiowe tracą swoją 
ochronę zarówno w silnie kwaśnym, jak i w silnie 
zasadowym środowisku. Dlatego tak ważne jest 
sprawdzenie	wartości	pH.	Dla	większości	kotłów	
powinna ona wynosić od 8,2 do 8,5 (w przypadku 
wymienników	aluminiowych)	lub	od	8,2	do	nawet	
10 w przypadku wymienników stalowych. warto 
tutaj	zaznaczyć,	że	pomiaru	wartości	pH	należy	do-
konać po ustabilizowaniu się parametrów czynni-
ka	grzewczego	–	w	praktyce	powinno	się	to	odby-
wać po ok. miesiącu od uruchomienia instalacji. 

 PRZEWODNOŚć ELEKTRyCZNA…
 
…to trzeci, równie ważny jak powyższe parametr. 
Za	pomocą	konduktometru	instalatorzy	i	serwi-
sanci mogą w łatwy sposób go sprawdzić. Nadmie-
nię, że przewodność elektryczna wody sieciowej  
w Toruniu wynosi ok. 500 µS. Tymczasem wartość 
wody zdemineralizowanej, zalecanej przez pro-
ducentów	kotłów	wynosi	poniżej	30	µS/cm.	Brak	
odpowiedniego przepłukania instalacji grzew-
czej, a w szczególności grzejnikowej ma rów-
nież znaczący wpływ na zwiększenie przewod-
ności elektrycznej. Grzejniki są emaliowane od 
zewnątrz natomiast od wewnątrz nie mają żad-
nej powłoki ochronnej. Dodatkowo w grzejniku 
znajdują się pozostałości po procesie technolo-
gicznym, dlatego należy przepłukać instalację. 
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Aby instalacja jak najdłużej pracowa-
ła bezawaryjnie, należy sprawdzić po-
wyższe parametry oraz dodatkowo  
w instalacji zastosować inhibitory ko-
rozji, które stabilizują stopień twardo-
ści wody w układzie, nie dopuszczają 
do wytrącania się osadów. Ponadto wy-
twarzają warstwę ochronną na rurach 
i nadają wodzie właściwy odczyn pH.
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z powrotem w ilości 80% (przy instalacjach do  
10	kWp)	lub	70%	(przy	instalacjach	fotowoltaicz-
nych	od	10	do	40	kWp).	Pompy	ciepła	w	założeniu	
przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramo-
wania mogą zwiększyć średni współczynnik au-
tokonsumpcji energii elektrycznej (tzn. energia, 
która w danej chwili jest produkowana poprzez 
panele	fotowoltaiczne	–	w	tym	samym	momencie	
jest	pobierana	przez	urządzenia	domowe).	Pom-
py ciepła są urządzeniami, które zabudowane  
w odpowiednio przygotowanych instalacjach (np. 
współpracujące z ogrzewaniem podłogowym 
jako	magazynem	energii	cieplnej)	mogą	zwięk-
szyć stopień autokonsumpcji energii elektrycz-
nej produkowanej w danym momencie (dotyczy 
to zwłaszcza okresu grzewczego ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu jesień i wiosna oraz pro-
dukcji	wody	użytkowej	przez	okres	całego	roku).	

SMART GRID

Inteligentna sieć energetyczna (smart grid, sieć in-
teligentna)	–	inteligentne	sieci	elektroenergetycz-
ne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi 
uczestnikami rynku energii mająca na celu dostar-
czanie usług energetycznych, zapewniając obniże-
nie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zin-
tegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym 
także energii odnawialnej.
w krajach, gdzie energetyka odnawialna ma więk-
szy udział w krajowym mikście energetycznym 
(np.	Dania,	Niemcy),	coraz	większą	uwagę	przy-
wiązuje się do zmniejszenia różnic w zapotrzebo-
waniu energetycznym w ciągu doby. Na wykresie 
pokazany jest rozkład mocy na podstawie danych 
z	Polskich	Sieci	Energetycznych	(rys.	3)	–	widzimy	
tu, że największe zapotrzebowanie na moc elek-
tryczną występuje w godzinach pomiędzy 6 a 22.  
w godzinach nocnych zapotrzebowanie na moc 
energetyczną jest dużo niższe. 

Zapewne	czytelnicy	InstalReportera,	którzy	są	
właścicielami firm instalacyjnych włączyli już fo-
towoltaikę i pompy ciepła do swojego obszaru 
działalności. Każdego dnia widzimy, jak przyby-
wa instalacji fotowoltaicznych w naszym najbliż-

szym otoczeniu. wydawać by się mogło, że in-
stalacje te nie wpływają na zmniejszenie efektu 
smogu	–	jednak	patrząc	szerzej,	możemy	stwier-
dzić, że prosumenci (osoby, które produkują prąd 
na	własne	potrzeby)	coraz	częściej	po	instalacji	

fotowoltaicznej decydują się również na zamia-
nę kotła stałopalnego na pompę ciepła.

POMPy CIEPŁA ZWIĘKSZAJĄ 
AUTOKONSUMPCJĘ (rys. 1, 2)

w założeniach prawnych dotyczących prosu-
mentów, energia eklektyczna wyprodukowana 
przez właściciela instalacji fotowoltaicznej i od-
dana do sieci energetycznej może zostać pobrana  

Coraz częściej instalacje pompy 
ciepła i fotowoltaiki są częściowo 
zsynchronizowane w celu 
maksymalnego wykorzystania 
ich możliwości. Głównym celem 
działania pompy ciepła jest 
przygotowanie systemowo 
ciepła i chłodu (najczęściej 
poprzez pośrednie oddanie lub 
pobranie ciepła w systemach 
wodnego ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego),	natomiast	
instalacja fotowoltaiczna ma 
za zadanie wytworzyć energię 
elektryczną, która może również 
posłużyć do napędu pompy ciepła. 

PomPy CiePła, fotowoltaika i dotaCje
Megatrend	w	technologii	ogrzewania	domów

Sz ymon PIwowaRcz yk

megatrend «zmiana społeczna, polityczna lub technologiczna, wywierająca przez 
pewien czas wpływ na wszystkie dziedziny życia» słownik języka polskiego PWN
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Z	jednej	strony	współpraca	instalacji	 fotowol-
taicznej z krajowym systemem energetycznym 
dobrze się uzupełnia (zgodność akurat w tym 
obszarze jest dobra, ale są inne obszary, które 
wymagają	szybkich	modernizacji	sieci).	
Na przykładzie niemieckiego rynku operator sie-
ci, do której przyłączone jest urządzenie typu 
pompa ciepła wymaga zastosowania 4 sygnałów:
1)	blokada	urządzenia	–	zwykle	na	dwie	godzi-
ny w ciągu doby, kiedy energia jest najdroższa.  

Powoduje to obniżenie kosztów ogrzewania bu-
dynku pompą ciepła, jednakże wymaga zwięk-
szenie mocy grzewczej urządzenia o 8-10%;
2)	tryb	normalny	–	gdzie	urządzenie	włącza	i	wy-
łącza się wg standardowego trybu pracy;
3)	tryb	podwyższony	–	niska	cena	energii	powo-
duje, że warto w tym czasie wytwarzać ciepło  
i magazynować je w buforze lub w wylewce ogrze-
wania podłogowego (tylko w ramach komfortu 
użytkowania	budynku);

1	 Profil	zużycia	energii	elektrycznej	w	domu	jednorodzinnym	w	ciągu	dnia	roboczego	–	szare	pole	
w części może zostać wykorzystane do napędu pompy ciepła i zmagazynowania w postaci ciepła 
dla	budynku	bez	kosztów	opustu	[Źródło:	materiały	szkoleniowe	Hewalex]

2  Przykładowa zależność wytworzonej energii elektrycznej z PV oraz poboru energii elektrycznej 
w	budynku	na	cele	grzewcze	i	bytowe	w	odniesieniu	do	magazynu	PROSUMENT	[Źródło:	materiały	
szkoleniowe	Hewalex]

3	 Rozkład	zapotrzebowania	mocy	Krajowej	Sieci	Energetycznej	w	wybranych	dniach	w	sezonie	
grzewczym,	letnim,	wiosenno-jesiennym	i	zimowym	[Źródło:	PSE]
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4)	tryb	wymuszony	–	nakazujący	pracę	urządze-
nia grzewczego w celu wykorzystania nadwyżek 
z sieci energetycznej do maksymalnych zakre-
sów nastawionych w regulatorze.
w Polsce jako pierwszy dystrybutor energii Ener-
ga-Operator realizuje pilotażowy dla polskich wa-
runków projekt inteligentnego zarządzania siecią 
energetyczną	na	Półwyspie	Helskim.

POMPy CIEPŁA A FOTOWOLTAIKA 
I BILANSOWANIE MIĘDZyFAZOWE

Jeśli zastosowana instalacja fotowoltaiczna jest 
jednofazowa i zastosowano również jednofazową 
pompę ciepła, to w momencie produkcji energii 
z instalacji fotowoltaicznej, będzie ona bilanso-
wana wyłącznie w momencie, gdy pompa cie-
pła i instalacja fotowoltaiczna są podłączone 
do tej samej fazy. Jeśli podłączone są do innych 
faz, to wyprodukowana energia zostanie odda-

na do sieci energetycznej, a inną fazą zostanie 
pobrana energia z sieci do napędu pompy cie-
pła. Taki sposób podłączenia powoduje, że au-
tokonsumpcja jest obniżona i tracimy na takim 
podłączeniu	20	lub	30%	energii	w	zależności	od	
wielkości instalacji.
w przypadku instalacji fotowoltaicznych z in-
werterem trójfazowym nie ma jednak już zna-
czenia, czy zastosujemy pompę ciepła ze sprę-
żarką jedno- czy trójfazową. w tym przypadku 
obciążenie	faz	nie	musi	być	równomierne	–	bi-
lansowanie międzyfazowe następuje w liczniku 
energetycznym dostarczonym przez dystrybu-
tora energii elektrycznej. 
 
FOTOWOLTAIKA – LEPSZA WSPÓŁPRACA 
Z MATAMI GRZEWCZyMI CZy POMPĄ CIEPŁA?

Duża część inwestorów zadaje pytanie: dlacze-
go nie wytworzyć większej ilości energii elek-
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W Vaillant działamy na rzecz 
zrównoważonego pozyskiwania energii, 
oferując efektywne rozwiązania 
grzewcze, oparte na odnawialnych 
źródłach energii.

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

pompa ciepła
aroTHERM SPLIT 
tylko 32 dB(A)

Więcej na www.vaillant.pl

Bezpieczeństwo  
i komfort  
są bezcenne

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna
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http://www.instalreporter.pl
https://www.vaillant.pl


trycznej	 i	bezpośrednio	nie	ogrzewać	domu?	 
Przecież można zamontować większą liczbę pa-
neli fotowoltaicznych i zainwestować w elektrycz-
ne ogrzewanie budynku (oczywiście w takiej kon-
figuracji ogrzewania wykluczone jest również 
chłodzenie	latem	tą	samą	instalacją).	Taka	inwe-
stycja może mieć sens, ale wyłącznie w budyn-
kach o bardzo małym zapotrzebowaniu na cie-
pło do ogrzewania (wyłącznie budynki pasywne 
lub	o	bardzo	małej	powierzchni).	
Dlaczego w standardowych budynkach takie 
rozwiązanie	 traci	sens?	Statystyczna	rodzina	 
w budynku mieszkalnym zużywa 2000-4500 kwh 
energii elektrycznej w ciągu roku na cele byto-
we,	takie	jak	oświetlenie	i	sprzęt	RTV/AGD.	W	no-
wym budownictwie dla obiektów o powierzch-
ni ok. 150 m2 zapotrzebowanie na cieplną moc 
szczytową wynosi 6-8 kw, co przekłada się na 
zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrza-
nia budynku najczęściej w zakresie 10 000-15 000 
kWh/rok.	Przy	założeniu,	że	chcemy	pokryć	ca-
łość zapotrzebowania na energię cieplną, ogrze-
wając budynek elektrycznie, inwestor musiał-
by zainwestować w instalację fotowoltaiczną  
o mocy min. 16-20 kwp (przy wykorzystaniu sys-
temu	opustów).	

w przypadku współpracy instalacji fotowolta-
icznej z pompą ciepła możemy jednak mówić  
o możliwości zastosowania najbardziej opłacalnej  
z punktu widzenia konsumenta instalacji do 10 kwp 
	–	co	w	przypadku	ogrzewania	elektrycznego	prak-
tycznie nigdy nie będzie możliwe (dla typowego 
budownictwa	w	Polsce).	Koszty	inwestycyjne	naj-
częściej również będą bardziej opłacalne dla in-
stalacji pompa ciepła + fotowoltaika, niż ogrzewa-
nie elektryczne + fotowoltaika w większej ilości. 

Pompa ciepła, żeby wyprodukować  
10 000-15 000 kWh energii cieplnej  
w ciągu roku wymaga dostarczenia tylko 
ok. 3000-4000 kWh energii elektrycznej 
(dla obiektów z niskotemperaturowym 
systemem grzewczym). Sumaryczna 
ilość energii elektrycznej na cele bytowe  
i grzewcze wynosi więc 5000-8500 kWh 
w skali roku. Oczywiście, jeśli oczeku-
jemy pełnego pokrycia potrzeb insta-
lacją fotowoltaiczną musimy przewy-
miarować system o straty związane  
z systemem opustu. 

4	 [Źródło:	https://drive.google.com/file/d/138JEl03GPqnkz-0fwiq7xIRIbE3SOByr/view]

POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
FOTOWOLTAIKA

Nawet 90% dofinansowania
oraz ulga podatkowa na zakup
urządzeń NIBE.

Skorzystaj z pomocy
Doradców NIBE i złóż wniosek
razem z nami.

Budujesz dom?

Myślisz 
o wymianie kotła?

Więcej informacji na www.dotacjepompy.pl oraz www.nibe.pl
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DOTACJE – ROZGRZEWAJĄ RyNEK NA POMPy 
CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ

w tym momencie wśród ankietowanych bar-
dzo niewiele osób jest w stanie wskazać moż-
liwość uzyskania dotacji na wymianę urządze-
nia	grzewczego.	Według	raportu	(rys.	4)	„Ocena	
programu wspierającego wymianę kotłów wę-
glowych i termomodernizację domów jedno-
rodzinnych”	wyłącznie	9%	ankietowanych	zda-
je sobie sprawę z możliwości dofinansowania  
z programu do wymiany przestarzałego kotła sta-
łopalnego	i	termomodernizacji	budynku	–	Czy-
ste Powietrze. Praktycznie zerowa świadomość  

społeczeństwa jest w przypadku ulg podatkowych.
Najbardziej znane ogólnokrajowe programy do-
tacyjne dla pomp ciepła i fotowoltaiki:
A)		Program	MÓJ	PRĄD	–	dotacja	do	instalacji	fo-
towoltaicznej
B)	Program	Czyste	Powietrze	(wymiana	źródła	
grzewczego	i	termomodernizacja	budynku)
C)	Ulga	podatkowa	(rys.	5)

PODSUMOWANIE

Pompy ciepła połączone z instalacją fotowoltaicz-
ną to technologia przyszłości. Na ten moment dzię-
ki możliwości magazynowania energii elektrycznej 

5	 [Źródło:	Poradnik	inwestora	–	ulga	termomodernizacyjna	2019	kliknij]
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MAKSIMUM KOMFORTU
 MAXIMA COMPACT 7, 10, 12 kW 

POMPA CIEPŁA ZIEMIA-WODA ZE ZBIORNIKIEM C.W.U.

Maxima Compact to połączenie gruntowej pompy ciepła ze zbiornikiem c.w.u. 
ze stali nierdzewnej. Gwarantuje maksymalny komfort, wysoką wydajność przez cały 

rok i zapewnia kompleksową obsługę budynków przy optymalnym wykorzystaniu 
energii odnawialnej (w tym ciepłej wody użytkowej), dbając przy tym o środowisko 

naturalne. Cały system może być zarządzany przez panel dotykowy, sterownik 
pokojowy lub online za pomocą telefonu, tabletu lub komputera.

Produkujemy w Polscewww.galmet.com.pl PREMIERA

http://portpc.pl/poradnik-inwestora-ulga-termomodernizacyjna-2019/
http://www.instalreporter.pl
http://www.galmet.com.pl


w sieci energetycznej system jest kompleksowy. 
Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że naj-
lepszą	formą	w	budownictwie	jest	oszczędzanie/
ograniczenie wielkości energii potrzebnej do ogrze-
wania	lub	chłodzenia	budynku	–	stąd	bardzo	ak-
tywny stał się trend budowy domów pasywnych. 
w tym momencie budownictwo jakościowe stawia 

na współpracę oszczędzania energii w nawiąza-
niu do kosztów inwestycji (budynki niskoenerge-
tyczne)	z	nisko	kosztowym	wytwarzaniem	energii	
(np.	pompy	ciepła	z	fotowoltaiką).	Takie	budynki	
są najczęściej tańsze w budowie, bardziej komfor-
towe w użytkowaniu i pozwalają na mniejsze re-
strykcje podczas projektowania bryły budynku. 

PRzyKład domu z PomPą ciePła i FotowoltaiKą

Dom zbudowany ok. 15 lat temu w Beskidzie Żywieckim, głównym ogrzewaniem do momen-
tu zainstalowania pompy ciepła był kocioł gazowy. Dom ma ok. 150 m2, ocieplony jest styro-
pianem o grubości 10 cm, okna dwuszybowe, ciepło w instalacji rozprowadzane jest częścio-
wo przez ogrzewanie podłogowe, jednak w większości przez grzejniki.
Kilka lat temu inwestor zdecydował się na montaż paneli fotowoltaicznych o całkowitej mocy 
10 kwp w przydomowym ogrodzie. Dla zbilansowania energii zmagazynowanej w sieci w ra-
mach opustu dogrzewał pomieszczenia za pomocą elektrycznych grzejników olejowych. Cena 

ogrzewania gazem nie spadła 
jednak do satysfakcjonujące-
go poziomu, a jednocześnie 
uciążliwe stało się włączanie  
i przemieszczanie masyw-
nych grzejników olejowych.
Po zainstalowaniu pompy 
ciepła i całorocznej eksplo-
atacji (od lipca do czerwca 
następnego	roku)	właściciel	
budynku musiał dopłacić za 
50 kwh energii elektrycznej, 
tj.	ok.	30	zł	 (należy	doliczyć	
do tego rachunku jeszcze 
opłaty stałe za utrzymanie 
łącza elektrycznego do bu-
dynku).	Według	analizy	inwe-
stora,	jeśli	2-3	ostatnie	tygo-
dnie czerwca nie byłyby tak 
bardzo pochmurne, to bilans 
roczny z zakładem energe-
tycznym wyszedłby na plus. 6  Jednostka zewnętrzna pompy ciepła w modernizowanym budynku 

[Źródło:	materiały	szkoleniowe	Hewalex]
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Z natury najlepsze

Premia dla instalatora 
w wysokości 1000 zł netto 

za zakup i montaż 
pompy ciepła Viteco HP

www.viteco.pl www.hurtownieinstalacyjne.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.viteco.pl
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Moduł	wewnętrzny	Aurea	M	charakteryzuje	się	
nowoczesnym designem, lekką konstrukcją  
i kompaktową obudową. Pompa ciepła uzyskuje 
temperaturę wody zasilającej do 55°C bez wyko-
rzystania grzałek elektrycznych w całym zakresie  

temperatury pracy. Obsługuje 2 niezależne obiegi 
grzewcze, pozwala więc na zastosowanie ogrze-
wania podłogowego lub grzejnikowego (o niskiej 
temperaturze	zasilania	40°C).	Dedykowany	sys-
tem sterowania Siemens umożliwia zdalne, za-
awansowane zarządzanie pracą pompy ciepła. 
System uwzględnia wszystkie tryby pracy oraz 
funkcje	termostatu/elektroniki	w	celu	zapewnie-
nia optymalnej równowagi pomiędzy komfortem 
cieplnym a oszczędnością energii. 
wybrane funkcje regulacji:
- automatyczny system ochrony antybakteryjnej 
antilegionellose®,
-	program	suszenia	nowej	posadzki	(jastrych),
- funkcja szybkiego ładowania c.w.u.,
- autoadaptacja krzywej grzewczej,

Atlantic proponuje rozwiązanie 
w postaci monoblokowej pompy 
ciepła	Aurea	M	typu	powietrze/
woda, która jako źródło ciepła 
pobiera energię zawartą  
w powietrzu atmosferycznym  
i wykorzystuje ją do ogrzewania 
pomieszczeń oraz do 
podgrzewania wody użytkowej. 
Produkcja ciepła możliwa jest 
nawet wówczas, gdy temperatura 
powietrza na zewnątrz spada 
do -20°C. Pompy ciepła Aurea 
M	wyróżniają	się	stosunkowo	
wysokim współczynnikiem 
wydajności cieplnej COP ≥ 4 oraz 
charakteryzują się wyjątkowo cichą 
pracą.	Mogą	one	współpracować	 
z innymi źródłami ciepła, takimi jak 
układy solarne, kotły elektryczne, 
olejowe, gazowe etc.

aurea m – monoblok inny niż wszystkie
Przyjazna	dla	instalatora	–	nie	wymaga	konieczności	obsługi	czynnika	chłodniczego

CharaKterystyKa aurea m

•	Gama	modeli	5,	8,	10,16	kW.
•	Bardzo	wysoki	współczynnik	

efektywności COP > 4 dla całej gamy 
produktów	(temp.	wody	30/35°C	 
i	temp.	zewn.	7°C).

•	Bardzo	zaawansowany	system	
sterowania firmy Siemens.

•	Zintegrowana	opcja	chłodzenia.
•	Urządzenie	typu	split	o	wysokiej	

wydajności i niskim poziomie hałasu 
(±40	dB).

•	Sprężarka	typu	SCROLL	izolowana	
akustycznie i termicznie.

•	Wbudowana	regulacja	VPAM	
umożliwiająca	płynną	30-stopniową	
modulację prędkości sprężarki  
w zakresie 16-100%.

•	Wymiennik	ciepła	jednostki	zewnętrznej	
o bardzo dużej wydajności.

http://www.instalreporter.pl
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fabrycznie,	szczelnie	i	hermetycznie	–	nie	wy-
maga więc ingerencji instalatora. Automatyka 
sterująca	jego	pracą	(VPAM)	umożliwia	płynną	
pracę	sprężarki	z	wykorzystaniem	30-stopnio-
wego systemu modulacji mocy. Dzięki najno-
wocześniejszym rozwiązaniom technicznym 
zewnętrzny moduł charakteryzuje bardzo ci-
chą pracą, generującą hałas na poziomie około 

40	dB(A).	Automatyczny	system	odszraniania	
zapewnia poprawną pracę w każdych warun-
kach pogodowych.
Pompa	ciepła	Aurea	M	ma	sprężarkę	spiralną	
o wysokim stopniu efektywności, w pełni her-
metyczną.
Aurea	M	napełniona	jest	fabrycznie	czynnikiem	
chłodniczym	R410A	–	o	bardzo	wysokiej	sprawno-
ści i wysokim ciśnieniu pracy (np. w trybie grza-
nia	ok.	35	bar),	przyjaznym	ekologicznie	(bezfre-
onowym,	niepalnym	i	biodegradowalnym).
Pompa charakteryzuje się wysokim współczyn-
nikiem uzysku energetycznego COP > 4, wartość 
wyliczona zgodnie z normą EN 14511 dla para-
metrów	temperatury	7/35°C.
Pompy	 typu	 powietrze/woda,	 jak	 Aurea	 M,	
największą efektywność osiągają we współpracy 
z niskotemperaturowymi systemami grzewczymi, 
takimi jak ogrzewanie podłogowe, ścienne czy 
sufitowe.	Mogą	też	współpracować	z	systema-
mi grzejników wodnych lub klimakonwektorami.
wówczas system nie tylko ogrzewa dom, ale 
również odgrywa rolę klimatyzatora, który latem 
chłodzi pomieszczenia mieszkalne.
Dla zapewnienia odpowiedniego zapotrze-
bowania ciepło podczas niskiej temperatury 
zewnętrznej pompa ciepła może być wspoma-
gana dodatkowym urządzeniem w postaci grzał-
ki	elektrycznej	(6	kW).

-	automatyczna	praca	w	trybie	lato/zima,
- regulacja krzywej grzewczej budynku,
- zarządzanie pracą zewnętrznej grzałki elektrycz-
nej	(np.	zasobnik	c.w.u.),
- diagnostyka parametrów pracy, 
- diagnostyka usterek.
Urządzenie pracuje w systemie rewersyjnym umoż-
liwiającym automatyczne przejście urządzenia  
z trybu grzania do trybu chłodzenia i odwrotnie. 

Przez cały rok gwarantuje więc komfort na naj-
wyższym	poziomie	–	ciepło	zimą,	chłód	latem.
Moduł	zewnętrzny	składa	się	z	wysokowydaj-
nego, płytowego wymiennika ciepła, sprężar-
ki, parownika o dużej powierzchni wymiany 
ciepła, wentylatora oraz zaworu rozprężnego. 
Cały moduł izolowany jest akustycznie oraz 
termicznie. Układ chłodniczy wykonany jest 

dlaczego maRKa atlantic?

Po	pierwsze	dlatego,	że	w	firmie	Atlantic	w	pierwszej	kolejności	liczy	się	klient	–	nie	tylko	od-
biorca końcowy, lecz także instalator oraz przedstawiciel serwisu. 
Dbamy o klienta jeszcze przed tym, zanim dokona on zakupu urządzenia. Dzięki własnemu, 
bardzo zaawansowanemu programowi PROJIPACK optymalnie dobierzemy nie tylko samo 
urządzenie, ale również niezbędny osprzęt. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ dobranie 
zbyt małej mocy pompy lub jej przewymiarowanie może prowadzić do zwiększonych pobo-
rów energii elektrycznej, co podniosłoby ogólny bilans ogrzewania.
w pakiecie klient otrzymuje raport z doboru, zawierający wstępny kosztorys, projekt insta-
lacji oraz szacunkowe koszty eksploatacji. Nie obciążamy klienta końcowego kosztami zwią-
zanymi z pierwszym uruchomieniem urządzenia.

Pane sterowania
pompy ciepła Aurea M

Moduł komunikacyjny
OZW 672

Atlantic Polska sp. z o.o.
ul. Płochocińska 99A, 03-044 Warszawa

tel. 22 487 50 76
office@atlantic-polska.pl 

www.atlantic-polska.pl
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Centrala	komunikacyjna	Siemens	OZW	672	w	połączeniu	 
z	automatyką	Aurea	M	umożliwia	zdalne	zarządzanie	pracą	
pompy ciepła z wykorzystaniem przeglądarki internetowej 
i oprogramowania Climatix IC - Remote Servicing System

bufor (16 L)

czujnik przepływu

czujnik ciśnienia

płyta 
główna

naczynie 
zbiorcze

zaawansowany 
programator

manometr

138 / KATALOG 2019 

MODUŁ WEWNĘTRZNY
•  Nowoczesny design
•  Lekka konstrukcja i kompaktowa obudowa
•  Wysoka sprawność zgodna z normą EN 14825
•  Temperatura wody zasilającej do 55ºC

bez wykorzystania grzałek elektrycznych
w całym zakresie temperatur pracy

•  Obsługa 2 niezależnych obiegów grzewczych
pozwalająca na zastosowanie ogrzewania
podłogowego lub grzejnikowego (o niskiej
temperaturze zasilania +40ºC)

•  Dedykowany system sterowania Siemens
z programem czasowym ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody, regulacją
pogodową, diagnostyką parametrów pracy, 
diagnostyką usterek

•  Niski poziom hałasu
•  Zasilanie 1-fazowe

MODUŁ ZEWNĘTRZNY
•  Sprężarka typu SCROLL o wysokim

stopniu efektywności oraz niskim
poziomie hałasu

•  Płynna 30-stopniowa modulacja
prędkości sprężarki

•  Ekologiczny czynnik roboczy R410A
•  Parownik o dużej powierzchni wymiany

ciepła
•  Automatycznysystem odszraniania
•  Wysokowydajny, płytowy wymiennik

ciepła
•   Rozbudowany układ hydrauliczny 

ułatwiający instalację pompy

PROSTOTA I  WYDAJNOŚĆ

Pane sterowania
pompy ciepła Aurea M

Moduł komunikacyjny
OZW 672

CENTRALA KOMUNIKACYJNA SIEMENS OZW 672 
w połączeniu z automatyką AUREA M umożliwia zdalne 
zarządzanie pracą POMPY CIEPŁA z wykorzystaniem 
przeglądarki internetowej i oprogramowania  
Climatix IC - Remote Servicing System.

ErP
READY

KLASA ENERGETYCZNA

A++35ºC

A+55ºC

silnik elektryczny  
o zmiennej
prędkości

wentylator o wysokiej 
sprawności i niskim 
poziomie hałasu

obudowa zewnętrzna 
zabezpieczona 
antykorozyjnie

płyta główna

zawór 4-drogowy

sprężarka 
inwerterowa 
izolowana 

akustycznie

http://www.instalreporter.pl
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Pompa	ciepła	Logatherm	WLW196i	AR	/	WLW196i	
IR składa się z modułu pompy ciepła oraz mo-
dułu wewnętrznego. Dostęp do obu elementów 
jest	niezwykle	łatwy,	a	ich	instalacja	szybka.	Mo-
duły zewnętrzny i wewnętrzny połączone są za 
pomocą przewodów instalacji wodnej.
Pompę	ciepła	Logatherm	WLW196i	AR	/	WLW196i	
IR można montować na wiele sposobów z użyciem 
różnych rozwiązań systemowych.
Moduł	wewnętrzny	występuje	w	czterech	wer-
sjach: dwa kompaktowe rozwiązania typu tower 
ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz dwa 
moduły do montażu naściennego.

Do wyboru różne opcje
Pompy ciepła są dostępne w wersjach z mocą 
wyjściową	6,	8,	11	i	14	kW	przy	A2/W35.
Każda z dostępnych mocy pomp ciepła może 
być wyposażona w jeden z czterech modułów 
wewnętrznych o unikatowym wyglądzie z fron-
tem w kolorze czarnym lub białym. Daje
to wiele możliwości konfiguracji i umożliwia opty-
malny dobór urządzenia do potrzeb podgrzewa-
nia c.w.u. oraz centralnego ogrzewania. 
w kompaktowej i zajmującej małą powierzchnię 

wieży	hydraulicznej	„tower”	z	zasobnikiem	c.w.u.	
wbudowane są już wszystkie niezbędne elemen-
ty systemu. Urządzenie dostępne jest również  
w wersji z wężownicą pośrednią instalacji solarnej, 
która umożliwia podgrzewanie wody użytkowej 
za pomocą kolektorów słonecznych.
Moduł	wewnętrzny	do	montażu	naściennego	
dostępny jest w wersji z grzałką elektryczną
oraz w wersji z zaworem mieszającym do 
współpracy z kotłem. Takie rozwiązania pozwalają
na niezawodne dostarczanie ciepła przez 
całą dobę, nawet w przypadku dużego zapo-
trzebowania na centralne ogrzewanie i ciepłą 
wodę użytkową. Instalacja pompy ciepła może 
pracować równolegle z grzałką, kotłem gazowym 
lub	olejowym	(do	25	kW	mocy	wyjściowej	kotła).
Zwiększa	to	jeszcze	liczbę	dostępnych	konfigu-
racji i ułatwia dobór najlepszego rozwiązania do 
konkretnej instalacji.

W pełni automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
Pompa	Logatherm	WLW196i	AR	/	WLW196i	IR	po-
biera energię grzewczą z powietrza i nawet przy 
temperaturze do -20°C jest w stanie pokryć całe 
zapotrzebowanie na ciepło. 

wielofunkcyjna powietrzna pompa ciepła Logatherm  
WLW196i	AR	/	WLW196i	IR	nadaje	się	do	domów	jednorodzinnych	 
i niewielkich budynków wielorodzinnych, a także budowy nowych 
i rozbudowy istniejących systemów grzewczych. wyższa wartość 
współczynnika	efektywności	cieplnej	COP	>	4,0	przy	A2/W35	
sprawia, że jest to bardzo oszczędne rozwiązanie.

nowa GeneraCja 
PowietrznyCh PomP 
CiePła marki buderus

  9

W celu doboru zawsze właściwej instalacji grzewczej dla komfortowego ogrzewania i produkcji 
ciepłej wody użytkowej, moduły wewnętrzne dostępne są w czterech wersjach – dwa typu „Tower” 
i dwa do montażu naściennego. Wybór optymalnego rodzaju modułu wewnętrznego zależy od 
indywidualnego zapotrzebowania na c.o. i c.w.u.

Wszystko w jednym
W kompaktowej i zajmującej mało miejsca wieży hydraulicznej „Tower” z zasobnikiem c.w.u. 
wbudowane są już wszystkie niezbędne elementy systemu. Urządzenie dostępne jest również  
w wersji z wężownicą pośrednią instalacji solarnej, która umożliwia podgrzewanie wody 
użytkowej za pomocą kolektorów słonecznych.

Mały, ale wydajny
Moduł wewnętrzny do montażu naściennego dostępny jest w wersji z grzałką elektryczną  
oraz w wersji z zaworem mieszającym do współpracy z kotłem. Takie rozwiązania pozwalają  
na niezawodne dostarczanie ciepła przez całą dobę, nawet w przypadku dużego zapotrzebowania 
na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. Instalacja pompy ciepła może pracować 
równolegle z grzałką, kotłem gazowym lub olejowym (do 25 kW mocy wyjściowej kotła).

Jeszcze większy komfort
Możliwość integracji dodatkowych odnawialnych źródeł energii odbywa się za pośrednictwem 
wielostrefowego, warstwowego zbiornika buforowego – Logalux PRZ. Może on zostać połączony 
ze stacją świeżej wody Logalux FS. Stacja świeżej wody to kompaktowy moduł umożliwiający 
higieniczne przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Woda pitna jest ogrzewana w przepływie  
w miarę zapotrzebowania. Takie rozwiązanie jest odpowiednie, gdy nie ma potrzeby gromadzenia 
zapasu ciepłej wody użytkowej. W przypadku większego zapotrzebowania można rozbudować 
moduł wewnętrzny do montażu naściennego o samodzielny zasobnik c.w.u.

Kompaktowa i optymalnie 
dopasowana instalacja

1  Moduł wewnętrzny Logatherm WLW196i AR 

2  Moduł zewnętrzny Logatherm WLW196i AR 

3  Zbiornik buforowy Logalux PRZ 

4  Stacja świeżej wody Logalux FS 

5  Kominek

6  Falowniki

7  Panele fotowoltaiczne

1 2

3

4

5
6

7 Doskonały system: rozwiązania 
systemowe Buderus są solidne, 
modułowe, wzajemnie połączone  
i dopasowane do wszelkich potrzeb

http://www.instalreporter.pl
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Takie rozwiązanie jest odpowiednie, gdy nie ma po-
trzeby gromadzenia zapasu ciepłej wody użytkowej. 
w przypadku większego zapotrzebowania można 
rozbudować moduł wewnętrzny do montażu 
naściennego o samodzielny zasobnik c.w.u.

Wygodna obsługa
System	sterowania	Logamatic	EMS	Plus	z	regulato-
rem	HMC300	z	czytelnym	wyświetlaczem	i	obsługą	
za pomocą jednego przycisku jest precyzyjnie do-
stosowany do indywidualnych wymagań w zakre-
sie	komfortu	cieplnego.	Zastosowana	automatyka	
ułatwia integrację systemu z nowymi i modernizo-
wanymi źródłami ciepła. 

Dodatkowo aplikacja Buderus  
MyDevice	 umożliwia	 łatwą	
obsługę i monitorowanie in-
stalacji grzewczej z dowolnego 
miejsca i w dowolnym czasie.

Równocześnie pompa ciepła typu powietrze-
-woda w połączeniu z ogrzewaniem podłogo-
wym jest także standardowo przygotowana do 
aktywnego chłodzenia.

Najnowsza technologia
Moduł	pompy	ciepła	ma	możliwość	modulacji.	In-
werter	–	oparty	na	technologii	zmiennej	prędkości	
–	dostosowuje	w	sposób	ciągły	moc	pompy	cie-
pła	do	zapotrzebowania	instalacji	grzewczej.	Za-
pewnia dzięki temu dużą wygodę w połączeniu 
z wyjątkowo ekonomiczną pracą.

Lekki i kompaktowy
Dzięki nowej kompaktowej konstrukcji ze spe-
cjalnego tworzywa EPP (pianki zbudowanej  
z cząstek na bazie polipropylenu nadającego się 
do	recyklingu),	moduł	pompy	ciepła	Logatherm	
WLW196i	AR	/	WLW196i	IR	jest	znacznie	lżejszy	
niż w przypadku rozwiązań konwencjonalnych. 
Ułatwia to zarówno transport, jak i montaż.

Jeszcze większy komfort
Możliwość	integracji	dodatkowych	odnawialnych	
źródeł energii odbywa się za pośrednictwem wie-
lostrefowego, warstwowego zbiornika buforowe-
go	–	Logalux	PRZ.	Może	on	zostać	połączony	ze	
stacją świeżej wody Logalux FS. Stacja świeżej 
wody to kompaktowy moduł umożliwiający hi-
gieniczne przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 
woda pitna jest ogrzewana w przepływie w miarę 
zapotrzebowania. 

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

Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

4  |  System

Jeden system do wszystkich zastosowań
Niezależnie od tego czy budujesz nowy dom, modernizujesz stary, czy tylko  
wymieniasz tradycyjną instalację grzewczą – nasza nowa wielofunkcyjna pompa ciepła  
Logatherm WLW196i AR / WLW196i IR nadaje się do domów jednorodzinnych i niewielkich 
budynków wielorodzinnych, a także budowy nowych i rozbudowy istniejących systemów  
grzewczych. Wyższa wartość współczynnika efektywności cieplnej COP > 4,0 przy A2/W35 
sprawia, że jest to bardzo oszczędne rozwiązanie.

Nowoczesny system sterowania
Buderus dba o to, abyś pozostawał na bieżąco z najnowszymi nowinkami nie tylko  
w zakresie technologii stosowanej w pompach ciepła typu powietrze-woda, ale również  
w zakresie sterowania, obsługi i monitorowania Twojego urządzenia. Sprawdzony system  
sterowania Logamatic EMS Plus i moduł programowania Logamatic HMC300 są  
w wyposażeniu urządzenia, dzięki czemu nowa pompa ciepła ma możliwość współpracy  
z internetem. Umożliwia to obsługę systemu przy użyciu smartfona lub tabletu. 

Efektywne wykorzystanie 
energii dla jeszcze 
większego komfortu

Logatherm WLW196i AR Logatherm WLW196i IR

Klasyfikacja efektywności energetycznej Logatherm WLW196i-8 AR E / WLW196i-8 IR E  
w zestawie z regulatorem Logamatic HMC300. 
Klasyfikacja może ulec zmianie w zależności od komponentów systemu i mocy grzewczej.

A++  G A++  G

PObierz  Dane techniczne nowych 
pomp ciepła buderus

Obejrzyj  Prezentacja Logatherm 
WLW196i na youTube

Buderus MyDeviceLogamatic HMC300

Moduł wewnętrzny typu „Tower” do pracy  
w trybie monoenergetycznym z wbudowanym  

zasobnikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej

Moduł wewnętrzny w wersji naściennej
do pracy w trybie monoenergetycznym

lub biwalentnym
Logatherm WLW196i AR Logatherm WLW196i IR

http://www.instalreporter.pl
https://www.buderus.com/ocsmedia/optimized/full/o416883v272_BUDERUS_Logatherm_WLW196iAR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lnmoF_wfc8k&index=3&list=PLXb9KrWhBIn4aW1gnG6LHm2YvSpTM9hl0
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nawiać się nad doborem urządzenia o większej 
wydajności, jednak takie rozwiązanie jest eko-
nomicznie i praktycznie nieuzasadnione. Prze-
wymiarowanie pompy gruntowej spowoduje 
nie tylko zwiększenie kosztów inwestycyjnych, 
ale także krótsze cykle pracy urządzenia w trak-
cie użytkowania, które mogą negatywnie wpły-
nąć na działanie systemu. 
w przypadku pomp powietrznych podstawowa 
kwestia, o której należy dodatkowo pamiętać 
to uzależnienie jej działania od warunków ze-
wnętrznych, ponieważ wraz ze spadkiem tem-
peratury na zewnątrz efektywność każdej po-
wietrznej pompy ciepła maleje. Najzimniejsze 
dni stanowią tylko kilka dni w roku, więc do-
datkowe wsparcie systemu musi pokryć jedy-
nie niewielką część rocznego zapotrzebowania 
budynku na ciepło. 
Podsumowując roczny koszt eksploatacji sys-
temu, w którym działa wyłącznie przewymiaro-
wana powietrzna pompa ciepła będzie podob-
ny lub nawet wyższy, niż w przypadku pracy 
urządzenia wspomaganego grzałką elektrycz-
ną lub kotłem. 
warto też się skupić na innych czynnikach, niż 
moc samego urządzenia, a które także mają 
ogromne znaczenie dla właściwego funkcjono-
wania i wydajności całego systemu.

Prawidłowe dopasowanie mocy pompy cie-
pła do zapotrzebowania obiektu na ciepło jest 
niezwykle istotne dla jej przyszłego działania.  

Niedowymiarowanie urządzenia może przyczy-
nić się do zbyt wysokich kosztów eksploatacyj-
nych	i/lub	niedogrzania	budynku.	Można	zasta-

wydajna praca pompy ciepła pozwala w pełni wykorzystywać wszystkie jej możliwości. Aby tak się jednak 
stało, wiele czynników musi ze sobą współgrać. Jeśli poszczególne elementy będą odpowiednio do siebie 
dopasowane, użytkowanie systemu grzewczego będzie zarówno efektywne, jak i ekonomiczne.

efektywne działanie PomP CiePła
De Dietrich i Sofath: o aspektach doboru, pracy i różnych warunkach eksploatacyjnych

Powietrzna	pompa	ciepła	Lizea	–	jednostka	zewnętrzna

Powietrzna	pompa	ciepła	Lizea	–	jednostka	wewnętrzna
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BDR Thermea Poland sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław

infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
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Istotna rola współczynnika COP
współczynnik sprawności COP dla pomp ciepła 
jest jednym z najważniejszych parametrów. wy-
raża on stosunek pomiędzy mocą grzewczą pom-
py ciepła a mocą elektryczną niezbędną do na-
pędu sprężarki. Im jest wyższy, tym uzyskanie tej 
samej ilości ciepła wymaga mniejszego nakładu 
energii elektrycznej, a więc pompa działa efek-
tywniej. współczynnik wyznaczany jest labora-
toryjnie w ściśle określonych warunkach. Jest 
wartością zmienną zależną od warunków eksplo-
atacyjnych, m.in. od zmian temperatury wody w 
instalacji, dlatego też należy porównywać warto-
ści COP pomp ciepła określone dla tych samych 
warunków pracy. Ogromne znaczenie dla wartości 
COP ma różnica temperatury pomiędzy źródłem 
dolnym i górnym. Gdy ona maleje, rośnie COP.

Elementy pompy ciepła i ich wpływ na efek-
tywność energetyczną
Największy wpływ na efektywność energetyczną 
systemu grzewczego ma instalacja odbierająca  

ciepło z pompy ciepła, a dokładnie projektowa 
temperatura zasilania instalacji wewnętrznej. 
Oznacza to, że efektywność jest najwyższa, gdy 
system ogrzewania budynku jest niskotemperatu-
rowy. Najlepiej sprawdzi się ogrzewanie płaszczy-
znowe podłogowe lub ścienne. Istotne jest, aby 
przygotowanie c.w.u. także zostało dostosowane 
do działania pompy ciepła. Niezbędna do tego jest 
odpowiednio duża powierzchnia wężownicy za-
sobnika c.w.u., pojemność samego podgrzewacza 
oraz nastawy temperatury. Ogromne znaczenie 
ma również konstrukcja i odpowiedni dobór dol-
nego	źródła	pompy	ciepła	–	zarówno	powietrznej,	
jak i gruntowej oraz komponenty zastosowane  
w układzie termodynamicznym urządzenia.

Wydajność w niskiej temperaturze
wraz z rozwojem technologii pompy ciepła stały się  
urządzeniami bardziej wydajnymi i praktyczny-
mi. Nie ma problemu, aby pracowały w niskiej 
temperaturze, a nowoczesne konstrukcje do-
skonale radzą sobie podczas mrozów sięgają-
cych nawet -20°C. w przypadku pomp geoter-
malnych istotna jest temperatura gruntu, a ta z 
kolei jest względnie niezmienna w okresie całe-
go roku. w przypadku zaś pompy powietrznej 
wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz jej 
moc obniża się. Oznacza to, że w skrajnie nieko-
rzystnych warunkach atmosferycznych, pracując 
samodzielnie, może nie zapewnić pełnej kom-
pensacji strat ciepła w pomieszczeniach miesz-
kalnych. Rozwiązaniem tego problemu jest do-
datkowe wsparcie elektryczne w postaci grzałki 
lub hydrauliczne za pomocą kotła.
Warto dodać, że dostępne na rynku urządzenia 
marek De Dietrich oraz Sofath są wyposażone  
w funkcję chłodzenia, zapewniając użytkowni-
kom pełen komfort wewnątrz budynku z wykorzy-
staniem klimakonwektorów, bądź odpowiednio 
zabezpieczonej podłogowej instalacji grzewczej.

energia DoPasowana 
Do Potrzeb

wszystkie powietrzne pompy ciepła mar-
ki De Dietrich i Sofath wyposażone są  
w sprężarkę inwerterową. System ten oraz 
zintegrowany moduł regulacji pozwala 
pompie ciepła na dostosowanie swojej 
mocy do aktualnych potrzeb mieszkań-
ców. w okresie, gdy zapotrzebowanie na 
ciepło jest wysokie, urządzenie wykorzy-
stuje nawet do 110% swojej mocy, kiedy 
zaś zapotrzebowanie jest zmniejszone, do 
30%	maleje	również	stopień	wykorzysta-
nia mocy powietrznej pompy ciepła.
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BDR THERMEA  GROUP

A+++

POWIETRZNA POMPY CIEPŁA GRUNTOWA POMPA CIEPŁA

Lizea IVC 200

Klasa
energetyczna c.o. aż do A++

Zintegrowany zasobnik c.w.u. o poj. 177l

Funkcja chłodzenia w standardzie

Wielofunkcyjny regulator SMART TC  
i dedykowana aplikacja mobilna*

*wyposażenie dodatkowe

Przyjazne sterowanie dwóch obiegów 
grzewczych

Caliane

Kompaktowa budowa i cicha praca

11/19

http://www.sofath.pl
http://www.instalreporter.pl
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Założenia projektowe oraz parametry instalacji
w domu wzorcowym zastosowano powietrzną 
pompę ciepła Galmet Airmax2, która zasila wy-
miennik c.w.u. oraz niskotemperaturową insta-
lację podłogową w zakresie centralnego ogrze-
wania. 
Kalkulację korzyści przedstawiono ,przyjmując 
następujące parametry:
•	powierzchnia	ogrzewanych	pomieszczeń:	120	m2,

•	zapotrzebowanie	cieplne	budynku	(wartość	 
z projektu lub audytu zgodnie z normą PN-EN 
12831):	6	kW,
•	liczba	mieszkańców:	4	osoby,
•	zapotrzebowanie	dobowe	na	ciepłą	wodę:	200	l,
•	instalacja	ogrzewania	podłogowego	bez	dodat.	
regulacji: 100%,
•	maksymalna	projektowa	temperatura	zasilania:	
35°C,

w niniejszym artykule przedstawiamy realne korzyści z wyboru 
ekologicznego	systemu	grzewczego	–	powietrznej	pompy	ciepła	
–	do	ogrzewania	domu	i	wody	użytkowej.	Porównanie	kosztów	
użytkowania w perspektywie kilkunastu lat pokazuje, dlaczego 
system ogrzewania korzystający z energii odnawialnej jest 
najbardziej odpowiedni w przedstawionych warunkach.

Poradnik instalatora – 
Powietrzna PomPa CiePła  
i oGrzewanie PodłoGowe

Paweł kuRek

http://www.instalreporter.pl
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cyzyjną regulację miejscową, różną dla poszcze-
gólnych pomieszczeń, też należałoby zastosować 
zbiornik buforowy. 

Wybór miejsca montaży pompy ciepła
Optymalne umieszczenie urządzenia względem 
kierunków świata zależne jest od funkcji pompy 
ciepła. w przypadku pracy urządzenia na potrzeby  
c.w.u. zaleca się montaż na stronie północnej, 
by w okresie wysokich wartości temperatu-
ry pompa nie wykraczała poza obszar pracy.  
Jeżeli realizowane jest tylko ogrzewanie bu-
dynku, to montaż zaleca się przeprowadzić na 
stronie	południowej.	Zalecenia	te	zapewniają	
osiąganie jak najkorzystniejszych wartości tem-
peratury powietrza, mając również na uwadze 
ryzyko zbyt wysokiej temperatury w okresie let-
nim. Problem ten można zniwelować, stosując 
zacienienie, czy zadaszenie.

Ogrzewanie podłogowe to nie tylko komfort, 
ale i spore oszczędności
Dobór mocy pompy ciepła dla danego budynku 
zakłada, że urządzenie pokryje zapotrzebowanie 
na energię w 100%. Nie zachodzi konieczność 
dogrzewania budynku dodatkowym źródłem. 
Aspekt ten jest uzależniony oczywiście od przy-
jętej w doborze temperatury biwalencyjnej oraz 
temperatury panującej w danej lokalizacji. 
Do wygenerowania niezbędnej ilości energii ciepl-
nej (sumaryczne zapotrzebowanie cieplne wy-
niosło	12	256	kWh)	pompa	ciepła	Airmax2 12 GT 

pobierze następującą ilość energii elektrycznej:
•	do	ogrzania	budynku:	2118	kWh/rok,
•	do	przygotowania	c.w.u.:	980	kWh/rok.
Rocznie	system	zużyje	więc	3098	kWh	energii	
elektrycznej. Roczne koszty energii elektrycznej 
wyniosą zatem niecałe 1859 zł brutto. Sumarycz-
ny czas pracy pompy ciepła dla ogrzewania bu-
dynku	to	tylko	1027	godzin	w	roku,	a	czas	pracy	
na potrzeby przygotowania ciepłej wody to za-
ledwie	346	godzin	w	roku.

•	maksymalna	projektowa	temperatura	powro-
tu:	30°C,
•	lokalizacja	obiektu:	strefa	klimatyczna	II,
•	temperatura	zadana	pomieszczeń:	20°C,
•	temperatura	c.w.u.:	50°C,
•	cena	energii	elektrycznej:	0,6	zł/kWh.

Składowe instalacji grzewczej
Airmax2	12	GT	–	pompa	ciepła	powietrze-woda	
w klasie energetycznej A++, o nominalnej mocy 
grzewczej	11	kW	i	COP	na	poziomie	4,72	(przy	
A7W35,	zgodnie	z	normą	EN	14511).
Zbiornik	SGW(S)	Maxi	300	Galmet	–	ekonomiczny	 
wymiennik	c.w.u.	o	poj.	nominalnej	300	l	 i	po-
większonej wężownicy spiralnej przeznaczony 
do pomp ciepła.
Cała instalacja grzewcza wypełniona została 
glikolem, dzięki czemu nie wymaga stosowania 
pośredniczącego wymiennika płytowego. Nie 
zawiera dodatkowej regulacji, co pozwala na eks-
ploatację bez zbiornika buforowego. Jeżeli insta-
lacja grzewcza byłaby wypełniona wodą, a nie 
glikolem, wymagałaby zastosowania wymien-
nika pośredniczącego. w układzie między pom-
pą ciepła Airmax2 a wymiennikiem pośredniczą-
cym	krążyłby	glikol,	a	dalej	–	już	za	wymiennikiem	 
–	woda	w	instalacji	grzewczej.	Wymiennikiem	
pośredniczącym może być wymiennik płytowy.  
Możliwe	 jest	również	zastosowanie	zbiornika	
buforowego z wężownicą o powiększonej po-
wierzchni wymiany ciepła. Decydując się na pre-

Wyniki obliczeń potwierdzają jedno-
znacznie, że przy wykorzystaniu po-
wietrznej pompy ciepła Airmax2 do 
ogrzewania domu – zarówno c.o.  
i c.w.u. – koszty eksploatacyjne w sto-
sunku do konwencjonalnych źródeł 
zasilania budynku w energię cieplną 
są najniższe. Lepszy wynik uzyskamy 
tylko dla gruntowej pompy ciepła np. 
Maxima.
Szczegółowych informacji na temat 
korzyści z doboru optymalnego sys-
temu ogrzewania dla danego budynku 
udzielają specjaliści Krajowego Cen-
trum Doradztwa Techniki Grzewczej 
Galmet. Eksperci są dostępni od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00-
16.00 pod nr telefonu 77 403 45 60 oraz 
pod adresem poczty elektronicznej 
pompyciepla@galmet.com.pl

„Galmet sp. z o.o.” sp. K. 
48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36

tel. 77 403 45 00
galmet@galmet.com.pl

www.galmet.com.pl
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Źródło ciepła Roczne koszty eksploatacji
pompa ciepła 1859 zł

pellet 2783 zł
gaz 3298 zł

ogrzewanie elektryczne akumulacyjne 3776 zł
olej opałowy 4927 zł

ogrzewanie elektryczne bezpośrednie 7353 zł

Tabela 2  Porównanie kosztów ogrzewania dla różnych sposobów zasilania instalacji grzewczej

Zapotrzebowanie ciepła Ogrzewanie [kWh] Ciepła woda [kWh] Suma [kWh]
pompa ciepła 8893 3363 12 256

drugie źródło ciepła 0 0 0

Tabela 1	 Zapotrzebowanie	cieplne	na	c.o.	i	c.w.u.	w	budynku	wzorcowym

wymagane odległości montażowe pompy ciepła Airmax2 
6-15	GT	(widok	z	góry)

min. 40 cm

min. 200 cm

min. 50 cm min. 50 cm

http://www.instalreporter.pl
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Pompy ciepła to złożone urządzenia elektryczne  
i cieplne wyposażone w szereg komponentów po 
stronie obiegu chłodniczego i grzewczego, dlatego 
warto być pewnym poprawnej pracy urządzenia.

Diagnostyka pracy obejmuje:
- 54 dane pomiarowe (temperatury, ciśnienia, 
przepływy),
- 2400 pomiarów dziennie,
- raport z analizą pracy pompy ciepła.

Co zyskuje się dzięki EKONTROL Diagnostyka?
Analiza parametrów pracy pozwala znacznie 
wcześniej uzyskać informacje o ewentualnych 
nieprawidłowościach w pracy pompy ciepła.
Automatyczna diagnostyka pozwala wprowa-

dzić	korekty	nastaw	sterownika	pompy	ciepła	–	
samodzielnie lub z pomocą serwisu fabryczne-
go	Hewalex.	Automatyczna	diagnostyka	skraca	
czas pracy serwisanta, obniżając koszty czynno-
ści naprawczych i przeglądowych.

Jak funkcjonuje system automatycznej 
diagnostyki ze wsparciem serwisu 
fabrycznego Hewalex?
Dostarczany standardowo wraz z pompą ciepła 
PCCO modem EKO-LAN umożliwia zdalną obsługę  

Pompy	ciepła	PCCO	SPLIT	marki	HEWALEX	do	
ogrzewania i chłodzenia domu oraz podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej to urządzenia cechujące się 
wysoką efektywnością energetyczną, niskimi 
kosztami eksploatacji, maksymalnym poziomem 
komfortu i bezpieczeństwa użytkowania oraz 
poszanowaniem środowiska naturalnego.  
Dzięki innowacyjnej, jedynej tego rodzaju na 
rynku funkcji EKONTROL Diagnostyka, właściciel 
takiej pompy ciepła może czuć się jeszcze bardziej 
komfortowo i bezpiecznie. wszystko dzięki stałej 
opiece technicznej producenta i automatycznej 
diagnostyce pracy urządzenia.

hewaleX – ekontrol diaGnostyka
Bezcenna pewność, że wszystko jest w porządku

Obejrzyj  Film o ekOnTrOL

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=6WUMLhmb8R8&feature=emb_title
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urządzenia za pomocą systemu EKONTROL Dia-
gnostyka dokonującego automatycznej analizy  
i oceny parametrów roboczych.
Raporty z pracy pompy ciepła przesyłane są do 
jej właściciela. Dodatkowo może być udzielane 
zdalne wsparcie dla zmian nastaw sterownika,  
a także zorganizowana wizyta serwisowa w celu 
podjęcia czynności naprawczych.

Stały monitoring obszarów optymalnej 
eksploatacji pompy ciepła
Raport z diagnostyką pracy pompy ciepła przed-
stawia m.in. wykresy ciśnienia i temperatury  
w obiegu chłodniczym w obrębie skraplacza  
i parowacza. większa część chwilowych punktów 
pracy pompy ciepła musi się znajdować w zale-
canym obszarze, aby uznać ją za odpowiednią.
Znaczne	i	częste	odstępstwa	od	obszaru	opty-
malnej pracy zostaną wykazane w raporcie wraz 
z	zaleceniami	serwisowymi.	Możliwymi	niedoma-

ganiami może być np. zbyt mała lub duża ilość 
czynnika chłodniczego, zanieczyszczenie lub  
nadmierne obladzanie parowacza czy zanieczysz-
czenie skraplacza po stronie wody grzewczej.

EKONTROL i aplikacja mobilna
System EKONTROL jest platformą, w której moż-
liwy jest mobilny dostęp do urządzenia zarów-
no z poziomu przeglądarki, jak i aplikacji na te-
lefon	(iOS,	Android).	
Podstawowe funkcje systemu EKONTROL:
-	Podgląd	(zdalny)	–	stanów	pracy	oraz	tempe-
ratury roboczej,
-	Nastawa	(zdalna)	–	parametrów	pracy	monito-
rowanej instalacji,
- Alarmy o ewentualnych nieprawidłowościach 
w pracy urządzenia,
- Statystyki pracy do wglądu jako tabele lub wy-
kresy.

Firma	Hewalex	zajmuje	wiodącą	pozycję	na	ryn-
ku polskim w zakresie sprzedaży kolektorów sło-
necznych, komponentów instalacji solarnych, fo-
towoltaiki oraz pomp ciepła. według raportów 
Instytutu Energetyki Odnawialnej IEO monito-
rującego polski rynek kolektorów słonecznych  
i przekazującego dane krajowe dla raportów Euro-
pejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecz-
nej	ESTIF	firma	Hewalex	zajmuje	1	miejsce	sprze-
daży kolektorów słonecznych. Produkty firmy  
Hewalex	są	znane	w	większości	krajów	europej-
skich, zajmując w niektórych znaczący udział ryn-
kowy. według najnowszego raportu Solrico z maja 
2019 r. firma znajduje się w TOP10 światowych 
największych producentów kolektorów płaskich.

HEWAlEX sp. z o.o. sp.K.
ul. słowackiego 33,

43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, hewalex@hewalex.pl 

www.hewalex.pl

r e k l a m a

jesienne PromoCje testo

Do	31	grudnia	2019	 r.	 kup	analizator	 spalin	
testo	300LL	w	 jednym	z	atrakcyjnych	zesta-
wów promocyjnych, zarejestruj swój produkt  
i otrzymaj profesjonalny wkrętak elektryczny  

WIHA speedE® Set 1 za jedyne 1 zł netto! 
UwAGA: promocja obowiązuje wyłącznie przy 
zakupie	analizatora	spalin	testo	300LL	w	jed-
nym z zestawów promocyjnych bezpośrednio  
w Testo Sp. z o.o.
Więcej

stoP smog Dla PszCzyny – 
Kolejne Porozumienie w ramaCh 
Rządowego PRogRamu stoP smog

wymiana źródeł ogrzewania i ocieplenie 286 do-
mów jednorodzinnych w ramach rządowego Pro-
gramu Stop Smog to założenia Porozumienia, które 
21 października podpisała minister Jadwiga Emile-
wicz z gminą Pszczyna. Budżet Porozumienia zakłada 
sumę	15	158	000	zł,	z	czego	70%	to	dofinansowanie	
z budżetu państwa. Porozumienie zostanie zreali-
zowane	w	ciągu	3	lat.	Jest	to	kolejne	podpisane	Po-
rozumienie po gminie Skawina i Sucha Beskidzka.

wnioskodawcą w Programie jest gmina, która 
zapewnia	30%	wkładu	własnego	(w	przypadku	
gmin powyżej 100 tys. mieszkańców wkład musi 
być	wyższy).	Pozostała	część	Programu	(70%)	
jest	 finansowana	z	budżetu	państwa.	Możliwy	
jest również wkład własny mieszkańca, jednak 
nie może on być wyższy niż 10%. wkład ten nie 
pomniejsza udziału finansowego gminy, ale sta-
nowi dodatkowe środki do wykorzystania w ter-
momodernizacji danego budynku.
Źródło:	Ministerstwo	Przedsiębiorczości	i	Tech-
nologii
Pełna informacja

http://www.instalreporter.pl
https://www.testo.com/pl-PL/kampanie/promocja-sezon-grzewczy-2019
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/kolejne-porozumienie-w-ramach-rzadowego-programu-stop-smog
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z pompy ciepła 60°C (do temperatury zewnętrz-
nej	-10°C)	lub	45°C	(przy	-20°C),
- automatyka daje możliwość integracji z dodat-
kowym źródłem ciepła, do którego wysyła sygnał 
żądania pracy w przypadku niskiej temperatury 
powietrza zewnętrznego,
- czynnik chłodniczy: R410A,
-	współczynnik	COP:	4,1-4,7.

GAMA MAGIS PRO

Magis	Pro	to	pompy	ciepła	powietrze-woda	typu	
split, składające się z jednostki wewnętrznej  
i jednostki zewnętrznej. w pompach tego ro-
dzaju hydrauliczna część układu jest oddzielona  

Pompy ciepła Immergas typu powietrze-woda 
nie wymagają wykonywania kosztownych od-
wiertów, jak ma to miejsce w przypadku pomp 
gruntowych	typu	solanka-woda.	Można	je	za-
montować na każdym etapie inwestycji. Co wię-
cej, pompy ciepła pracują wydajnie bez względu 
na porę dnia czy niekorzystne warunki atmosfe-
ryczne, takie jak deszcz czy pochmurne niebo. 
Jedynym czynnikiem, jaki wpływa na ich spraw-
ność, jest temperatura otoczenia, czyli powietrza 
zasysanego przez urządzenie.

GAMA AUDAx

Ta gama obejmuje pompy ciepła powietrze-wo-
da typu monoblok. Urządzenie to ma zamknię-
ty układ termodynamiczny w jednej obudowie 
oraz kompletną grupę hydrauliczną, dzięki cze-
mu instalacja urządzenia jest jeszcze łatwiejsza, 

nie są wymagane uprawnienia F-gazowe. Odpo-
wiednio zaprojektowany system z ogrzewaniem 
podłogowym, klimakonwektorami, grzejnikami 
czy zbiornikiem buforowym jest w stanie zredu-
kować dotychczasowe koszty ogrzewania nawet 
o połowę, a dodatkowo pozwala na korzystanie 
z bardzo efektywnego chłodzenia.

Audax:
- możliwość pracy w trybie ogrzewania lub chło-
dzenia,
- rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne po-
zwalają na pracę pompy ciepła do temperatury 
zewnętrznej -20°C,
- maksymalna temperatura wody na zasilaniu  

Firma Immergas, czołowy producent branży grzewczej, posiada w swojej 
ofercie	–	oprócz	szerokiej	gamy	gazowych	kotłów	kondensacyjnych	–	
najnowszej generacji pompy ciepła, panele solarne i fotowoltaiczne oraz 
szeroki asortyment akcesoriów dodatkowych. Obecnie coraz większą 
popularnością cieszą się takie rozwiązania, jak pompa ciepła. Tego 
typu urządzenie jest jednym z najtańszych w eksploatacji sposobów 
ogrzewania domu, może pracować w funkcji grzania, chłodzenia oraz 
produkcji c.w.u. Dobrze dobrana i zainstalowana jest urządzeniem 
właściwie bezobsługowym. 

PomPy CiePła immerGas –  
teChnoloGia w zGodzie z naturą

Audax

http://www.instalreporter.pl
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- maks. temperatura czynnika grzewczego w in-
stalacji to 55°C (dla temperatury powietrza ze-
wnętrznego	-10°C)	lub	45°C	(dla	-20°C),
- możliwość pracy w trybie grzania i chłodzenia,
-	wersja	dwufunkcyjna	(Magis	Combo)	oraz	jed-
nofunkcyjna	(Magis	Combo	Plus)	do	współpra-
cy z zasobnikiem c.w.u.,
- możliwość jednoczesnej pracy w trybie chło-
dzenia oraz c.w.u.,
- czynnik chłodniczy: R410A,
-	kocioł	kondensacyjny	zasilany	gazem	GZ50	lub	
propanem technicznym,
- współczynnik COP w zależności od modelu: 
4,08-4,53	(A7/W35).

IMMERWATER

Immerwater	300	S	V4	lub	190	S	V4	−	pompy	cie-
pła typu powietrze-woda, do przygotowywania 
c.w.u., przeznaczone do montażu w pozycji sto-
jącej.	Zbiornik	ze	stali	emaliowanej	o	pojemności	
w	zależności	od	modelu	300	l	lub	190	l	zapew-
ni ciepłą wodę użytkową w domu jednorodzin-
nym. Dodatkowa wężownica zainstalowana  
w zbiorniku umożliwia współpracę pompy z do-
datkowym źródłem ciepła, na przykład z insta-
lacją solarną. 
Automatyka ma funkcję wyboru pomiędzy róż-
nymi trybami pracy, pełną autodiagnostykę, 
funkcję	„wakacje”,	funkcję	automatycznego	wy-
grzewu antybakteryjnego oraz możliwość pro-
gramowania cyklu czasowego dla przygotowa-
nia ciepłej wody.

Immerwater:
- wbudowany zasob-
nik c.w.u. o pojem-
ności	300	litrów	lub	
190 litrów,
- wbudowana dodat-
kowa wężownica do 
podłączenia dodat-
kowego źródła cie-
pła,
- zakres temperatury 
powietrza zasysane-
go (w trybie ekono-
micznym):	od	-7	do	
43°C,
-	funkcja	„wakacje”	
pozwala na utrzymy-
wanie obniżonej tem-
peratury wody przez 
określony czas,
- możliwość zapro-
gramowania	3	prze-
działów czasowych,
- funkcja automa-
tycznego wygrzewu 
antybakteryjnego,
- wbudowana grzał-
ka	elektryczna	o	mocy	3,0	kW	wspomagająca	
pracę pompy ciepła podczas niskich wartości 
temperatury powietrza zewnętrznego,
-	czynnik	chłodniczy:	R134A,
-	współczynnik	COP:	3,86	Immerwater	190	S	V4)	
oraz	4,34	(Immerwater	300	S	V4).

od układu chłodniczego i umieszczona w jednost-
ce wewnętrznej, co zabezpiecza medium grzew-
cze przed zamarzaniem. Jednostka wewnętrzna 
realizuje wymianę ciepła między jednostką ze-
wnętrzną	(układ	chłodniczy)	a	instalacją	grzew-
czą. w porównaniu do pomp ciepła typu mono-
blok układ hydrauliczny w całości znajduje się  
w	pomieszczeniu.	Pompa	Magis	Pro	została	uży-
ta w autorskim projekcie Dom Optymalny. To 
modelowy dom energooszczędny zaprojekto-
wany przez utytułowanego w Polsce i za granicą  

architekta	Roberta	Koniecznego.	Zainstalowana	
tam pompa, we współpracy z instalacją fotowol- 
taiczną, ze znaczną nadwyżką spełnia wymaga-
nia wT2020 wobec wskaźnika zapotrzebowania 
na nieodnawialną energię pierwotną EP.

Magis Pro (5 ErP, 8 ErP, 10 ErP):
- możliwość pracy w trybie grzania lub chłodzenia,
- praca pompy ciepła do temperatury zewnętrz-
nej -20°C,
- maks. temperatura na zasilaniu instalacji 55°C (do 
temperatury	zewnętrznej	-10°C)	i	45°C	(przy	-20°C),
- możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej 
w	jednostce	wewnętrznej	(opcja),
- możliwość sterowania z poziomu smartfonu lub 
tabletu za pomocą aplikacji Dominus,
- czynnik chłodniczy: R410A,
- współczynnik COP w zależności od modelu: 
4,08-4,53	(A7/W35).

SySTEM HyBRyDOWy MAGIS COMBO

Magis	Combo	to	autonomiczny	system	grzewczy	
składający się z pompy ciepła powietrze-woda typu 
split zintegrowanej z gazowym kotłem kondensacyj-
nym. Dzięki takiej konfiguracji system jest w stanie 
pokryć zapotrzebowanie budynku na moc grzew-
czą nawet w przypadku ekstremalnie niskiej tem-
peratury zewnętrznej. wówczas pracę pompy cie-
pła przejmuje kondensacyjny kocioł gazowy, który 
również stanowi jedno z najtańszych źródeł ogrze-
wania. Taki system ma możliwości ogrzewania, 
chłodzenia oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. 

Magis Combo:
- łączy w jednostce wewnętrznej elementy pompy 
ciepła z gazowym kotłem kondensacyjnym o mocy 
27,0	kW	na	potrzeby	c.w.u.	oraz	24,0	kW	dla	c.o.,
- praca pompy ciepła do temperatury powietrza 
zewnętrznego -20°C,

IMMERGAs POlsKA sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a

tel. 42 649 36 00, biuro@immergas.pl
www.immergas.pl
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QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

THE SIGN OF THE FUTURE

Magis	Pro

Magis	Combo	

Immerwater

http://www.instalreporter.pl
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w dużej czystości, a ewentualne zabrudzenia usu-
wane są bez większych problemów.
Pompa	ciepła	Viteco	HP	nie	ma	wbudowanych	
grzałek	elektrycznych	–	dodatkowym	źródłem	
szczytowym może tu być zarówno kominek  
z płaszczem wodnym, kocioł gazowy lub kocioł 
na paliwa stałe, jak również zewnętrzna grzałka 
elektryczna. 

Viteco x9
Pompy	ciepła	do	ciepłej	wody	Viteco	X9	to	urzą-
dzenia zbiornikowe i bez zbiornika wody. Do wy-
boru jest pompa z zasobnikiem 200 l z wbudo-

waną	wężownicą,	pompa	z	zasobnikiem	300	l	 
z jedną bądź dwiema wężownicami oraz pom-
pa bez wbudowanego zasobnika do montażu 
z zasobnikami zewnętrznymi. Serię charaktery-
zuje ujednolicony design, konstrukcja wewnętrz-
na oraz system sterowania. Panel obsługowy 
ma postać ekranu dotykowego z dużym, koloro-
wym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowym 
atutem jest możliwość sterowania całym urzą-
dzeniem za pomocą dowolnego zewnętrznego 
urządzenia	(smartfon,	tablet,	itp.)	z	oprogramo-
waniem Android, z dowolnego miejsca w da-
nym obiekcie. wszystkie króćce przyłączeniowe  

Viteco HP
Pompy	ciepła	serii	Viteco	HP	występują	w	7	wa-
riantach	modelowych:	HP	7,	HP	10,	HP	15,	HP	20,	
HP	35,	HP	45	i	HP	70.	Zaprojektowano	je	w	taki	
sposób, aby z jednej strony zapewnić łatwość 
montażu, a z drugiej strony zagwarantować użyt-
kownikowi prostą obsługę dzięki strukturze mo-
noblokowej łączącej w sobie te cechy. Urządze-
nia te przeznaczone są do montażu zewnętrznego 
–	trwała	obudowa	wykonana	ze	szlifowanej	stali	
nierdzewnej na długie lata zapewni zarówno wy-
soką estetykę, jak i niezawodną pracę pompy cie-
pła. Innowacyjne rozwiązania techniczne zawarte 
w	pompach	ciepła	Viteco	HP	sprawiają,	że	urzą-
dzenia te charakteryzują się wysokim wskaźni-
kiem COP w szerokim zakresie temperatury ze-
wnętrznej dla powietrza zasysanego: od -25°C 
do	43°C.	Urządzenie	wyposażone	jest	w	przewód	 

grzejny tacy skroplin oraz drugi przewód grzejny 
kanału	odpływu	skroplin	–	wszystko	po	to,	by	sku-
tecznie zabezpieczyć całe urządzenie przed nie-
pożądanym zamarznięciem skroplin. 
Pompy	ciepła	Viteco	HP,	dzięki	kompaktowej	bu-
dowie, idealnie nadają się do modernizacji ist-
niejącego układu grzewczego lub do budowania 
nowych systemów ogrzewania. Są urządzeniami 
rewersyjnymi, co oznacza, że zarówno ogrzewa-
ją, jak i chłodzą pomieszczenia.
Pompy	ciepła	Viteco	HP	wykorzystują	technolo-
gię EVI, dzięki której możliwa jest praca w tem-
peraturze nawet do -25°C. Kompresor scroll  
w połączeniu z elektronicznym zaworem rozpręż-
nym i precyzyjnym wykonaniem całego ukła-
du chłodniczego spowodowały, że urządzenie 
osiągnęło klasę energetyczną A+. Ochrona hy-
drofilowa parownika bardzo długo utrzymuje go  

Pompy	ciepła	serii	Viteco	modele	HP	to	urządzenia	przeznaczone	do	
ogrzewania/chłodzenia	budynków	oraz	przygotowania	ciepłej	wody	
użytkowej.	Model	X9	zaś	to	kompletna	linia	urządzeń	do	przygotowywania	
c.w.u w wersjach zarówno zbiornikowych, jak i bez zbiornika wody. w sierpniu 
2019	z	kolei	oferta	marki	Viteco	została	uzupełniona	o	nowy	produkt	–	wiszącą	
pompę	ciepła	powietrze-woda	Viteco	HeatOn	do	przygotowania	c.w.u.	 
Ofertę hurtowni Instal-Konsorcjum uzupełniają też pompy ciepła GeniaAir.

Powietrzne PomPy CiePła 
w oferCie hurtowni  
GruPy instal-konsorCjum

http://www.instalreporter.pl
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zasobnikowych pomp ciepła zostały przeniesio-
ne	do	tyłu	urządzenia	–	dzięki	temu	stały	się	one	
uniwersalne (podejścia hydrauliczne z prawej 
bądź	lewej	strony).	Elementem	wyróżniającym	
model	HPWT	X9	jest	dodatkowo	podniesiona	
moc	grzewcza	do	3,6	kW.	Dzięki	temu	z	powo-
dzeniem można podłączyć to urządzenie do za-
sobników aż do pojemności 500 l. 
Urządzenia osiągają klasę energetyczną A+.

GeniaAir Split
GeniaAir Split, opracowana przez Saunier Duval, 
jest pompą ciepła o konstrukcji refrigerant-split, 
tj. z dzielonym obiegiem chłodniczym, w której 
większość elementów obiegu czynnika chłod-
niczego znajduje się w jednostce zewnętrznej.  

Tylko wymiennik ciepła skraplacza jest umiesz-
czony w oddzielnej jednostce wewnętrznej w ob-
rębie budynku. Oba główne moduły są połączo-
ne ze sobą rurami z czynnikiem chłodniczym.
Pompa ciepła przede wszystkimodpowiada za do-
starczanie ciepła do budynku, elektryczne grzał-
ki pomocnicze w jednostkach wewnętrznych zaś 
wspierają pompę ciepła w zależności od układu  
i konfiguracji systemu. w ciepłe dni pompa ciepła 
może służyć do chłodzenia budynku. Pompa cie-
pła przygotowuje również ciepłą wodę użytkową.
GeniaAir to:
•	niskie	koszty	zakupu,
•	niskie	zużycie	energii	i	koszty	użytkowania,
•	łatwość	użytkowania,
•	cicha	praca	32	dB(A)	w	odległości	5	m,
•	ponad	200	litrów	gorącej	wody	dziennie,
•	COP	do	5,0	(A7/	W35)	A++	dla	c.o.,	A	dla	c.w.u.

www.viteco.pl

www.saunierduval.pl

Wyłączny dystr ybutor marki Viteco 
i pomp ciepła saunier Duval

www.ik.pl
www.hurtownieinstalacyjne.pl

r e k l a m a

nowość w oFeRcie –  
PomPa ciePła Viteco heaton

•	Viteco	HeatOn	oferuje	możliwość	współpracy	z	za-
sobnikami c.w.u. o pojemnościach do 400 litrów.
•	Zakres	temperatury	powietrza	zasysanego	do	pomp	
ciepła	Viteco	HeatOn	to	-7÷43°C.
•	W	pompie	Viteco	HeatOn	zainstalowano	sprężarkę	
rotacyjną Panasonic. wbudowany automat odpowie-
trza instalację wodną.
•	Urządzenie	nie	wymaga	wsporników	montażowych	
–	zapewnia	łatwy	naścienny	montaż.
•	Małe	gabaryty:	wys.	690	mm,	szer.	448	mm,	gł.	310	mm.
•	Pompę	ciepła	można	wyposażyć	w	moduł	interne-
towy umożliwiający zdalny podgląd parametrów pra-
cy urządzenia oraz zmianę parametrów.
•	Średnia	moc	cieplna	3,6	kW.
•	Klasa	energetyczna	A+.
•	Gwarancja	do	5	lat.
•	Do	zakupu,	montażu	i	uruchomienia	pomp	ciepła	 
Viteco	HeatOn	nie	są	potrzebne	uprawnienia	F-gazowe.

szKolenie itb: znaK buDowlany  
Dla wyrobów Do wentylaCji  
i KlimatyzaCji buDynKów

ITB	zaprasza	do	udziału	w	szkoleniu	„Znak	bu-
dowlany dla wyrobów do wentylacji i klimatyza-
cji	budynków”.	Na	szkoleniu	przedstawiony	zo-
stanie aktualny stan wiedzy dotyczący przepisów 
prawnych związanych ze znakowaniem wyrobów 
z	gr.	36,	procedury	wydawania	KOT	oraz	metod	
badań właściwości użytkowych. 
ITB informuje też, że w najnowszym numerze 
kwartalnika	Budownictwo	i	Prawo	(nr	3/2019)	
ukazał	się	artykuł	„Znak	budowlany	dla	wyro-
bów	do	wentylacji	 i	klimatyzacji”	autorstwa	
mgr	inż.	Patrycji	Drozdowskiej,	mgr	inż.	Moniki	 

Lipskiej oraz mgr inż. Edyty Staniszewskiej-
-Chlebowskiej	z	Zakładu	Oceny	Technicznej	ITB.	 
w artykule szczegółowo omówiono nowe za-
sady wprowadzania do obrotu i udostępniania 
na rynku wyrobów do wentylacji i klimatyzacji, 
w tym proces wydawania przez ITB Krajowych 
Ocen Technicznych dla wyrobów do wentyla-
cji i klimatyzacji.
Seminarium odbędzie się 26 listopada 2019 r.  
w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB 
przy ul. Filtrowej 1 w warszawie.
Koszt uczestnictwa wynosi 400,00 zł od osoby 
i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, 
materiały szkoleniowe, lunch, kawę i herbatę  
w czasie przerwy.
Źródło:	ITB

Danfoss zaPrasza na webinarium 
o moDernizaCji instalaCji C.o. 

Firma Danfoss zaprasza służby techniczne spół-
dzielni mieszkaniowych, zarządców budynków,  
a także projektantów na cykl webinarów do-
tyczących modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.  
w budynkach wielorodzinnych. Pierwszy z nich, 
poświęcony modernizacji instalacji centralnego 
ogrzewania,	odbędzie	się	27	listopada	o	godz.	
10.00-11.15. 
w trakcie spotkania będzie można dowiedzieć się:
- w jaki sposób zmodernizować instalację cen-
tralnego ogrzewania, aby uzyskać efekt popraw-
nego i oszczędnego działania w każdych warun-
kach	pracy	instalacji?
- jak poradzić sobie z modernizacją instalacji  
o	nieznanym	przebiegu?
- czy budynki o różnych wysokościach moderni-
zować	w	ten	sam	sposób?
- czy równoważenie pionów klatkowych i łazien-

kowych	jest	uzasadnione	ekonomicznie?
Prowadzący:	Katarzyna	Dragan	–	koordynator	
produktu, Danfoss Poland Sp. z o.o., Jerzy Góra-
lewicz	–	niezależny	audytor	energetyczny.
Zarejestruj się

http://www.instalreporter.pl
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Cztery jednostki wewnętrzne 
Bosch	Compress	7000i	AW	składa	się	z	dwóch	
elementów. Jeden jest umieszczony na zewnątrz 
budynku. To w nim następuje odbiór energii z po-
wietrza i przeniesienie jej na wyższy poziom tem-
peraturowy, który pozwala efektywnie zasilać in-
stalację grzewczą. Dostępne są 4 moce grzewcze. 
Drugi element znajduje się w wewnątrz budyn-
ku. Dostępne są 4 wersje, które wyposażone są  
w sterowanie, pompy obiegowe, elementy za-
bezpieczające instalację grzewczą, dodatkowo 
dwa z nich mają wbudowany zasobnik ciepłej 
wody ze stali nierdzewnej:
- naścienna jednostka AwB, którą można w ła-
twy sposób połączyć z istniejącym urządzeniem 
grzewczym;
- naścienna jednostka AwE, wyposażona jest  

Pompy ciepła wpisują się w trend ekologiczny. w czasie ich pracy nie zachodzi żaden proces spalania,  
a zatem nie ma emisji żadnych spalin, a co za tym idzie nie przyczyniają się do powstawania efektu smogu.  
W	ofercie	marki	Bosch	są	zarówno	gruntowe	pompy	ciepła	(Bosch	Compress	6000),	jaki	i	modele	powietrzne	
(Bosch	Compress	3000,	Bosch	Compress	7000i	AW).	Asortyment	modeli	jest	tak	różnorodny,	jak	zróżnicowane	
są	oczekiwania	inwestorów.	Jedna	z	powietrznych	pomp	ciepła	–	monoblok	–	Bosch	Compress	7000i	AW	to	
urządzenie wyróżniające się pod wieloma względami: rewolucyjny design, cicha praca, niewielkie rozmiary.

PomPa CiePła bosCh ComPress 7000i aW

http://www.instalreporter.pl
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stosowując ją do zapotrzebowania na ciepło bu-
dynku. Układ chłodniczy wyposażony jest w dwa 
elektroniczne zawory rozprężne, które bardzo  
precyzyjnie regulują układ chłodniczy odpowie-
dzialny za odbiór i przekazywanie energii do 
obiegu	grzewczego	(c.o.).	Współczynnik	okre-
ślający sezonową efektywność pracy pomp cie-
pła się nawet SCOP = 5,15, co oznacza, że urzą-
dzenie przekazuje do systemu grzewczego 5 razy 
więcej energii, niż potrzebne jest do jej działa-
nia, a zatem działa bardzo oszczędnie. Bosch  
Compress może pracować do temperatury po-
wietrza -20°C. Jeśli jednak wystąpi niższa tempe-
ratura, to urządzenie jest wyposażone w dodat-
kowe źródło ciepła, które zabezpiecza dostawy 
energii do instalacji c.o. Połączenie tych wszyst-
kich cech daje wyjątkowe urządzenie, którego 
montaż, jest porównywalny do montażu każde-
go innego urządzenia grzewczego.

Najważniejsze korzyści:
- współczynnik COP sięgający 4,9, dzięki zastoso-
waniu technologii inwerterowej z automatycznym  
dostosowaniem mocy pompy ciepła do bieżą-
cego zapotrzebowania na ciepło,
- łatwa i szybka instalacja, dzięki wstępnie skon-
figurowanym elementom,
- funkcja tryb cichy: redukcja natężenia hałasu  
o	3	dB(A)	np.	w	nocy,
- możliwość łatwego i efektywnego energetycz-
nie przejścia między funkcją chłodzenia a try-
bem c.w.u. (w wersjach ze zintegrowanym do-
grzewaczem),
- elastyczne możliwości połączenia z kotłem ga-
zowym/olejowym,	instalacją	solarną	lub	instala-
cją podgrzewania wody w basenie,
- z uwagi na modulowany tryb pracy, można zre-
zygnować z zasobnika buforowego w systemie,
- wysoka dostępność c.w.u. i efektywność syste-
mu, dzięki dodatkowemu zaworowi przełącza-
jącemu	–	w	systemie	z	zasobnikiem	buforowym,	
podczas przejścia z trybu grzewczego lub chłodzą-
cego na tryb podgrzewania wody użytkowej, za-
pobiega krótkotrwałemu schłodzeniu zasobnika.

w grzałkę elektryczną pokrywającą ewentualne 
dodatkowe zapotrzebowanie na ciepło i c.w.u.;
-	stojąca	jednostka	AWM	ze	zintegrowanym	za-
sobnik c.w.u. 190 litrów;
-	stojąca	jednostka	AWMS	ze	zintegrowanym	za-
sobnikiem c.w.u. 184 litrów, moduł ten można 
połączyć z instalacją solarną do podgrzewu c.w.u.

Unikatowy design
Bosch	Compress	7000i	AW	to	urządzenie	wyróż-
niające	się	pod	wieloma	względami.	Z	punktu	wi-
dzenia klienta, na pewno bardzo interesujący bę-
dzie atrakcyjny wygląd. Jednostka wewnętrzna 
zaprojektowana została w nowoczesny sposób. 
Przedni front urządzenia jest zupełnie płaski, wy-
konany z hartowanego szkła, a jego górne i dol-
ne krawędzie są zaokrąglone. Dostępne są dwa 
kolory: biały i czarny. Na szklanej tafli umiesz-
czone są symbole, przedstawiające stan pracy 

pompy ciepła. Pod szklaną obudową znajduje 
się	główny	regulator	pompy	ciepła	HPC400.	Na	
panelu regulatora, można programować pra-
cę urządzenia pod kątem centralnego ogrzewa-
nia, chłodzenia, ciepłej wody, współpracy z in-
stalacją fotowoltaiczną, instalacją solarną czy 
podgrzewaniem basenu. Każdy model wyposa-
żony jest standardowo w moduł do zdalnej ko-
munikacji. Jeśli do urządzenia zostanie podłą-
czona sieć internetowa, to za pomocą aplikacji 
Bosch EasyRemote, można dokonywać zmian  
w ustawieniach za pomocą smartfona lub tabletu. 

Jedna z najbardziej wydajnych pomp ciepła
Oprócz atrakcyjnych cech wizualnym oraz funk-
cji,	pompa	ciepła	Bosch	Compress	7000i	AW	
to również urządzenie bardzo zaawansowane 
technologicznie. Każda jednostka dzięki inwer-
terowi, może modulować mocą grzewczą, do-

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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Nowy zintegrowany regulator pomp ciepła HPC400 zapewnia wysoki komfort obsługi. 
W połączeniu z dogrzewaczem modulowanym i złączem IP zintegrowanym w jednostce 
wewnętrznej, zapewnia większą elastyczność i ułatwia realizację indywidualnych  
wymagań.

HPC400 
zintegrowany regulator do pomp ciepła  
Bosch Compress 7000i AW

Najważniejsze korzyści:
XX łatwe uruchomienie dzięki przejrzystemu menu
XX możliwość podłączenia maksymalnie 4 obiegów 

grzewczych: do ogrzewania i opcjonalnie chłodzenia
XX łatwa obsługa za pomocą podświetlonego  

wyświetlacza LCD i intuicyjnej opcji wyboru funkcji 
przez obrót i naciśnięcie pokrętła 

XX możliwość wygodnej, zdalnej obsługi przy użyciu 
aplikacji Bosch EasyRemote dostępnej na urządzenia 
mobilne (smartfon, tablet, itp.)

Łatwa i sprawna obsługa
Obsługa pompy ciepła za pomocą zintegrowanego 
regulatora nie sprawi żadnych kłopotów.  
Nawigacja poprzez obrót i naciśnięcie pokrętła  
jest intuicyjna, a podświetlony, tekstowy  
wyświetlacz LCD sprawnie przeprowadzi Cię  
przez logiczną strukturę menu. Dzięki temu  
bez zbędnego wysiłku i czasochłonnego  
przeszukiwania instrukcji obsługi osiągniesz  
pożądany rezultat.

Odpowiednia funkcja dla każdej sytuacji
Regulator HPC400 oferuje w każdej codziennej sytuacji 
indywidualnie dostosowany komfort ciepła, ciepłej 
wody i chłodzenia.

8 | Powietrzne pompy ciepła

HPC400

http://www.instalreporter.pl
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Pompy ciepła NIBE są zaprojektowane do współ-
pracy	z	dedykowanymi	sterownikami	NIBE	SMO,	
dzięki którym użytkownik może kontrolować każ-
dy z elementów systemu grzewczego. 
Moduły	wyposażone	są	w	czytelne	kolorowe	wy-
świetlacze z menu w języku polskim. Ich obsługa 
jest intuicyjna, a z poziomu menu dostępna jest 
pomoc dodatkowa (zawierająca skrót drukowa-
nej	instrukcji	użytkownika).	Sterowniki	wyposa-
żone są w gniazda USB, dzięki którym użytkow-
nik może zainstalować standardowe parametry 
z pamięci przenośnej, zmienić dane lub zaktuali-
zować oprogramowanie urządzenia. Poza możli-
wością ustawienia własnych parametrów pracy, 
moduły zapewniają dostęp do pełnej informacji 
o statusie pompy ciepła, czasie pracy sprężar-
ki, wartościach temperatury odczytywanych na 
urządzeniach czy zakłóceniach systemu.

Pompy ciepła NIBE to urządzenia grzewcze, które mają wiele zalet. Są nimi: funkcjonalność, efektywność, 
przyjazność dla środowiska, prostota instalacji oraz łatwość codziennej obsługi. Każdy dom, lokal czy 
mieszkanie wymaga indywidualnego podejścia do systemu grzewczego, dlatego wyjątkowo ważna  
jest możliwość spersonalizowanego zarządzania tym systemem.

wyGodne sterowanie PomPą CiePła nibe

http://www.instalreporter.pl
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Moduł sterujący SMO 20 przeznaczony jest do 
kontroli jednej pompy ciepła oraz jednej pompy 
obiegowej i zapewnia zarządzanie następujący-
mi parametrami:
•	ogrzewanie	 i	chłodzenie	(wymagana	pompa	
ciepła	z	funkcją	chłodzenia)	–	m.in.	nastawianie	
temperatury pomieszczeń dla każdego dnia ty-
godnia, ustawianie temperatury zasilania sys-
temów grzewczych (podłogowego lub grzejni-
kowego),	programowanie	zmian	temperatury	
pokojowej w czasie doby, programowanie wła-
snej	krzywej	grzania/chłodzenia	(zalecane	dla	
użytkowników	zaawansowanych),
•	produkcja	ciepłej	wody	użytkowej	(w	przypad-
ku	podłączenia	zasobnika	c.w.u.)	–	m.in.	ustawie-
nie preferowanej na co dzień temperatury c.w.u., 
okresowe	obniżenie/podwyższenie	temperatury	
wody, ustawienie trybu urlopowego (ogranicze-
nie	produkcji	c.w.u.),	czasowe	wyłączenie	cyrku-
lacji, ustawienie okresowego przegrzewu c.w.u.,
•	praca	dodatkowego	źródła	ciepła	–	np.	grzałka	
zanurzeniowa, grzałka elektryczna, system solar-
ny,	kocioł	na	gaz/olej/pelet/drewno,	moduł	cie-
płowniczy może włączać się automatycznie w sy-
tuacjach awaryjnych lub jako zasilanie rezerwowe.

Zaawansowany moduł sterujący SMO 40 może 
kontrolować do 8 pomp ciepła pracujących  
w układzie kaskadowym oraz kilka pomp obie-
gowych. większe są też możliwości zarządzania. 
Ten moduł sterujący umożliwia ustawianie pa-
rametrów	(podobnie	jak	moduł	SMO	20)	ciepłej	
wody, pracy dodatkowego źródła ciepła, ogrze-
wania i chłodzenia. Dodatkowo pozwala też za-
rządzać ogrzewaniem wody basenowej, pra-

cą rekuperatora czy współpracą z inteligentną 
siecią	elektroenergetyczną	(funkcja	SG-Ready).	
Ciekawą	opcją	dostępną	w	sterowniku	SMO	40	
jest funkcja PV ready, dzięki której możliwa jest 
współpraca pompy ciepła z instalacją fotowolta-
iczną. Dodatkowo dzięki zwiększeniu wydajno-
ści pracy pompy ciepła w czasie produkcji dar-
mowej energii ze słońca, uzyskuje się większe 
oszczędności. warto wymienić też przydatną  
w sieciach inteligentnych funkcję Smart price ada-
ption. Dzięki niej pompa ciepła ma możliwość re-
gulacji swojej wydajności w zależności od chwi-
lowej ceny energii elektrycznej.

nibe uPlinK – PomPa ciePła Pod stałą KontRolą

Do	niedawna	moduły	SMO	były	najczęściej	wykorzystywane	do	bezpośredniego,	ręcznego	
sterowania pracą pompy ciepła lub systemu grzewczego z poziomu panelu sterownika. Jed-
nak coraz więcej użytkowników jest zainteresowanych zarządzaniem urządzeniami na odle-
głość,	a	moduły	SMO	to	umożliwiają.	Sterownik	pompy	ciepła	podłączamy	do	Internetu,	wy-
korzystując kabel sieciowy lub bezprzewodowo wykorzystując adapter wiFi. Po podłączeniu 
pompy ciepła do systemu NIBE Uplink użytkownik może sterować nią zdalnie z dowolnego 
punktu na świecie za pomocą komputera, tabletu lub telefonu komórkowego.
Poprzez aplikację NIBE Uplink można uzyskać podgląd na aktualny status pompy ciepła oraz 

pobrać najnowszą aktualizację oprogramo-
wania, zupełnie za darmo. w przypadku wy-
stąpienia zakłóceń w pracy pompy ciepła,  
za pomocą e-mail lub telefonu komórkowe-
go system wysyła ostrzeżenie, które pozwoli 
na szybką reakcję serwisową. System umożli-
wia również zdalne przeprowadzenie diagno-
styki pracy pompy ciepła, a tym samym ob-
niżenie kosztu usług serwisowych.

Jak działa system NIBE Uplink?
System NIBE Uplink dostępny jest w trzech 
wersjach:
•	Basic	–	bezpłatna	wersja	podstawowa,	któ-
rej głównym zadaniem jest bieżący monito-
ring, w przypadku wystąpienia zakłóceń wysy-
łanie ostrzeżeń (do użytkownika, instalatora, 
serwisanta)	oraz	rejestracja	stanu	systemu	
grzewczego (użytkownik ma bezpłatny do-
stęp	do	1-miesięcznej	historii),
•	Premium	zmiana	ustawień	–	płatna	wer-
sja, zawiera wszystkie funkcje wersji Basic 
oraz dodatkowo pozwala na bieżące stero-
wanie systemem grzewczym,
•	Premium	rozszerzona	historia	–	płatna	wer-
sja, zawiera wszystkie funkcje wersji Basic oraz 
dodatkowo daje dostęp do danych historycz-
nych zapisywanych w systemie od momentu 
podłączenia pompy ciepła do NIBE Uplink.

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 

tel. 85 662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl

www.nibe.pl
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•		 instalacja	mieszana:	grzejniki	i	podłogówka
•		 mieszkańcy:	7-osobowa	rodzina
Lokalizacja:
•		 Środa	Śląska
Zainstalowane	urządzenia:
•		 pompa	ciepła	powietrze-woda	WPL	23	E	
w zabudowie zewnętrznej
•		 zasobnik	buforowy	SBP	200
•		 zasobnik	c.w.u.	SBB	300

7-OSOBOWy DOM JEDNORODZINNy 
I WyMIANA EKOGROSZKU NA POWIETRZE

właściciele dużego domu jednorodzinnego  
o powierzchni 220 m2 podjęli decyzję o moder-
nizacji starego systemu grzewczego. Poprzed-
nio kotłownia na paliwo stałe zamontowana była  
w osobnym budynku na zewnętrz. Stary ko-
cioł zużywał aż 1 tonę ekogroszku miesięcznie,  
a wszystkie zanieczyszczenia trafiały do… ota-
czającego dom powietrza. 
Po wykonaniu wstępnego doboru odpowied-
nich urządzeń, a następnie zaprojektowaniu sys-
temu zostało zastosowane nietypowe rozwiąza-
nie: kotłownię, a raczej jej część, zlokalizowano 
pod schodami w budynku. Dostępna przestrzeń 
jest na tyle duża, że zmieściła zbiornik buforowy 
o pojemności 200 litrów oraz zasobnik ciepłej 

wody	o	pojemności	300	litrów,	który	zaspokaja	
potrzeby mieszkańców na ciepłą wodę.

Powietrzne „serce”
Sercem systemu grzewczego jest monobloko-
wa,	powietrzna	pompa	ciepła	WPL	23	E	w	zabu-
dowie zewnętrznej. w budynku pracuje miesza-
na instalacja grzewcza: grzejniki i podłogówka. 
Dlatego wybór tego modelu pompy ciepła był 
idealnym rozwiązaniem. Urządzenie zapewnia 
ogrzewanie całego budynku i przygotowanie cie-
płej	wody	dla	7-osobowej	rodziny.	Obecne	zuży-
cie energii elektrycznej to zaledwie 2 kwh dzien-
nie. Bez dymu i spalin.

Dom jednorodzinny:
•		 modernizacja	systemu	grzewczego	w	budynku	 
o powierzchni 220 m2

Szerokie spektrum powietrznych pomp ciepła Stiebel Eltron sprawia,  
że bez problemu dobierzemy idealne rozwiązania do obiektów o różnym 
charakterze, nawet bardzo zróżnicowanych pod względem potrzeb 
grzewczych, przygotowania c.w.u. czy zmienności użytkowania samego 
obiektu. Świetnym przykładem mogą być tu 2 obiekty: dom jednorodzinny 
i	hostel,	w	których	pracuje	ta	sama	powietrzna	pomp	ciepła	WPL	23	E,	 
w	pierwszym	–	jedna,	w	drugim	–	dwie	w	układzie	kaskadowym.	W	obu	
obiektach pompy ciepła zastąpiły stare źródła ciepła, obie modernizacje 
zostały wykonane przez firmę Green Energy (Partner Premium Stiebel 
Eltron)	i	oba	obiekty	są	zlokalizowane	na	Śląsku.	

PomPy CiePła wPl 23 e… obsłużą każdy obiekt
Referencje Stiebel Eltron, czyli pompa ciepła pojedynczo i w kaskadzie

PrzejDź Więcej o obiekcie 

http://www.instalreporter.pl
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nętrznej, dodatkowo tworząc wokół nich mały 
ogródek. Bliskość ulicy i bezpośredniego przej-
ścia	dla	pieszych	sprawia,	że	określenie	„iść	na	
pompy	ciepła”	zyskało	dosłowne	znaczenie.

Hostel w Komornikach koło Środy Śląskiej:
•		 budynek	o	powierzchni	450	m2

Lokalizacja:

•		 Komorniki
Zainstalowane	urządzenia:
•		 2	pompy	ciepła	powietrze-woda	WPL	23	E	 
w układzie kaskadowym, w zabudowie zewnętrznej
•		 zasobnik	buforowy	SBP	700
•		 2	zasobniki	c.w.u.	VTS	500
Moc	kotłowni:
•		 28	kW

HOSTEL W KOMORNIKACH, ...CZyLI IDZIEMy 
NA POMPy CIEPŁA

Hostel	w	Komornikach	koło	Środy	Śląskiej	 to	
obiekt, który w głównej mierze przyjmuje pra-
cowników sezonowych ze wschodu.
w ramach modernizacji systemu grzewczego,  
w 2018 roku właściciele podjęli decyzję o insta-
lacji powietrznych pomp ciepła.
Po wykonaniu niezbędnego doboru i zapotrzebo-

wania	Hostelu	na	ciepło	oraz	ciepłą	wodę	użyt-
kową w ostatecznym rozliczeniu końcowe zapo-
trzebowanie na moc wyniosło 28 kw.
wykorzystano dwie pompy ciepła powietrze-wo-
da	Stiebel	Eltron	serii	WPL	23	E	w	układzie	kaska-
dowym,	w	zabudowie	zewnętrznej.	Zastosowa-
nie technologii modułowej to wygodny montaż 
oraz większe bezpieczeństwo dostaw ciepła. Ko-
lejna zaleta to większa wydajność, która nie jest 
osiągalna przez pojedyncze urządzenia.
Aby zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
użytkową, do systemu podłączono dwa zasobni-
ki c.w.u. VTS o pojemności 500 litrów każdy oraz 
zasobnik	buforowy	SBP	700.

Idziemy na pompy ciepła
Pompy ciepła zamontowano tuż przy ścianie zew- 

PomPa ciePła PowietRze-woda wPl 23 e

Może	być	instalowana	zarówno	wewnątrz,	jak	i	na	zewnątrz.	Ta	zmienność	sprawia,	że	ideal-
nie nadaje się do renowacji. w przypadku stosowania na zewnątrz budynku tylko połącze-
nie zasilania i przewody zasilające zbiorników buforowych muszą być przeprowadzone przez 
ścianę zewnętrzną. Cicha praca praktycznie eliminu-
je	hałas.	Nawet	w	ostre	zimy	WPL	23	E	działa	idealnie	
do -20°C, osiągając temperaturę zasilania dochodzącą 
nawet do +60°C. w ten sposób efektywne ogrzewanie 
i przygotowanie ciepłej wody użytkowej zagwaranto-
wane jest przez cały rok. Pompa pobiera wystarcza-
jącą ilość energii z powietrza zewnętrznego do ogrze-
wania, a zintegrowana funkcja odszraniania zapobiega 
tworzeniu się lodu na wymienniku ciepła.
Moc	grzewcza	przy	S2/W35	(DIN	EN	14511):	15,73	kW
Moc	grzewcza	przy	P-7/W35	(EN	14511):	13,21	kW
Współczynnik	wydajności	przy	P-7/W35	(EN	14511):	3,14
Współczynnik	wydajności	przy	P2/W35	(EN	14511):	3,62

Pompa ciepła powietrze-woda WPL 23 E jest do-
stępna w akcji STOP SMOG firmy Stiebel Eltron  
w kompletnych pakietach do domów jednorodzin-
nych, również w wersji z chłodzeniem aktywnym.  
Do montażu pakietów nie jest wymagane posia-
danie certyfikatu F-Gaz.
Dowiedz się więcej

stiebel Eltron-Polska sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa

tel. 22 609 20 30
www.stiebel-eltron.pl
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je na ogrzewaniu niskotemperaturowym i w na-
szym stosunkowo zimnym klimacie.

Konstrukcja typu split
Zaletą	konstrukcji	typu	split	są	kompaktowe	roz-
miary jednostki wewnętrznej, pozwalające na 
jej ustawienie tak, jak każdego innego urządze-
nia grzewczego. Jednostkę zewnętrzną można 
natomiast zamontować na ścianie zewnętrznej 
bądź wolno stojąco na gruncie obok budynku 
lub na dachu płaskim. Należy pamiętać przy tym,  
że w urządzeniu połączenie jednostek wykonuje 
się przewodami chłodniczymi, zatem osoba, któ-
ra będzie je instalować, musi mieć odpowiednie 
kwalifikacje. w przypadku niektórych maszyn o 
większej mocy konieczna będzie coroczna kon-
trola szczelności instalacji chłodniczej.
Pompę ciepła Vitocal 200-S można wykorzy-
stać również do efektywnego ogrzewania bi-
walentnego w przypadku modernizacji istnie-
jącej instalacji grzewczej. w takim przypadku 

kocioł stanowi jedynie źródło ciepła dla pokrycia  
obciążeń szczytowych, np. przy bardzo niskiej 
temperaturze zewnętrznej. warto również zwró-
cić uwagę, że Vitocal 200-S może być wykorzy-
stywana nie tylko do grzania, ale także chłodze-
nia. w celu dystrybucji chłodu wykorzystuje się 
często ogrzewanie podłogowe jako najtańszą for-
mę chłodzenia lub dla większego komfortu kon-
wektory przewiewowe.

Charakterystyka Vitocal 200-S:
–	moce	od	4	do	12	kW	(A-7/W35	wg	EN14511)
–	pompa	ciepła	powietrze/woda	typu	split

Podczas	wyboru	pomp	ciepła	powietrze/woda	
większość inwestorów kieruje się przede wszyst-
kim wartością współczynnika efektywności COP 
oraz ceną. wybierając urządzenie, warto jednak 
brać pod uwagę również inne parametry szcze-
gólnie	istotne	dla	modeli	powietrze/woda,	jak	np.	
generowany hałas. Jego poziom może znacznie 
różnić się w zależności od modelu. 
Ciche urządzenie zapewnia wysoki komfort użyt-
kowania, co jest zauważalne zwłaszcza w nocy. 
Pompa	ciepła	typu	powietrze/woda	Vitocal	200-S	 
firmy Viessmann charakteryzuje się bardzo ni-
skim poziomem hałasu w czasie pracy. Już w od-
ległości	3	metrów	ciśnienie	akustyczne	spada	do	
35	dB(A).	Dla	porównania,	oddychając,	generuje-
my	hałas	na	poziomie	30	dB(A),	natomiast	wyma-
gany przepisami poziom ciszy w nocy to ok. 40 
dB(A).	Sprawia	to,	że	praca	pompy	ciepła	Vitocal	 
200-S jest praktycznie niesłyszalna. Jest to bar-
dzo ważne z uwagi na coraz częściej spotykaną 
zabudowę szeregową.

Cicha praca
Cicha praca urządzenia możliwa jest dzięki kon-
strukcji wg zasady Advanced Acoustic Design 
(AAD)	oraz	zastosowaniu	napędów	wentylatora	 
i sprężarki z regulowanymi obrotami. Działają one 
znacznie ciszej, w porównaniu do tradycyjnych 

silników stale pracujących na maksymalnych ob-
rotach. Idealnie więc Vitocal 200-S wpisuje się  
w wymogi ministra środowiska, dotyczące emi-
sji hałasu w zabudowie jednorodzinnej. To urzą-
dzenie gwarantuje komfort nie tylko dla miesz-
kańców, ale również dla sąsiadów.
Regulator Vitotronic 200 ma intuicyjne menu, 
zapewniające prostotę obsługi. Ponadto, pod-
czas	regulacji	pompa	sama	„podpowiada”	dal-
sze czynności. Na interfejsie graficznym wyświe-
tlają się charakterystyki ogrzewania i chłodzenia.

Wysokie SCOP – w sam raz na polski klimat
Istotną cechą tego urządzenia jest zdolność pracy  
w niskich wartościach temperatury: do -20°C, 
co w praktyce zapewnia samodzielną pracę na 
potrzeby ogrzewania budynku i przygotowywa-
nia ciepłej wody przez większość czasu w ciągu 
roku. w czasie silniejszych mrozów, aby pokryć 
zapotrzebowanie na ciepło, można ewentual-
nie wspomóc się grzałką elektryczną albo innym 
źródłem, z którym pompa ciepła współpracuje. 
Urządzenie charakteryzuje się również bardzo 
wysokim współczynnikiem efektywności. Cho-
dzi tutaj nie tylko o wspomniany już COP, któ-
rym zazwyczaj się operuje, ale o wartość SCOP, 
czyli sezonowego współczynnika efektywności 
cieplnej. Jest on bliski 4, jeśli urządzenie pracu-

wyjątkowy, nowoczesny i ponadczasowy design i bardzo niski poziom generowanego hałasu to tylko niektóre 
cechy wyróżniające pompę ciepła Vitocal 200-S firmy Viessmann. Do tych zalet należy dołożyć jeszcze m. in. 
wysoką wydajność, a więc niewielkie zużycie energii elektrycznej i szerokie spektrum zastosowań.

PomPa CiePła Powietrze/woda VitoCal 200-s
Cicha, elegancka, wydajna

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław

www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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–	możliwość	ogrzewania	i	chłodzenia
–	klasa	A++
–	COP	wg	EN	14511:	do	5,1	(powietrze	7°C/woda	
35°C)	oraz	do	3,8	(powietrze	2°C/woda	35°C)
–	maksymalna	temperatura	zasilania:	do	60°C	
(55°C	dla	temperaturze	zewnętrznej	-15°C)
 
Zalety Vitocal 200-S:
–	niskie	koszty	eksploatacji,	dzięki	wysokim	war-
tościom COP i SCOP
–	bardzo	cicha	praca
–	modulacja	mocy	sprężarki	odpowiednio	do	ak-
tualnego zapotrzebowania na ciepło

–	ogrzewanie	i	chłodzenie	w	jednym	urządzeniu	
dzięki odwracalnemu obiegowi chłodniczemu
–	łatwy	w	obsłudze	regulator	Vitotronic	200	WO1C	
z dostępem zdalnym przez aplikację ViCare
–	przygotowana	do	eksploatacji	w	inteligentnych	
sieciach	„Smart	Grid”
–	zintegrowana	funkcja	współpracy	z	instalacją	
fotowoltaiczną
–	funkcja	kaskadowa	optymalizująca	współczyn-
nik COP dla maksymalnie pięciu pomp ciepła
–	w	standardzie	dostarczana	bramka	Wifi	do	za-
rządzania i sterowania instalacją przez bezpłat-
ną aplikację na smartfony ViCare

PomPy ciePła Viessmann Vitocal 200-s i 222-s
– obieKty referenCyjne 

Kolejny dom z tym razem powietrzną pompą ciepła Vitocal 200-S, układ z chłodzeniem aktywnym 
poprzez klimakonwektory

Dom mieszkalny w Poznaniu o powierzchni 400 m2.	Zamontowano	pompę	ciepła	222-S	16kW	 
+ bufor o pojemności 1000 l zasilany dodatkowo kominkiem z płaszczem wodnym 

Swarzędz dom o powierzchni 180 m2: 
montaż pompa ciepła 222-S 8kw z buforem 
podłączonym szeregowo, montowanym na tylnej 
ścianie jednostki wewnętrznej pompy ciepła

Okolice Powidza, budynek rekreacyjny,  
100%	pasywny	z	certyfikatem.	Zainstalowano	
Vitocal 200-S z buforem wiszącym obok poj. 
40 l, ogrzewanie połogowe, pompa ciepła 
wykorzystywana również do chłodzenia 
budynku w okresie lata (poprzez instalację 
ogrzewania podłogowego oraz chłodnicę 
wodną	na	instalacji	wentylacyjnej).	Obok	
widoczna stojąca centrala wentylacyjna  
z	rekuperacją	Vitovent	300-F
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Rosnące zainteresowanie zastosowaniem pompy 
ciepła, skłania wiele osób do szukania informacji 
o zużyciu energii elektrycznej przez to urządze-
nie. Tymczasem nie jest to aż tak proste zagadnie-
nie, gdyż sami producenci podają takie parame-
try, jak np. efektywność COP, klasa efektywności, 
czy chwilowe zużycie energii itd. Dla szacowania 
rocznego zużycia energii niezbędna jest jednak 
znajomość efektywności średniorocznej.

Efektywność średnioroczna SCOP pompy ciepła
Efektywność średnioroczną pracy pompy ciepła 

SCOP określa się jako relację ilości ciepła wytwo-
rzonego	w	ciągu	roku	QHP	(kWh/rok)	do	ilości	zuży-
tej	energii	elektrycznej	EEL	(kWh/rok).	W	warunkach	
eksploatacyjnych wartość SCOP można określić na 
podstawie wskazań zużycia energii elektrycznej 
EEL przez pompę ciepła (odrębny licznik lub funk-
cja	sterownika)	oraz	licznika	ciepła	przekazanego	 
z	pompy	ciepła.	Znając	zapotrzebowanie	ciepła	bu-
dynku	QHP	(ogrzewanie	pomieszczeń,	ciepła	woda	
użytkowa)	i	przyjmując	efektywność	SCOP,	moż-
na określić szacunkowe zużycie energii elektrycz-
nej EEL przez planowaną dla domu pompę ciepła.

Jak oszacować efektywność średnioroczną 
SCOP pompy ciepła?
Efektywność średnioroczną pracy pompy ciepła 
SCOP można oszacować, korzystając z kalkula-
tora on-line. Dostępny jest on w wersji polskoję-
zycznej na stronie PORT PC (Polska Organizacja 
Rozwoju	Technologii	Pomp	Ciepła),	która	została	 

stworzona na bazie wersji niemieckojęzycznej 
dostępnej na stronie BwP (Bundesverband wär-
mepumpe	e.V.).	
Wersja	oryginalna	(BWP)	zawiera	zwiększoną	licz-
bę modeli pomp ciepła i podlega częstym ak-
tualizacjom (obecnie zgodna z VDI4650 Blatt 1  
z	03.2019).	

roCzne zużyCie Prądu 
Przez PomPę CiePła 
Powietrze/woda

QHP

EEL Licznik ciepła

Licznik energii elektrycznej

QHP

EEL
SCOP  =

artykuł pochodzi z portalu eko-bloG firmy Vaillant 
www.eko-blog.pl
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grzewczej	8,1	kW	(A7/W35)	–	Vaillant	aroTHERM	
VWL	85/2A	230V.	Przyjęto	zastosowanie	w	budyn-
ku niskoenergetycznym, z ogrzewaniem podłogo-
wym	(35/28)	podgrzewaniem	wody	użytkowej	(do-
myślny	udział	w	bilansie	pracy	pompy	ciepła	18%).	
W	kalkulatorze	BWP	(wersja	DE)	całkowita	war-
tość	SCOP	wyniosła	4,05	(dla	c.o.	4,13,	dla	c.w.u.	
3,72).	Przyjęto	tu	temperaturę	zewnętrzną	-16°C.	
W	kalkulatorze	PORT	PC	(wersja	PL)	efektyw-
ność	SCOP	jest	niższa	 i	wynosi	3,98	(c.o.	3,94,	
c.w.u.	4,14),	przy	czym	została	tutaj	przyjęta	niż-
sza temperatura zewnętrzna -20°C.

Zużycie energii przez powietrzną pompę ciepła 
w budynku o standardzie WT 2017 i WT 2021
Obliczeń dokonano dla przykładowego domu o 
powierzchni ogrzewanej 140 m2. Przyjmując, że 
efektywność SCOP powinna wynieść dla pompy 
ciepła	co	najmniej	3,5,	zużycie	energii	elektrycznej	
dla potrzeb ogrzewania domu o standardzie wT 
2017	powinno	mieścić	się	w	zakresie	od	13	do	20	
kWh/m2rok. w domu o standardzie wT 2021 od-
powiednio	od	9	do	14	kWh/m2rok. 
w kalkulacji przyjęto cenę energii elektrycznej 
w taryfie:
–	G11:	0,55	zł/kWh	(wg	cena-pradu.pl),
–	2-strefowej	G12w:	ok.	0,45	zł/kWh	(średnia	cena).

Zużycie energii przez powietrzną pompę ciepła  
na potrzeby podgrzewania wody użytkowej
Zużycie	energii	elektrycznej	przez	pompę	ciepła	
pracującą dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej będzie niezależne od standardu budyn-
ku	(WT	2017	lub	WT	2021).	Zależeć	ono	będzie	od	
wymaganej ilości wody użytkowej i jej temperatury 
oraz efektywności SCOP pompy ciepła pracującej 
w trybie podgrzewania wody. wartość SCOP moż-
na obliczyć, korzystając ze wspomnianych kalku-
latorów	efektywności	SCOP.	Zużycie	energii	dla	
podgrzewania wody użytkowej należy doliczyć do 
zużycia energii dla potrzeb ogrzewania budynku.

Ograniczeniem dla stosowania na potrzeby pol-
skich warunków są zdefiniowane łagodniejsze 
warunki klimatu w Niemczech z temperaturą ze-
wnętrzną obliczeniową od -10 do -16°C.

Przykład kalkulacji efektywności SCOP 
– porównanie obliczeń kalkulatorów PL i DE
Przykład kalkulacji efektywności SCOP wykona-
no	dla	pompy	ciepła	powietrze/woda	o	mocy	 
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Wskaźnik potrzeb energii użytkowej EU budynku [kWh/m2rok]

SCOP=3,0

SCOP=3,5

SCOP=4,0

SCOP=4,5

WT 2021

WT 2017

Szacunkowe	zużycie	energii	przez	pompę	ciepła	powietrze/woda	na	ogrzewanie	domu.
Na podstawie wykresu można oszacować jednostkowe zużycie energii przez pompę ciepła  
w zależności od jej rocznej efektywność SCOP oraz standardu energetycznego domu

Dom 140 m2 WT 2017 Dom 140 m2 WT 2021
od 13 do 20 kWh/m2rok od 9 do 14 kWh/m2rok

Zużycie energii elektrycznej przy 
podwyższonym standardzie 
energetycznym można szacować na ok. 

1820 kWh/rok 
(13 kWh/m2rok)

1260 kWh/rok 
(9 kWh/m2rok)

Zużycie energii elektrycznej przy nieco 
niższym standardzie izolacji cieplnej 
(ale nadal mieszczącym się w zakresie 
wymagań WT), może być wyższe, bo około

2800 kWh/rok 
(20 kWh/m2rok)

1960 kWh/rok 
(14 kWh/m2rok)

Koszty ogrzewania powinny wynieść 
od 1000 do 1540 zł brutto  
w taryfie G11 lub 
od 820 do 1260 zł brutto  
w taryfie G12w

od 690 do 1080 zł brutto  
w taryfie G11 lub 
od 570 do 880 zł brutto  
w taryfie G12w

Zużycie energii elektrycznej przez pom-
pę ciepła na potrzeby c.w.u. w przybliże-
niu można szacować: od 150 do 350 kWh/
os. × rok, przeciętnie 230 kWh/os. × rok.  
Dane uzyskano na podstawie rzeczy-
wistych pomiarów z pracy pomp cie-
pła typu powietrze/woda, umieszczo-
nych w bazie na stronie internetowej 
www.waermepumpen-verbrauchsda-
tenbank.de. Do analizy przyjęto wyni-
ki z pracy 50 pomp ciepła.

 Niemiecka wersja językowa
 4 strefy klimatyczne: od -10 do -16 oC

 5 rodzajów pomp ciepła
 55 producentów i dostawców

Kalkulator SCOP
BWP (DE)

https://www.waermepumpe.de/normen-
technik/jazrechner/

 Polska wersja językowa
 5 stref klimatycznych: od -10 do -24 oC

 5 rodzajów pomp ciepła
 22 producentów i dostawców

Kalkulator SCOP
PORT PC (PL)

http://portpc.pl/kalkulator-scop/

http://www.instalreporter.pl
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Zużycie prądu przez pompy ciepła powietrze/
woda w rzeczywistych obiektach
Na stronie www.waermepumpen-verbrauchsda-
tenbank.de, umieszczona jest baza danych dla 
ponad 860 pomp ciepła zastosowanych w do-
mach jednorodzinnych. Pompy te są opomiaro-
wane tak, aby rejestrować zużycie energii elek-
trycznej oraz ilość wytwarzanego ciepła. Dane 
zawierają też średnioroczną efektywność SCOP 
i roczną liczbę godzin pracy. Dla 50 losowo wy-
branych	pomp	ciepła	powietrze/woda	o	mocy	
grzewczej do 10 kw, dokonano podsumowania 
charakterystycznych parametrów z pracy w 2018 
roku	–	zestawienie	w	tabeli	powyżej.

Etykieta energetyczna i karta energetyczna, 
a rzeczywiste zużycie energii elektrycznej
Należy zaznaczyć, że obowiązujące obecnie ety-
kiety i karty energetyczne dla urządzeń grzew-
czych nie mogą stanowić podstawy do określa-
nia zużycia energii w rzeczywistych warunkach 
eksploatacji. 
Są to wartości uzyskiwane w ściśle określonych 
warunkach laboratoryjnych (rozporządzenie 
811/2013)	dla	3	rodzajów	klimatu	i	bez	odniesie-
nia do potrzeb grzewczych budynku, jego po-
wierzchni ogrzewanej, itd. Dane te mogą służyć 
jedynie celom porównawczym np. dla urządzeń 
o podobnej mocy.

Zużycie prądu przez pompy ciepła powietrze/woda w rzeczywistych obiektach
Na stronie www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de, umieszczona jest baza danych dla ponad 860 pomp ciepła 
zastosowanych w domach jednorodzinnych. Pompy te są opomiarowane tak aby rejestrować zużycie energii elektrycznej 
oraz ilość wytwarzanego ciepła. Dane zawierają też średnioroczną efektywność SCOP i roczną liczbę godzin pracy. Dla 
50 losowo wybranych pomp ciepła powietrze/woda o mocy grzewczej do 10 kW, dokonano podsumowania 
charakterystycznych parametrów z pracy w 2018 roku:

Powierzchnia domu od 120 do 293 m2 , średnio: 176 m2

Zapotrzebowanie ciepła (0/35 oC) od 3 do 12 kW, średnio: 7,4 kW

Wskaźnik potrzeb energii pierwotnej domu od 14 do 100 kWh/m2rok, średnio: 44 kWh/m2rok

Liczba osób korzystających z wody użytkowej od 0 do 5 os., średnio: 3,2 os.

Zużycie energii elektrycznej – całkowite od 1800 do 7460 kWh/rok, średnio: 2960 kWh/rok
Zużycie energii elektrycznej – jednostkowe
tylko dla potrzeb ogrzewania budynku

od 2,4 do 45,7 kWh/m2rok
średnio: 13,1 kWh/m2rok

Zużycie energii elektrycznej – jednostkowe dla 
potrzeb ogrzewania budynku + podgrzewu CWU

od 6,9 do 53,3 kWh/m2rok
średnio: 17,4 kWh/m2rok

Średnioroczna efektywność SCOP od 2,41 do 5,55 , średnio: 3,73

Zużycie	prądu	przez	pompy	ciepła	powietrze/woda	w	rzeczywistych	obiektach	na	podstawie	
danych dla 50 pomp ciepła z www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de RAC

Klimatyzatory	pokojowe	–	najmniejsze	urządzenia	
klimatyzacyjne	w	zakresie	wydajności	2,6-7,0	kW.	
Mogą	nie	tylko	ogrzewać	i	chłodzić,	ale	również	
poprawiać jakość powietrza i usuwać mikroby 
lub inne niepożądane substancje. Oferta produk-
towa klimatyzatorów została w pełni uzupełnio-
na	o	modele	pracujące	z	czynnikiem	R32.	Do	wy-
boru jest jedna z dwóch propozycji naściennych 
jednostek typu split Bosch Climate 5000 i 8500.  
Urządzenia mają maksymalną długość instala-
cji do 50 m z przewyższeniem do 25 m, co czyni 
je bardzo elastycznymi w zakresie montażu. Do 
obsługi jednostek wewnętrznych wykorzysty-
wany	jest	sterownik	bezprzewodowy	−	Smart	
Pilot umożliwiający ustawienie różnych para-
metrów pracy urządzenia, np. prędkość wenty-
latora po osiągnięciu zadanej temperatury, kom-
pensację temperatury czy nawet blokadę trybu 
pracy. Smart Pilot jest kompatybilny z urządze-
niami Bosch występującymi w segmencie CAC.

CAC

W	segmencie	Multi	Split	do	dyspozycji	są	4	agre-
gaty od 5,2 do 12,4 kw z możliwością podłączenia 

od 1 do 5 jednostek wewnętrznych, co z punk-
tu widzenia użytkownika jest wygodne, gdyż nie 
ma konieczności montażu min. dwóch urządzeń, 
a kolejne jednostki wewnętrzne można doda-
wać w późniejszym czasie. wydajność jedno-
stek	wewnętrznych	od	2,0	do	7,3	kW	w	zależno-
ści	od	typu	m.in.	ścienne	–	kompatybilne	z	RAC	
oraz kasetonowe. 
w segmencie SCAC wydajności zostały dobrane 
od	5,3	do	14	kW.	W	odróżnieniu	od	multisplit	nie	

Aby utrzymać przyjemny chłód w mieszkaniu, domu lub biurze, 
klimatyzacja Bosch jest idealnym rozwiązaniem. Oferta produktowa  
jest szeroka i dopasowana do indywidualnych potrzeb inwestorów. 

klimatyzatory bosCh  
– PrzeGląd oferty

RAC 8500
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występują jednostki ścienne, natomiast są do-
stępne jednostki kasetonowe, kanałowe i przy-
podłogowo-sufitowe. 

MINI VRF – SERIA MDCI

Mini-system	VRF	oferuje	wysoce	wydajne	rozwią-
zanie dla niewielkich budynków komercyjnych. 
Od 4 do 15 pomieszczeń wymaga tylko jednej 
jednostki zewnętrznej przy zachowaniu indy-
widualnego sterowania w każdym pomieszcze-
niu.	Moc	jednostek	zewnętrznych	wynosi	od	8	do	
45 kw i jest wystarczająca dla małych biur, willi, 
mieszkań	i	sklepów.	Zakres	temperatury	pracy	od	
-15	do	43°C	daje	duże	możliwości	wykorzystania	
układów.	System	Mini-VRF	oferuje	całkowitą	dłu-
gość orurowania do 250 m oraz maksymalną róż-
nicę wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną 

a	wewnętrzną	równą	30	m.	Różnica	wysokości	 
pomiędzy jednostkami wewnętrznymi może wy-
nosić do 8 m. Kompaktowo zaprojektowane jed-
nostki zewnętrzne nie wymagają żadnej specjal-
nej przestrzeni, dzięki czemu można je wygodnie 
transportować windą, co znacząco ułatwia mon-
taż oraz skraca czas i zmniejsza koszty roboci-
zny. Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne są łatwe, 
dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem do ma-
łych biur i sklepów. Dostęp do obudowy z 4 kie-
runków oferuje możliwość podłączenia rur i oka-
blowania w wielu miejscach montażu.

VRF – SERIA RDCI

Seria	RDCI	z	systemem	3-rurowym	oferuje	jedno-
czesne chłodzenie i ogrzewanie w jednym ukła-
dzie. Produkt uboczny chłodzenia lub ogrzewa-

nia jest przekazywany tam, gdzie jest potrzebny 
dzięki funkcji zrównoważonego wymiennika cie-
pła, który oszczędza do 50% kosztów w porówna-
niu do konwencjonalnego systemu pompy ciepła. 
Ma	możliwość	łączenia	do	4	modułów,	z	których	
każdy	ma	wydajność	od	8	do	16	HP	(25÷45	kW),	
dzięki czemu można uzyskać wydajność całego 
systemu do 180 kw przy nominalnych warun-
kach chłodzenia. Jeden układ chłodzenia mogą 
tworzyć maksymalnie 64 jednostki wewnętrzne 
o	mocy	do	130%	mocy	całkowitej	jednostek	ze-
wnętrznych. Układ obsługuje niespotykaną dłu-
gość orurowania wynoszącą 1000 m oraz różnicę 
poziomów 110 m, co czyni go idealnym do du-
żych projektów.
Seria Bosch RDCI umożliwia ciągłą pracę w trybie 
chłodzenia i grzania w tym samym czasie. Dzięki 
dodatkowo zastosowanym skrzynkom odzysku 
ciepła	SBOX	wyposażonym	w	zaawansowaną	
automatykę transferu czynnika, system w bar-
dzo efektywny sposób zarządza wymianą ener-
gii między jednostkami wewnętrznymi, znaczą-
co oszczędzając na kosztach energii zużywanej 
przez agregat. wymiennik ciepła jest podzielony 
na 2 niezależne części, dzięki czemu jest odszra-
niany dwuetapowo, pomimo ciągłej pracy agre-
gatu w trybie grzania. 

VRF − SERIA AIR FLUx

Nowa oferta obejmuje wysokowydajne jednost-
ki zewnętrzne o całkowitej wydajności sięgającej
90 kw. w razie konieczności istnieje możliwość 
połączenia	3	modułów	jednostek	zewnętrznych.	
W	ten	sposób	można	uzyskać	moc	270	kW	w	jed-
nym systemie. Pozwala to elastycznie łączyć jed-
nostki	zewnętrzne	z	każdą	z	13	różnych	typów	
jednostek wewnętrznych, zapewniając szeroki 
zakres	wydajności.	Możliwość	podłączenia	do	
256 jednostek wewnętrznych w stosunku prze-

wymiarowania	50÷130%	mocy	systemu.	Zakres	
temperatury pracy od -20 do +20°C dla trybu 
grzania oraz -5 do +48°C dla trybu chłodzenia. 
Koncepcję technologiczną stworzono z myślą o 
jak największym uproszczeniu pracy instalatora. 
Proces montażu ułatwiają kompaktowe rozmia-
ry jednostek. Ponadto inteligentne funkcje elek-
tronicznie dbają o ograniczenie czasu rozruchu, a 
następnie konserwacji. Dzięki centralnemu syste-
mowi sterowania, zarządzanie systemem Air Flux 
w poszczególnych pomieszczeniach jest dziecin-
nie proste. System zapewnia nie tylko funkcję kli-
matyzacji w poszczególnych pomieszczeniach, 
ale również wysoki poziom wygody użytkowa-
nia. Obsługa jest intuicyjna, a dzięki zastosowaniu 
wielu inteligentnych funkcji, pozwala zaoszczę-
dzić czas każdego dnia. Nowa technologia prze-
ciwdziałająca wibracjom w połączeniu z rurami  
z metali miękkich do odprowadzania i wtryskiwa-
nia mediów do sprężarki zapewnia niski poziom 
hałasu. Długość orurowania miedzianego oraz 
różnica wysokości między jednostkami, analo-
giczne jak dla serii RDCI, zapewnia elastyczność 
projektowania i łatwość montażu.

Mini	VRF	RDCI Air Flux

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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Regulatory ACT ProClick mają 
większy i bardziej przejrzysty 
wyświetlacz. Pokazuje on rów-
nocześnie temperaturę zmierzo-
ną i temperaturę zadaną. Dodat-
kowo dla wygodniejszej obsługi 
wartości na wyświetlaczu zawsze 
pokazują się w pozycji horyzon-
talnej, przez co nie trzeba przej-
mować się montażem regulato-
ra w odpowiedniej, nie zawsze 
optymalnej pozycji. Nawiga-
cja oraz wprowadzanie zmian 
w ustawieniach sprzętu są intu-
icyjne przez zastosowanie przy-
cisków funkcyjnych. Regulatory 
ACT ProClick nie wymagają czyn-
ności konserwacyjnych. Do ich 
prawidłowej pracy nie potrzeba 
żadnych urządzeń zewnętrznych. 
Łatwy montaż i prosta obsługa 
zapewniają użytkownikom od-
powiednio wyregulowaną insta-
lację, co zaowocuje większą sa-
tysfakcją i komfortem cieplnym. 
Więcej informacji na: 
www.afriso.pl

Regulator stałotemperaturowy ACT ProClick jest 
urządzeniem wykorzystywanym w instalacjach, 
aby utrzymać stałą temperaturę wody za zawo-
rem mieszającym, niezależnie od warunków pa-
nujących na zewnątrz lub wewnątrz budynku. ACT 
ProClick to nowoczesny sterownik zintegrowany  
z siłownikiem, przez co jedno kompaktowe urządze-
nie	może	zastąpić	osobny	regulator	i	siłownik.	Za-
mknięcie tych urządzeń w zwartej, jednolitej obu-
dowie zapewnia prawidłową współpracę między 
sterownikiem a siłownikiem, dzięki czemu insta-
lator nie musi stosować uciążliwego podłączenia 
elektrycznego. Jedyną czynnością do wykona-
nia jest ustawienie wymaganej temperatury, któ-
rą zawór ma utrzymać w instalacji. Sterownik ACT  
ProClick jest wyposażony w przylgowy czujnik tem-
peratury, instalowany za pomocą adaptera na rurze 
zasilającej. Czujnik należy zamontować na dobrze 
przewodzącej ciepło rurze i szczelnie zaizolować. 
ACT ProClick jest dostępny w dwóch wersjach. Każ-
dy model może współpracować zarówno z zawo-
rem trój-, jak i czterodrogowym. Przykładowo, wa-
riant	podstawowy	regulatora	ACT	ProClick	343	przy	

połączeniu z zaworem trójdrogowym mieszającym 
można wykorzystać celem utrzymania stałej tempe-
ratury wody na zasilaniu lub minimalnej temperatu-
ry wody powracającej do kotła. wówczas na regula-
torze trzeba wybrać odpowiedni schemat działania.
Wersja	rozbudowana	ACT	ProClick	443	jest	do-
starczana przez producenta z fabrycznie zamon-
towanym czujnikiem temperatury źródła ciepła 
–	czujnik	zapewnia	ciągły	pomiar	temperatu-
ry kotła. Dzięki temu czujnikowi umieszczone-
mu na powrocie można utrzymać odpowiednią 
temperaturę wody powracającej do kotła, chro-
niąc kocioł przed korozją. Regulator ACT ProClick 
443	wyposażono	w	przewód	zasilający	sterują-
cy pracą pompy. Jednocześnie wybór trybu pra-
cy pozwala na zastosowanie regulatora nie tylko 
w instalacjach grzewczych, ale też chłodniczych.
Regulatory AFRISO nowej generacji odznaczają się  
bardziej kompaktowymi wymiarami. wbudo-
wany system ProClick pozwala na łatwiejszy  
i szybszy montaż, odbywający się w dwóch pro-
stych	krokach	–	bez	używania	narzędzi	i	dodat-
kowych elementów łączących. Udoskonalono 
też element zmiany trybu pracy: użycie sprzęgła  
w formie przycisku w sytuacji awaryjnej umożliwia 
niezwłoczne przejście z trybu automatycznego 
na ręczny tryb obracania zawieradłem zaworu.

Sporo kotłowni wciąż wyposażonych jest w kotły pozaklasowe. Takie urządzenia nie mają 
wbudowanej automatyki lub też obecna w nich automatyka nie należy do zaawansowanych. 
Instalacja pozbawiona urządzeń regulacyjnych obniża komfort cieplny użytkowników i potrzebuje 
ciągłego nadzoru. Najłatwiejszą metodą zautomatyzowania pracy instalacji jest zastosowanie zaworu 
trzy- lub czterodrogowego zintegrowanego z regulatorem nowej generacji ACT ProClick AFRISO.

nowa GeneraCja reGulatorÓw stałotemPeraturowyCh 
ACT ProClick od AFRISO

Czytelny 
wyświetlacz
Duży, kolorowy 
wyświetlacz 
OLED pozwala na 
łatwe ustawienie 
odpowiednich 
temperatur oraz 
kontrolę pracy 
instalacji.

Intuicyjna nastawa
Łatwe ustawienie regulatora 
dzięki zaprogramowanym 
schematom hydraulicznym.

Kompatybilność
Kompatybilne z zaworami mieszającymi 
ARV ProClick 3- i 4-drogowymi (zawory 
do nabycia osobno)

Możliwość 
montażu 
w każdej pozycji
Wyświetlacz OLED posiada 
funkcję automatycznego 
obrotu - zawsze swobodnie 
odczytasz na nim ważne 
parametry.

Dodatkowy  
przycisk pomocy
Wyświetla wszystkie niezbędne 
instrukcje postępowania.

Przycisk zmiany 
trybu pracy
Łatwe przełączanie się 
z trybu ręcznego na 
automatyczny.

Ergonomiczne 
przyciski 
schowane pod 
pokrętłem
Ukrycie przycisków 
sterujących zabezpiecza 
przed przypadkową zmianą 
nastawy.

System ProClick
Prosty i szybki montaż 
na zaworze bez 
używania narzędzi.

FUNKCJA ACT 343 PROCLICK ACT 443 PROCLICK
Tryb grzanie

Tryb chłodzenie

Ilość czujników temperatury  
Możliwość	sterowania	pompą	obiegową

Funkcja ochrony powrotu

Ilość zaprogramowanych schematów    

PORÓWNANIE FUNKCJI
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małych budynków biurowych, jak również obiek-
tów handlowych. Doskonale wpisuje się w wyso-
kie	standardy	rodziny	termostatów	Honeywell	
Home,	które	znalazły	uznanie	użytkowników.	
Termostaty	serii	T3	współpracują	z	wieloma	
rodzajami	kotłów	załącz/wyłącz	 i	 systemów	
grzewczych. 

Wygląd ma znaczenie
Termostat	serii	T3	cechuje	się	neutralną	kolory-
styką, tak aby wpasować się w większość domo-
wych aranżacji. Obudowa wykonana jest z wyso-
kiej jakości tworzywa sztucznego, a wyświetlacz 
o	wymiarach	65	x	30	mm	jest	niezwykle	czytel-
ny i jednym z większych na rynku termostatów.

Termostat do wielu zastosowań
Termostat	programowalny	serii	T3	został	zapro-
jektowany m.in. do istniejących budynków mie-
szalnych, nowego budownictwa wielorodzinnego,  

Termostaty	Serii	T3	w	wersji	
przewodowej i bezprzewodowej 
idealnie wpasują się w styl każdego 
domu. Oba modele wyposażone 
są w duży podświetlany ekran 
cyfrowy z czytelnymi ikonami  
i menu ustawień obsługiwanym  
za pomocą tylko 5 przycisków. 

t3 i t3r – termostaty ProGramowalne honeywell home 
Zaprojektowane	z	myślą	o	komforcie	użytkownika	i	wygodzie	instalatora

http://www.instalreporter.pl
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Montaż w mgnieniu oka
Prosty montaż termostatu przewodowego po-
przez uchwyty zatrzaskowe ułatwia i przyspiesza 
instalację, co ma znaczenie, zwłaszcza podczas 
instalacji na dużej inwestycji. w wersji bezprze-
wodowej z modułem załączającym montaż jest 
równie łatwy, ponieważ oba elementy są już spa-
rowane, a dodatkowo wbudowany test sygnału 
gwarantuje stabilne połączenie bezprzewodowe.

Konfiguracja – to proste
Obie wersje cechuje intuicyjny proces konfigura-
cji. Termostat krok po kroku prowadzi użytkow-
nika	przez	pierwsze	etapy	ustawień.	Można	po-
zostawić fabryczny program lub dostosować do 
indywidualnego trybu życia. Uznanie klientów 
zdobyły	m.in.	takie	funkcje	termostatów	T3,	jak	
możliwość łatwego dostosowania czasu ogrze-
wania czy kontrola temperatury. 

Więcej funkcjonalności
Podświetlany ekran umożliwia obsługę termo-
statu nawet przy niedostatecznym oświetleniu 

pomieszczenia. Pięć przycisków funkcyjnych po-
zwala na szybką zmianę najczęściej używanych 
funkcji, takich jak: temperatura, wyłączanie i włą-
czanie urządzenia, czy trybu działania (automa-
tyczny/ręczny).	Przejrzysty	układ	ekranu	pozwa-
la na natychmiastowe sprawdzenie aktualnej 
temperatury	czy	trybu	pracy	urządzenia.	Zasto-
sowanie ikon dodatkowo poprawia czytelność 
wyświetlanych informacji.

Pełna kontrola
Termostat ma funkcję częściowej lub całkowitej 
blokady ustawień, która zapobiega niepowoła-
nej zmianie ustawień. 
Funkcję tę szczególnie docenią właściciele loka-
li na wynajem. Przyda się ona również wszędzie 
tam, gdzie dostęp do urządzenia będą miały dzie-
ci lub w pomieszczeniach ogólnodostępnych. 
Dzięki tej funkcji można zablokować zmiany tem-
peratury, jak również ustawić ograniczenie tem-
peratury maksymalnej i minimalnej, by zoptyma-
lizować zużycie energii.

Nowy, ulepszony moduł załączający
wysokiej jakości moduł załączający został tak za-
projektowany, aby jego montaż był wyjątkowo 
prosty. Dobrze oznakowane porty i uziemienie 
wspierają prawidłowy montaż. wyraźne wskaź-
niki LED informują użytkownika o aktualnym sta-
nie załączenia grzania.

Dziś także w świecie łazienek rośnie popyt na produkty, które 
nie tylko ładnie wyglądają, ale także są wygodne w użyciu 
dla wszystkich domowników. Firma Viega odpowiada na te 
oczekiwania, oferując przemyślane rozwiązania przystosowane 
do indywidualnych potrzeb klientów. 

komfortowa łazienka  
z rozwiązaniami VieGa
Przystosowana do różnych użytkowników

Inteligentne rozwiązania, to takie które dopasowują się do potrzeb użytkowników jak np.stelaż 
do umywalki z regulacją wysokości z systemu Viega Prevista. Pozwala on na bezstopniowe 
przesuwanie umywalki w zakresie do 20 cm bez żadnej elektroniki

http://www.instalreporter.pl
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z miski zawieszonej wyżej. Prawdziwie komfor-
towym rozwiązaniem dla wszystkich będzie tu-
taj stelaż podtynkowy Viega Prevista z regulacją 
wysokości.	Miskę	można	podnosić	lub	opuszczać	 
w zakresie 8 cm za jednym naciśnięciem przy-
cisku. Pozwala to wszystkim użytkownikom do-
pasować wysokość toalety do indywidualnych 
potrzeb w dowolnym momencie. w przypadku 
stelaża do umywalki regulacja jest możliwa w za-
kresie 20 cm. Oba produkty działają na zasadzie 
sprężyny gazowej, bez żadnej elektroniki. 

Nowoczesna technologia, łatwa obsługa
w komfortowej łazience ważną role odgrywają 
rozwiązania, które czynią życie łatwiejszym. Dla-
tego zaawansowana technologia powinna za-
wsze iść w parze z łatwą obsługą. Doskonałym 
przykładem są elektroniczne armatury wannowe  
firmy	Viega	z	serii	Multiplex	Trio	E.	Dzięki	intu-
icyjnym modułom obsługi, użytkownik może 

w prosty sposób ustawiać i kontrolować tem-
peraturę wody oraz poziom napełniania wan-
ny. Armatura pozwala też zapisać w pamięci 
preferowane ustawienia dla kilku różnych do-
mowników. 

Dwa typy oświetlenia
Istotnym aspektem kształtującym design łazien-
ki jest kwestia światła. Najlepiej w zaplanowany  
i harmonijny sposób połączyć oświetlenie głów-
ne z dodatkowymi elementami emitującymi świa-
tło, pełniące rolę funkcjonalną lub dekoracyjną. 
wpływa to zarówno na komfort, jak i na bezpie-
czeństwo korzystania z łazienki. Przykładem ta-
kich rozwiązań są przyciski uruchamiające z serii 
Visign	for	Style	i	Visign	for	More	ze	zintegrowa-
nymi diodami LED. Dyskretne światło podkreśla 
design i wysoką jakość materiałów, z których zo-
stały wykonane, a jednocześnie ułatwia orienta-
cję w ciemności. 

według dzisiejszych koncepcji, komfortowa ła-
zienka to przede wszystkim taka, z której mogą 
wygodnie korzystać osoby w każdym wieku. 
wymaga ona na pewno zdecydowanie bardziej 
dalekowzrocznego planowania niż przy stan-
dardowym projekcie. Dotyczy to zarówno prze-
myślanego designu, jak i zapewnienia wystarcza-
jącej ilości przestrzeni do wygodnego poruszania 
się. Co ważne, nie należy mylić pojęcia komfor-
towej łazienki z łazienką bez barier, która musi 
spełniać konkretne standardy i wymagania. 

Wanna i prysznic bez brodzika
Projekt komfortowej łazienki powinien zawierać 
zarówno wannę, jak i prysznic z odpływem na 
poziomie posadzki. Oznacza to, że musimy za-
pewnić wystarczającą ilość przestrzeni dla użyt-
kowników w różnym wieku i przystosować rozwią-

zania sanitarne do ich indywidualnych potrzeb. 
w przypadku wanny może to być na przykład 
cokół, służący jako stopień ułatwiający wejście  
i praktyczna półka. Projektując prysznic zdecy-
dowanie warto postawić na rozwiązanie bez bro-
dzika z odpływem liniowym w posadzce, które 
wygląda bardzo estetycznie, a jednocześnie wpi-
suje się wprost w koncepcje łazienki bez barier. 

Regulacja wysokości miski WC i umywalki
Kolejnym kluczowym elementem wpływającym 
na komfort korzystania z łazienki jest instalacja 
ceramiki sanitarnej. Oznacza to nie tylko optymal-
ny wybór miejsca dla miski ustępowej i umywalki, 
ale również wysokość, na której je zamontujemy. 
Przykładowo, dzieci zdecydowanie lepiej radzą so-
bie na niższych toaletach, podczas gdy dorosłym, 
zwłaszcza seniorom, dużo łatwiej korzysta się  wysokość miski ustępowej jest kluczowym czynnikiem decydującym o komforcie korzystania 

z toalety. Stelaż do wC z regulacją wysokości Viega Prevista pozwala na opuszczenie lub 
podniesienie miski za jednym naciśnięciem przycisku

Elektroniczna	armatura	z	serii	Multiplex	Trio	E	zapamiętuje	ulubione	ustawienia	temperatury	wody	
i stopnia napełnienia wanny nawet dla trzech różnych użytkowników. Armatura automatycznie 
zatrzymuje dopływ wody po osiągnięciu zaprogramowanego poziomu. Napełnianie wanny 
odbywa się przez dopływ umieszczony w ściance wanny
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Ideą	powołania	Klubu	Dobrego	Fachowca	HERZ	było	stworzenie	elitarnej	grupy	profesjonalnych	instalatorów,	
potrafiących tak wykonywać instalacje, aby zapewnić ostatecznym użytkownikom możliwość skorzystania  
ze	wszystkich	zalet	wyrobów	marki	HERZ.	Program	partnerski	HERZ-KDF+	(tak	brzmi	jego	aktualna	nazwa)	
funkcjonuje nieprzerwanie od 18 lat i jest najdłużej istniejącym tego typu projektem na polskim rynku instalacyjnym!

na fuerteVenturze z herz-kdf+
Ponad	110	uczestników	wyprawy,	czyli…	warto	trzymać	z	Herzem

http://www.instalreporter.pl
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czyste plaże, a także możliwość degustacji miej-
scowego sera, robionego z mleka fuerteventurskich 
kóz. Tematem na osobny artykuł mogłoby być naj-
większe bogactwo wyspy, czyli Aloe Vera Barba-
densis	Miller.	Co	można	otrzymać	z	tej	szlachetnej	
rośliny najlepiej zobaczyć na żywo, w jednej z wie-
lu lokalnych manufaktur produkujących kosme-
tyki, parafarmaceutyki i napoje z aloesu. Uczest-

nicy tegorocznej konferencji nie tylko podziwiali 
uroki Fuerteventury, ale zwiedzali również sąsied-
nią, klimatyczną wyspę Lanzarotte, a także pływali  
w	oceanie,	grali	w	siatkówkę,	pétanque,	strzelali	
z	łuku	i	wiatrówki	oraz	rywalizowali	w	aqua-olim-
piadzie. A po całodziennych, intensywnych atrak-
cjach, każdy wieczór kończyła wspólna zabawa  
w kanaryjskich klimatach.

Początek	XXI	wieku	przyniósł	w	Polsce	istotne	
zmiany w branży instalacyjnej. Kończyła się de-
kada intensywnej termomodernizacji, powoli za-
czynał się proces konsolidacji firm dystrybucyj-
nych, a w branży budowlanej po raz pierwszy 
od 10 lat widać było istotne spowolnienie. Od-
powiedzią na dynamiczne zmiany w otoczeniu 
zewnętrznym oraz wyzwania związane z wpro-
wadzeniem na rynek nowej grupy produktowej 
–	systemu	instalacyjnego	HERZ-PipeFix	–	było	
zintensyfikowanie	działań	firmy	HERZ	w	zakre-
sie współpracy z firmami wykonawczymi. Uru-
chomienie programu Klub Dobrego Fachowca 
stanowiło główny punkt przyjętej wtedy stra-
tegii marketingowej, otwierając równocześnie 
całkowicie nowe możliwości dla rozwoju marki 
Herz	w	Polsce.

KDF+ NA FUERTEVENTURZE

w październiku br. grupa najaktywniejszych 
członków	programu	HERZ-KDF+	uczestniczyła	
w	konferencji	technicznej	„Nowości	HERZ	2019”	
zorganizowanej	na	Fuerteventurze	–	drugiej	co	
do wielkości wyspie w archipelagu wysp Kana-
ryjskich, wpisanej na listę UNESCO, jako świato-
wy rezerwat biosfery.
Gośćmi specjalnymi tegorocznej konferencji byli 
przedstawiciele firm projektowych oraz projek-
towo-wykonawczych.
Podczas tygodniowego pobytu na Fuerteventurze, 
oprócz udziału w konferencji technicznej, uczest-
nicy mieli wystarczająco dużo czasu, aby poznać 
bliżej wszystkie uroki tej niesamowitej wyspy: pu-
stynne, powulkaniczne krajobrazy, długie, piasz-

heRz-KdF+, czyli 18 lat istnienia z gwaRancją najwyższej jaKości usług

Pełny komfort, przy równoczesnym ograniczeniu zużycia energii, zapewnić mogą wyłącznie 
systemy sanitarne i grzewcze markowych producentów, instalowane przez doświadczonych 
wykonawców. Dokładnie o takim idealnym połączeniu możemy mówić w przypadku syste-
mów	firmy	Herz,	instalowanych	przez	profesjonalnych	wykonawców	–	uczestników	progra-
mu	HERZ-KDF+.	
Początki	Klubu	Dobrego	Fachowca	sięgają	2001	roku,	kiedy	to	HERZ	zadecydował,	że	pro-
dukty firmy powinny być instalowane przez zaufanych i dobrze przeszkolonych fachowców. 
Przez 18 lat funkcjonowania KDF zmieniły się zasady przynależności, KDF przemianowano 
na KDF+, nastąpiła też weryfikacja instalatorów należących do klubu ze względu na jakość  
i trwałość wykonywanych przez nich systemów grzewczych i chłodniczych, a także wolumen 
pakietu zamówień i zamontowanych rozwiązań.
Przez cały okres funkcjonowania KDF i KDF+ mocny nacisk zawsze kładziono na szkolenia, 
czego dowodem jest liczba na bieżąco szkolonych instalatorów w siedzibie firmy w wieliczce.
Potwierdzeniem najwyższej jakości pracy instalatorów uczestniczących w programie jest wy-
dłużona,	10-letnia	gwarancja,	którą	firma	HERZ	obejmuje	instalowane	przez	nich	produkty.	
Od	18	lat	instalatorzy	uczestniczący	w	programie	HERZ-KDF+	zapewniają	profesjonalne	 
wykonawstwo 
instalacji sani-
tarnych i grzew-
czych na terenie 
całej Polski, sys-
tematycznie po-
szerzając grono 
usatysfakcjono-
wanych użyt-
kowników pro-
duktów marki 
HERZ.
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„ze względu na konieczność zrealizowania do 
2022 roku co najmniej 18% łącznego wzrostu 
udziału energii z OZE na lata 2021-2030, plano-
wany jest wolumen energii elektrycznej wy-
tworzonej w aukcji migracyjnej dla istniejących 
dedykowanych instalacji spalania biomasy”. 
wskazane w uzasadnieniu moce we współspala-
niu	–	300	MW,	które	w	tej	technologii	mają	zacząć	
działać w systemie aukcyjnym, nie oddają istoty 
proponowanej aukcji, gdyż w efekcie nowe moce 
nie powstaną, a potencjał bloków węglowych, któ-
re już współspalały biomasę i bez nakładów lub 
niewielkim nakładem można je dostosować do 
definicji	„dedykowanej	instalacji	spalania	bioma-
sy”,	z	różnym	jej	udziałem	(do	15%),	sięga	20	GW.	
Czyli rząd chce dać szansę z nawiązką (brak kon-
kurencji	o	dostępne	wolumeny)	wszystkim,	któ-
rzy tematem mogą być zainteresowani.
Ma	to	być	szansa	na	10	mld	zł	 (!),	czyli	na	ska-
lę wcześniej niespotykaną i nieporównywalną  
wcześniejszym	wsparciem	OZE	w	postaci	zielo-
nych certyfikatów, czy dotychczasowymi kosz-
tami systemu aukcyjnego i wszystkimi aukcjami 
zaplanowanymi na 2020 rok.
Planowany teraz wolumen na aukcję migracyjną 
w 2020 roku dla technologii współspalania prze-
kracza nawet propozycje z 2018 roku i jest 4 razy 

większy niż wszystkie dotychczasowe aukcje 
migracyjne 2016-2018. W całej aukcji na 2020 
rok, elektrownie współspalające chcą zago-
spodarować 36% całkowitego zamawianego 
przez rząd wolumenu i aż 39% całego budże-
tu aukcyjnego, uwzględniając zarówno migra-
cje	 i	nowe	OZE.	Minister	energii	nie	przedłożył	
jeszcze do konsultacji rozporządzenia z cena-
mi referencyjnymi w przyszłorocznej aukcji dla 
różnych	technologii	OZE,	ale	z	porównania	pla-
nowanych wolumenów energii i zarezerwowane-
go budżetu, rząd zakłada, że elektrownie współ-
spalające będą sprzedawać energię po średniej 
cenie	470	zł/MWh,	podczas	gdy	cena	dla	wszyst-
kich nowych źródeł została założona na pozio-
mie	420	zł/MWh.	W	koszyku	IV	–	przewidzianym	
dla	farm	słonecznych	i	wiatrowych	–	rząd	zakła-
da	cenę	370	zł/MWh.	W	praktyce	w	tym	koszyku,	
przynajmniej	dla	mocy	wyższych	niż	1	MW,	ceny	
spadną	znacząco	–	tak	jak	w	poprzedniej	aukcji	
wiatrowej	–	do	poziomu	200	zł	za	MWh.	Tymcza-
sem ceny na energię ze współspalania, z uwagi 
na	małą	liczbę	graczy	(w	praktyce	2-3	duże	kon-
cerny	energetyczne)	i	duże	wolumeny	przekra-
czające podaż, niestety nie spadną poniżej spo-
dziewanej ceny referencyjnej.
Źródło:	Grzegorz	Wiśniewski
www.odnawialny.blogspot.com

w uzasadnieniu i w ocenie skutków regulacji 
(OSR)	rząd	podkreślił	słusznie,	że	aukcje	plano-
wane do ogłoszenia w 2020 r. będą miały zasadni-
cze	znaczenie	dla	realizacji	projektów	OZE,	które	
pozwolą Polsce na wypełnienie zobowiązań wy-
nikających z rozporządzenia o zarządzaniu unią 
energetyczną, zgodnie z którym do 2022 r. tra-
jektoria	udziału	OZE	musi	osiągnąć	co	najmniej	
18%	łącznego	wzrostu	udziału	energii	z	OZE	li-
czonego od wiążącego celu krajowego dane-
go państwa członkowskiego na 2020 r. do jego 
wkładu	w	osiągnięcie	celu	na	2030	r.	(wiążący	cel	
dla	całej	Unii	na	2030	r.	wynosi	32%	udziału	OZE	 
w	końcowym	zużyciu	energii	brutto).
Znamienne i nieoczekiwane jest to, że na 2020 
rok zaplanowano olbrzymią aukcję migracyj-
ną dla współspalania biomasy z węglem. Cho-
dzi o technologię niepozwalającą na planowanie 
przez	rząd	dostaw	energii	z	OZE	(w	latach	2012-
2018 produkcja energii ze współspalania biomasy 
zmniejszyła się 10-krotnie i stała się źródłem ol-
brzymich	niepewności	i	ryzyk	na	rynku	OZE),	ma-
jącą powszechnie od co najmniej 5-6 lat złą opinię 
z uwagi na wcześniejsze wieloletnie szkody, jakie 
spowodowała w energetyce i na rynku energii. 
Szkody, za które płacili na bieżąco i ciągle płacą 
(kosztowne naprawy systemów spalania węgla 

po okresie ich zasilania paliwem z biomasy, czyli 
niezgodnie	z	przeznaczeniem)	odbiorcy	energii.	
W latach 2005-2015 elektrownie współspala-
jące biomasę z węglem uzyskały najwyższe 
spośród wszystkich OZE wsparcie w formie 
zielonych certyfikatów w kwocie 9,8 mld zł. 
Dodatkowo doprowadziły do znaczącego wzro-
stu importu odpadów pochodzenia rolniczego  
i	paliw	biomasowych,	np.	z	Ukrainy	(w	„szczycie”	
współspalania	ponad	milion	ton	rocznie).
Dlatego już w 2014 roku, wraz z końcowym pro-
jektem	ustawy	o	OZE,	rząd	i	parlament	zapowie-
działy ograniczenie i wycofanie się ze wsparcia 
dla współspalania biomasy. Pomimo wielu spo-
sobności rząd Prawa i Sprawiedliwości przez  
4 lata nie zdecydował się na jakiekolwiek wspar-
cie tej technologii, co zostało opisane i podda-
ne	szerokiej	analizie	w	artykule	„Niejasna	rola	
współspalania	biomasy	z	węglem”.	Co	prawda	
dyskusje na ten temat były podejmowane, ale 
były	też	na	poziomie	Rady	Ministrów	skutecznie	
gaszone	przez	MPiT,	przemysł	drzewny	i	co	bar-
dziej odpowiedzialnych energetyków (pożary  
w	elektrowniach)	i	opinię	publiczną	z	uwagi	na	
afery towarzyszące tej technologii.
Tym razem jednak coś pękło. Rząd pisze w uzasad-
nieniu do projektu rozporządzenia, że właśnie  

10 października na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się skierowany do konsultacji  
(w	terminie	7	dni)	projekt	rozporządzenia	Rady	Ministrów	w	sprawie	maksymalnej	ilości	i	wartości	 
energii	elektrycznej	z	OZE,	która	może	zostać	sprzedana	w	drodze	aukcji	w	2020	r.	

wsPÓłsPalanie węGla z biomasą wraCa 
w aukCjaCh 2020 na enerGię z oze?

Jeżeli rządowi naprawdę zależy na zrealizowaniu 
ścieżki OZE w pierwszym okresie kontrolnym (2022), 
to warto np. zaważyć, że „Krajowy plan rozwo-
ju mikroinstalacji OZE” autorstwa IEO potwierdza  
(w oparciu o realny potencjał, też przyłączeniowy  
i możliwości wykonawcze firm instalatorskich), że  
w 2022 roku źródła fotowoltaiczne na domach  
i w małych firmach mogą wyprodukować 4,2 TWh 
energii, czyli dwukrotnie więcej niż technologia współ-
spalania wg założeń projektu rozporządzenia. Będzie 
nie tylko bardziej czysto i bezpieczniej, ale i taniej.
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Polaków oraz dobre otoczenie makroekonomicz-
ne i przede wszystkim niskie stopy procentowe, 
przewiduje się, że kolejne kwartały będą charak-
teryzowały się podobnym, wysokim poziomem 
sprzedaży. Sytuacja finansowa Polaków jest co-
raz lepsza, dzięki czemu chętniej podejmują oni 
działania inwestycyjne związane z zakupem włas- 
nego	M.	W	najbliższym	czasie	nie	ma	co	liczyć,	
że ceny mieszkań zaczną szybko spadać. Ceny 
pozostaną wysokie dopóki będzie utrzymywał 
się wysoki popyt, a ten w szczególności zależy 
od kosztów kredytu i nastawienia Kowalskich, 
co do przyszłości. Co więcej, wg szacunków NBP  
w II kw. br. ponad 42% sprzedanych mieszkań 
na rynku pierwotnym wygenerował popyt in-
westycyjny. Budownictwo mieszkaniowe coraz 
bardziej staje się zatem metodą na inwestycje  
i lokowanie kapitału.

więcej informacji na stronie:
www.asm-poland.com.pl.

Badając koniunkturę mamy do czynienia z od-
czuciami oraz nastrojami przedsiębiorców. Ko-
niunktura gospodarcza określa stan aktywności 
gospodarczej oraz zachodzące w niej zmiany. Jej 
poziom determinowany jest przez wiele czynni-
ków, wśród których wymienić można: popyt, po-
daż, zatrudnienie czy inwestycje. Oceny branży 
budowlanej we wrześniu 2019 roku wskazują na 
spadek nastrojów przedsiębiorców. Na początku 
br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształ-
tował	się	na	poziomie	2,7	pkt.	wzrastając	w	kolej-
nych	miesiącach	do	poziomu	8,9	pkt.	–	w	kwiet-
niu br., kiedy to odnotował najwyższy poziom.  

we wrześniu br. wskaźnik ten kształtował się na 
poziomie	3,2	pkt.	Wzrost	cen	materiałów	i	usług	
budowlanych, brak wykwalifikowanych pracow-
ników powoduje zwiększenie pesymizmu wśród 
firm budowlanych.
Pomimo tych trudności branża budowlana odno-
towuje rekordowe wartości produkcji budowlano-
-montażowej, zarówno w przypadku budownictwa 
inżynieryjnego, niemieszkalnego, jak i mieszkanio-
wego. warto skupić się na rynku mieszkaniowym, 
na którym z roku na rok wzrasta liczba przekazy-
wanych do eksploatacji budynków. w 2014 roku 
do	użytkowania	oddano	143	166	mieszkania.	Czte-
ry	lata	później	do	eksploatacji	trafiło	już	185	063	
mieszkań. Rynek mieszkaniowy nie zwalnia tempa 
i bije kolejne rekordy. Po pierwszych trzech kwar-
tałach do użytkowania oddano 145 554 mieszka-
nia, a więc o 12,2% więcej niż w analogicznym cza-
sie	2018	roku	i	aż	o	17,2%	więcej	niż	w	roku	2017.	
Co więcej w samym wrześniu br. do użytkowa-
nia	oddano	ponad	17	tys.	mieszkań	–	aż	o	27,4%	
więcej niż w analogicznym miesiącu poprzednie-
go roku. Daje to podstawy prognozować, iż rok 
2019 zakończy się liczbą oddanych do użytkowa-
nia mieszkań przekraczającą 200 tys.
Oczywiście po każdym okresie znakomitej sprze-
daży i wzrostu cen, następuje uspokojenie rynku, 
co jest naturalną koleją rzeczy. Biorąc jednak pod 
uwagę ciągle wysokie zapotrzebowanie na miesz-
kania w Polsce, coraz lepszą sytuację finansową 

konferenCja monitorinG 
rynku budowlaneGo 2019
Branża przeżywa boom, ale grozi jej kryzys

5 listopada br. w Warszawie odbyła się 
22. edycja konferencji Monitoring Ryn-
ku Budowlanego. Wydarzenie było zor-
ganizowane przez ASM i Polską Izbę 
Budownictwa pod honorowym patrona-
tem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
Eksperci na podstawie danych po III 
kwartale 2019 r. nakreślili aktualną kon-
dycję sektora oraz ogłosili prognozy dla 
poszczególnych segmentów rynku bu-
dowlanego – budownictwa inżynieryj-
nego, niemieszkalnego i mieszkaniowe-
go. Przedstawiono ponadto aktualne 
trendy i obszary mogące odgrywać klu-
czową rolę w budownictwie.

Kolejne lata bez wątpienia przyniosą 
spowolnienie, co będzie konsekwen-
cją z jednej strony ogólnego spowolnie-
nia w gospodarce, a z drugiej wysokiej 
bazy odniesienia. Wskaźniki charakte-
ryzujące przyszłość rynku mieszkanio-
wego, a więc liczba rozpoczynanych 
budów i wydanych pozwoleń są na do-
datnim poziomie. Dodatkowo na koniec 
września w budowie pozostawało 828,6 
tys. mieszkań, a więc o 3,2% więcej niż 
przed rokiem. Daje to podstawy sądzić, 
iż w przyszłym roku na rynek trafi ok. 
190 tys. mieszkań.
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odKuRzacz centRalny wolly-2

Rewolucyjna konstrukcja odkurzacza wolly-2 pozwala na 
ukrycie urządzenia w ścianie, dzięki czemu nie zajmuje po-
wierzchni mieszkalnej. Odkurzacze centralne mają większą 
wydajność i podciśnienie niż urządzenia przenośne, dzięki czemu przy ich wykorzystaniu sprzątanie przebiega szybciej, 
łatwiej i jest dokładniejsze. Jest to zasługą zastosowania większych i mocniejszych silników, obecnie niespotykanych już 
w odkurzaczach przenośnych. Instalacja centralnego odkurzania w mieszkaniu nie jest rozległa, nie zajmuje wiele czasu  
i jest łatwa do wykonania. w czasie budowy wystarczy tylko zamontować niedrogą obudowę jednostki centralnej, do któ-
rej należy doprowadzić standardową instalację centralnego odkurzania. Tak przygotowane mieszkanie może być bardzo 
łatwo w przyszłości wyposażone w odpowiednią jednostkę centralną. w połączeniu z automatycznymi szufelkami oraz 
unikalnym systemem chowania węża w ścianie, odkurzacz pozostaje niewidoczny dla domowników. wystarczy wycią-
gnąć go z gniazda ssawnego i posprzątać, nawet w odległości do 15 m. Po zakończeniu sprzątania podciśnienie z odku-
rzacza	wciąga	wąż	ssawny	z	powrotem	do	gniazda.	Z	uwagi	na	wyrzut	powietrza	na	zewnątrz,	nie	ma	też	obaw	o	recyr-
kulację powietrza, w którym znajdują się roztocza, drobiny pyłów itp. System jest tym bardziej przydatny, im mniejsze jest 
mieszkanie lub apartament, w którym jest montowany, gdyż w małym domu każde miejsce jest na wagę złota. 
Obudowa jednostki centralnej wolly-2, ocieplona jest wysokiej jakości styropianem, który działa jako izolacja ciepl-
na, ale również akustyczna i antywibracyjna. Pozwala to na skuteczne wytłumienie hałasu generowanego przez od-
kurzacz, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem.

VITeco/InSTaL konSoRcjum

nowoczesne PisuaRy – aRmatuRa sPłuKująca schell

Montaż	samej	miski	pisuarowej	w	łazience	nie	wymaga	dużo	miejsca,	gdyż	
wystarczy wygospodarować powierzchnię o wymiarach 40 cm szerokości 
i	30	cm	głębokości.	Różnorodność	kształtów	i	kolorów	pozwala	na	łatwe	
dopasowanie tego elementu do indywidualnego stylu męskiej łazienki. 
Najważniejsza pod względem użytkowym jest armatura spłukująca, która 
powinna spełniać kryteria łatwości obsługi, wysokiej higieny i niezawod-
ności. Przykładem takiego rozwiązania mogą być nowoczesne spłuczki 
ciśnieniowe	SCHELLOMAT	o	minimalistycznym	kształcie	walca.	Pojedyn-
cze naciśnięcie górnej części obudowy uruchamia spłukiwanie ustawio-
ną objętością wody w zakresie zaledwie od 1 do 6 litrów, umożliwiając jej 
oszczędność.	Natężenie	przepływu	na	poziomie	0,3	l/s	gwarantuje	jed-
nocześnie wysoką efektywność. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem 
są zupełnie bezobsługowe spłuczki sterowane na podczerwień, jak np. 
SCHELLTRONIC.	W	tym	przypadku	spłukiwanie	jest	uruchamiane	samo-
czynnie, po określonym czasie od odejścia użytkownika z zasięgu senso-
ra podczerwieni. Dodatkowo po upływie 24 godzin od ostatniego użycia 
uruchamia się przepłukiwanie antystagnacyjne, które zapobiega rozwo-
jowi drobnoustrojów i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. wbrew 
pozorom spłuczka elektroniczna nie wymaga prowadzenia oddzielnego 
przewodu	elektrycznego.	Armatury	SCHELLTRONIC	mogą	być	zasilane	
także na baterię alkaliczną o napięciu 9 V, dlatego można je stosować za-

równo w budynkach nowych, jak i modernizowanych.

ScheLL

Dane techniczne Wolly-2 150 Wolly-2 300
Moc elektryczna 1250 W 1350 W
Przepływ powietrza 200 m3/h 234 m3/h
Wykonanie filtra filtr workowy + filtr kartridżowy
Powierzchnia filtracji 2840 cm2

Pojemność zbiornika na kurz 12 l
Maksymalna długość przewodu 
magistralnego

30 m 40 m

Orientacyjna powierzchnia sprzątania 150 m2 300 m2

Poziom hałasu 70 dB(A)
Maksymalna liczba gniazd 4 7
Gwarancja 5 lat
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PRo sys – PodtynKowe systemy sPłuKujące 

Produkty ProSys™ Ideal Standard to komplet rozwiązań instalacyjnych do łazienki, przeznaczonych do toalet, bidetów, umywalek, 
pisuarów i pryszniców. ProSys™ to również zaawansowane technologie i dostępność różnych wersji montażu, a także zachwyca-
jący design przycisków spłukujących. 
Hasło	„Lepsze	pod	każdym	względem”	dobrze	oddaje	założenia,	jakimi	kierował	się	producent:	systemy	instalacyjne	ProSys™	wyposa-
żone są w szereg zaawansowanych rozwiązań, które ułatwiają i przyspieszają montaż, oszczędzają energię i wodę oraz zapewniają wy-
soki poziom higieny w łazience. Gama kilkudziesięciu stelaży została podzielona na linie produktów, których wspólnym elementem są 
określone	funkcjonalności,	takie	jak	oszczędność	wody	(SmartValve),	większa	higiena	(SmartFlush),	czy	oszczędność	energii	(SmartForce).	
SmartValve to specjalne rozwiązanie, które eliminuje straty ilości wody spływającej do miski podczas otwarcia zaworu spłukujące-
go. w każdym cyklu spłukiwania specjalny zawór zmniejsza o 0,5 l ilość zużywanej wody. Podczas uruchomienia spłuczki zużywana 

jest woda wyłącznie ze zbiornika, co nie generu-
je strat wody płynącej bezpośrednio z instala-
cji.	Zawór	ma	certyfikat	NF	i	klasę	akustyczną	1.
SmartFlush to system, w który można wyposażyć 
każdy zbiornik spłukujący z serii ProSys™. Funk-
cjonuje on na zasadzie dozownika środka czysto-
ści podawanego przy każdym spłukiwaniu toa-
lety.	Zbiornik	spłukujący	może	być	wyposażony	 
w dozownik płynnego detergentu, który przy każ-
dym uruchomieniu przycisku dostarcza odpo-
wiednią ilość środka dezynfekującego do wody 
spłukującej toaletę.
System SmartForce dostępny jest z płytkami spłu-
kującymi Symfo™ i Altes™, w których spłukiwanie 
uruchamiane jest bezdotykowo. Innowacyjnym 
rozwiązaniem jest też to, że płytka spłukująca 
nie musi być zasilana z sieci, ani też z wymagają-
cej wymiany baterii. Energia potrzebna do pracy 
przycisku spłukującego czerpana jest wyłącznie 
z mocy przepływającej wody.
Produkty dostępne w gamie ProSys™ to: stelaże pod-
tynkowe oraz zbiorniki do wC o różnych wymiarach 
i opcjach montażu: ramy do bidetów oraz pisuarów, 
ramy	do	akcesoriów	(wyposażenie	specjalne),	ramy	
do umywalek oraz gama przycisków i płytek spłu-
kujących w szerokim wyborze kolorów, kształtów, 
funkcji oraz materiałów, z których są wykonane. 

IdeaL STandaRd

gazowy, PRzePływowy 
PoDgrzewaCz woDy 
oPalia

OPALIA to podgrzewacz ciepłej 
wody użytkowej nowej genera-
cji z zapłonem elektronicznym. 
Konstrukcja urządzenia spełnia 
wymagania Dyrektywy Ecode-
signe obowiązujące od 26 wrze-
śnia 2018 roku. Charakteryzuje się 
niską emisją tlenków azotu dzię-
ki zastosowanemu w konstrukcji 
palnikowi chłodzonemu wodą.
Jest doskonałym rozwiązaniem 
zarówno do mieszkań i domów, 
jak też np. do domków letnisko-
wych. OPALIA może obsłużyć kil-
ka punktów poboru ciepłej wody.
wiszący podgrzewacz o mocy 9,8-19,5 kw zapewnia:
•	wydatek	ciepłej	wody	na	poziomie	do	11	l/min,
•	dobrą	współpracę	z	bateriami	mieszającymi,
•	płynny	zapłon	po	wykryciu	poboru	wody,
•	krótki	czas	oczekiwania	na	dogrzanie	wody	do	zadanej	tem-
peratury,
•	cichą	i	stabilną	pracę	nawet	przy	niewielkim	przepływie	
wody	(od	2,3	l/min).	Wymaga	niewielkiego	spadku	ciśnie-
nia	wody	potrzebnego	do	uruchomienia	podgrzewacza	–	
od 0,25 bar. Jest to ważny atut szczególnie w przypadku sta-
rej i zużytej sieci wodociągowej. Użytkownicy docenią także 
płynny start urządzenia po wykryciu przepływu wody oraz 
szybkie dogrzanie wody do zadanej temperatury.
Podgrzewacz ma szereg zabezpieczeń: czujnik zaniku cią-
gu kominowego, zabezpieczający przed wypływem spalin 
do pomieszczenia; czujnik chroniący wymiennik przed prze-
grzaniem; układ kontroli obecności płomienia na palniku. 
w przypadku wykrycia problemów, zabezpieczenia te po-
wodują odcięcie dopływu gazu do palnika podgrzewacza.
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de dietRich – Kotły mcR3 eVo

Udoskonalona	seria	MCR3	evo	oparta	na	sprawdzonym	wymienniku	AL-Si	jest	wyjątkowo	odporna	
na osadzanie się kamienia kotłowego, dzięki czemu zapewnia długi okres jej bezawaryjnego użyt-
kowania. Bardzo prosta w obsłudze regulacja za pomocą uaktualnionej konsoli sterowniczej z wy-
świetlaczem pozwala użytkownikowi samodzielnie programować podstawowe parametry pracy 
urządzenia, a także na bieżąco sprawdzać jego pracę. Inteligentny system informuje właściciela 
o stanie technicznym oraz pracy kotła, pokazując na ekranie odpowiednie komunikaty. Dodatko-
wo, nowoczesna konstrukcja pozwala również na zdalne sterowanie za pomocą termostatu Smart 
TC z możliwością zdalnego nadzoru za pośrednictwem darmowej aplikacji na urządzenia mobilne.
Nową	serię	powiększono	o	wersję	kotła	jednofunkcyjnego	niższej	mocy	MCR3	evo	15T	oraz	zmo-
dernizowany	model	kotła	35kW	MCR3	evo	35T.	Cała	linia	ma	unikalną	8-letnią	gwarancję	na	wy-
miennik ciepła. To kompaktowe i oszczędne rozwiązanie do domów nowych i modernizowanych, 
dopasowane do potrzeb klientów. Innowacyjna technologia sprawia, że ogrzanie pomieszczeń, jak 
i ciepłej wody, jest jeszcze prostsze i bardziej ekonomiczne. 
Najnowsza	seria	kotłów	MCR3	evo	objęta	jest	systemem	premii	za	montaż	zgodnie	z	trwającą	od	
2	września	br.	promocją.	Instalatorzy	posiadający	autoryzację	do	uruchomień	kotłów	MCR3	PLUS	
uzyskają automatycznie uprawnie-
nia do uruchamiania nowego typo-
szeregu	MCR3	evo.	
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