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Schiedel – poSzerzenie  
palety produktowej

Z dniem 2 stycznia 2020 roku firma Schiedel uzu-
pełniła dotychczasową ofertę o obszar związa-
ny z produkcją oraz dystrybucją kominów stalo-
wych Schiedel Metaloterm.

Szkolenia caleffi poland 2020

Jak co roku Caleffi zaprasza do sali szkolenio-
wej w siedzibie firmy w Krakowie, gdzie doradcy 
techniczni firmy z wykorzystaniem najnowszych 
technik będą prowadzić prezentacje oraz szkole-
nia z zakresu właściwości użytkowych oraz moż-
liwości stosowania produktów Caleffi w instala-
cjach grzewczych oraz wody użytkowej.
w proponowanych tematach szkoleń na bieżący 
rok znajduje się omówienie zagadnień związanych 
z: sposobami usuwania zagrożeń i problemów 
występujących w instalacjach c.o., równoważe-
niem hydraulicznym instalacji, stosowaniem pro-
duktów Caleffi przeznaczonych 
do instalacji wody użytkowej,  
w tym m.in. regulatorów ciśnie-
nia wody i zaworów mieszają-
cych. wszystko to, w oparciu 
o systemy, kompleksowe roz-
wiązania i produkty wytwarza-
ne przez firmę Caleffi Hydronic 
Solutions. Organizator dokła-
da starań, aby formuła prezen-
tacji technicznych prowadzona 
przez ekspertów, wzbogaco-
na materiałami informacyjny-
mi oraz indywidualnym doradz-
twem, umożliwiła zapoznanie 
się z bogatą linią produktów fir-

my Caleffi. Szkolenia nastawione są na przekaza-
nie możliwie największej ilości informacji i wie-
dzy praktycznej przydatnej w codziennej pracy 
projektanta czy instalatora. 
Podobnie jak w latach poprzednich, przewidzia-
na jest atrakcja dla uczestników szkolenia, w po-
staci czynnego udziału w zabawie na certyfiko-
wanym, najnowocześniejszym torze gokartowym 
w Polsce. Najszybszą „trójkę” firma zaprosi wraz 
z osobami towarzyszącymi na wyjazd na wyścig 
w ramach cyklu Formuła 1 na torze w Monza we 
włoszech - 6 września 2020 r., połączony z możli-
wością zwiedzania zakładów produkcyjnych oraz 
badawczo-rozwojowych Caleffi SPA we włoszech.

ceny energii w polSce jednymi  
z najwyższych w EuropiE

Ceny energii w Polsce są jednymi z najwyższych 
w Europie, a także najwyższe w porównaniu z są-
siednimi krajami uprzemysłowionymi - wynika  
z analizy Ministerstwa Rozwoju przygotowanej 
na posiedzenie Senatu.
Z analizy wynika, że ceny na polskim rynku znaczą-
co odbiegają zarówno pod względem poziomu, jak 
i trendu, w jakim porusza się średnia cena energii 

elektrycznej u naszych bezpośrednich sąsiadów.
Średnio w latach 2015-2019 ceny energii w Pol-
sce były o 19 proc. wyższe niż w Niemczech,  
20 proc. Czech, 16 proc. Słowacji oraz 7 proc.  
w stosunku do Rumunii. Resort podał, że na te róż-
nice składają się dodatkowo opłaty o charakterze 
regulacyjnym, takie jak mocowa, czy jakościowa.
MR ocenia, że przekłada się to negatywnie na 
polskie hutnictwo, gdzie 40 proc. kosztów prze-
tworzenia stanowią koszty energii. 
(PAP Biznes)

nowy internetowy wizerunek VtS

Firma VTS zyskała nowe narzędzie do nowoczesnej, 
sprawnej i intuicyjnej komunikacji. Uruchomienie 
nowej strony www, mające miejsce w grudniu 2019, 
stanowi zwieńczenie procesu rebrandingu, który 
zachodzi w Grupie przez ostatnie lata.
Nowa strona internetowa zachowuje wszystkie 
dotychczasowe atrybuty rzetelnego przekazu, 
zyskując jednocześnie większą przejrzystość, 

czytelność i łatwiejszą, bardziej intuicyjną nawi-
gację, stworzoną w oparciu o najlepsze standar-
dy User Experience. Budując założenia do nowej 
strony, firma postawiła na przekaz ponadcza-
sowy, jednocześnie mocno osadzony w warto-
ściach, które pozostają niezmienne. - Postawili-
śmy na prostotę i intuicyjność, zgodną z koncepcją 
marki, odzwierciedlającą jej osobowość i jedną  
z kluczowych wartości firmy - excellence in simplicity 
– mówi Katarzyna Ptaszyńska, manager e-depar-

tamentu VTS. - Przez ostat-
nie 30 lat konsekwentnie 
rozwijamy nasze urządze-
nia, wychodząc naprzeciw 
zmieniającym się oczeki-
waniom naszych klientów 
i wykorzystując najnowsze 
dostępne narzędzia i tech-
nologie. Teraz wyruszamy 
w nową podróż, aby odpo-
wiedzieć na ich zmieniają-
ce się potrzeby w zakresie 
komunikacji. Zmieniamy się 
dziś, by sprostać wyzwa-
niom jutra. – dodaje Han-
na Siek, CEO VTS. 
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ElEktra GazElą BiznEsu

Elektra po raz kolejny została wyróżniona tytu-
łem Gazeli Biznesu, potwierdzając swoją pozycję 
w gronie najdynamiczniej rozwijających się firm 
w Polsce. Gazele Biznesu to najpopularniejsze  
i najstarsze zestawienie rozwijających się małych 
i średnich firm. Projekt realizowany jest przez 
dzienniki ekonomiczne należące do grupy wy-

dawniczej Bonnier. w każdej edycji rankingu ba-
dane są wyniki firmy za pełne trzy poprzednie 
lata. w bieżącej edycji weryfikowane były wyni-
ki osiągnięte w okresie 2016, 2017 i 2018.
 O tytuł Gazeli Biznesu 2019 może ubiegać się fir-
ma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:
• rozpoczęła działalność przed rokiem 2016 i pro-
wadzi ją nieprzerwanie do dziś,
• w roku bazowym 2016 przychody ze sprzeda-

ży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 
mln złotych,
• w latach 2016-2018 z roku na rok odnotowywa-
ła wzrost przychodów ze sprzedaży,
• w latach 2016-2018 ani razu nie odnotowała 
straty,
• umożliwiła analizę swoich wyników finansowych 
przynajmniej z trzech badanych lat.
Gazela Biznesu jest znakiem rozpoznawczym 

firm dobrze zarządzanych, uczciwych oraz cie-
szących się dobrą kondycją finansową.

Szkolenia techniczne z pomp 
ciEpła niBE

Firma NIBE-BIAwAR opublikowała harmono-
gram regionalnych szkoleń produktowych  
z pomp ciepła NIBE na rok 2020. Kompleksowe 
szkolenia techniczne kierowane są do wszyst-
kich zainteresowanych inwestycją w rozwój 
własnej firmy chcących poszerzyć swoją dzia-
łalność i wiedzę w zakresie doboru i instalacji 
pomp ciepła NIBE. Szkolenia przeznaczone są 
dla instalatorów, monterów, projektantów, ser-
wisantów, zainteresowanych doborem, monta-
żem i/lub projektowaniem instalacji z wykorzy-
staniem pomp ciepła NIBE.
Harmonogram szkoleń NIBE obejmuje 18 termi-
nów szkoleń technicznych oraz 1 termin szkole-
nia dla projektantów. 

Dostępne terminy jednodniowych szkoleń tech-
nicznych z pomp ciepła typu powietrze/woda: 
• 10 luty, Mszczonów, woj. mazowieckie
• 13 luty, Łódź, woj. łódzkie
• 10 marzec, Białystok, woj. podlaskie
• 12 marzec, Wrocław, woj. dolnośląskie
• 12 marzec, Kielce, woj. świętokrzyskie
• 19 marzec, Szczyrk, woj. śląskie
• 2 kwiecień., Łódź, woj. łódzkie

• 2 kwiecień, Kraków, woj. małopolskie
• 3 kwiecień, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
• 16 kwiecień, Wrocław, woj. dolnośląskie
• 8 czerwiec, Mszczonów, woj. mazowieckie
• 10 wrzesień, Rzeszów, woj. podkarpackie
• 8 październik, Kielce, woj. świętokrzyskie
• 8 październik, Szczyrk, woj. śląskie
Dostępne terminy dwudniowych regionalnych 
szkoleń produktowych z gruntowych i powietrz-
nych pomp ciepła:
• 11-12 maja, Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
• 19-20 maja, Szczyrk, woj. śląskie
• 21-22 maja, Kraków, woj. małopolskie
Termin szkolenia dla projektantów: 
• 24 kwiecień, Białystok, woj. podlaskie

Zakres szkoleń obejmuje m.in. budowę i zasadę 
działania pomp ciepła, rodzaje dolnych źródeł, 
zasady i wytyczne ich doboru oraz wymiarowa-
nia, system sterowania pomp ciepła NIBE, ofer-
tę i budowę systemowych rozwiązań komfortu 
cieplnego NIBE (np. systemy fotowoltaiczne, re-
kuperatory), zasady doboru pomp ciepła NIBE 
za pomocą programu komputerowego NIBE DIM 
oraz wiele innych informacji o wymiarze nie tyl-
ko teoretycznym, ale też praktycznym.
więcej informacji na temat szkoleń na: 
www.nibe.pl.

juBilEusz pracowników firmy 
jeremiaS

Piątek 13. nie musi być wcale pechowy. wręcz 
przeciwnie. 13 grudnia 2019 jubileusz pracy  
w firmie Jeremias obchodziło 17 osób. Dziesięcio-
ro z nich mogło pochwalić się, aż 20-letnim sta-
żem pracy. Jubileusz 10-, 15-, i 20-lecia święto-

wały panie i panowie z różnych działów, należą 
do nich: pracownicy produkcyjni, technolodzy, 
magazynierzy, specjaliści techniczni oraz kierow-
nicy różnych obszarów administracji. 
wszystkie zaproszone osoby otrzymały nagro-
dy pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy, któ-
re wręczył wiceprezes zarządu Jeremias Janusz 
Borzych.

http://www.instalreporter.pl


401/20 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

DE DiEtrich wspiEra woŚp

Już po raz 28. w całej Polsce zagrała wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. Zebrane pieniądze 
zostaną przekazane na zakup najnowocześniej-
szych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzie-
ci. w tym roku wOŚP skupiła się przede wszyst-
kim na takich dziedzinach medycyny dziecięcej 
jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia i neurochi-
rurgia. w trosce o bezpieczeństwo i skutecz-
ność zabiegów małych pacjentów potrzebne są 
najnowocześniejsze i bardzo drogie urządzenia 
medyczne. Zazwyczaj zebrane środki są prze-
kazywane na niezbędne wyposażenie sali ope-
racyjnej, oddziału intensywnej terapii czy zakła-
du diagnostyki obrazowej. Do najważniejszych 
sprzętów należą m.in.: lampy operacyjne, stoły 
operacyjne, aparaty RTG z ramieniem oraz ze-
stawy endoskopowe. 
Oprócz przekazywania pieniędzy do specjalnych 
puszek podczas wielkiego Finału – 12 stycznia, 
pomagać można było również biorąc udział w 
wyjątkowych licytacjach. 
Dodatkowo wiele firm dołącza się do tej wspania-

łej inicjatywy. Tak jak w ostatnich latach spółka 
BDR Thermea Poland dołączyła do wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy i na aukcję przeka-
zała 2-funkcyjny, kondensacyjny kocioł gazowy 
Lumea MPX 20/24MI. Całkowity dochód z aukcji 
przekazany zostanie dla Fundacji na zakup sprzę-
tu medycznego i diagnostycznego dla dzieci.

perfexim – laur konSumenta 2020 
i 2019 oraz odkrycie roku 2018

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe PERFEXIM LTD Sp. z o.o. sp.k. zo-
stało wyróżnione w ogólnopolskim plebiscy-
cie oceniającym popularność marki i jakość 
produktów oraz świadczonych usług w świa-
domości polskich konsumentów, a tym sa-
mym zdobyło tytuł ZŁOTY LAUR KONSUMEN-
TA 2019 i ZŁOTY LAUR KONSUMENTA 2020  
w kategorii Producent i importer branży in-
stalacyjno-grzewczej, łazienkowej i sanitar-

nej oraz LAUR KONSUMENTA - ODKRYCIE 2018  
w kategorii Polska jakość branży budowlanej. 

rząD chcE powołać pEłnomocnika 
dS. oze w i kw. 2020

Rada Ministrów zamierza przyjąć w I kw. 2020 r. 
projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia 
pełnomocnika rządu do spraw odnawialnych źró-
deł energii (OZE) - podano w wykazie prac legi-
slacyjnych rządu.
Powołanie pełnomocnika ds. OZE zapowiedział 
w listopadowym expose premier Mateusz Mo-
rawiecki. Decyzja ma na celu poprawę koordy-
nacji działań w obszarze rozwoju odnawialnych 
źródeł energii na poziomie struktur rządowych, 
a tym samym przyspieszenie działań w przed-
miotowym obszarze.
w projekcie wskazano, jak wynika z wykazu prac 
rządu, iż do zadań pełnomocnika ds. OZE nale-
żeć będzie:
1) koordynacja działań mających na celu:
a) rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, w szczególności morskiej energetyki wia-
trowej, biogazu rolniczego w instalacjach odna-
wialnego źródła energii, biopłynów, biokomponen-
tów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych  
w transporcie oraz paliw alternatywnych,
b) rozwój elektromobilności i magazynowania 
energii,
c) poprawę efektywności energetycznej;
2) opracowywanie propozycji działań prowadzą-

cych do realizacji celów w zakresie udziału ener-
gii i paliw z odnawialnych źródeł energii zużytych, 
w sektorach energii elektrycznej, ciepła lub chło-
du oraz transportu, a także wykorzystania zaso-
bów geotermalnych;
3) identyfikowanie i analizowanie istniejących ba-
rier ograniczających rozwój wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii i przedstawianie propo-
zycji ich zniesienia;
4) opracowywanie mechanizmów oraz kierun-
ków rozwoju wykorzystania poszczególnych ro-
dzajów odnawialnych źródeł energii, w tym na 
potrzeby transportu niskoemisyjnego oraz elek-
tromobilności, realizujących zamierzenia i pla-
ny określone w polityce energetycznej państwa;
5) analizowanie kierunków rozwoju i podejmo-
wanie działań w obszarze wykorzystania wyso-
kotemperaturowych reaktorów;
6) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu 
popularyzację wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, energetyki rozproszonej, prosumenckiej, 
klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych;
7) wydawanie, w porozumieniu z Ministrem Klima-
tu, rekomendacji organom administracji rządo-
wej oraz przekazywanie wniosków i opinii instytu-
cjom i podmiotom zaangażowanym w realizację 
projektów i przedsięwzięć wykorzystujących od-
nawialne źródła energii;
8) opiniowanie projektów dokumentów rządo-
wych, w tym projektów aktów prawnych, mają-
cych znaczenie dla kształtowania polityki pań-
stwa w zakresie odnawialnych źródeł energii, 
przygotowywanych przez organy administracji 
rządowej.
w ocenie projektodawcy jedynie szerokie okre-
ślenie zadań Pełnomocnika może przynieść za-
kładane i oczekiwane rezultaty, przyczyniając 
się tym samym do zwiększenia dynamiki rozwo-
ju OZE w Polsce. 
(PAP Biznes)

Fot. Viessmann
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forum diagnoStyki Sieci 
ciEpłowniczych 2020 

Konferencja adresowana jest do właścicieli i ope-
ratorów sieci ciepłowniczych, producentów sys-
temów preizolowanych i osprzętu, producentów 
sprzętu pomiarowego do diagnostyki sieci cie-
płowniczych, firm wykonawczych oraz serwi-
sowych z branży ciepłociągów preizolowanych 
Forum DSC 2020 to nowy projekt dla diagno-
styki sieci ciepłowniczych o szerokim zakresie 

tematycznym, uwzględniający monitorowanie  
i lokalizację uszkodzeń sieci preizolowanych, lo-
kalizowanie awarii na tradycyjnych sieciach ka-
nałowych oraz wykorzystanie termografii w cie-
płownictwie.
Jest to doskonała okazja do wymiany doświad-
czeń, zapoznania się z najnowszymi rozwiązania-
mi technologicznymi i sprzętem pomiarowym. 
Nowe Forum DSC 2020 oparte jest o dyskusje 
panelowe z kilku wybranych tematów poprze-
dzone merytorycznym wprowadzeniem przez 
zaproszonego eksperta. Obradom towarzyszy 
wystawa sprzętu i prezentacja nowych rozwią-
zań technologicznych. Konferencja ta ma ambicję 
wpisania się na stałe do kalendarza prestiżowych 
spotkań profesjonalistów z branży ciepłowniczej. 
Organizatorom zależy, aby na spotkania diagno-
stów ciepłownictwa przyjeżdżali co roku zarów-
no doświadczeni pasjonaci swojej pracy zawo-
dowej z branży, jak i początkujący adepci tego 
trudnego zawodu chcący poznać jego tajniki  
i na dobre zarazić się tą pasją. Zależy im także, 
aby wśród uczestników konferencji obecni byli 
przedstawiciele różnych środowisk z branży – 
pracownicy przedsiębiorstw ciepłowniczych, 
firm serwisowych i wykonawczych dla ciepłow-
nictwa, przedstawiciele producentów elemen-
tów preizolowanych i producentów sprzętu dia-
gnostycznego oraz wszystkich, którym idea tej 
konferencji jest bliska. 

Organizator konferencji:
TESTERON Consulting kierowana przez Jerzego 
Kozłowskiego. 
Termin konferencji: 2-4 marca 2020 r. 
Miejsce organizacji konferencji: Hotel Grand Roy-
al w Poznaniu, ul. Głogowska 358a (dawniej Twar-
dowski).
Szczegółowe informacje:
www.testeron.pl/konferencje 

7% EuropEjczyków niE stać  
na oGrzEwaniE miEszkań

7% mieszkańców krajów Unii Europejskiej nie 
stać na wystarczające ogrzanie mieszkań – wy-
nika z badania przeprowadzonego na zlecenie 
Komisji Europejskiej. 
Najgorsza sytuacja pod tym względem panuje 
w Bułgarii, a najlepsza w Austrii.
Jak wynika z unijnego raportu, średnio jednego 
na 11 mieszkańców wspólnoty nie stać na to, 
żeby w wystarczającym stopniu ogrzać mieszka-
nie. Największe problemy w tym zakresie mają 
Bułgaria i Litwa – niemal co trzeci Bułgar (34%)  
i Litwin (28%) skarżą się na brak ogrzewania. Zim-
no jest też w domach w Grecji (23%), na Cyprze 
(22%), w Portugalii (19%) i we włoszech (14%).
Dla porównania, problemów w tym zakresie nie 
mają mieszkańcy Austrii, Finlandii, Luksembur-
ga, Niderlandów, Szwecji i Estonii. Tu jedynie 2% 
obywateli narzeka na to, że nie są w stanie od-
powiednio ogrzać swoich domów.
Ten raport pokazuje, że wciąż istnieje duża roz-
bieżność pomiędzy krajami członkowskimi, je-
śli chodzi o możliwość zapewnienia ciepła  

w domach i mieszkaniach – komentują unijni eks-
perci. Ale zaznaczają też, że sytuacja powoli się 
poprawia – jeszcze w 2012 r. odsetek mieszkań-
ców wspólnoty, których nie było stać na ogrzanie 
domu wynosił 11%. Liczba ta z roku na rok spada.
Tzw. europejskie badanie warunków życia ludno-
ści (EU-SILC) przeprowadzone zostało w 2018 r. 
przez Eurostat na zlecenie Komisji Europejskiej. 
EU-SILC jest stosowane w celu monitorowania 
polityki społecznej w UE.
Z unijnych statystyk wynika, że w 2018 r. na ogrze-
wanie nie było stać 5% Polaków.
(PAP)
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GinlonG solis wyróżniony przEz 
pEkińskiE cEntrum cErtyfikacji

Ginlong Solis – jako pierwszy chiński producent 
falowników fotowoltaicznych został wyróżniony 
najwyższym ratingiem wydanym przez Pekińskie 
Centrum Certyfikacji.
Pięciogwiazdkowy rating obejmuje zakres ob-
sługi posprzedażowej. Zachowując wysoką ja-
kość obsługi klienta, Ginlong Solis obniżył czas 
odpowiedzi w ramach obsługi posprzedażowej 
do 2 minut, a z kolei średni czas przyjazdu po-

mocy technicznej i rozwią-
zania zgłoszonego proble-
mu to mniej niż 24 godziny.
Ponadto otrzymany certy-
fikat to gwarancja wiary-
godności, bankowalności, 
jak również uznanie ze stro-
ny klientów wysokiej jakości 
obsługi. Falowniki Solis znajdą Państwo również 
w instalacja fotowoltaicznych Hewalex. Co war-
to podkreślić, inwertery Solis objęte są 10-letnią, 
bezpłatną gwarancją producenta. 

http://www.instalreporter.pl
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Rozwiązanie kRzyżówek z numeRu 
12/2019 instalRepoRteRa 

krzyżówka z firmą kessel  
hasło: zasuwa buRzowa staufix

nagrody otrzymują:
agata zięta – ręcznik

Ryszard widuch – polar i metrówkę
żaneta Ciempka – termos i czapkę  

z daszkiem

krzyżówka z marką purmo  
hasło: puRmo GRoup  

liDeR bRanży GRzewCzej
nagrody otrzymują:

paweł klajmon – kosmetyczkę
julita Grzesiak – parasolkę

Dawid Golec – głośnik bluetooth

krzyżówka z firmą Viessmann 
hasło: Viessmann Czysta moC

zestawy (skórzana aktówka-biwuar, 
kubek termiczny 330 ml, torba 
bawełniana, mydełko stalowe) 

otrzymują:
Daniel toczyłowski

zbigniew Gawłowski
szczepan kobierski 

wilo zaprasza na BEzpłatnE 
warSztaty wilo tour 2020

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:
• Jak prawidłowo zwymiarować i ustawić ciśnie-
nie statyczne i dynamiczne?
• Co jest powodem i w jaki sposób zaradzić gło-
śnej pracy instalacji?
• Ile można zarobić na wymianie starej pompy na 
nową?
• Jakie znaczenie dla instalacji ma jakość czynni-
ka grzewczego?
Zapisy

warsztaty w godzinach 8.00-11.00 w najbliższym 
czasie odbędą się w:

04.02 Łomża Hotel Retro
05.02 Suwałki Hotel Velvet
06.02 Ełk Hotel Rydzewski
07.02 Olsztyn Hotel Tiffi Boutique
11.02 Iława Grand Hotel Tiffi
12.02 Wejherowo Hotel Olimp
13.02 Chojnice Hotel Notera
14.02 Grudziądz Hotel Ibis Styles
18.02 Wieliczka Hotel Lenart
19.02 Nowy Sącz Hotel Ibis Styles
20.02 Zakopane Hotel Nosalowy Dwór
21.02 Bielsko-Biała Hotel na Błoniach
03.03 Leszno Hotel Akwawit
04.03 Kalisz Hotel Lazur
05.03 Sieradz Hotel Wróblewscy
06.03 Bełchatów Hotel Sport
10.03 Ciechanów Hotel Atena
11.03 Płock Hotel Czardasz
12.03 Warszawa Hotel Partner
13.03 Lesznowola Wilo Polska
17.03 Przemyśl Hotel Gloria
18.03 Jasło Hotel Zajazd pod Skałą
19.03 Busko Zdrój Hotel Słoneczny Zdrój
20.03 Częstochowa Hotel Constancja

konkurS port pc dla firm 
inStalacyjnych 

Dynamiczny rozwój rynku pomp ciepła i syste-
mów fotowoltaicznych w budownictwie miesz-
kaniowym w Polsce przyczynia się do szybkiego 
wzrostu zainteresowania tą technologią. Dzisiej-
sze rozwiązania, w których stosuje się pompy cie-
pła, charakteryzują się dużą innowacyjnością, 
wciąż prowadzone są badania i prace nad wzro-
stem ich efektywności energetycznej. obserwu-
jąc ten trend, polska organizacja Rozwoju 
technologii pomp Ciepła (poRt pC) postano-
wiła ogłosić konkurs dla firm instalacyjnych 
na najlepszy przykład rozwiązania w ramach 
akcji społecznej „Dom bez Rachunków”.
Celem Konkursu jest popularyzowanie tematyki 
pomp ciepła, fotowoltaiki oraz systemów wen-
tylacyjnych z odzyskiem ciepła w budownictwie 
jednorodzinnym, inspirowanie architektów i pro-
jektantów do stosowania tego typu rozwiązań, 
rozwoju prac naukowo-badawczych związanych 
z tą tematyką, powielanie istniejących, sprawdzo-
nych w praktyce instalacji, a przez to zwiększanie 
ilości rzeczywistych aplikacji pomp ciepła w tym 
sektorze, których skutkiem będzie wzrost udzia-
łu OZE oraz poprawa jakości powietrza w Polsce.
Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty opi-
sujące przykłady domów jednorodzinnych  

i osiedli domów jednorodzinnych, które wy-
posażone są w pompę ciepła, instalację foto-
woltaiczną oraz wentylację z odzyskiem ciepła  
i oddane do użytkowania na terenie Polski przy-
najmniej rok przed ogłoszeniem konkursu.
Do aplikowania organizator zachęca przede 
wszystkim firmy wykonawcze, ale również in-
westorów, producentów i inne osoby, które mają 
wiedzę i zgodę na publikację zdjęć i danych do-
tyczących ciekawych projektów.
Zgłoszenia konkursowe przygotowane zgodnie ze 
wzorem zgłoszenia konkursowego oraz formula-
rzem zgody i oświadczenia, mogą być przesyła-
ne do 14 lutego 2020 r. wyłącznie na adres ma-
ilowy: biuro@portpc.pl.
Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja w ter-
minie do 20 lutego 2020 r., wybierając co naj-
mniej 3 najlepsze projekty, biorąc pod uwagę 
przede wszystkim przesłanki merytoryczne (np. 
Efektywność), efekty środowiskowe (np. udział 
OZE, energooszczędność, wielkość redukcji CO2) 
i ekonomiczne (np. okres zwrotu, mechanizm fi-
nansowania), jak również pomysłowość i wielo-
funkcyjność aplikacji pomp ciepła oraz wszech-
stronność i możliwość powielania rozwiązań.
Prezentacja projektów odbędzie się podczas 
uroczystej gali wręczenia nagród, planowanej  
w dniu 27 lutego 2020 r. na Viii kongresie poRt 
pC „nowe standardy w technice grzewczej 
budynków” w ramach targów ENEX w Kiel-
cach. Głównym tematem VIII Kongresu POR-
TPC będzie efektywna elektryfikacja ogrzewania 
jako główny kierunek neutralności klimatycznej 
ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Unii Europejskiej  
(www.portpc.pl/kongres).
Regulamin wraz ze wzorem zgłoszenia konkur-
sowego zamieszczony jest na stronie interne-
towej Organizatora Konkursu http://bit.ly/kon-
kursdbr2020 
Źródło: PORT PC
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forum wentylacja  
Salon klimatyzacja 2020 

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Techni-
ki wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej FO-
RUM wENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA odbę-
dzie się 3-4 marca 2020, już po raz drugi w Centrum 
Targowo-Kongresowym GLOBAL EXPO w warsza-
wie, przy ulicy Modlińskiej 6D. Targi połączone są  
z dwudniowym cyklem merytorycznych seminariów.
Już ponad 130 firm zadeklarowało uczestnictwo 
jako wystawca w Forum w warszawie. Po raz 18. 
udział w targach wezmą Aereco wentylacja, Al-
nor Systemy wentylacji, Darco, Uniwersal i Ven-
ture Industries. Sprawdź listę wystawców

akaDEmia linDaB – zapisy  
na wiosEnną EDycję szkolEń

Firma Lindab zaprasza do wzięcia udziału w wio-
sennej edycji szkoleń w ramach Akademii Lindab.
Ofertę kieruje do wszystkich osób, które zainte-
resowane są zdobyciem fachowej wiedzy i prak-
tycznych umiejętności z zakresu wentylacji i kli-
matyzacji, a zwłaszcza:
• instalatorów, pracowników firm wykonawczych 
oraz osób chcących zdobyć nowe umiejętności: 
szkolenia praktyczne z zakresu montaży odbę-
dą się w siedzibie firmy Lindab w wieruchowie,
• projektantów i pracowników biur projektowych: 

szkolenia merytoryczne odbędą się w Krakowie, 
Szczecinie oraz w siedzibie Lindab w wieruchowie
Terminarz szkoleń Akademii Lindab:
→ Akademia Wentylacji Lindab – 13 lutego
→ Praktyczny montaż i serwis klimatyzatorów TCL 
– 20 lutego
→ Seminarium szkoleniowe dla projektantów  
w Krakowie – 26 marca
→ Seminarium szkoleniowe dla projektantów  
w Szczecinie – 23 kwietnia
→ Praktyczny montaż systemów wentylacyjnych 
Lindab i central SALDA – 7 maja
Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowe informacje: www.szkolenia-lindab.pl

pranDElli: GazElE BiznEsu 2019

Prandelli po raz kolejny w prestiżowym gronie 
laureatów rankingu Gazele Biznesu.
Ranking stanowi zestawienie najbardziej dyna-
micznych firm z sektora MŚP. wyróżnienie od-
zwierciedla dobrą reputację oraz kondycję finan-

sową firm, które dzięki dynamicznemu rozwojowi 
doskonale dają sobie radę nawet wśród znacz-
nie większych konkurentów.
Czytelne i niezmienne od lat kryteria sprawiają, że 
ranking jest wiarygodny – udział w nim jest bez-
płatny, a o przyznaniu tytułu nie decyduje żad-
ne jury, lecz wyniki finansowe z ostatnich 3 lat.

Vaillant – ecocomfort 
przEDłużona Gwarancja

ecoCOMFORT to program przedłużonej gwaran-
cji (24-miesięcznej) o dodatkowe 3 lata od Vail-
lant na kotły kondensacyjne. wydłużoną gwa-
rancją objęte są kotły marki Vaillant do 37 kw 
zakupione za pośrednictwem Autoryzowanych 
Firm Partnerskich.
wariant ecoCOMFORT dopasowany do potrzeb:

• ecoCOMFORT – obejmuje samo urządzenie
• ecoCOMFORT SYSTEM – obejmuje urządzenie 
wraz z osprzętem (np. regulator, zasobnik c.w.u., 
zestaw pompowy)
Czas obowiązywania przedłużonej gwarancji 
ecoCOMFORT:
• 1 rok (możliwość maksymalnie 3-krotnego wy-
boru tego wariantu)
• 3 lata (możliwość jednorazowego wyboru)
Więcej 

http://www.instalreporter.pl
http://www.forumwentylacja.pl/wystawcy
https://www.szkolenia-lindab.pl/akademia-wentylacji-lindab.html
https://www.szkolenia-lindab.pl/praktyczny-montaz-i-serwis-klimatyzatorow-tcl.html
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przeprowadziło inwentaryzacji źródeł grzewczych.
– Tak wolne tempo likwidacji najbardziej zanie-
czyszczających źródeł ciepła wskazuje iż, poza 
nielicznymi wyjątkami, walka ze smogiem nie jest 
priorytetem dla władz gminnych – mówi Andrzej 
Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego. Jako 
pozytywny przykład podaje Kraków, w którym 
od 1 września 2019 r. funkcjonuje całkowity za-
kaz palenia węglem oraz drewnem i gdzie do tej 
pory zlikwidowano już ponad 14 tysięcy palenisk.
Niestety rządowy program Czyste Powietrze, któ-
ry miał wspierać wymianę źródeł ciepła i termo-
modernizację domów jednorodzinnych, wciąż nie 
funkcjonuje jak należy i potrzebna jest jego reforma.  

Skomplikowane procedury oraz niewydolna 
sieć obsługi beneficjentów powodują, że ludzie 
miesiącami oczekują na rozpatrzenie wniosków  
w wojewódzkich funduszach ochrony środowi-
ska, które odpowiadają za przyznawanie dota-
cji. Jednocześnie wiele samorządów uznaje, że 
uruchomienie centralnego programu zwolniło je 
z obowiązku uczestniczenia w procesie likwidacji 
„kopciuchów”. Tak nie jest – mówi Guła – podkre-
ślając, że podstawowym warunkiem powodzenia 
programu Czyste Powietrze jest bliska współpra-
ca pomiędzy gminami a rządem. To właśnie gmi-
ny, które są znacznie bliżej beneficjentów niż Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska powinny 
uruchamiać punkty obsługi beneficjentów i za-
chęcać ludzi do wymiany „kopciuchów”, edukując  
i informując, że tego typu ogrzewanie będzie nie-
legalne po wejściu w życie uchwał antysmogo-
wych (na przykład w Małopolsce już w 2023 roku). 
Przypomnijmy, że uchwały antysmogowe zakazu-
jące użytkowania „kopciuchów” w przeciągu kil-
ku lat zostały przyjęte już w 11 województwach.
wśród problemów spowalniających wymianę pa-
lenisk węglowych Polski Alarm Smogowy wymie-
nia również brak programów przeznaczonych dla 
budynków wielorodzinnych. Choć nowelizowa-
na obecnie ustawa o wspieraniu termomoder-
nizacji i remontów przewiduje takie wsparcie to 
będzie ono ograniczone jedynie do budynków 
komunalnych. Często jednak paleniska węglo-
we wykorzystywane są w kamienicach będą-
cych albo w rękach prywatnych albo też w będą-
cych współwłasnością gminy i osób prywatnych.  
Zaproponowana ustawa praktycznie wyklucza 
możliwość dotowania likwidacji palenisk węglo-
wych w takich przypadkach. Polski Alarm Smogowy 
od dłuższego czasu apeluje do rządu o stworzenie 
instrumentów pozwalających na skuteczną walkę  
z niską emisją pochodzącą z ogrzewania budyn-
ków wielorodzinnych – przypomina Guła.

Spośród miast wojewódzkich w latach 2016-2018 
najwięcej kotłów na węgiel i drewno wymienio-
no w Krakowie – ponad 14 000, na drugim miej-
scu znalazł się wrocław z 5000 kotłów wymienio-
nych w ostatnich trzech latach, a na trzecim Łódź 
z zaledwie 2500 wymienionych palenisk na wę-
giel i drewno z szacowanych 100 000. Najmniej 
„kopciuchów” wymieniono natomiast w Zielo-
nej Górze – 75, Olsztynie – 69 i w Białymstoku – 
zaledwie 25! w ostatnich trzech latach w Krako-
wie i wrocławiu wymieniono więcej kotłów niż 
we wszystkich pozostałych miastach wojewódz-
kich. Obecne tempo wymiany w Łodzi wskazuje, 
że w tym mieście proces wymiany palenisk wę-

glowych skończy się za 120 lat. Również w war-
szawie wymiana „kopciuchów” idzie bardzo po-
woli, w analizowanych trzech latach wymieniono 
jedynie 750 palenisk z szacowanych 20 000.
Także w miastach z tzw. „Listy wHO” – a więc listy 
miejscowości o najbardziej zanieczyszczonym po-
wietrzu w całej Unii Europejskiej – likwidacja ko-
tłów idzie bardzo powoli. Spośród miejscowości 
poniżej 100 tys. mieszkańców najlepiej radzi so-
bie Sucha Beskidzka (753 zlikwidowane paleni-
ska węglowe), natomiast w Jarosławiu, Myszkowie  
i wągrowcu nie wymieniono ani jednego „kopciu-
cha”. Co więcej, wiele miejscowości nawet nie wie 
ile kotłów pozostało do wymiany, ponieważ nie 

Polski Alarm Smogowy zapytał najbardziej zanieczyszczone miejscowości w Polsce oraz miasta wojewódzkie 
o tempo likwidacji starych kotłów na węgiel i drewno, tzw. „kopciuchów” w ramach lokalnych programów 
dotacyjnych. Odpowiedzi nie pozostawiają złudzeń: jeśli obecne, bardzo powolne, tempo wymiany  
nie przyspieszy, to wymiana „kopciuchów” zakończy się za kilkadziesiąt lat.

likwidacja „kopciuchów” stoi w miejscu 
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Aby ułatwić dostęp do wymaganej dokumenta-
cji, wersje elektroniczne wszystkich dokumentów 
zostały zamieszczone na stronie www. viteco.pl 
w zakładce Produkty/Kotły pelletowe (pod opi-
sem każdego typu kotła).
Polecając klientom kotły Viteco, instalatorzy mogą 
być spokojni o środowisko naturalne oraz pewni, że 
postępują zgodnie z literą obowiązującego w tym 
względzie prawa i nie narażają swojej firmy na bar-
dzo dotkliwe konsekwencje, w tym kary pieniężne.
warto również wspomnieć o nowościach, jakie In-
stal-Konsorcjum zamierza wprowadzić wspólnie 
z producentem kotłów w roku 2020. Pierwszą  
i najważniejszą nowością będzie wprowadzenie 
nowego palnika typu M. Urządzenie to zastąpi do-
tychczasowy palnik typu H. Palniki typu M mają ru-
chomy ruszt, co znacząco ułatwia ich samooczysz-
czenie oraz zapalarkę o wydłużonej żywotności. 
Jak zapowiada producent, zmiana palników 
nie będzie skutkowała wzrostem cen kotłów.
Kolejną zapowiadaną zmianą będzie odświeżenie 

(unowocześnienie) wyglądu najbardziej popular-
nych kotłów EG PELLET MINI, a w dalszej perspek-
tywie MINI COMPACT. Kotły Viteco są rozpozna-
walne w branży m.in. dzięki swojej estetyce. Teraz,  
w ramach podążania tym tropem, producent nada 
atrakcyjniejszy wygląd kolejnemu kotłowi. Zmiana 
przewidziana jest na miesiąc marzec.

Co ważne, w omawianej nowelizacji ustalono 
definicję „wprowadzania do obrotu”. Brak tej de-
finicji pozwalał na sprowadzanie do Polski nie-

ekologicznych kotłów z innych państw UE, Turcji 
i państw EFTA (będących stroną umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym).
Producenci nieekologicznych kotłów nagminnie 
obchodzili przepisy i sprzedawali„kopciuchy” na 
polskim rynku. Kotły te, niezgodnie z prawdą, były 
oznaczane jako kotły na ciepłą wodę użytkową 
bądź kotły na biomasę niedrzewną. Stanowiły 
one wyjątki z ustawy, które nie podlegały zaka-
zowi sprzedaży. Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii powstrzymało te praktyki poprzez 
nowelizację rozporządzenia.
w konsekwencji podpisanej noweli kontrolerzy 
UOKiK rozpoczęli weryfikacje kotłów w punk-
tach sprzedaży. właściwe organy skrupulatnie 
sprawdzają wszelkie wymagane przepisami do-
kumenty. Kontrolerzy sprawdzają również in-
strukcje do kotłów, karty gwarancyjne, etykiety 
energetyczne i karty produktu. Również część 
hurtowni Instal-Konsorcjum zostało w ten sposób 
skontrolowanych i wszystkie kotły marki Viteco  
pomyślnie przeszły te kontrole.
w tym miejscu warto przypomnieć, że urządzenia 
marki Viteco mają certyfikaty 5. klasy emisji spa-
lin oraz spełniają jeszcze bardziej rygorystyczne 
normy Ekoprojektu. Parametry emisyjne kotłów 
Viteco zostały potwierdzone przez certyfikowa-
ne instytuty badawcze.

5 listopada 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą „Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw”. Nowela ta mówi 
m.in. o zakazie sprowadzania na polski rynek kotłów pozaklasowych 
tzw. kopciuchów oraz wprowadza kary za ich sprzedaż.

EkologicznE kotły VitEco
RobeRt Słot wińSki

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki

Masz kocioł na paliwo stałe?

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

Czy nie sądzisz, że te czynności 
dużo Cię kosztują?

Zastanawiałeś się czy może być 
lepiej, taniej i wygodniej?

Tak, może być! 
Rozwiązaniem jest 

pompa ciepła Viteco HPWT 3.0!

www.viteco.pl, sprzedaz@viteco.pl.

www.facebook.com/vitecoIK

Wyłączny dystr ybutor marki VITECO

www.ik.pl
www.hurtownieinstalacyjne.pl
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jest związane z tarciem lub całkowitym zablo-
kowaniem się ślimaka.

kolano palnika RetoRtoweGo 
oRaz RuRa poDajnika ślimakoweGo 

Podczas opalania groszkiem węglowym skorodo-
waniu lub wytarciu może ulec rura podajnika śli-
makowego lub nawet samo kolano retorty, które 
prawdopodobnie z czasem również trzeba będzie 
wymienić. wytarcie kolana palnika retortowego 
może objawiać się pojawiającymi się w mieszaczu 
palnika oraz w wentylatorze drobnymi frakcjami pa-
liwa. Awarie wytarcia lub korozji elementów mogą 
dać o sobie znać nawet po 5 roku eksploatacji ko-
tła. Może jednak okazać się, że 10-letnie kotły będą 
w pełni sprawne bez objaw większych ubytków że-
liwnych elementów palnika retortowego.

zasobnik paliwa kotła 
RetoRtoweGo/RynnoweGo 

Zasobnik paliwa w kotłach retortowych lub ryn-
nowych, których konstrukcja jest zwarta i stano-

wi całą bryłę, musi być szczelny. w przeciwnym 
razie może dojść do wydymania się spalin do 
wewnątrz kotłowni, a nawet do cofania się żaru. 
Zasobniki w kotłach peletowych nie muszą być 
szczelne, ponieważ szczelność jest zapewniona 
przez gęstą warstwę paliwa usytuowaną w ru-
rze zasobnika. Często zamiast zasobnika paliwa 
w takich kotłach stosuje się otwarte skrzynie itp. 

poDajnik ślimakowy palnika 
RetoRtoweGo oRaz RynnoweGo 

w kotłach retortowych lub rynnowych opalanych 
groszkiem węglowym w okresie od 2 do 10 lat, 
statystycznie najczęściej ok. po 5-6 latach, uszko-
dzeniu ulega sam podajnik ślimakowy. Podajnik 
ten jest zniszczony z powodu wytarcia lub koro-
zji wskutek działania środowiska siarki i wilgoci. 
Uszkodzenie ślimaka zwykle następuje na drugim  
i trzecim zwoju od strony palnika retortowego. Jest 
to miejsce, w którym poprzez różnicę temperatu-
ry między częścią ślimaka będącą wewnątrz ko-

tła a częścią poza kotłem gromadzi się kondensat. 
Uszkodzenia podajnika ślimakowego również 
mogą być spowodowane tarciem podajnika śli-
makowego o rurę, w której jest on umieszczony. 
Brak współosiowości obu elementów wynikać 
może z nieprawidłowego montażu kotła, pod-
czas którego rura podajnika ślimaka mogła być 
wykorzystana jako uchwyt do wnoszenia kotła. 
Jest to oczywiście niedopuszczalne. W chwili źle 
wyregulowanej pracy palnika automatycznego 
oraz związanego z tym cofania się żaru w głąb 
palnika, ślimak podajnika może ulec odkształ-
ceniu temperaturowemu, deformacji, co także 

Zagadnienia poruszone w niniejszym artykule zostały wybrane jako zbiór 
najistotniejszych informacji pozwalających na codzienną bezproblemową 
eksploatację i konserwację kotła grzewczego z automatycznym podawaniem 
paliwa. Kocioł poprawnie eksploatowany jest efektywny, ekonomiczny, a także 
przyjazny środowisku naturalnemu. Opisana tematyka dotyczy głównie wiedzy 
na temat kotłów wyposażonych w palniki retortowe lub rynnowe, a także 
kotłów peletowych. Z upływem czasu po kilku sezonach eksploatacyjnych 
należy dokonać solidnego przeglądu kotła, w celu zapewnienia bezpiecznej 
i bezawaryjnej pracy kotła w kolejnych sezonach grzewczych. 

co się najczęściEj 
wymiEnia w kotłach  
na paliwa stałE?
Zużycie eksploatacyjne typowych elementów kotła

maRcin foit
1  Uszkodzone podajniki ślimakowe palnika retortowego eksploatowane groszkiem węglowym

2  Uszkodzone żeliwne kolano retorty palnika retortowego

http://www.instalreporter.pl


w przypadku kotłów retortowych lub rynnowych 
zużyciu mogą ulec elementy zasobnika paliwa 
jak np. uszczelka klapy zasobnika. Uszczelka po-
winna stanowić jeden element, którego począ-
tek i koniec łączy się w jednym miejscu. Jeżeli 
uszczelka klapy zasobnika jest usytuowana na 
zasobniku, a nie na samej klapie, podczas wie-
lokrotnego załadunku paliwa może dojść do jej 
wytarcia, a więc utraty pełnej funkcjonalności. 
Lepszym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest za-
sobnik, w którym uszczelka osadzona jest w sa-
mej klapie, a podczas zasypu paliwa niemająca 
styczności mechanicznej z paliwem czy workiem, 
z którego ładowany jest opał. Przy eksploatacji 
kotła paliwami węglowymi, wewnętrzna część 
zasobnika paliwa z czasem ulegać będzie koro-
zji. Dlatego ważne jest, aby po wyłączeniu kotła 
z eksploatacji usunąć całe paliwo z zasobnika, 
dobrze oczyścić jego powierzchnie wewnętrzne 
oraz stale go wentylować poprzez otwarcie kla-
py zasobnika. Często stosowana przez użytkow-
ników kotłów jest konserwacja zasobnika paliwa 
polegająca na pomalowaniu farbą zabezpiecza-
jącą jego wewnętrzną część. 

zapalaRka palnika peletoweGo 

Zapalarka jest elementem grzejnym, którego go-
rące powierzchnie podczas rozpalania palnika 
omywane są powietrzem tłoczonym z wentyla-
tora. Podgrzane powietrze powoduje zapłon pa-
liwa w palniku. Sama grzałka nie ma styczności 
z paliwem. Uszkodzenie zapalarki palnika auto-
matycznego jest spowodowane jej przegrzaniem 
lub przekroczeniem liczby cykli włączeń grzałki 
(zużyciem eksploatacyjnym). Przegrzanie zapa-
larki powstaje z powodu braku jej chłodzenia np. 
przy zbyt małym podmuchu powietrza w trybie 
rozpalania lub przytkania otworu wypływu go-
rącego powietrza z zapalarki do samego paleni-
ska, na którym znajduje się paliwo. Otwór wylo-
towy gorącego strumienia powietrza może być 
zablokowany przez powstały podczas spalania 
nagar lub nadmiar popiołu. Żywotność zapalar-
ki w dużej mierze zależy od jakości stosowanych 
pelet oraz konserwacji palnika. w praktyce pele-
towe grzałki ceramiczne najczęściej są rozrywa-
ne przez ich przegrzanie, powoduje to pęknięcie 
elementu ceramicznego na kilka kawałków. Za-
palarki metalowe przepalają się wewnątrz ele-
mentu grzejnego, uszkodzenie często nie jest wi-
doczne gołym okiem. 

oprócz elementów obrotowych lub 
tych, na które działają szkodliwe związ-
ki chemiczne oraz działanie wysokiej 
temperatury, uwagę należy zwrócić 
na szczelność kotła. w tym stan sznu-
rów uszczelniających drzwiczki kotła, 
uszczelek wyczystek oraz wzierników, 
uszczelki zasobnika paliwa oraz szczel-
ności połączenia łącznika spalinowego 
między kotłem a kominem. 

3  Uszkodzona rura podajnika ślimakowego kotła 
retortowego lub rynnowego
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baDania pożaRów w niemCzeCh 
– tylko 0,02% oD fotowoltaiki

Przeglądając wiadomości, można natknąć się na 
przypadki, gdzie spłonął dom lub doszło do pora-
żenia prądem. Na razie takich przypadków w na-
szym kraju jest kilka, ale należy pamiętać, że rynek 
fotowoltaiczny jest dopiero w początkowej fazie 
rozwoju. Dlatego mówiąc o bezpieczeństwie, w du-
żej mierze możemy odnieść się do sytuacji, jaka jest 
u naszych zachodnich sąsiadów – Niemców, któ-
rzy są liderem tych rozwiązań i stosują je komer-
cyjnie od 2000 roku (a pierwsze nawet od 1991). 

Takie badania nie tylko miały miejsce w Niem-
czech, ale również u naszych południowych są-
siadów – Czechów. w roku 2012 przeprowadzili 
oni dwa próbne pożary mające na celu określe-
nie słabych punktów systemów fotowoltaicznych 
oraz metod gaszenia [4]. 
Powyższe badania pokazują, że problem istnie-
je i choć obecnie stanowi niewielki procent, to 
jednak nikt z nas nie chciałby się w nim znaleźć 
i stracić dorobek całego życia. 
Dlatego zobaczmy, jakie mogą być przyczyny 
awarii/pożaru oraz sprawdźmy, jak można ich 
uniknąć. 

Rynek fotowoltaiczny w Polsce dynamicznie się 
rozwija. Jeszcze w 2012 roku instalacje fotowol-
taiczne praktycznie nie były widoczne w naszym 
kraju, podczas gdy już w 2015 pracowało 4217 mi-
kroinstalacji przyłączonych do sieci na domach 
jednorodzinnych, a w roku 2018 liczba ta wynio-
sła aż 55 105 [1]. Co ważne ta znacząca tenden-
cja wzrostowa wcale nie spada! Ma na to wpływ 
kilka czynników:

- coraz korzystniejsze zmiany w ustawie o odna-
wialnych źródłach energii,
- wzrost cen energii,
- formy dofinansowań (np. program „Mój prąd”, 
ulga termomodernizacyjna).
Myślę, że nie ma co się dziwić takiej sytuacji, tym bar-
dziej, że fotowoltaika montowana na dachu budyn-
ku nie zabiera miejsca, jest cicha i nie wytwarza za-
nieczyszczeń, a jej zainstalowanie trwa tylko kilka dni. 

Podejmując decyzję odnośnie inwestycji w instalacje fotowoltaiczne – 
oprócz oczywistych aspektów związanych z korzyściami ekonomicznymi 
i ekologicznymi – nasuwa się jedno zasadnicze pytanie: czy taka 
instalacja jest bezpieczna? Jakby nie było mamy do czynienia  
z mikroelektrownią na naszym dachu. Dlatego w tym artykule chciałbym 
przedstawić podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem instalacji 
fotowoltaicznych, z punktu widzenia mieszkańca domu wyposażonego 
w system fotowoltaiczny. Informacje te na pewno będą także pomocne 
wielu firmom zajmującym się fotowoltaiką.

czy instalacja fotowoltaiczna możE się zapalić?
Bezpieczeństwo i ryzyko pożaru 

 maRcin michalSki*

w 2015 roku w niemczech tÜV Rheinland i instytut systemów energetyki słonecznej  
im. fraunhofera przeprowadzili inspekcje oraz badania związane z wystąpieniem pożarów na 
budynkach wyposażonych w systemy fotowoltaiczne. analizując 1,3 mln instalacji pV, zgło-
szone szkody to 430 budynków, z czego ustalono, że 210 pożarów wywołały instalacje foto-
woltaiczne. Co prawda procentowo jest to niecałe 0,02%, ale jak widać problem występuje [3]. 

1  Pożar budynku wyposażonego w system fotowoltaiczny. województwo kujawsko-pomorskie 
(08.09.2019) [2]

* dr inż. Marcin Michalski, https://www.facebook.com/energetyka.michalski
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na dachu. Stanowi to zagrożenie przetarcia, albo 
podczas opadów deszczu/śniegu ich zerwania. 
Dlatego jeśli widzimy wiszące przewody i złącza 
na naszej instalacji, albo podczas wiatru coś ha-
łasuje na dachu, to należy niezwłocznie zgłosić 
się do firmy wykonawczej z reklamacją.
Szczególnie jest to niebezpieczne na dachach po-
krytych blachą, ponieważ w przypadku uszkodze-
nia izolacji, wysokie (niebezpieczne dla życia) na-
pięcie wystąpi nie tylko na przetartym odcinku 
przewodu, ale również na całej powierzchni dachu. 
ważne jest także uziemienie ram modułów i kon-
strukcji mocowania systemu, co daje dodatkowe 
bezpieczeństwo podczas wystąpienia awarii. Ze 
względu na prawdopodobieństwo wystąpienia wy-
ładowań atmosferycznych należy też zweryfikować 
czy zostały zamontowane (albo są w wyposażeniu 
falownika) zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. 

elementy instalaCji – pRzyCzyny awaRii 
i śRoDki zapobieGawCze

Po pierwsze trzeba zwrócić uwagę na specyfikę 
działania instalacji fotowoltaicznej. Moduły fo-
towoltaiczne produkują energię prądu stałego 
o napięciu nawet do 1000 V, co stanowi zagro-
żenie śmiertelnym porażeniem prądu (nominal-
na wartość zagrażająca życiu to 120 V) oraz ze 
względu na stały charakter prądu, w przypadku 
wystąpienia zwarcia powstanie łuku elektrycz-
nego, czyli… źródła ognia. 

moduły z certyfikatami
Dlatego niezbędnym jest zweryfikowanie czy 
moduły fotowoltaiczne mają certyfikaty i są 
przewidziane na rynek europejski (jest to rów-
nież weryfikowane przez dystrybutorów ener-
gii podczas składania „ZM”, czyli zgłoszenia mi-
kroinstalacji). 

przewody solarne i prowadzenie trasykablowej
Kolejną istotną kwestią jest sprawdzenie, czy na 
instalacji zostały użyte odpowiednie przewody 
solarne. 
uwaga, jeśli wykonawca chciał „zaoszczę-
dzić” i wykorzystał zwykłe przewody elek-
tryczne, istnieje ogromne prawdopodobień-
stwo wystąpienia pożaru! 
Przewody solarne wykonane w podwójnej izola-
cji są przygotowane do pracy systemu do 1000 V  
(zwykłe przewody najczęściej są do 450 V) i odporne 
na warunki zewnętrzne (promieniowanie UV, zmia-
ny temperatur, dodatki trutek na gryzonie) oraz są 
przewodami niepalnymi, samogaszącymi. 
Użycie odpowiednich przewodów nie wystar-
cza do uniknięcia zagrożenia, ponieważ wyma-
gają prawidłowego ułożenia i prowadzenia trasy 
kablowej. Również istotne są połączenia prze-
wodów (najlepiej przez oryginalne złącza MC4). 
Przewody i złącza nie powinny swobodnie leżeć 

2  Łuk elektryczny powstały z 4 modułów fotowoltaicznych (moc 1 kw) [5]

3  Zdjęcie z nieprawidłowego montażu przewodów DC i złącz MC4, które luźno leżą na dachu,  
co stanowi zagrożenie przetarcia lub zerwania [6]
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falownik – certyfikaty, chłodzenie, 
aparatura kontrolna
Kolejnym elementem instalacji fotowoltaicznej, 
która może stanowić zagrożenie to falownik oraz 
skrzynki elektryczne/trasy kablowe. Oczywiście 
podobnie jak jest to w przypadku modułów,  
tak i falownik musi mieć certyfikaty i być dopusz-
czonym na rynek europejski. Jednakże warto 
zweryfikować z instrukcją montażu czy został 
on właściwie zainstalowany. Falownik ma na 
celu zamianę prądu stałego z modułów fotowol-

taicznych na prąd przemienny – taki jaki mamy 
w naszych domach. Tej przemianie towarzyszy 
wytworzenie ciepła, dlatego falowniki mają ra-
diatory/wentylatory służące do chłodzenia apa-
ratury. Tutaj należy pamiętać, aby nie kłaść ni-
czego na górną cześć falownika, bo służy ona 
od oprowadzania ciepła (nawet do 70oC). war-
to też zobaczyć, gdzie są zlokalizowane wenty-
latory zasysające powietrze do chłodzenia i czy 
nie zostały one zasłonięte przez elementy mon-
tażowe lub są nieprawidłowo odsunięte od za-
budowy np. ściany bocznej. 
Nieprawidłowy montaż lub późniejsze zabudo-
wanie/zastawienie falownika może doprowadzić 
do zmniejszenia produkcji mocy elektrycznej.  
Falownik obniża swoją wydajność, jeśli nie jest  
w stanie się schłodzić. A w skrajnych przypad-
kach może doprowadzić do powstania pożaru. 
warto pamiętać, że dobre falowniki są wyposa-
żone w aparaturę kontrolną, która weryfikuje 
poprawność połączeń elektrycznych oraz przy 
każdorazowym włączeniu sprawdza rezystancję 
izolacji DC, czyli weryfikuje, czy izolacja na prze-
wodach nie została uszkodzona (np. na skutek 
przetarcia, przegryzienia przez gryzonie). warto 
także, aby falownik był podłączony do Interne-
tu, co może znacząco zmniejszyć ryzyko pożaru 
oraz niezwłocznie interweniować podczas awarii. 
Kolejnym rozwiązaniem zmniejszającym ryzyko 
awarii jest stosowanie optymalizatorów mocy 
przy modułach fotowoltaicznych, które (w za-
leżności od producenta) zmniejszają napięcie 
strony DC do znikomych wartości, jeśli insta-
lacja jest rozłączona lub doszło do uszkodze-
nia izolacji. Takie rozwiązania dają dodatkowe 
bezpieczeństwo, ale także maksymalizują uzy-
ski z systemu fotowoltaicznego. warto jeszcze 
pamiętać, że wszystkie przewody zarówno DC, 
jak i AC muszą być prowadzone w peszlach/rur-
kach/kanalikach. 

4  Falownik zainstalowany zbyt wysoko sufitu – problem  
z odprowadzaniem ciepła [6]
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Wykorzystaj światło słoneczne do produkcji  
bepłatnej energii elektrycznej!

Kompletne zestawy fotowoltaiczne Vitovolt, służące 
do przetwarzania energii słonecznej w elektryczną, zbudowane są 
w oparciu o markowe komponenty gwarantujące najwyższą jakość 
oraz wieloletnią trwałość systemu. Wyprodukowana przez system 
fotowoltaiczny energia elektryczna wykorzystywana jest do 
zasilania urządzeń domowych obniżając koszt ich eksploatacji. 
Ewentualna nadwyżka energii elektrycznej może zostać 
sprzedana do sieci elektroenergetycznej. Precyzyjnie dobrane 
komponenty gwarantują niezawodną i bezpieczną 
pracę przez wiele lat. www.viessmann.pl

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

Kompletne pakiety systemu 
fotowoltaicznego dla domu 
jednorodzinnego

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.pl


ważne kto montuje i… konieCznie 
pRotokół!

Oczywiście prawidłowa praca instalacji to nie tyl-
ko urządzenia wysokiej jakości, ale również ich 
poprawny montaż. Dlatego warto wybierać firmy 
z doświadczeniem i z odpowiednimi uprawnie-
niami/certyfikatami (podstawę stanowią upraw-
nienia elektryczne G1, warto także, aby monte-
rzy mieli certyfikat UDT: instalatora systemów 
fotowoltaicznych). Po wykonanym montażu fir-

ma powinna wykonać pomiary zgodnie z normą 
PN-EN 62446-1: „Systemy fotowoltaiczne (PV) 
— wymagania dotyczące badań, dokumenta-
cji i utrzymania — Część 1: Systemy podłączone 
do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzór”. Do 
tych pomiarów w kategorii „I” związanej z bez-
pieczeństwem instalacji należą:
- ciągłość połączeń uziemiających/wyrównaw-
czych,
- rezystancja izolacji przewodów,
- kontrola polaryzacji (sprawdzenie prawidłowo-
ści przewodu „+” i „-„),
- napięcie obwodu otwartego (Uoc),
- prąd zwarciowy (Isc),
- sprawdzenie funkcjonalne.
Po wykonaniu pomiarów inwestor otrzymuje pro-
tokół. Brak takiego protokołu w przypadku np. 
pożaru lub popsucia danego elementu instala-
cji może powodować odmowę wypłacenia od-
szkodowania lub utratę gwarancji producenta! 
Taki protokół jest waży do 5 lat, po tym okresie 
należy powtórzyć pomiary. Jeśli firma instala-
torska nie przekazała takiego protokołu, inwer-
tor ma prawo zgłosić reklamację. Tym bardziej, 
że instalatorzy podpisując się w „Zgłoszeniu mi-
kroinstalacji” deklarują, że została ona wykona-
na zgodnie z normami i przepisami. Oczywiście 
warto również pamiętać o okresowych konser-
wacjach/serwisach systemu fotowoltaicznego 
(IEC 62446-2: „Systemy fotowoltaiczne – wyma-
gania dotyczące testowania, dokumentacji i kon-
serwacji – Część 2: Systemy podłączone do sieci 
– Konserwacja systemów PV”).

GDy jeDnak wybuChnie pożaR…

Jednakże co zrobić w sytuacji, jeśli wybuchnie 
pożar, nawet niekoniecznie wywołany przez sys-
tem fotowoltaiczny? Tutaj wrócimy do badań  
z początku artykułu. 

5  Kratka wentylatora falownika w połowie 
zasłonięta przez korytko elektryczne [6]

01/20

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

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

pompa ciepła
aroTHERM SPLIT 
tylko 32 dB(A)

Więcej na www.vaillant.pl

Bezpieczeństwo  
i komfort  
są bezcenne

Ogrzewanie Chłodzenie Energia odnawialna

Komfort w moim domu
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mować służby gaszące pożar o zasilaniu budynku 
alternatywnymi źródłami! Sami strażacy powin-
ni również zwrócić uwagę czy na obiekcie znaj-
dują się moduły fotowoltaiczne (warto obejść 
nieruchomość, bo np. moduły mogą być zain-
stalowane od strony ogrodu, a nie wejścia) [3, 4]. 
Niestety w opinii publicznej powtarza się mit  
o tym, że strażacy nie ugaszą pożaru obiektu 
wyposażonego w system fotowoltaiczny, co jest 
oczywiście nieprawdą. Ale strażacy muszą być 
odpowiednio przygotowani i przeszkoleni, aby 
bezpiecznie mogli dokonać akcji gaśniczej. Dla-
tego ważnym jest, aby strażacy odbywali okre-
sowe szkolenia związane z ich bezpieczeństwem 
oraz sposobami gaszenia instalacji fotowolta-
icznych. Dlatego warto sprawdzić, czy strażacy  

odpowiedzialni za obszar, w którym znajduje 
się nasz dom, zostali przeszkoleni i wyposażeni 
w odpowiedni sprzęt BHP (między innymi buty, 
bosaki dielektryczne). 

Źródła:
[1] SBF POLSKA PV
[2] https://chosse.wordpress.com/ – Arkadiusz 
Kuźmiński
[3] https://www.forum-fronius.pl/bezpieczenstwo-
pozarowe-instalacji-fotowoltaicznych/
 [4] https://www.energie21.cz/author/bronislav-
-bechnik/
[5] https://safersolar.com.au/what-causes-solar-
-power-system-fires/
[6] Zdjęcia należące do Energetyka Marcin Michalski 

wówczas norma zaleca minimalną bezpieczną 
odległość 1 m, jeśli gasi się pożar za pomocą roz-
pylonego strumienia wody i 5 m przy użyciu cią-
głego strumienia wody. Dodatkowo warto, aby 
strażacy byli wyposażeni w bosaki dielektryczne 
oraz nie dotykali elementów metalowych połą-
czonych z instalacją fotowoltaiczną, jak i samej 
instalacji fotowoltaicznej. Dostępne są też środki 
gaśnicze, które stosuje się bezpośrednio na mo-
duły fotowoltaiczne – wytwarzają one gęstą pia-
nę, która uniemożliwia dostanie się promieniom 
słonecznym do ogniw fotowoltaicznych, a przez 
co nie jest produkowana energia elektryczna. 
Procedura związana z gaszeniem pożaru wyma-
ga natychmiastowego wyłączenia głównego wy-
łącznika prądu. właściciel ma obowiązek poinfor-

7  Szkolenie dla strażaków zorganizowane w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej [6]

w 2011 roku w niemczech przeprowa-
dzono test (fire Retardants online 2011 
cytowany w bRe 2017b), podobny test 
przeprowadzili też Czesi w 2012. testy 
miały na celu określenie bezpieczeń-
stwa podczas gaszenia pożaru insta-
lacji fotowoltaicznej. na ich podstawie 
zweryfikowano normę VDe-0132:2008 
„Gaszenie pożarów w instalacjach elek-
trycznych lub w ich pobliżu”. okazało 
się, że norma jest wystarczająca i insta-
lacje fotowoltaiczne nie powodują żad-
nych nietypowych zagrożeń. po prostu 
palący się obiekt należy potraktować, 
jak obiekt pod napięciem. 

6  Szkolenie dla strażaków zorganizowane w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej [6]
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elektronicznej, jak i papierowej – oraz odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania. Myślę, że nasi be-
neficjenci docenią też przygotowaną wyszukiwar-
kę statusu złożonych wniosków. – podkreślił prezes 

NFOŚiGW Piotr Woźny. Ponadto na stronie głównej 
zamieszczono liczniki, które pokazują na m.in. licz-
bę przyznanych dotacji i łączną moc instalacji PV  
w kw na obszarze poszczególnych województw 

Ruszył drugi nabór w ramach programu Mój Prąd. 
Dzięki kolejnym 600 mln zł dotacji na przydomo-
we instalacje fotowoltaiczne (PV) wygenerowa-
na zostanie moc 700 Mw. Nowością w progra-
mie jest strona mojprad.gov.pl, na której można 
sprawdzić status złożonego wniosku.
- Fotowoltaika prosumencka przeżywa prawdzi-
wy boom za sprawą programu Mój Prąd, w któ-
rym do wykorzystania mamy jeszcze prawie 90% 
z miliardowego budżetu. Te pieniądze pozwolą 
na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, któ-
re mogą wygenerować ok. 1 TWh zielonej energii, 
a zainstalowana moc sięgnie 1,2 GW. – zapowie-
dział minister klimatu Michał Kurtyka.
Drugi nabór wniosków o dofinansowanie osobom 

fizycznym mikroinstalacji fotowoltaicznych po-
trwa do 18 grudnia 2020 r. Zasady programu nie 
zmieniają się. Można starać się o dotacje w wy-
sokości nawet 50% kosztów kwalifikowanych, ale 
nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, 
czyli zakup i montaż PV od 2 do 10 kw. Dofinan-
sowanie można łączyć z ulgą termomoderniza-
cyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia 
zostały pomniejszone o otrzymaną dotację.
Tym razem na wnioskodawców czeka dodatko-
wo dedykowana strona mojprad.gov.pl.
– Przejrzysty interface strony internetowej pozwala 
intuicyjnie odnaleźć podstawowe informacje o pro-
gramie Mój Prąd. Znajdziemy tam między innymi 
instruktaż składania wniosków – zarówno w wersji 

kolEjny nabór wniosków 
w programiE mój prąd

http://www.instalreporter.pl
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oraz wartość zredukowanej emisji CO2 do atmosfery.
Pierwszy nabór w ramach Mojego Prądu okazał 
się wielkim sukcesem. wnioski przyjmowano od 
30 sierpnia do 20 grudnia 2019 r. NFOŚiGw dofi-
nansował ponad 27 tys. instalacji PV. Na ten cel 
wydatkowano prawie 132 mln zł, a zainstalowa-
na moc PV to 152 Mw. Uzyskana redukcja CO2 

wynosi ok. 122 tys. ton/rok.
– Popularność i sukces Mojego Prądu polega na 
jego prostocie i szybkich procedurach. Jednym  
z ułatwień jest możliwość składania wniosku o do-
tację za pośrednictwem instalatorów PV, którzy 
podpisali z NFOŚiGW porozumienie o współpracy. – 
przypomniał szef resortu klimatu Michał Kurtyka.
– To już 49 firm z branży fotowoltaicznej, a lista ta suk-
cesywnie się wydłuża, bo procedowane są kolejne po-
rozumienia – dodał prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.
Mój Prąd to jeden z największych w Europie pro-
gramów finansowania mikroinstalacji fotowol-
taicznych dla osób fizycznych, które wytwa-
rzają energię elektryczną na własne potrzeby. 
warunkiem skorzystania z programu jest umo-
wa kompleksowa regulująca kwestie związane  

z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej  
z wytworzonej mikroinstalacji.
NFOŚiGw umożliwił wspieranie wszystkich insta-
lacji zakończonych po 23 lipca br. (a nie po ogło-
szeniu konkursu). Od 21 października wnioski – 
poza formą papierową – można składać także 
online przez portal gov.pl (wystarczy mieć profil 
zaufany, np. konto w bankowości elektronicznej 
lub e-dowód). Innym ułatwieniem jest składanie 
wniosków za pośrednictwem instalatorów PV.
Program przyczyni się do spełnienia międzyna-
rodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwo-
ju energetyki odnawialnej, poprawy jakości po-
wietrza, przede wszystkim na obszarach słabo 
zurbanizowanych oraz zwiększenia bezpieczeń-
stwa energetycznego.
Szczegóły programu dostępne są na stronie moj-
prad.gov.pl. Informacji o nim udzielają też do-
radcy energetyczni NFOŚiGw (doradztwo-ener-
getyczne.gov.pl). 
Dodatkowo działa infolinia (tel. 22 45 95 990)  
i dwa adresy mailowe: mojprad@nfosigw.gov.pl 
i wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl.

sEjm przyjął ustawę 
DErEGulującą 
prawo BuDowlanE

Sejm przyjął w czwartek 
ustawę deregulującą prawo 
budowlane. Nowe przepisy 
mają ułatwić i przyspieszyć 
realizację inwestycji i przeło-
żyć się na wzrost liczby od-
dawanych mieszkań.
Nowela przygotowana przez 
resort rozwoju ma na celu 
uproszczenie procesu inwe-
stycyjnego. Zmiany dotyczą 
np. takich kwestii jak proce-
dura uzyskiwania odstępstw 
od przepisów techniczno-
-budowlanych, zasady sporządzania projektu bu-
dowlanego, przeniesienie decyzji pozwolenia na 
budowę, samowoli budowlanych, uregulowania 
kwestii nielegalnego użytkowania obiektu, czy 
doprecyzowania budzących wątpliwości i nie-
jasnych przepisów. Ponadto projekt wprowadza 
przepisy, które służą podniesieniu bezpieczeń-
stwa pożarowego oraz zapewnieniu sprawności 
przebiegu procesu inwestycyjnego, jeśli chodzi 
o przyłączenie do sieci elektroenergetycznych, 
gazowych, ciepłowniczych wodociągowych i ka-
nalizacyjnych.
Jak ocenił resort dzięki zmianom znikną absur-
dy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia 
na budowę w przypadku instalacji bankomatów, 
paczkomatów czy innych tego typu urządzeń. De-
regulacja - pozwoli na „odblokowanie” procesu  
inwestycyjnego, dzięki temu w Polsce będzie mo-
gło powstać więcej mieszkań.
Nowe prawo zakłada m.in. ułatwienie legalizacji 
co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych.
Z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę,  

zwolnione będą między innymi instalacje gazo-
we wykonywane wewnątrz i na zewnątrz użyt-
kowanego budynku, stacje regazyfikacji LNG  
o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 
10 m3, urządzenia melioracji wodnej.
Przyjęta ustawy zakłada wprowadzenie granicz-
nego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nie-
ważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie. Do tej pory było 
tak, że nieważność decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak 
budynek już powstał i był użytkowany. 
wzmocnione będzie również bezpieczeństwo 
przy zmianie użytkowania lokali np. mieszkania 
na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape 
room. w takiej sytuacji konieczne będzie sporzą-
dzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.
Ustawa wprowadzi także zakaz pobierania przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne 
opłat za wydanie warunków technicznych przy-
łączenia do sieci. 
www.serwisy.gazetaprawna.pl
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jaki był rok 2019 
dla branży hVac  
w ocEniE firm  
i stowarzyszEń?

jak ocenia pan rok 2019 dla branży hVaC?
Ubiegły rok, podobnie jak poprzednie lata, był bardzo dobrym czasem dla branży. 
Mimo że dynamika sprzedaży w segmencie grzewczym była nieco mniejsza niż w 2018 
roku, to i tak zanotowaliśmy znaczący wzrost. Duży wpływ na to miały liczne dotacje 
i programy na rzecz ochrony środowiska, w ramach których można wymieniać stare 
urządzenia grzewcze na nowoczesne i bardziej ekologiczne. Mam tutaj na myśli wie-
le lokalnych, samorządowych programów wsparcia czy np. rządowy program Czyste 
Powietrze. Ponadto dobra koniunktura gospodarcza sprzyjała wzrostowi nowych in-
westycji budowlanych, a co za tym idzie wzrostowi zapotrzebowania na urządzenia 
grzewcze do nowych budynków. 

Co pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze lub na tyle przełomowe, że już ma lub będzie miało znaczący 
wpływ na kierunki rozwoju branży?
w 2019 roku znacząco wzrosło zainteresowanie pompami ciepła. To tendencja, którą obserwujemy już od kilku lat, ale ubiegły 
rok był pod tym względem szczególnie dynamiczny. Co ważne, to nie przypadkowy wzrost, ale początek wieloletniej tenden-
cji rynkowej. Pompy ciepła jako bardzo ekologiczne urządzenia OZE są najbardziej przyszłościowym rozwiązaniem grzewczym 
w aspekcie redukcji emisji CO2. w połączeniu z coraz częściej stosowanymi ogniwami fotowoltaicznymi, pompa ciepła staje się 
nie tylko ekologicznym, ale i najbardziej efektywnym rozwiązaniem grzewczym np. dla domów jednorodzinnych. Nie bez zna-
czenia jest też dodatkowe wsparcie dla inwestorów indywidualnych w postaci odpisów podatkowych na tego typu systemy. 

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach?
w 2020 roku możemy się spodziewać kontynuacji dobrego trendu w branży i zainteresowania pompami ciepła. Dodatkowo 
będzie rosło zapotrzebowanie na regulatory do systemów grzewczych. Nowoczesne regulatory nie tylko umożliwiają zdalne 
sterowanie urządzeniem przez Internet, ale przede wszystkim umożliwiają obniżenie zużycia energii. Regulatory dopasowu-
ją moc grzewczą urządzenia do żądanej temperatury pomieszczenia, a dzięki płynnej modulacji tej mocy dodatkowo pod-
noszą sprawność energetyczną. Nie bez znaczenia jest również bardzo pozytywny wpływ takiej płynnej regulacji na żywot-
ność samego urządzenia. Przewidujemy również, że coraz częściej będą pojawiały się systemy hybrydowe, czyli połączenie 
pompy ciepła wraz z kotłem gazowym czy peletowym. Natomiast w nowym budownictwie montowana będzie mechaniczna 
wentylacja z rekuperacją. To nie tylko trend rynkowy i chęć poprawienia jakości powietrza w mieszkaniu, ale wymogi praw-
ne związane ze zmieniającymi się przepisami budowlanymi. Zmiany klimatu i coraz gorętsze lata sprawiają również, że ro-
śnie zainteresowanie klimatyzacją, którą powoli stacje się standardem, szczególnie w nowych budynkach. Zanosi się więc 
na to, że nie tylko w tym roku, ale i w kolejnych latach można oczekiwać dobrej koniunktury w branży, a inwestorzy będą 
mogli wybierać rozwiązania z szerokiej gamy oferowanych produktów i systemów. 

krzysztof ciemięga 
dyrektor generalny bosch termotechnika

Prognozy z początku ubiegłego roku zapowiadały 
spowolnienie na rynku produktów przeznaczonych 
do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
(rynek HVAC). Przyczyną wolniejszego tempa 
wzrostu miało być spowolnienie na rynku 
budownictwa mieszkaniowego i również rynku 
niemieszkaniowego. Jednak w ciagu roku było 
widać, że rynek mieszkaniowy wykazywał 
wciąż bardzo wysoką aktywność. Jednocześnie 
rozwiązania produktowe stają się coraz bardziej 
dopasowane do potrzeb użytkowników, ale też 
przyjazne środowisku. Czy ekonomiczne ogrzewanie, 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
klimatyzacja to już standard? Jakie trendy będą 
dominować w 2020 i kolejnych latach?
O podsumowanie roku 2019 zapytaliśmy 
producentów, dystrybutorów i stowarzyszenia 
działające w naszej branży. 
Zapraszamy do lektury! Zapewniamy:  
wypowiedzi są naprawdę ciekawe!

http://www.instalreporter.pl


2001/20 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

jak ocenia pan rok 2019 dla branży hVaC?
To był bardzo dobry rok tak dla całej branży, 
jak i dla firmy Viessmann. wdrożyliśmy bardzo 
ważny dla nas produkt, jakim jest kocioł kon-
densacyjny nowej generacji Vitodens 200. Pod 
dotychczasową nazwą kryje się zupełnie nowe 
urządzenie o modułowej budowie. Urządzenie 
niezwykle proste w obsłudze, z intuicyjnym zin-
tegrowanym interfejsem wiFi. Dodatkowo ko-
cioł jest wyposażony w panel energetyczny do wizualizacji produkcji i zużycia energii. 

Co pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze lub na tyle przełomowe, 
że już ma lub będzie miało znaczący wpływ na kierunki rozwoju branży?
Z mojej perspektywy dostrzegam dwa kluczowe kierunki rozwoju branży. Pierwszy, 
stymulowany poprzez pakiet ustaw antysmogowych, wymuszający proces moder-
nizacji starych instalacji oraz implementowanie w nowych rozwiązaniach efektyw-
nych i przyjaznych środowisku urządzeń. Drugi kierunek to znaczący wzrost dyna-
miki sprzedaży pomp ciepła i fotowoltaiki. Uważam, że właśnie te dwie tendencje, 
wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczeństwa, będą w najbliższych 
latach kształtowały polski rynek technik grzewczej.

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach?
Po części odpowiedź na to pytanie znajduje się powyżej – dynamicznego rozwoju 
pomp ciepła i fotowoltaiki. Sądzę, że znajdzie się także spora grupa inwestorów chęt-
nych na układy hybrydowe, szczególnie w rozwiązaniach pompa ciepła powietrzna 
+ kocioł. w sektorze przemysłowym z kolei przyjdzie czas na coraz powszechniej-
sze zastosowanie kogeneracji, także trigeneracji. w tym segmencie w wielu obiek-
tach użyteczności publicznej pracują już nasze bardzo zaawansowane technolo-
gicznie układy. 
Myślę, że niedocenianym w tej chwili trendem jest coraz większe oczekiwanie komfor-
tu i wygody użytkowników, co prowadzić będzie, moim zdaniem, w kolejnych latach 
do zmiany postrzegania produktu, który dostarczamy klientowi. Produktem nie bę-
dzie technologia, urządzenie, a produktem stanie się wygoda i komfort użytkowania. 

sebastian walerysiak 
prezes Viessmann

jak ocenia pan rok 2019 dla branży?
Było dobrze, ale nie tragicznie – czyli mocno niejednorodnie i niejednoznacznie. 
GUS podaje, że skumulowany wskaźnik wzrostu w dotyczącym naszej branży seg-
mencie rynku budowlanego – czyli w tzw. specjalistycznych robotach budowla-
nych – wyniósł po listopadzie aż zaledwie 3,6%. Jeżeli niektórzy z kolegów chwalić 
się będą wzrostami dwucyfrowymi i będą mówić o rynku w samych superlaty-
wach – to prosta matematyka mówi, że inni muszą przełknąć gorycz spadków. 
Dla nich rynek w 2019 musiał być rozczarowujący. Można się domyślać, że w do-
brobycie pławią się producenci kotłów niedużej mocy i innych urządzeń lokowa-
nych w małych źródłach ciepła. Nadal super silny i ciągle wzrostowy jest rynek budownictwa mieszkaniowego, 
zarówno wielo-, jak i 1-2-rodzinnego, co przy mizernym wyniku na całości (3,6 %) oznacza, że remonty w miesz-
kaniówce i inwestycje państwowo-komunalne w naszym segmencie leżą. I nadziei na poprawę w przewidywal-
nej perspektywie nie widać. Oventrop w Polsce pracuje dość równomiernie na obu rynkach mieszkaniowych 
– remontowym i inwestycyjnym, ale słabo korzystamy z koniunktury w segmencie nowych domów jednorodzin-
nych – więc wylądowaliśmy na koniec roku zgodnie z rynkiem. Na plusie, zgodnie z zaplanowanym budżetem, 
ale dalekim od wyobrażeń sprzed kilku lat. Czekamy nadal na uwarunkowania, w jakich pracują nasi koledzy 
na rynkach dojrzałych, gdzie o koniunkturze rozstrzygają modernizacje, remonty i wymiany. Za dużo na rynku 
polskim zależy od polityki, doraźnych uregulowań oraz pojawiających się i znikających subwencji. Te zjawiska 
wpływają mocno na surowość mojej oceny – pracujemy na rynku ciągle jeszcze niedojrzałym i chimerycznym.

Co w roku 2019 było najważniejsze lub było tyle przełomowe, że będzie miało wpływ na rozwój branży 
w przyszłości?
Być może podatkowa ulga termomodernizacyjna wprowadzona z początkiem ubiegłego roku. Nie sądzę, żeby 
jej wpływ był silny w 2019, bo reakcja rynku na nowe przepisy jest w naturalny sposób opóźniona. Ale w roku 
2020 i w latach następnych powinna zadziałać i wzmocnić koniunkturę remontową w segmencie domów jedno-
rodzinnych. Gwiazdą sezonu została pompa ciepła i prawdopodobnie pozostanie nią na dłużej. Chyba że ktoś 
wymyśli pochłaniacze smogu albo urządzenie zamieniające go na prąd do miliona samochodów elektrycznych. 

Czego możemy spodziewać się w roku 2020 i w kolejnych latach?
Chyba jednak osłabienia trendów pozytywnych i pogłębienia negatywnych. wskazuje na to rosnąca inflacja  
i spodziewane osłabienie ogólnej koniunktury gospodarczej. Słabsi będą musieli solidnie się okopać (czyli pilno-
wać udziałów rynkowych, marży i kosztów) i przeczekać. Silni będą pewnie próbowali skorzystać ze swojej siły 
i agresywnie zwiększyć rynkowe znaczenie.

kazimierz mróz 
dyrektor generalny oventrop
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jak ocenia pan/pani rok 2019 dla branży hVaC?
Przyszłość to OZE – powiedzieliśmy w Galmet już kilka 
lat temu. Pod tym kątem zaplanowaliśmy rozwój firmy 
na najbliższe lata i konsekwentnie go realizujemy. Tak 
też w przeciągu ostatnich blisko 10 lat zmieniały się po-
trzeby inwestorów budujących domy. wzrost świadomo-
ści wpływu człowieka na środowisko naturalne w tym 
jakość powietrza wokół nas, a także coraz większa do-
stępność urządzeń zasilanych przez Odnawialne Źró-
dła Energii przełożyły się bezpośrednio na zmianę potrzeb i oczekiwań inwestorów. Znacz-
nie wzrosła np. ilość budujących, którzy do swoich nowych domów wybierają technologię 
OZE. w skali kraju 50% wniosków złożonych w programie Czyste Powietrze w tej grupie, to 
pompy ciepła i kotły na pellet. To duża liczba choć oczywiście najlepszym rozwiązaniem by-
łoby gdyby była bliższa 100%. Rok 2019 był tutaj rokiem w pewnym stopniu przełomowym.  
Odnotowaliśmy znaczny wzrost zapotrzebowania w kraju na rozwiązania OZE przede wszyst-
kim: pompy ciepła, kotły na pellet i zestawy fotowoltaiczne. Tylko w przypadku powietrznych 
pomp ciepła do c.o. są to wzrosty w okolicach 100%! 

Co pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze lub na tyle przełomowe, że już ma 
lub będzie miało znaczący wpływ na kierunki rozwoju branży?
Rok 2019 to przede wszystkim sukces programu Mój Prąd i znaczny wzrost świadomości  
Polaków możliwości wykorzystania energii elektrycznej, pozyskanej ze źródeł naturalnych, także  
w ogrzewaniu i chłodzeniu domu np. poprzez pompy ciepła. Odnotowano rekordową produkcję 
energii elektrycznej z systemów PV. Kolejne miasta i województwa mówią smogowi STOP. Licz-
ne, oddolne ruchy mieszkańców pokazują troskę osób mieszkających w danej okolicy o jakość 
środowiska, w którym żyją i potwierdzają jak dużo zmieniło się w tej kwestii w naszym kraju.

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach?
Zgodnie z prognozami polskimi i szerzej europejskimi rok 2020 i kolejne przyniosą dalszy 
spektakularny rozwój branży pomp ciepła. Przybędzie dużo inwestycji, w których stosowane 
będą pompy ciepła także do ogrzewania budynków inwestycyjnych, czyli pompy ciepła dużej 
mocy. Takie są też plany rozwojowe firmy Galmet i tę gamę produktów rozwijamy najszybciej.  
Przyszłość to OZE i jesteśmy na nią gotowi!

robert galara 
wiceprezes galmet

jak ocenia pan rok 2019 dla branży hVaC?
Rynek w 2019 dla branży grzewczo-sanitarnej oceniamy jako generalnie dobry 
ze względu na rynki docelowe (budownictwo). Miniony rok zapisze się w histo-
rii budownictwa mieszkaniowego jako kolejny bardzo udany dla jego uczestni-
ków. Zwłaszcza deweloperzy mają powody, by tak go zapamiętać z uwagi na 
wysoki wolumen sprzedaży nowych mieszkań. Rekordowe wyniki zanotowano  
w sektorze mieszkań oddanych, rozpoczętych, a także wydanych nowych pozwo-
leń. Budowa domów jednorodzinnych od kilku lat przeżywa prawdziwy rozkwit.  
w 2019 trwała dobra, stabilna koniunktura w tym sektorze. Nadal problemem 
dla firm budowlanych był brak pracowników wykwalifikowanych. Firmy budowlane uzupełniają swoje nie-
dobory kadrowe pracownikami np. z Ukrainy i Białorusi, tu jednak sytuacja może zmienić się na niekorzyść 
polskich firm, ponieważ w 2020 roku otwiera się niemiecki rynek pracy na ludzi ze wschodu.

Co pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze lub na tyle przełomowe, że już ma lub będzie 
miało znaczący wpływ na kierunki rozwoju branży?
widocznym od dłuższego czasu megatrendem jest niewątpliwie ekologia/energooszczędność. Niewątpli-
wie też widać, że samo hasło OZE, czyli odnawialne źródła energii jest coraz bardziej zakotwiczone w świa-
domości konsumenta. Przekładając to na sytuację Purmo Group w Polsce, obserwujemy kontynuację za-
interesowania niskotemperaturowymi systemami ogrzewania, w tym kolejny znaczący wzrost sprzedaży 
ogrzewania płaszczyznowego. Ogrzewanie podłogowe to naturalny kierunek rozwoju rynku. w nowym bu-
downictwie, szczególnie jednorodzinnym, ogrzewanie podłogowe stało się nieodzownym elementem wy-
posażenia. Będzie to trend, który utrzyma się w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat. 

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach?
Jeżeli nie nastąpią zmiany ogólnogospodarcze (związane z nieprzewidzianymi czynnikami zewnętrzny-
mi) spodziewamy się, że rok 2020 będzie co najmniej tak dobry jak rok 2019. Stabilny rynek budownictwa 
mieszkaniowego, a także dotychczasowy ogólny pozytywny trend i w polskiej gospodarce pozwalają my-
śleć z nadzieją o bieżącym roku. według wstępnych szacunków rynkowych deweloperzy mogą sprzedać 
niemal tyle samo mieszkań, co rok wcześniej, choć pierwotnie przewidywano spadek. Oprócz dotychcza-
sowej koncentracji na grzejnikach (panelowych, ale także łazienkowych, dekoracyjnych, kolumnowych i ka-
nałowych) Purmo Group konsekwetnie umacnia swoją obecność nie tylko w ogrzewaniu płaszczyznowym 
i systemach rurowych, ale rozbudowuje także systematycznie asortyment w pozostałych kategoriach pro-
duktów, tworząc pełne systemy instalacji grzewczych i chłodzących, zapewniających pełny komfort wnętrz.

andrzej iżycki
dyrektor sprzedaży i marketingu purmo group poland
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jak ocenia pan rok 2019 dla branży hVaC?
Mamy za sobą kolejny rok szybko rosnących obrotów w branży zarówno grzew-
czej, jak i klimatyzacji. Podane do powszechnej wiadomości zmiany w przepi-
sach wytycznych odnośnie wymagań cieplnych nowo budowanych budynków 
– wT 2021 wymuszają skokowe poniekąd zmiany w filozofii projektowania i wy-
konawstwa wszystkich instalacji naszej branży. Pojawia się konieczność odzy-
sku ciepła z wentylacji, czyli obowiązkowy rekuperator, praktycznie tylko ogrze-
wanie płaszczyznowe z rozstawem rur co 10 cm z uwagi na zamianę w realnej 
(rzędu 15 lat) przyszłości źródła na pompę ciepła oraz modne i bardzo ekolo-
giczne zasilanie domu z paneli PV na dachu. Usilne działania sfery rządowej wzmacniające zainteresowanie fotowol-
taiką spowodowały logarytmiczny wzrost liczby montowanych instalacji, których łączna moc w Polsce przekroczyła  
w listopadzie tego roku 1 Gw (dane z portalu wysokie Napięcie). Te trendy i działania będą motorem dalszych przeobra-
żeń pozyskania energii już ze źródeł czysto odnawialnych. Budowa naprawdę energooszczędnych budynków z wyko-
rzystaniem topowych materiałów i nowej wiedzy o sposobach „uszczelnienia cieplnego” da efekty zarówno dla otocze-
nia, jak i wzrostem sprzedaży nowoczesnych, coraz bardziej elektrycznych systemów zarówno grzania, jak i chłodzenia.

Co pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze lub na tyle przełomowe, że już ma lub będzie miało 
znaczący wpływ na kierunki rozwoju branży?
Rok 2019 był bardzo charakterystyczny dla zachowań rynku materiałów naszej branży. Trend przestawiania wresz-
cie naszej gospodarki na wyraźne cele ekologiczne wsparte istotnymi działaniami wspomagającymi spowodo-
wał skokowy o 150% (wg PORT PC) wzrost sprzedaży pomp ciepła oraz jeszcze większy w segmencie fotowolta-
iki. Żeby optymizm miał jakieś ograniczniki, zauważalny jest spadek sprzedaży kotłów na paliwa stale, zwłaszcza 
peletowych. Powodem jest cena peletu i trudności zdobycia dobrego jakościowego peletu, którego zastosowa-
nie zapewnia długoterminową bezobsługową pracę kotłów automatycznych. Gorące lato wymusiło wzrost zasto-
sowań urządzeń klimatyzacyjnych, które zeszły z poziomu luksusu do poziomu komfortu w znacznie szerszym 
zakresie ilościowym. Zaistniał problem z dostępnością instalatorów uprawnionych do instalacji urządzeń z F-ga-
zami. To też sygnał dla uruchomienia szkoleń w tym rozwijającym się segmencie rynku. 

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach?
Myślę, że następne lata będą znaczone wyraźną ścieżką, by dzisiejsze zabawne określenia polskiego samocho-
du elektrycznego na węgiel odchodziło w przeszłość. By polskie pompy ciepła, klimatyzatory i elektryczne sa-
mochody były zasilane energią pozyskaną ze źródeł niepowodujących szkodliwych, niechcianych emisji pyłów  
i gazów. Czego sobie i naszym dzieciom życzmy.

mirosław wiktorczyk 
doradca techniczny instal-konsorcjum

jak ocenia pan rok 2019 dla branży hVaC 
i co pana zdaniem w roku 2019 było najważ-
niejsze lub na tyle przełomowe, że już ma 
lub będzie miało znaczący wpływ na kie-
runki rozwoju branży?
Rok 2019 podobnie jak rok ubiegły, to w bran-
ży instalacyjno-grzewczej okres intensywnego 
rozwoju sprzedaży – głównie w sektorze gazo-
wych kotłów kondensacyjnych oraz rozwiązań 
z obszaru OZE. Musimy się pochwalić, iż jako firma Termet S.A. po raz kolejny odno-
towaliśmy kilkudziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży w tym niezwykle wymaga-
jącym segmencie rynku. Nasze najnowsze rozwiązania w zakresie kotłów konden-
sacyjnych zostały pozytywnie przyjęte przez środowisko dystrybutorów, a przede 
wszystkim instalatorów – m.in. kotły z rodziny Ecocondens Slim czy Ecocondens In-
tegra II plus. Bardzo dużym uznaniem wśród użytkowników cieszyły się również na-
sze sztandarowe produkty tj. Ecocondens Gold Plus i Ecocondens Silver. 
Sądzę, że nasz sukces w sprzedaży wynika zarówno z właściwie realizowanej polityki 
handlowej, umiejętnie skorelowanej relacji ceny wyrobu do jakości, interesujących 
parametrów techniczno-użytkowych kotłów, jak również z przyczyn obiektywnych 
– tj. zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne, ekologiczne urządzenia wynika-
jące z realizacji wielu regionalnych oraz rządowych programów walki o czyste po-
wietrze. Nie bez znaczenia jest również coraz wyższa świadomość ekologiczna na-
szych potencjalnych klientów, poszukujących rozwiązań, których użytkowanie nie 
będzie obciążało środowiska, w którym wszyscy funkcjonujemy. 

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach?
w odniesieniu do naszych zamierzeń na rok 2020 to planujemy nie tylko utrzymanie 
sprzedaży z poziomu roku ubiegłego, ale zintensyfikowanie działań w celu jej zwięk-
szenia. Zakładany wzrost naszych udziałów w rynku dotyczyć będzie przede wszyst-
kim obszaru kotłów kondensacyjnych, ale również produktów z segmentu Odnawial-
nych Źródeł Energii, czyli pomp ciepła. w tym celu będziemy poszukiwać kolejnych 
rynków zbytu dla naszych urządzeń, otwierać się na nowych klientów i podejmować 
kolejne wyzwania, zapewniając Spółce trwałe podstawy do stabilnego rozwoju.

ryszard satyła  
prezes zarządu termet s.a.
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jak ocenia pan rok 2019 dla branży hVaC? 
Rok oceniam jako dobry z punktu widzenia koniunktury i po-
pytu na usługi świadczone przez firmy instalacyjne i serwisowe.  
To, o czym mówią często producenci o dynamice sprzedaży pomp 
ciepła przekłada się oczywiście na zainteresowanie tymi technolo-
giami przez wykonawców, którzy często do tej pory byli tradycjonali-
stami. Nie brakuje jeszcze sceptyków podważających teorię wpływu 
człowieka na ocieplenie klimatu, ale na szczęście kropla drąży skałę. 

Co pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze lub na tyle przełomowe, że już ma 
lub będzie miało znaczący wpływ na kierunki rozwoju branży?
Z naszego punktu widzenia bezprecedensowym wydarzeniem było spotkanie 3 lipca 2019 roku, 
które zainicjowało projekt Hydraulik – Zawód Możliwości. Od tego czasu do Stowarzyszenia dołą-
czają producenci, różne organizacje, a my dotarliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Otwo-
rzyliśmy przysłowiową puszkę Pandory – odzywają się dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracodawcy. 
Przekaz jest prosty, jeśli nie wesprzemy szkolnictwa zawodowego i kierunków naszej branży, w ciągu dwóch 
lat zostanie zamknięta większość klas zawodowych w zawodzie. Stanie się tak z kilku powodów: spadek 
zainteresowania wśród młodzieży kształceniem w tym kierunku, restrykcyjne zasady wprowadzone dla 
szkół w zakresie wyposażenia pracowni i zmiana sposobu dokształcania nauczycieli zawodu. Szkoły nie 
poradzą sobie z problemem bez pomocy ze strony branży. Dyrektorzy będą otwierać kierunki, w których 
wsparcie mają, jak: mechanik samochodowy, stolarz, dekarz, elektryk. Dlatego też podkreślamy, że solid-
ną podstawą do dalszego stabilnego wzrostu naszego sektora jest silny fundament, a więc nowe kadry.

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach? 
Możemy spodziewać się, że w kolejnych latach zmieni się wewnętrzna struktura branży. Dziś pienią-
dze, które w wielu firmach i korporacjach są, nie mają już takiego znaczenia. Hiperkonkurencja do-
prowadza coraz częściej do sytuacji szachowych, a wręcz patowych. Znaczenie mieć będzie sposób: 
myślenia, dotarcia do klienta, traktowania firm instalacyjnych, wykorzystania technologii, inaczej 
mówiąc strategia „błękitnego oceanu”. Nasze stowarzyszenie na pewno będzie bardzo aktywne  
i podejmie wiele inicjatyw we wspomnianych obszarach. wracając do spraw związanych z edukacją, 
warto podkreślić, że po spotkaniu w MEN dostaliśmy zaproszenie do współpracy w zakresie opraco-
wania od podstaw nowoczesnego kierunku w naszym zawodzie. Są też środki i możliwości by wraz 
z MEN stworzyć Centralną Akademię Instalatorstwa wzorem pokrewnych branż.

paweł kaczmarek 
prezes osfis

jak ocenia pan rok 2019 dla branży hVaC?
Myślę, że był to znakomity rok dla całej branży grzewczej, 
chłodzenia czy wentylacyjnej. Nie mamy jeszcze finalnych 
danych za 2019 rok, jednak w przypadku rynku pomp cie-
pła do ogrzewania budynków szacowane wzrosty sprzeda-
ży przekroczyły 60%, a w przypadku pomp powietrze/woda 
sięgnęły około 100%. Prawdopodobnie takiej dynamiki nie 
miał żaden rynek pomp ciepła w Europie.

Co pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze lub na tyle przełomowe, że już ma lub 
będzie miało znaczący wpływ na kierunki rozwoju branży?
Kluczowy dla branży będzie program Czyste Powietrze w nowej odsłonie, którą poznamy dopiero w ciągu 
kilku tygodni. wierzę w to, że będzie on w pełni zgodny z celami klimatycznymi Unii Europejskiej. Mam nadzie-
ję, że mocniejsze będzie wsparcie takich urządzeń, jak pompy ciepła czy niskoemisyjne kotły na biomasę.
2019 był to rok, w którym nowa Komisja Europejska zapowiedziała Nowy Zielony Ład (New Gre-
en Deal) oraz ogłoszono cel neutralności klimatycznej 2050 dla Unii Europejskiej. Obecnie w Euro-
pie około 50% zużywanej energii finalnej to ciepło i chłód. Możemy się spodziewać dużych zmian  
w tym segmencie w kierunku rozwoju rynku urządzeń grzewczych korzystających z OZE.
Ogłoszenie w grudniu 2019 przez Ministerstwo Rozwoju i NCBR programu szybkiej ścieżki na 
urządzenia grzewcze było też ważnym przełomem w kierunku produkcji i rozwoju pomp ciepła 
i kotłów na biomasę. To jasny i jednoznaczny kierunek wskazany przez Ministerstwo Rozwoju, 
który w mojej ocenie przyniesie wiele istotnych i szybkich zmian w najbliższej przyszłości. wspo-
mniany New Green Deal postawi mocno na efektywność energetyczną wszystkich budynków 
i jestem przekonany, że w najbliższych latach nowe budynki z pompami ciepła, PV i rekupera-
cją staną się standardem.

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach?
Perspektywy są niezwykle dobre dla branży urządzeń korzystających z ciepła z OZE. w mojej oce-
nie 2020 będzie kolejnym rokiem z ogromnym wzrostem rynku pomp ciepła. Pytanie jest tylko ta-
kie czy będą to wzrosty na poziomie 50%, czy np. na poziomie ponad 100%. Patrząc na sympto-
my rynkowe i kierunki działań UE, wszystko jest jeszcze otwarte i możliwe. Chociaż skłaniam się 
ku większej liczbie. Jak będzie wyglądał rynek w kolejnych latach? O tym też dowiemy się niedłu-
go – w pierwszej połowie 2020 roku wiele się powinno wyjaśnić – jestem dużym optymistą.

paweł lachman 
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jak ocenia pan rok 2019 dla branży hVaC?
Myślę, że rok 2019 był udany dla branży HVAC, większość 
prognoz z początku roku mówiła o spowolnieniu dynami-
ki względem 2018 r. Panowały nastroje umiarkowanego 
pesymizmu, na całe szczęście nie spełniły się one. Jednak 
patrząc szerzej, widać było pewną tendencję do umiarko-
wanego schłodzenia koniunktury w budownictwie wzglę-
dem 2018 r. Dobrym symptomem było ustabilizowanie cen 
usług, materiałów oraz wynagrodzeń na rynku budowlanym.  
To z kolei przełożyło się na poprawę kalkulacji, opłacalność realizacji projektów, a to bezpośred-
nio na stan finansów firm budowlanych. 

Co pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze lub na tyle przełomowe, że już ma lub 
będzie miało znaczący wpływ na kierunki rozwoju branży?
Odpowiem krótko: KOTy. w dniu 30 czerwca 2019 r. miał się skończyć dwuipółletni okres przejściowy dla 
wyrobów budowlanych objętych wymaganiami tzw. systemu krajowego. wszyscy producenci w bran-
ży wentylacyjnej oferujący przepustnice, zasuwy, nawiewniki, wywiewniki, czerpnie czy wyrzutnie po-
święcili ogrom czasu i pracy, aby przygotować się do wymagań rozporządzenia. Pomimo że ustawo-
dawca przed planowanym wejściem w życie przepisów opublikował Dz.U.19.1176 zmieniający termin  
z 30.06.2019 r. na 31.12.2020 r, KOTy wciąż pozostają wyzwaniem dla wielu producentów w branży HVAC.

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach?
Przede wszystkim zmian. Obecny ustawodawca przyzwyczaił nas do tego, że zmiany w legislacji 
są i będą w najbliższych latach główną siłą sprawczą poprawy lub regresu koniunktury. Zaczy-
nając od tak ważnych ustaw, jak zapowiadana od dawna nowelizacja „Prawa budowlanego”, któ-
ra ma przyspieszyć i ułatwić realizację inwestycji czy ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. weszła w życie z dniem 1.11.2019 r. ustawa zmieniająca rozliczenia podatku VAT za 
pomocą split payment, która w mojej ocenie zaburzy niektórym firmom płynność finansową, co 
przełoży się na kolejny wzrost przeterminowanych należności w budownictwie. Uchwalono cał-
kiem nowe „Prawo zamówień publicznych”, które jednak wejdzie w życie dopiero od 1.01.2021 r.,  
bo brakuje 23 aktów wykonawczych. Sądzę, że w 2020 w branży HVAC wyzwaniem nadal będą 
wyżej wspomniane Krajowe Oceny Techniczne czy zmiany w warunkach technicznych dla bu-
dynków w tzw. standardzie wT 2021.

paweł stawiński 
dyrektor handlowy troX bsh technik polska 

jak ocenia pan rok 2019 dla branży hVaC?
Rok 2019 to kolejny bardzo dobry rok dla branży. Sprzyjają-
ca koniunktura przełożyła się na znaczące wzrosty sprzeda-
ży urządzeń, także w naszej firmie. Niewątpliwie miniony rok 
przyniósł nowy trend, jakim jest rosnący udział pomp ciepła 
oraz domowej wentylacji w nowo powstających, czy moder-
nizowanych budynkach. Ma w tym swój udział sukces kampa-
nii „Dom bez rachunków”, której mamy przyjemność być też 
partnerem, a zapoczątkowanej przez PORT PC. 

Co pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze lub na tyle przełomowe, że już ma 
lub będzie miało znaczący wpływ na kierunki rozwoju branży?
Miniony rok przyniósł wyjątkowo dużo ważnych dla przyszłości branży wydarzeń: od zmian  
w prowadzeniu polityki klimatycznej państwa, przez programy wsparcia dla indywidualnych go-
spodarstw, program Czyste Powietrze, czy pakiet klimatyczny. wszystkie one były znaczące i po-
trzebne. 
Mam nadzieję jednak, że najważniejszą zmianą, jaka dokonuje się obecnie, jest wzrost świadomo-
ści społecznej na temat otaczającego nas środowiska i jakości powietrza, którym oddychamy. Glo-
balne zmiany wynikające z ocieplenia klimatu pokazały, że nie można dłużej eksploatować planety 
bez konsekwencji. Trudno przejść obojętnie obok widoku płonącej Amazonii, Syberii czy Australii. 
Może te obrazy przemówią też do tych, którzy dziś nie zastanawiają się nad tym, co z planety zo-
stanie dla kolejnych pokoleń.

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach?
Kierunek wydaje się jasny: dom pozyskujący energię z otoczenia, samowystarczalny i inteligentny. 
To niewątpliwie będzie czas ze znaczącym wzrostem udziału technologii bezemisyjnych, takich jak 
pompy ciepła. Z drugiej strony systematycznie na znaczeniu zyskują kompleksowe rozwiązania, któ-
re ułatwiają użytkownikowi obsługę, gwarantują spokój oraz niższą cenę. Trend ten zaczyna być też 
promowany przez instalatorów, którym ułatwia pracę. 
Dla wOLF rozpoczynający się rok zapowiada się bardzo pracowicie: wprowadzamy do oferty kilka 
nowych, innowacyjnych urządzeń, nasze Mobilne Centrum Szkoleniowe nieustannie w trasie po 
całej Polsce szkoli kolejnych instalatorów. Startujemy też z cyklem, który połączy ekologię, sport 
i edukację. Szczegóły na Targach Instalacje w Poznaniu, na które już teraz serdecznie zapraszam.

grzegorz taisner  
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jak ocenia pan rok 2019 dla branży hVaC?
Patrząc globalnie – rok 2019 był bardzo dobry dla naszej bran-
ży, a tym samym i dla naszej Grupy. Odnotowaliśmy dwucyfrowy 
wzrost sprzedaży. To wielki sukces naszych Partnerów. Grupa cie-
szy się także bardzo dobrymi notowaniami w rankingach i plebi-
scytach. Jednym z najważniejszych tytułów jest Firma Przyjazna 
Instalatorom. Bardzo ważną jest także obecność w rankingu ma-
gazynu „Polish Market”. w tym roku w kategorii Perły Duże Gru-
pa SBS znalazła się na 4. pozycji. To awans o kolejne cztery lokaty  
w stosunku do roku poprzedniego. Rok 2019 upłynął nam w dużej mierze pod hasłem digitalizacji. To ona jest 
jednym z głównych kierunków, w jakim idzie biznes. Cały czas jednak wspieramy kanał trzystopniowej dys-
trybucji. Pomimo galopujących technologii i cyfryzacji relacje biznesowe na poziomie: producent – hurtow-
nia – firma instalatorska nadal są bardzo ważne. Dbałość o nie to niewątpliwie sekret naszego sukcesu, dlate-
go też ważnym jest dla nas, aby nowe technologie wspierały tradycyjny model dystrybucji w kolejnych latach.

Co pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze lub na tyle przełomowe, że już ma lub 
będzie miało znaczący wpływ na kierunki rozwoju branży?
Co do trendów rynkowych w roku 2019 niewątpliwie silną pozycję zyskały pompy ciepła i trend ten 
zgodnie z naszymi przewidywaniami będzie kontynuowany. Zainteresowanie nimi jest tak ogromne, 
że wzrosty sprzedaży tych produktów zadziwiają samych producentów. Generalnie cała grupa pro-
duktów związanych z nowymi technologiami, służących do oszczędzania energii, cieszy się rosnącym 
zainteresowaniem. Co może przynieść przełom w naszej branży? Cały czas w mediach, na arenie mię-
dzynarodowej mocno eksponowany jest temat ekologii, odnawialnych źródeł energii, zmian klima-
tycznych. Niewątpliwie chcąc przewidzieć przyszłość naszej branży w Polsce i Europie, warto śledzić 
plany Unii Europejskiej w zakresie polityki klimatyczno-ekologicznej. UE w najbliższej perspektywie 
(do 2050 roku) planuje kontynuację prac nad tzw. „neutralnością energetyczną”.

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach?
Budownictwo, ustawodawstwo i tym samym rynek instalacyjno-grzewczy będzie dążył do maksy-
malizacji efektywności energetyczej (domy zeroenergetyczne jako standard to naprawdę kwestia 
czasu), wykorzystania w pełni potencjału OZE oraz elektryczności i pełnej dekarbonizacji w ener-
getyce w Europie (o węglu będziemy już czytać jedynie z podręczników od historii). Naszą branżę 
czeka więc ciągła, acz sukcesywna ewolucja.

grzegorz zuchmański 
zastępca dyrektora grupa sbs

jak ocenia pan rok 2019 dla branży inżynierii sanitarnej?
To był udany rok dla naszej branży, chociaż niełatwy. w ostatnich mie-
siącach można było zauważyć osłabienie koniunktury w niektórych ka-
tegoriach produktowych, szczególnie tzw. produktów inwestycyjnych. 
Mimo to jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie osiągnęliśmy.
 
Co pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze lub na tyle przełomowe, 
że już ma lub będzie miało znaczący wpływ na kierunki rozwoju branży?
Widzimy pierwsze wyraźne symptomy spowolnienia dynamiki w naszej 
branży. Powodów jak zwykle jest wiele ale należy podkreślić nieustanne pogarszanie się dostęp-
ności wykwalifikowanych pracowników, co w branży budowlano-montażowej jest szczególnie do-
tkliwe. Stwarza to nowe wyzwania przed producentami. Produkty muszą być nie tylko świetnie 
zaprojektowane pod kątem funkcjonalności i estetyki, ale zapewniać wyższą efektywność pracy 
na budowie. Nasza firma od dłuższego czasu inwestuje ogromne środki w rozwój innowacyjnych 
rozwiązań. w ubiegłym roku zaprezentowaliśmy SuperTube – produkt, który zrewolucjonizuje po-
dejście do projektowania wysokich obiektów oszczędzając przestrzeń, a więc i pieniądze inwesto-
rów. Nie zapominając o konsumentach zaprezentowaliśmy nowy system DuoFresh, który pomaga 
pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z łazienki. A to tylko część zeszłorocznych nowości. Kamie-
niem milowym było wprowadzenie produktów łazienkowych, w tym ceramiki pod marką Geberit.  

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach?
Mogę przypuszczać, że kluczowe trendy poprzednich lat utrzymają się. Prócz tego będziemy mieć 
do czynienia ze słabnącą koniunkturą, co biorąc pod uwagę rosnącą podaż producentów, marek 
i produktów, będzie oznaczało zaostrzenie walki o klienta. Geberit konsekwentnie będzie realizo-
wał swoją główną strategię produktową, czyli integrację rozwiązań technicznych (za ścianą) i pro-
duktów wyposażenia łazienki (przed ścianą). Jej efektem jest dostarczenie kompleksowych i opty-
malnie zestrojonych rozwiązań np. stelaża podtynkowego i bezkołnierzowej miski wiszącej Rimfree 
(spłukiwanie 4 lub 2 l). Geberit od lat przywiązuje dużą wagę do odpowiedzialności społecznej  
i działania z poszanowaniem dla środowiska. Zarówno nasze rozwiązania, jak i metody produkcji, 
pozostają zgodne z wyraźnie obecnym na rynku trendem ekodesign oraz zasadami zrównoważo-
nego rozwoju. Jestem przekonany, że ich znaczenie dla branży oraz konsumentów będzie nadal 
rosło, mocno oddziałując na rynek. Jeśli chodzi o ważne dla branży wydarzenia – cieszy nas ro-
snące znaczenie i renoma międzynarodowych targów warsaw Home, w których bierzemy udział.

krzysztof brzeziński 
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jak ocenia pan  
rok 2019 dla  
branży hVaC?
2019 był kolejnym 
rokiem nacechowa-
nym wysokim popy-
tem na komponenty 
technicznego wypo-
sażenia budynków. 
Jest to spowodowa-
ne wysokim zejściem 
nowo oddawanych 
budynków mieszkal-
nych, jak i renowacja-

mi. Istotne dla segmentu, w którym działa Kessel, są rosną-
ce koszty pracy i wzrost popytu na produkty plug and play.

Co pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze 
lub na tyle przełomowe, że już ma lub będzie miało 
znaczący wpływ na kierunki rozwoju branży?
Definitywnie, pakiet ustaw antysmogowych mocno redefi-
niuje trendy w segmencie urządzeń grzewczych. Jeśli cho-
dzi o produkty związane z działalnością firmy Kessel, bardzo 
istotna jest zmiana świadomości konsumentów w kwestii 
zagospodarowania wód deszczowych, jakości przepom-
powni, na tle bezpieczeństwa użytkowania, jak i rosnąca 
świadomość zabezpieczenia budynków przed zalaniem.
 
Czego możemy spodziewać się w 2020 roku  
i kolejnych latach?
Rok 2020 będzie nadal nacechowany wysokimi kosztami 
zabudowy urządzeń z silnymi wpływami na potrzebę re-
dukcji całkowitych kosztów inwestycji.

jerzy stosiek 
dyrektor zarządzajacy kessel

jak ocenia pan rok 2019 dla branży hVaC?
Przede wszystkim był to wyjątkowy rok dla naszej firmy. AFRISO świętowało 150 lat istnienia. Obcho-
dy zwieńczone były spotkaniem całej grupy w niemieckiej centrali. Pamiętamy o swojej historii i bo-
gatsi o doświadczenie z optymizmem patrzymy w przyszłość.
Po sygnałach z rynku i wynikach sprzedaży zauważam, że wykonawcy instalacji grzewczych coraz inten-
sywniej poszukują rozwiązań przystosowanych do szybkiego montażu i uruchomienia. Celem AFRISO jest 
dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań w obszarze instalacji grzewczych, dlatego w 2019 roku odpowie-
dzieliśmy na te potrzeby zestawami hydraulicznymi PrimoBox. wciąż rozszerzamy swoją ofertę i wpro-
wadzamy nowe produkty, dobrze przyjmowane przez branżę. wspomnę także o nowości, którą wpro-
wadziliśmy w zeszłym roku. Zatrudniliśmy fachowca na stanowisko Mobilnego wsparcia Technicznego. Służy pomocą instalatorom w terenie  
i na bieżąco rozwiązuje ich problemy. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że pomysł się sprawdził i jest świetnie oceniany w środowisku.

Co pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze lub na tyle przełomowe, że już ma lub będzie miało znaczący wpływ  
na kierunki rozwoju branży?
Zaobserwowaliśmy, że oczekiwania konsumentów i specjalistów z branży coraz bardziej przesuwają się w kierunku treści wideo. Powoli do la-
musa odchodzą tradycyjne formy przekazywania informacji: w wielu przypadkach, mając wybór między słowem pisanym a filmem, odbiorca 
wybierze formę audiowizualną. Musieliśmy zareagować na te zmieniające się oczekiwania, bowiem oprócz zaopatrywania rynku w jakościowe 
produkty, naszą ambicją jest również przekazywanie instalatorom wiedzy ułatwiającej im codzienną pracę. Bez fałszywej skromności: uważam, 
że kamieniem milowym w rozwoju branży była ewolucja kanału AFRISOpl na YouTube. w 2019 roku osiągnęliśmy imponujące wyniki pod kątem 
liczby subskrypcji i wyświetleń. Staliśmy się jednym z największych kanałów branżowych w tym medium. To pokazuje, że branża poszukuje po-
rad przedstawionych w formie filmowej, gdzie krok po kroku widać, jak rozwiązać problem. Miarą naszego sukcesu jest to, że konkurencja stara 
się naśladować nasze działania, niemniej mogę zapewnić, że łatwo palmy pierwszeństwa nie oddamy.

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach?
Z ciekawością obserwuję skokowy wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie, co widać choćby na przykładzie intensywnej wal-
ki ze smogiem w Krakowie, stanowiącej przełom po dekadach obojętności. Zastanawiam się, w jakim stopniu przełoży się to na przykład 
na wzrost roli paneli słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii. Jako firma będziemy uważnie śledzić ten trend. Muszę podkreślić, 
że nasza firma jest w kwestiach ekologii wzorem do naśladowania, proponując klientom produkty przyjazne dla środowiska naturalne-
go. Dbałość o naturę jest osią kultury organizacyjnej AFRISO. Ze spraw spoza branży wskazałbym szybki wzrost płacy minimalnej, razem 
z zapowiedzią wywindowania wynagrodzeń do bardzo wysokiego poziomu za kilka lat. Spowoduje to zapewne rozmaite kliny finansowe, 
które sprawią, że podpisywanie przelewów będzie bolesne. Dodatkowo wzrost płacy minimalnej przełoży się na wzrost cen różnych usług 
i będziemy musieli wziąć to pod uwagę. Jednocześnie jestem pewien, że – mając znakomitą kadrę z olbrzymią wiedzą – AFRISO poradzi 
sobie z wszystkimi przeciwnościami i będzie kontynuowało sukcesy rynkowe.

michał kulicki  
prezes zarządu afriso sp. z o.o.

http://www.instalreporter.pl


2701/20 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

jak ocenia pan rok 2019 dla branży hVaC?
Generalnie wyniki osiągnięte przez branżę instalacyjno-grzewczą są bardzo pozytywne. Prawie w każ-
dej grupie produktowej zostały odnotowane wzrosty. Stosunkowo wysokie liczbowe wzrosty sprze-
daży (18-20%) zanotowały gazowe kotły kondensacyjne, za sprawą urządzeń wiszących. Z pewnością 
udany rok zaliczyły urządzenia grzewcze wykorzystujące OZE. Na podstawie wstępnych informacji 
uśredniony wzrost na poziomie 40-50% dla pomp ciepła można uznać za bardzo dobry wynik. 
Duże zainteresowanie pompami ciepła jest wynikiem silnej promocji tego sposobu ogrzewania na 
terenie całej UE, podobnie jak kilka lat temu miało to miejsce w odniesieniu do wykorzystania ko-
lektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. Kolektory słoneczne co prawda zanotowały kilku-
nastoprocentowy spadek, ale odnosi się to do rekordowego roku sprzedaży tych instalacji w 2018 
roku, dlatego osiągnięty wynik ilościowy można w dalszym ciągu uznać za bardzo dobry. Obecnie 
większym zainteresowaniem cieszą się instalacje wykorzystujące kolektory słoneczne do wspoma-
gania instalacji grzewczych. Podobnie pewne wzrosty daje się zauważyć w grupie kotłów na bioma-
sę, szczególnie na pelety, co ma wpływ na zmniejszenie dynamiki spadku w całej grupie kotłów na 
paliwa stałe, gdzie szczególnie znaczące spadki można było zauważyć w grupie produktowej kotłów 
węglowych. w 2019 roku dał się zauważyć także dwucyfrowy wzrost sprzedaży systemów ogrze-
wania powierzchniowego, co odbywa się kosztem klasycznych grzejników zarówno stalowych, jak 
i aluminiowych. Taka tendencje widać szczególnie w nowym budownictwie. 
Podsumowując, dobre wyniki w budownictwie mieszkaniowym, które bezpośrednio przekładają się 
na warunki rozwoju dla branży instalacyjno-grzewczej oraz programy gminne na rzecz ograniczenia 
niskiej emisji, sprawiły, że branża instalacyjno-grzewcza wchodzi w 2020 rok w dobrym humorze. 

Co pana zdaniem w roku 2019 było najważniejsze lub na tyle przełomowe, że już ma 
lub będzie miało znaczący wpływ na kierunki rozwoju branży? 
Z pewnością zrozumienie przez samorządy lokalne oraz coraz większą część społeczeństwa ko-
nieczności walki o redukcję zanieczyszczeń emitowanych przez tzw. niską emisję. wprowadzone  
w 2018 i 2019 roku regulacje prawne w tym kierunku, pomimo szeregu niedoskonałości, miały mimo 
wszystko wpływ na to, co się działo na rynku i stanowiły podstawę do dialogu pomiędzy branżą  
a przedstawicielami władz. Duże nadzieje rozbudził program Czyste Powietrze, do tego stopnia,  
że niektóre gminy zaczęły w 2018 roku przesuwać pieniądze w budżecie przeznaczone na walkę  
z niską emisją na inne cele, licząc, że program Czyste Powietrze załatwi tę sprawę na poziomie lokalnym. 
Tymczasem funkcjonowanie programu rozczarowało, głównie za sprawą barier administracyjnych w roz-
patrywaniu wniosków. Obecnie w NFOŚiGw trwają wytężone prace na rzecz polepszenia tego progra-

mu na co liczą beneficjenci i cała branża instalacyjno-grzewcza. 
Jesienią weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie środo-
wiska, dająca daleko idące preferencje sieciom ciepłowniczym 
wobec indywidualnych urządzeń grzewczych w nowym budow-
nictwie. Podobne zapisy powstawały już w przeszłości, jednak  
w porównaniu do obecnych przepisów, miały bardziej ograni-
czony zasięg. wprowadzone wtedy regulacje spowodowały pe-
wien zamęt na rynku i przyczyniły się do wstrzymania lub opóź-
nienia szeregu inwestycji w tym także opartych na OZE, pomimo 
formalnego wyłączenia tych urządzeń w przepisach. wskutek tych negatywnych zjawisk, wtedy to  
w końcu rząd wycofał się z tego rozwiązania. Jak to będzie działać teraz, przyszłość pokaże. Do tego na-
leży dodać różne inicjatywy na poziomie UE na rzecz podwyższania efektywności energetycznej w bu-
dynkach oraz zwiększania udziału ciepła z OZE, co powinno przynieść namacalny efekt w najbliższych 
latach. ważne jest, że społeczeństwo w coraz większym stopniu zaczyna rozumieć potrzebę zmian  
w podejściu do zaopatrywania w ciepło oraz znaczenia efektywności energetycznej w budownictwie. 
Zaczęto mówić coraz więcej o planach elektryfikacji ogrzewnictwa, co z pewnością będzie mia-
ło wpływ na dalszy rozwój zastosowania technologii pomp ciepła, ale także stosowania nowocze-
snych elektrycznych systemów grzewczych zasilanych energią elektryczną.

Czego możemy spodziewać się w 2020 roku i kolejnych latach?
Pewnego uspokojenia rynku, jeżeli chodzi o wielkość sprzedaży. Dwucyfrowe wzrosty na dłuższą 
metę są trudne do utrzymania i grożą przegrzaniem koniunktury. Także w budownictwie mieszka-
niowym widać zmniejszenie dynamiki wzrostów w poszczególnych sektorach, tzn. rozpoczynanych 
budów czy wydawanych pozwoleń lub składanych zgłoszeń o rozpoczęcie budowy nowych obiek-
tów. Konsekwentnie będzie wzrastać udział OZE w pozyskiwaniu ciepła, zarówno w ogrzewaniu in-
dywidualnym, jak i można się spodziewać coraz szerszego zastosowania tych źródeł w ciepłownic-
twie systemowym. Sprzyjać temu będzie coraz lepsza efektywność energetyczna nowo budowanych 
budynków, czy istniejących zasobów w wyniku działań termomodernizacyjnych. 
Będzie widoczna coraz większa rola hybrydowych rozwiązań systemowych: systemy hybrydowe 
OZE będą odgrywać główną rolę w miksie energetycznym. w rzeczywistości dzięki integracji róż-
nych źródeł ciepła i chłodu pochodzących z OZE i związanych z nimi technologiami w jeden system, 
można będzie przezwyciężyć konkretne ograniczenia wynikające z technologii i zapewnić w rezul-
tacie lepszą efektywność energetyczną.

janusz starościk 
prezes zarządu spiUg, członek pool of Experts swizerland global Enterprise
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zapRojektowany w zGoDzie z zasaDami 
zRównoważoneGo Rozwoju

Centralny budynek Uniwersytetu Leuphana  
w Lüneburgu to kamień milowy w rozwoju kam-
pusu. Najważniejszą i na pewno najbardziej in-
teresującą architektonicznie, a także pod wzglę-
dem zastosowanych tam systemów i rozwiązań 
technicznych częścią kompleksu jest Libeskind 
Auditorium, mieszczące maksymalnie 1100 osób. 

Nazwa Leuphana została po raz pierwszy wymieniona przez greckiego astronoma i geografa 
Ptolemeusza, który żył w II wieku (ne). w swoim atlasie używał tego terminu na określenie 
osady w północnych Niemczech. w XIX wieku osada została włączona w granice miasta, 
które obecnie nazywa się Lüneburg. Tu mieści się Uniwersytet Leuphana, w którym w dużej 
mierze za jakość powietrza i komfort wewnętrzny odpowiadają urządzenia marki TROX.

troX na UniwErsytEciE lEUphana 
Tradycyjna nazwa – nowoczesna i zrównoważona architektura
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według Uniwersytetu jest to również świadec-
two ich zaangażowania w historię kampusu, od-
zwierciedlenie zasad akademickich i standardów 
naukowych. 
Zasadnicze kryteria projektowe obejmowały 
szczególnie zrównoważoną konstrukcję i ener-
gooszczędne wykorzystanie energii elektrycznej 
do oświetlenia, wentylacji i chłodzenia. Fasada 
jest nachylona tak, że budynek rzuca w specjal-
ny sposób cień, co powoduje pasywne chłodze-
nie, a różne części kompleksu są rozmieszczone 
w taki sposób, aby żadna ze ścian zewnętrznych 
nie była skierowana na południe.
Intensywność oświetlenia LED jest kontrolowa-
na przez czujniki PIR, a także zależy od ilości do-
stępnego światła dziennego. Jeśli uwzględnimy 
także potrójne oszklenie, doskonałą izolację, od-
zysk ciepła i ponowne wykorzystanie ciepła od-
padowego w niskiej temperaturze, to otrzyma-
my konstrukcję, która ustanawia nowe i bardzo 
wysokie standardy wydajności energetycznej bu-
dynków użyteczności publicznej.
Na pokrycie potrzeb obiektu wykorzystywane są 
tylko odnawialne źródła energii. Energia grzew-
cza pochodzi z biogazowni, a panele słoneczne 
na dachach zapewniają dodatkową energię elek-
tryczną i pokrywają już 25% zapotrzebowania.
Z kolei system szarej wody służy do zbierania 

wody deszczowej z zielonych dachów i fasady  
i udostępniania jej do spłukiwania toalet.
Budynek jako taki jest konstrukcją lekką. Ogra-
niczono zużycie stali na rzecz nowych rozwiązań 
konstrukcyjnych np. sufitów wykonanych jako po-
łączenie elementów betonu i plastiku. Pozwoli-
ło to zaoszczędzić wiele ton betonu i stali, któ-
rych wytworzenie wymagałoby nie tylko energii 
elektrycznej i wody, ale także emitowałoby CO2 
do atmosfery. 

eneRGooszCzęDny system wentylaCji 
i klimatyzaCji

wyspecjalizowani konsultanci i wykonawcy HVAC 
wybrali komponenty wentylacyjne i klimatyza-
cyjne TROX, ponieważ doskonale się uzupełniają: 
od centrali wentylacyjnej po regulatory zmienne-
go przepływu VAV i stałego przepływu CAV oraz 
klapy przeciwpożarowe i wentylatory oddymia-
jące. System wentylacji i klimatyzacji zapewnia 
dopływ powietrza zależny od zapotrzebowa-
nia, a system przeciwpożarowy zapewnia bez-
pieczeństwo ludziom.

Pobierz  Pełen artykuł 
w TroX Life Nr 17

Centralny budynek leuphana
projekt: Daniel libeskind
architekci: rw + Gesellschaft von 
architekten mbh, berlin
usługi budowlane: emutec Gmbh, 
norderstedt 
wykonawca hVaC: engie Deutschland 
Gmbh, hamburg
Rok ukończenia: 2017

elementy wentylacji i klimatyzacji marki tRox w leuphana:
• Kratki i zawory wentylacyjne: TRS, TRS-K, TRS-R, LVS, Z-LVS
• Czerpnie i wyrzutnie: WG
• Klapy przeciwpożarowe: FKRS-EU, FK-EU, FKS-EU, KA-EU
• Regulatory przepływu powietrza VAV i CAV: TVR, TVJ, RN, RNS, VFC, EN
• Tłumiki akustyczne: TX, XSA, CA, CB, CAK, CF, CS
• Centrale wentylacyjne: X-CUBE
• Wentylatory: X-FANS
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w celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka 
nieszczelności i awarii systemu instalacyjnego 
firma KAN wprowadziła na rynek kształtki Ul-
traLine, które dzięki odpowiednio wyprofilowa-
nym króćcom szczelnie i trwale łączą się z rurą. 
– Niemal trzy dekady doświadczeń w pracach 
nad konstrukcją i produkcją elementów składo-
wych systemów, wykorzystywanych do instalacji 
wodnych i grzewczych, pozwoliły nam opraco-
wać innowacyjny produkt, oparty na niespo-
tykanej dotąd możliwości trwałych połączeń 
różnych materiałów w ramach jednej konstruk-
cji – wyjaśnia doradca techniczny z firmy KAN.  
– Najważniejszym elementem nowego systemu 
są kształtki UltraLine. Po założeniu rury na kró-
ciec kształtki i dosunięciu tulei nasuwanej do 
jej kołnierza następuje „wprasowanie” rury po-
między specjalnie zaprojektowane garby. Dzięki 
temu uzyskiwana jest 100% szczelność połącze-
nia bez konieczności stosowania dodatkowych 
elementów uszczelniających. 
Poza całkowitą szczelnością instalator zyskuje 
również gwarancję, że wykonane połączenie bę-

dzie wyróżniała wysoka odporność mechaniczna.  
A to wszystko dzięki specjalnym wypustkom na 
końcu króćca, pomiędzy którymi wprasowano 
cienką warstwę polietylenu. Rozwiązanie to za-
bezpiecza połączenie przed skutkami pracy ter-
micznej całej instalacji, eliminując ryzyko mecha-
nicznego zsunięcia rury z kształtki.

mateRiały, któRe się nie łąCzą 

Do istotnych cech nowych kształtek warto do-
dać jeszcze jedną, wynikającą z przeznaczenia 
całego Systemu KAN-therm UltraLine. 
– Z założenia system ma umożliwiać łączenie róż-
nych materiałów. DDzięki specjalnym stoperom 
znajdującym się na końcu kształtki, zyskujemy pew-
ność, że zarówno mosiężna powierzchnia kształt-
ki, jak i warstwa aluminium, wykorzystana w kon-
strukcji rury wielowarstwowej, nie będą miały  
ze sobą styczności – wyjaśnia ekspert firmy KAN. 
– Eliminujemy w ten sposób potencjalne ryzyko wy-
stąpienia korozji kontaktowej na styku mosiądz –
warstwa aluminium. 

symetRia ułatwiająCa montaż

ważnym elementem nowego Systemu KAN-
-therm UltraLine jest symetryczna tuleja nasu-
wana, która podnosi komfort i bezpieczeństwo 
montażu. To ukłon w stronę intuicyjnego, wy-
godnego oraz szybkiego wykonywania połączeń,  
a docelowo zwrócenie uwagi na optymalizację, 
bezpieczeństwo i większą efektywność pracy. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu instalator nie musi 
pilnować sposobu ustawienia tulei podczas wy-
konywania połączeń. Cecha ta eliminuje wy-
stępowanie pomyłek i podnosi komfort pracy  
z produktem szczególnie w trudnych warunkach 
budowlanych, kiedy ryzyko powstania błędu jest 
szczególnie duże.

Jednym z bardziej newralgicznych miejsc w instalacjach wodnych  
i grzewczych są kształtki odpowiadające za prawidłowe – a zatem trwałe, 
bezpieczne i odporne na uszkodzenia – zespolenie rur. Ich niewłaściwy 
dobór wiąże się z ryzykiem wystąpienia błędów montażowych,  
co w przyszłości może skutkować niebezpieczną awarią całego systemu, 
zwłaszcza jeśli w danej konstrukcji wykorzystujemy kilka rodzajów rur. 

innowacyjnE kształtki 
kan-thErm UltralinE
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Zwróćmy też uwagę na montaż kształtek, któ-
rych specjalnie skonstruowany korpus umożli-
wia wygodną pracę z użyciem narzędzi nawet  
w trudnodostępnych miejscach. Bardzo szeroki 
kąt podejścia widełkami narzędzia do kształtki 
(unikalna na rynku cecha Systemu KAN-therm  
UltraLine) umożliwia montaż pod kątem nawet 270°!

tRzy elementy, na któRe waRto 
zwRóCić uwaGę 

Aby System KAN-therm UltraLine sprawdzał się 
nawet w najbardziej skomplikowanych instala-
cjach, konstruktorzy oraz specjaliści działu tech-
nicznego firmy KAN zadbali o jego podstawowe 
elementy:
• osłona antydyfuzyjna EVOH w rurach jedno-
rodnych z polietylenu sieciowanego PE-X oraz 
polietylenu PE-RT odpornego na wysoką tem-
peraturę,
• warstwa ze specjalnie dobranego, elastyczne-
go aluminium, będąca jednym z najważniejszych 
elementów konstrukcji rur wielowarstwowych 
PE-RT/AL/PE-RT,
• kształtki KAN-therm UltraLine z PPSU lub mosią-
dzu, pozwalające na łączenie obu rodzajów rur.
w tym ostatnim przypadku za solidność połą-
czeń odpowiada specjalna tuleja nasuwana KAN-
-therm UltraLine z tworzywa PVDF. 
Dzięki takiej różnorodności elementów w ra-
mach jednego systemu, możemy uzyskać dwa 
różne kompletne rozwiązania techniczne, okre-
ślane jako System KAN-therm UltraLine PE lub 
System KAN-therm UltraLine AL. 
Instalator ma wybór dowolnej konfiguracji, a pro-
sta bezoringowa konstrukcja kształtek minimali-
zuje ryzyko popełnienia błędów montażowych. 
Specjaliści z działu technicznego KAN postawi-
li na niezawodność, stabilność i bezawaryjność 
nie tylko poszczególnych elementów, ale i całe-
go Systemu KAN-therm UltraLine. 

KAN sp. z o.o. 
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin

tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com 
www.kan-therm.com

r e k l a m a

raport „ciEpłownictwo w polscE. 
edycja 2019”

Forum Energii zebrało najważniejsze dane o za-
opatrzeniu w ciepło, żeby zwrócić uwagę na cie-
płownictwo. 
Aż 76% ciepła powstaje w indywidualnych insta-
lacjach grzewczych. Pozostałe 24% jest wytwa-
rzane w systemach ciepłowniczych. w analizie 
„Ciepłownictwo w Polsce. Edycja 2019” jest mało 
słów, ale dużo liczb, które powinny mobilizować 
do działania. Ciepłownictwo to nie tylko systemy 
ciepłownicze, ale też domy ogrzewane indywidu-
alnie. Mało było takich opracowań do tej pory.
Forum Energii chce zwrócić raportem uwagę, 
że brak danych jest barierą transformacji sek-
tora energii w Polsce. Zaopatrzenie w ciepło 
jest domeną publiczną i dotyczy każdego pol-
skiego gospodarstwa domowego. Dane doty-
czące np. efektywności energetycznej, emisji 
zanieczyszczeń, form ogrzewania powinny być 
regularnie zbierane i powszechnie udostępnia-
ne. Polska nie będzie mogła policzyć rzetelnie 
kosztów i monitorować postępów walki ze smo-
giem, jeżeli dobrze nie zdiagnozuje problemu 
i nie zleci państwowym instytucjom zbierania 
danych nt. stanu budynków, źródeł ciepła, efek-
tywności energetycznej, emisji itd. Trzeba mieć  
nadzieję, że taką funkcję wypełni program ZONE.
Raport powstał w oparciu o najbardziej aktual-
ne dane i materiały publikowane przez: Główny 
Urząd Statystyczny, Agencję Rynku Energii, Urząd 
Regulacji Energetyki, Krajową Agencję Poszano-
wania Energii, Krajowy Ośrodek Bilansowania  
i Zarządzania Emisjami, Izbę Gospodarczą Cie-
płownictwo Polskie, Eurostat i inne.
Przygotowując niniejszą publikację, autorzy do-
strzegli problemy, które mogą być barierą nie 
tylko przy tworzeniu obiektywnego i pełnego 
obrazu ciepłownictwa w Polsce, ale także przy 

wprowadzaniu potrzebnych zmian w tym sekto-
rze. Należą do nich:
• brak dostępu do danych − albo nie są one zbie-
rane, albo nie są podawane do publicznej wia-
domości,
• w publikowanych danych brak spójności me-
todycznej − instytucje statystyczne stosują wła-
sną metodę, co uniemożliwia stworzenie spój-
nego obrazu badanego zagadnienia.
Fakty i liczby nt. ciepłownictwa:
• 87% węgla spośród wszystkich gospodarstw 
domowych w Unii Europejskiej spalają Polacy  
w domach,
• 47% polskich gospodarstw ogrzewa swoje domy 
paliwami stałymi,
• 68 milionów ton CO2 rocznie emituje krajowe 
ciepłownictwo, co stanowi aż ¼ krajowej emisji 
CO2.
• 26 milionów ton węgla energetycznego zużywa 
rocznie ciepłownictwo,
• 21,4 tysiąca kilometrów wynosi długość sieci 
ciepłowniczych w Polsce,
• 80% nieefektywnych systemów ciepłowniczych 
w Polsce,
• 30 mld euro rocznie płacimy za choroby będą-
ce skutkiem smogu w Polsce,
• 56% w grupie ubogich stanowią gospodarstwa 
na wsi.
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systemy VieGa zastosowane 
we włoCławku

system sanpress inox został zastosowany  
w instalacjach wody użytkowej i technologicznej 
(średnice do 108 mm) oraz wody demineralizowa-
nej (do 64 mm). Stal nierdzewna, z której wyprodu-
kowane są rury i złączki, to najlepsze możliwe roz-
wiązanie pod względem odporności na korozję.  

w połączeniu z bezpieczną techniką zaprasowy-
wania na zimno, materiał ten daje gwarancję wie-
loletniej trwałości instalacji, bezawaryjnej eks-
ploatacji i niezawodnego działania. 

profipress to kolejne rozwiązanie firmy Viega 
wykorzystanew nowej hali montażowej we wło-
cławku. Ten sprawdzony system kształtek zapra-
sowywanych z miedzi i brązu jest przeznaczony 
do łączenia klasycznych rur miedzianych zgod-
nych z normą PN-EN 1057. 
wykonano w nim instalacje argonu (średnice 
do 22 mm), próżniową (do 64 mm), oleju siliko-

nowego (do 64 mm) oraz sprężonego powietrza 
(do 108 mm). 

Kluczową sprawą w przypadku prac montażowych 
w fabryce wIKA było zapewnienie ściśle określo-
nego ciśnienia w instalacjach, ponieważ może to 
mieć wpływ na jakość końcową wytwarzanych tam 
produktów. Sprawdzone systemy Viega gwaran-
tują precyzyjne utrzymanie tych parametrów. In-
stalacje wody użytkowej, technologicznej i demi-
neralizowanej pracują przy stałym ciśnieniu 6 bar.  
Dla instalacji argonu jest to 5 bar, dla gliceryny 5,6 
bara, a dla sprężonego powietrza 10,5 bara. 

Trwałość i bezpieczeństwo 
instalacji wewnętrznych 
nabierają szczególnego 
znaczenia w przypadku zakładów 
produkcyjnych. Muszą one być 
tutaj przygotowane na wyjątkowo 
duże obciążenia eksploatacyjne. 
Dlatego w nowej hali fabryki 
wIKA we włocławku postawiono 
na systemy Viega z miedzi i stali 
nierdzewnej. wykonano w nich 
instalacje przemysłowe  
i wody użytkowej. 

systEmy zaprasowywanE 
ViEga w fabrycE firmy 

wika polska
Profipress i Sanpress Inox

Instalacje mediów specjalnych zasilających maszyny 
produkcyjne: niezwykle ważną sprawą było tu zapewnienie 
ściśle określonego ciśnienia

Tranzyty instalacji w nowej hali produkcyjnej wykonane w systemach Profipress i Sanpress Inox

wika polska to kontynuacja 100-letniej tradycji kujawskiej fabryki manometrów, któ-
rej historia sięga 1916 r. w grudniu 2000 r. kfm połączyła się z partnerem strategicznym 
wika alexander wiegand Gmbh & Co. i od tego czasu stanowi część międzynarodowego 
koncernu. obecnie z linii produkcyjnych we włocławku schodzi ponad 31 mln przyrzą-
dów rocznie, a powierzchnia produkcyjna wynosi 22 333 m². priorytetową rolę w poli-
tyce firmy odgrywa zachowanie najwyższych standardów jakości. Dotyczy to nie tylko 
samego procesu produkcji, ale również całej infrastruktury technicznej, w tym instala-
cji wewnętrznych. sprawdzone produkty firmy Viega doskonale spełniają te kryteria. 
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szybszy i bezpieCzniejszy montaż

Systemy Viega zastosowane w fabryce firmy wIKA 
oparte są na nowoczesnej technologii zapraso-

wywania na zimno. Pozwala ona zaoszczędzić na-
wet do 50% czasu w porównaniu z innymi spo-
sobami łączenia rur. Ponadto zaprasowywanie 
kształtek zamiast lutowania miedzi lub spawania 
stali odpornej na korozję zdecydowanie zmniej-
sza ryzyko popełnienia błędu przez wykonawcę. 
– Z systemami Viega pracowaliśmy już wcześniej, 
przy montażu instalacji w innych halach. Zarów-
no inwestor, jak i my, jako firma wykonawcza je-
steśmy bardzo zadowoleni z tego rozwiązania. 
Technika zaprasowywania niesamowicie ułatwia 
i przyspiesza prace, zwłaszcza przy dużych średni-
cach. Montaż jest znacznie dokładniejszy i bezpiecz-
niejszy niż w przypadku spawania czy lutowania  
– tłumaczy Piotr Kurlapski, inżynier budowy  
w firmie Hydro-Kan, która wykonywała instala-
cje w fabryce we włocławku.

Dzięki systemom zaprasowywanym Viega, montaż rurociągów pod dachem, na wysokości 
kilkunastu metrów, był łatwy i bezpieczny

Instalacje w halach produkcyjnych wymagają zastosowania 
różnorodnych materiałów. w fabryce wIKA zastosowano 
m.in. rury z miedzi, stali węglowej i stali nierdzewnej

Ze względu na zachowanie 
wysokiej efektywności i długiej 
żywotności komina, istotny 
okazuje się odpowiedni dobór 
paliwa. Spalanie drewna czy 
pelletu wydaje się bardzo 
bezpieczne oraz ekologiczne. 
Niestety tego samego nie można 
powiedzieć o ekogroszku, 
który w destrukcyjny sposób 
oddziałuje na komin, często  
z winy użytkowników.  
Czym i w jaki sposób ogrzewać 
dom, aby osiągnąć w nim 
optymalny komfort cieplny? 

jakość paliwa  
a sprawność komina  
i komfort ciEplny

Jawar Uniwersal Plus to wszechstronny system 
kominowy, przeznaczony do odprowadzania 
spalin z kotłów opalanych rożnymi rodzajami 
paliw. Przeznaczony jest do pracy w wysokiej 
temperaturze gazów wylotowych, z kotłami 
niskotemperaturowymi, kondensacyjnymi  
(w przypadku klejenia silikonem), a także  
z urządzeniami tradycyjnymi oraz  
z zamkniętą komorą spalania

Jakość paliwa jest regulowana przez normy i od-
powiednie przepisy. Kupując gaz czy olej opa-
łowy, użytkownik otrzymuje odpowiednią de-
klarację zgodności, dającą pewność w zakresie 
procesu spalania paliwa, ale i żywotności komi-
na. Na ten ostatni element, w sposób destruk-
cyjny działa nie tylko słabej klasy paliwo, ale  
i błędy popełniane przez użytkowników. 
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DRewno i pelet – paliwa bezpieCzne 
Dla komina

Zarówno drewno, jak i pellet okazują się bardzo 
bezpieczne oraz ekologiczne. Drewno odpowied-
nio sezonowane jest doskonałym materiałem, po-
zytywnie wpływającym nie tylko na żywotność 
komina, ale i środowisko. Czy tak samo można po-
wiedzieć o pellecie? Tak powinno być w przypad-
ku dobrej jakości tego paliwa oraz uzyskanie go od 
sprawdzonego producenta. Jakość pelletu, podob-
nie jak innych paliw regulują normy (PN-EN 14961: 
2011). Biomasa, czyli inaczej pellet, powinna cha-
rakteryzować się odpowiednimi parametrami ta-
kimi, jak: rodzaj materiału, z którego jest zrobio-
na, wielkość, wilgotność, skład pierwiastków, ilość 
materiałów nieorganicznych, ilość popiołu itp. Na 
rynku istnieje wielu producentów biomasy, często 
jednak są to małe lub średnie firmy z branży stolar-
skiej, które zagospodarowują w ten sposób odpa-
dy. w takich sytuacjach konieczne jest dokładnie 
zapoznanie ze źródłem pochodzenia tego paliwa. 
– Jeśli takie paliwo wytwarzane jest na bazie ele-
mentów z produkcji mebli lub obróbki np. sklejki, 
płyt MDF, OSB, wówczas taki materiał nie może być 
stosowany do spalania w domach jednorodzin-
nych, zaś wyłącznie, w nielicznych przypadkach, 
w urządzeniach przemysłowych, wyposażonych 
w odpowiednie filtry. Takie paliwo zawiera kleje, 
okleiny czy lakiery, które są toksyczne i agresywne 
dla komina oraz kotła. Związki powstałe ze spala-
nia takich paliw osiadają na ich ściankach, ogra-
niczając średnice. Są one nie tylko trudne do usu-
nięcia, ale i grożą pożarem sadzy, uszkadzającym 
całkowicie komin – tłumaczy Dariusz Pilitowski, 
dyrektor ds. rozwoju w firmie Jawar. 

jak zatem rozpoznać wadliwy pellet? w wor-
kach zauważalna jest widocznie oddzielająca 
się duża ilość trocin drobnych i małe cząstki  

laminatu, a same ziarna łatwo się kruszą. war-
to unikać stosowania paliw o niskiej jakości, 
których nieodłącznym elementem jest zwykle 
niska cena. Odpady zagospodarowane w po-
staci pelletu lub brykietu z zakładów produku-
jących wyroby z litego drewna, charakteryzują 
się największą jakością i kalorycznością oraz są 
praktycznie w całości sprzedawane na eksport.  
w biomasie zdarzają się podwyższone ilości ma-
teriałów nieorganicznych, jest to głównie piasek, 
który obniża wartość opałową i tworzy spieki  
w komorze spalania, czym zwiększa udział po-
piołów. Na rynku występuje także pellet produ-
kowany ze słomy, używany również jako ściół-
ka, pellet z łusek słonecznika czy pestek innych 
roślin. Jest to jednak produkcja niszowa, o mało 
znanym wpływie na komin.
w trosce o żywot-
ność i efektywność 
komina w domu war-
to w pierwszej kolej-
ności sprawdzić po-
chodzenie danego 
paliwa, a także jego 
producenta. Do do-
brej jakości paliwa 
niewątpliwie można 
zaliczyć drewno czy 
pellet, który moż-
na określić paliwem 
przyszłości. Jest eko-
logiczny, odnawial-
ny, generuje bardzo 
mało popiołu (5 kg/1 
tonę) oraz pozwa-
la zagospodarować 
odpady drewniane  
i nie tylko.
Źródło: materiał pra-
sowy firmy Jawar

Jednym z nich jest nieodpowiednia adaptacja ko-
tłowni. w przypadku kotłów atmosferycznych po-
wietrze zaciągane jest do kotła z kotłowni. Użyt-
kownicy często przechowują tam różnego rodzaju 
środki chemiczne czy detergenty, które powodują 
korozję wżerową i niszczenie instalacji kominowej.

ekoGRoszek…

…ma najwięcej negatywnych opinii w zakresie 
efektywności komina. w dużej mierze wynika to 
również ze statystyk, ponieważ tego typu pali-
wo jest najczęściej wybierane przez użytkowni-
ków. Podstawowy błąd przez nich popełniany to 
zastosowanie do kominów wkładów stalowych 
żaroodpornych, sugerując się wysoką tempera-
turą spalania węgla. Jednak proces spalania eko-
groszku wygląda inaczej. w kotłach z podajnikiem 
automatycznym spala się niewielka ilość paliwa  
(w zależności od rodzaju kotła), temperatura spalin 
na jego wylocie wynosi ~70ºC i dochodzi wówczas 
do kondensacji w kominie. Cały proces spalania  
w tego typu kotłach, a szczególnie tych 5. klasy, 
przypomina pracę kotła kondensacyjnego. Z tego 
też względu najodpowiedniejszym materiałem 

składowym wkładu stalowego stanowi blacha 
kwasoodporna 1,4404, o grubości min 0,8÷1mm. 
Dodatkowo warto zwrócić uwagę jeszcze na je-
den element – w produkcji węgla występuje pro-
ces segregacji poszczególnych ziaren oraz ka-
mienia. Ten ostatni odbywa się w kąpieli wodnej  
z udziałem różnych środków chemicznych, któ-
rych zadaniem jest utrzymanie węgla na po-
wierzchni wody, kamienia zaś na dnie. Najmniejsze 
frakcje oddziela się poprzez łączenie węgla z pę-
cherzami powietrza, utworzonymi na powierzch-
ni cieczy filtrującej. Część związków chemicznych 
może pozostawać w węglu (ekogroszku), w proce-
sie spalania tworząc agresywny kondensat, który 
niszczy wkłady stalowe. Z tego też względu sto-
sunkowo rzadko producenci udzielają gwarancji 
na komin do tego paliwa. Jeśli mimo to użytkow-
nik zdecyduje się na tego typu paliwo, warto wy-
brać komin z materiałów najbardziej odpornych 
na działanie spalin. Niewątpliwie można do nich 
zaliczyć ceramikę prasowaną izostatycznie, któ-
ra wyróżnia się niską nasiąkliwością, dzięki mniej-
szej porowatości niż tradycyjna ceramika pla-
styczna. Tym samym zapewnia ona odporność 
na szoki termiczne, a także agresywny kondensat. 

Korozja wżerowa na nieoceplonym 
wkładzie kominowym

Korozja wżerowa na zakończeniu wkładu 
stalowego odprowadzającego spaliny  
z kotła na ekogroszek

Owalny komin stalowy zakończony daszkiem  
– efekty niewłaściwego doboru materiału  
i działania spalin z kotła na ekogroszek
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Bezpośrednią motywacją do ponownego podję-
cia tego tematu była ogromna frekwencja (2 spo-
tkania po kilkaset osób) na spotkaniach szkole-
niowo-informacyjnych, które prowadziłem dla 
członków jednej z największych spółdzielni miesz-
kaniowych w Szczecinie.
w sierpniu 2018 roku w InstalReporterze opu-
blikowany został artykuł „Rozsądne rachunki za 
ogrzewanie…” dotyczący racjonalnego korzysta-
nia z ogrzewania mieszkań. Niniejszy tekst stano-
wi uzupełnienie i rozwinięcie tematu. w artyku-
le przyjąłem formę pytań i odpowiedzi, bazując 
na najczęściej pojawiających się problemach.
Najczęściej, gdy rozpatrujemy problem rozliczania 

kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych  
(wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe), mamy 
do czynienia z lokalami wyposażonymi w po-
dzielniki kosztów ogrzewania lub w ciepłomie-
rze mieszkaniowe.
Co prawda zgodnie z normami prawa obydwa 
urządzenia są jedynie podzielnikami kosztów, 
ale o różnej specyfice działania.

pRoblem: podzielnik kosztów naliczył jednost-
ki a miałam/em zakręcony grzejnik.
odpowiedź: elektroniczne podzielniki kosztów 
ogrzewania rejestrują jednostki zużycia wyłącz-
nie, gdy „pobierane jest” ciepło z grzejnika. Ozna-
cza to, że jeżeli są jednostki na podzielniku, to 
grzejnik musiał wypromieniować ciepło.
wynika to wprost z konstrukcji urządzenia, w któ-
rym, by zarejestrować zużycie jednostek muszą 
być spełnione dwa warunki konieczne:
- temperatura czynnika grzewczego (czy grzejni-
ka) przekroczy 25ºC,
- różnica pomiędzy temperaturą grzejnika a tem-
peraturą powietrza jest większa niż 4ºC (w nie-
których konstrukcjach nawet 5ºC).
Jak to możliwe? warto wrócić do przywołanego 
powyżej artykułu, gdzie temat był naświetlony. 

Od wielu lat prowadzę spotkania z mieszkańcami budynków 
wielorodzinnych mające na celu podnoszenie wiedzy na temat 
ogrzewania, jego kosztów oraz tego, co robić, by nie przepłacać.  
Na początku takich spotkań większość uczestników przyjmuje postawę, 
którą zwięźle ujął Mark Twain w cytacie: „Lepiej jest nie odzywać się wcale  
i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości”. 
Dla mnie ważne jest, że poświęcają swój czas i de facto – po niewielkiej 
korekcie – pasowałby tytuł komedii woody Allena „wszystko, co chcielibyście 
wiedzieć o seksie ogrzewaniu, ale baliście się zapytać”. I co najważniejsze 

dość szybko uczestnicy wciągnięci 
zostają w dyskusję… 

elektroniczne podzielniki kosztów 
i… problEmy miEszkańców
Rozsądne rachunki za ogrzewanie cd.
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przez ten współczynnik. Skutkiem czego w przy-
padku zapowietrzonego grzejnika – pomimo fak-
tu odbioru mniejszej ilości ciepła (mniejsza po-
wierzchnia grzejnika oddaje ciepło) – zapłacimy 
tyle samo, jak w przypadku wykorzystania peł-
nej mocy grzejnika.
Racjonalne zachowanie może być tylko jedno: 
odpowietrzajmy grzejniki, a gdy z tym nie może-
my sobie dać rady, zgłaszajmy problem do ad-
ministracji. Porównanie zdjęcia po prawej prawi-
dłowo działającego grzejnika i zapowietrzonego 
dobitnie wyjaśnia sprawę. 

w kolejnym artykule skupimy się na budynkach 
wyposażonych w ciepłomierze mieszkaniowe.

Ponieważ podzielnik jedynie rejestruje fakt pobo-
ru ciepła (jest skutkiem, a nie przyczyną), to ele-
mentem instalacji, na który warto zwrócić uwagę 
jest automatyczny grzejnikowy zawór termosta-
tyczny. I w razie wątpliwości warto wymienić na 
nowy – to się na pewno opłaca.

pRoblem: skąd podzielnik „wie”, jaka jest tem-
peratura pomieszczenia , jeżeli dedykowany czuj-
nik umieszczony jest w o budowie urządzenia bli-
sko grzejnika.
odpowiedź: pomiar temperatury pomieszcze-
nia dokonywany jest w sposób pośredni (zresz-
tą jak zdecydowana ilość pomiarów temperatu-
ry w ogóle). Na rysunku powyżej przedstawiony 
jest schemat pomiaru. Procesor podzielnika prze-
licza wartość temperatury na wartość norma-
tywną (polska norma PNEN 834) . Poprawność 
takiego pomiaru sprawdzana jest laboratoryjnie  
z dokładnością do 0,1 stopnia.

Dlatego dla właściwego działania podzielnika 
nie zaleca się jego zasłaniania. Ponieważ, zno-
wu zgodnie z ww. normą, podzielnik musi przejść  
w tryb jednoczujnikowy, przyjmując temperatu-
rę pomieszczenia na poziomie 20°C .
Temat jest szeroko opisany. Tu tylko pokreślmy, 
że zasłanianie podzielnika nie jest korzystne dla 
użytkownika i może skutkować większą o 40% 
ilością zarejestrowanych jednostek.

pRoblem: ile zapłacę za ogrzewanie w przypad-
ku, gdy mam zapowietrzone grzejniki?
odpowiedź: wartość zużycia skalowana są w za-
leżności od typu oraz mocy grzejnika. Inwentary-
zacja grzejnika dokonywana w trakcie montażu 
podzielnika, pozwala na wyliczenie tzw. współ-
czynnika grzejnika wPG. Jest to kluczowy współ-
czynnik dla wyliczenia indywidualnego kosztu 
ogrzewania lokalu. wskazanie podzielnika, zareje-
strowane po okresie rozliczeniowym, jest mnożone  

i istotna uwaga na koniec – nie zachły-
stujmy się faktem „braku zimy”, po-
nieważ właśnie okres, gdy temperatu-
ra zewnętrzna waha się od 0 do 10°C, 
jest okresem, gdy mieszkańcy lubią po-
zostawić otwarte okna, generując tym 
samym wyższe straty ciepła. potem sta-
wiają pytania w stylu: jak to jest moż-
liwe, że koszty ogrzewania mają wyż-
sze niż wówczas, gdy zima była ostra.
i … wbrew cytatowi marka twaina nie 
wahajmy się pytać, pytać i jeszcze raz 
pytać.

a. Grzejnik b. Podzielnik C. Czujnik temperatury D. Normatywne miejsce pomiaru temp. 
pomieszczenia wg polskiej normy PN EN 834

Tematyka podzielników i kosztów rozliczania była poruszana także w artykułach m.in.:

Pobierz  Jego wysokość… podzielnik: 
Dylematy związane z miejscem montażu podzielników

Pobierz  rozsądne rachunki za ogrzewanie, czyli jak zarządzać instalacją
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malnej budowie Uni Pipe PLUS jest lekka, a przez to 
jeszcze bardziej praktyczna w transporcie i montażu.

bezszwowa teChnoloGia i szybkość 
instalaCji

Uni Pipe PLUS to połączenie elastyczności i od-
porności na korozję rur tworzywowych oraz 
bardzo małej wydłużalności rur metalowych.  
Giętkość, która charakteryzuje rozwiązanie fiń-
skiego producenta, umożliwia precyzyjne po-
prowadzenie instalacji i dotarcie w nawet naj-
bardziej niedostępne miejsca bez konieczności 
używania dodatkowych złączek. 

– Przewagą wielowarstwowych rur bezszwowych 
nad tradycyjnymi rozwiązaniami jest technika ich 
wykonywania. Wyeliminowanie procesu zgrzewania 
aluminium sprawia, że rura nie ma słabych punk-
tów, które mogłyby prowadzić do usterek czy awarii.
Ponadto Uni Pipe PLUS jest pierwszą na świecie 
rurą stworzoną w technologii SCAP z wewnętrz-
ną, wytłaczaną warstwą aluminium. Mały promień 
gięcia umożliwia dostosowanie produktu do po-
trzeb konkretnych realizacji. Instalacje z użyciem 
Uni Pipe PLUS pozwalają na zmniejszenie liczby 

niezbędnych narzędzi, akcesoriów do montażu, 
a także wyeliminowanie konieczności stosowa-
nia kolanek i złączek w przypadku kątów 90° czy 
krzyżowania się instalacji. W ten sposób ograni-
czamy nie tylko czas potrzebny na ułożenie prze-
wodów, ale także oszczędzamy budżet – wyjaśnia 
Piotr Serafin z firmy Uponor. 

Uni Pipe PLUS dzięki nowoczesnej technologii jest 
jedną z najbardziej stabilnych rur na rynku. Zacho-
wanie odpowiedniego kształtu przekłada się i na 
komfort montażu i skrócenie czasu prac. wielo-
warstwowość chroni przed ewentualnymi pęknię-
ciami, zapewniając bezpieczeństwo użytkowni-
kom oraz wysoką jakość transportowanej wody.

plus na zDRowie 

Bezszwowa rura aluminiowa Uni Pipe PLUS jest 
wytrzymała na działanie wysokiego ciśnienia oraz 
uniemożliwia przedostanie się tlenu do wewnątrz 
instalacji. Polietylen znajdujący się zarówno na 
zewnątrz, jak i wewnątrz jest odporny na działa-
nie wysokiej temperatury, a wszystkie warstwy 
zostały ze sobą trwale połączone dzięki wykorzy-
staniu środka wiążącego pomiędzy nimi. Rury Uni 
Pipe PLUS są zgodne z najbardziej wymagający-
mi dyrektywami dotyczącymi wody pitnej. Od-
powiednie wykończenie powierzchni zapobiega 
również osadzaniu się osadu, a wysoka jakość su-
rowców, z których została wykonana gwarantu-
je całkowitą odporność na korozję. Dlatego Uni 
Pipe PLUS jest w pełni bezpieczna dla zdrowia  
i produktów spożywczych.
Uni Pipe PLUS jest kompatybilna z pozostały-
mi elementami systemu rur wielowarstwowych 
Uponor. w zależności od potrzeb rury mogą 
zostać dostarczone w wygodnych zwojach lub 
sztangach prostych o odpowiednich średnicach  
(16, 20, 24 lub 32 mm). 

Duża elastyczność, a także średnio aż o 40% mniej-
szy promień gięcia, umożliwiają sprawne zmiany 
kierunku przebiegu instalacji, a także wyginanie 

przewodu w stronę rurociągu bez konieczności 
wcześniejszego formowania elementów czy wyko-
rzystywania złączek i kolanek. Ponadto dzięki opty-

Stworzona w technologii SACP wielowarstwowa rura Uni Pipe PLUS 
jest nie tylko uniwersalna, ale także wygodna w zastosowaniu dzięki 
zwiększonej elastyczności i plastyczności. Jednorodna, wytłaczana 
warstwa aluminium, pozbawiona szwów połączeniowych sprawia, 
że Uni Pipe PLUS układa się szybko oraz jest odporna na działanie 
niekorzystnych warunków, jak korozja czy wysokie ciśnienie. 

uni pipe plus od uponor
Bez słabych punktów
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w hotelu zastosowano wiele ciekawych techno-
logii, m.in. zbiornik na lód i system odzyskiwania 
ciepła ze ścieków. Szczególnie innowacyjne jest 
to pierwsze rozwiązanie. Podobnie jak w dużym 
zbiorniku na wodę, znajduje się tu ponad 400 me-
trów rur, przez które przepływa mieszanka wod-
no-glikolowa, podłączonych do obiegu pompy 
ciepła. Jeśli z pompy pobierana jest duża ilość 
energii, woda zamarza wokół rejestrów i tworzy 
blok lodu. Jeśli ciepła odpadowego jest więcej niż 
pobieranej energii, lód topi się ponownie i woda 
może nagrzewać się do 15°C. Ta wybiegająca  
w przyszłość koncepcja energetyczna doskonale 
wpisuje się w filozofię zrównoważonego rozwo-
ju. Hotel stawia również na nowoczesne rozwią-
zanie w zakresie ogrzewania wody pitnej, czyli 
technologię świeżej wody. Centralne ogrzewanie 
wody na zasadzie przepływu jest wydajne i higie-
niczne, ponieważ znacznie redukuje ryzyko roz-
przestrzeniania się bakterii Legionella. Aby mieć 
pewność, że 40 pokoi, 9 apartamentów, kuch-
nia restauracyjna, strefa wellness i hala teniso-
wa mogą być zaopatrywane w ciepłą wodę pitną 
przez całą dobę, konieczne było bardzo dokład-
ne zaplanowanie zapotrzebowania.

pReCyzyjne planowanie 
Dla optymalnej eksploataCji

Żeby spełnić wymagania wszystkich obszarów 
hotelu w zakresie podgrzewanej wody użytkowej 
zastosowano tu różne warianty stacji TacoTherm 
Fresh Peta X w układzie kaskadowym, w zależno-
ści od zapotrzebowania i z uwzględnieniem re-
dundancji. Szczególnym wyzwaniem był główny 
budynek. Znajduje się tu 40 pokoi i restauracja. 
Rolf wende, dyrektor zarządzający firmy Novis 
Energy AG, która instalowała moduły Taconova, 
dobrze wie, co jest kluczowe w działalności ho-
telarskiej. – Gorąca woda użytkowa musi być za-

wsze dostępna szybko i niezawodnie, gdy goście 
jej potrzebują – nawet w środku nocy. Kuchnia ma 
dodatkowe godziny szczytu, pokrywające się z za-
potrzebowaniem klientów. Dlatego musieliśmy za-
instalować rozwiązanie, które z łatwością zaspo-
koi obciążenia szczytowe między godziną 9 a 22. 
– tłumaczy Rolf wende. Szybko podjęto decyzje 
na korzyść stacji TacoTherm Fresh Peta X, rów-

Arosa w kantonie Gryzonia to jedna z najbardziej znanych miejscowości 
turystycznych w Szwajcarii. Sezon trwa tutaj praktycznie przez cały 
rok, a hotele muszą być stale przygotowane na dużą liczbę gości, 
oczekujących wysokiego standardu usług. Valsana Hotel & Apartments 
oferuje nowoczesne pokoje z niepowtarzalnym widokiem na góry.  
w obiekcie tym położono również nacisk na przyszłościową koncepcję 
energetyczną oraz materiały i technologie wpisujące się w koncepcję 

zrównoważonego rozwoju. Moduły świeżej wody 
użytkowej firmy Taconova w układzie 

kaskadowym gwarantują wydajne, 
higieniczne i ekologiczne zaopatrzenie 

w ciepłą wodę. 

modUły świEżEj wody 
UżytkowEj taconoVa  
w hotelach
Kompleks hotelowy w Arosa w Szwajcarii

Hotel zachwyca gości designem łączącym elementy  
z drewna, kamienia i szkła oraz niepowtarzalnym 
widokiem na górskie szczyty 

w głównym budynku znajduje się 40 pokoi hotelowych 
i restauracja, które są zaopatrywane w ciepłą wodę 
użytkową za pomocą stacji firmy Taconova. Kluczowe 
było zastosowanie rozwiązań, pozwalających pokryć 
zapotrzebowanie szczytowe np. w czasie przed kolacją, kiedy 
kuchnia i goście zużywają jednocześnie najwięcej wody
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Jeśli moc na stacji głównej wynosi powyżej 60% 
przez 15 sekund, włącza się druga stacja. Jeśli i 
tutaj limit zostanie przekroczony przez 15 sekund, 
używana jest trzecia stacja i tak dalej. Oprogra-
mowanie może być używane do regulacji zarów-
no wartości procentowych mocy, jak i maksymal-
nego czasu trwania.

optymalne zaopatRzenie w Ciepłą woDę 
Dla CałeGo kompleksu

Oprócz poczwórnej kaskady w głównej części 
hotelu, stacje TacoTherm Fresh Peta X zosta-
ły również wykorzystane w innych miejscach. 
w budynku Haus Ciara znajduje się dziewięć 
apartamentów oraz 800 m² powierzchni SPA  
z basenem relaksacyjnym i saunami. Obszary 
te są również zasilane przez kaskadę, w której 
zastosowano dwa połączone systemy. Podob-
ny układ pracuje też w części Haus Montagna. 
Hala tenisowa z sześcioma prysznicami ma sto-
sunkowo niższe i bardziej selektywne zapotrze-
bowanie, więc zainstalowano tu pojedynczą 
stację TacoTherm Fresh Peta X. Oprócz wyso-
kiej wydajności kaskadowej moduły Taconova 
oferują również inne zalety techniczne. Płyto-
wy wymiennik ciepła gwarantuje wysoką wy-
dajność transferu przy niskich stratach ciśnienia 
oraz niską temperaturę powrotu wody grzew-
czej do zbiornika buforowego. Ponadto, elek-
troniczny system sterowania określa i przecho-
wuje ilość ciepła zużywanego do rejestrowania 
różnicy temperatury i danych o przepływie ob-
jętościowym. Na korzyść rozwiązań Tacono-
va przemawiały również zalety montażowe.  
– Wszystkie elementy wyposażenia i komponen-
ty są w pełni zmontowane i gotowe do podłącze-
nia przewodów, co znacznie ułatwiło nam insta-
lację. W stacji głównej ze zintegrowaną pompą 
obiegową musieliśmy ustawić wartości tylko raz, 

a wszystkie parametry zostały przeniesione do 
innych modułów. – mówi Rolf wende. – Współ-
praca z Taconova była przebiegała wzorowo.  
Firma była tam, by nas wspierać. Kolejną za-
letą jest to, że stacje ciepłej wody są rozwijane  
w Szwajcarii, co gwarantuje wysoki poziom wie-
dzy specjalistycznej. Świadczy o tym m.in. fakt, 
że stacje od razu pracowały doskonale przy peł-
nym obciążeniu. – dodaje. Również Martin Stap-
fer jest bardzo zadowolony z efektów projek-
tu. – Hotel Valsana jest wspaniałym obiektem, 
z którego jesteśmy bardzo dumni, ponieważ na-
sze stacje TacoTherm Fresh Peta X są tu używane 
we wszystkich aspektach. Hotel działa od grud-
nia 2017 roku i przez ten czas nie było ani jedne-
go problemu z uzdatnianiem świeżej wody.

nież na podstawie rekomendacji Novis AG, która 
miała dobre doświadczenia z tym rozwiązaniem 
przy innych projektach. Moduł ten może ogrzać 
80 l/min w warunkach 70/50 (temperatura zasi-
lania 70°C, temperatura wody użytkowej 50°C).  
– Dla głównego budynku musi być dostępna znacz-

nie większa ilość podgrzanej wody pitnej niż może 
to zapewnić indywidualna stacja. Z tego powodu 
zaprojektowaliśmy kaskadę 4 stacji TacoTherm 
Fresh Peta X. – dodaje Rolf wende. 

kaskaDowanie – pewność wyDajnej pRaCy

Kaskada łączy w sobie wydajność czterech sta-
cji, dzięki czemu można uzyskać maksymalnie 
304 l/min gorącej wody użytkowej o tempera-
turze 60°C i temperaturze początkowej 70°C.  
– Aby zapewnić szczególnie efektywne działanie 
kaskady, postanowiliśmy nie montować pompy 
obiegowej na zewnątrz dla wszystkich stacji, lecz 
zainstalować ją w jednym systemie. Mamy więc 
stację nadrzędną i trzy podległe. – wyjaśnia Mar-
tin Stapfer, Manager Obsługi Klienta w Tacono-
va Group AG. – Oznacza to, że stacja z pompą 
cyrkulacyjną pracuje przez cały czas, a pozosta-
łe są włączane w zależności od potrzeb. Aktywa-
cja ta jest kontrolowana indywidualnie w oparciu  
o procent mocy pompy wytwarzającej ciepłą wodę. 

Również strefa wellness o powierzchni 800 m² z basenem 
i saunami jest zaopatrywana w wodę przez kaskadę 
TacoTherm Fresh Peta X

Martin Stapfer, Manager Obsługi Klienta w Taconova Group AG (z lewej) i Rolf wende, dyrektor 
zarządzający firmy Novis Energy AG sprawdzają poczwórną kaskadę, która zaopatruje w ciepłą 
wodę główny budynek hotelu

Budynek Haus Ciara z dziewięcioma 
apartamentami i dużą strefa SPA jest 
zaopatrywany w ciepłą wodę użytkową przez 
podwójną kaskadę stacji TacoTherm Fresh Peta X

Fo
t. 

U
rs

 H
om

be
rg

er

Fo
t. 

U
rs

 H
om

be
rg

er

Fo
t. 

U
rs

 H
om

be
rg

er

http://www.instalreporter.pl


4001/20 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

wystarczy dostęp do Internetu i dedykowana, bez-
płatna aplikacja dla systemów Android oraz iOS. 
Dzięki wbudowanemu modułowi nie ma potrzeby 
zakupu dodatkowej bramki internetowej. 
Termostat MwD5 wyposażono w intuicyjny inter-
fejs oraz kolorowy 2-calowy wyświetlacz. Minimali-
styczny, nowoczesny design oraz wymienna oprawa  
umożliwia wizualne dopasowanie urządzenia do sty-
lu wnętrza. Sterownik jest także łatwy w konfigura-
cji, m.in. dzięki intuicyjnemu przewodnikowi, który 
przeprowadza przez proces instalacji urządzenia.
Z poziomu aplikacji i termostatu, nawet w sytu-
acji braku połączenia z Internetem, użytkownik 
ma pełną kontrolę nad temperaturą w domu. 

moDuł w szklanej opRawie

Sterowniki do podłogówki zaskakują nie tylko wie-
lofunkcyjnością, ale także ciekawym wzornictwem. 
w ofercie termostatów TECEfloor znajdziemy mo-
del, w którym element sterujący DT 230 V zamknię-
to w szklanej obudowie dostępnej w trzech wa-
riantach: białej, czarnej i pomarańczowej. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość doboru 
koloru odpowiadającego barwom wnętrza.
Termostat może współpracować z modułami 
sterowania EZC TECEfloor lub działać jako in-

dywidualne rozwiązanie  
w bezpośrednim połą-
czeniu z elementem wy-
konawczym, na przykład 
siłownikiem zainstalo-
wanym na rozdzielaczu 
(rozdzielacze bez ukła-
dów mieszających). Za-
kres nastaw wynosi od 
10 do 28°C. 

Urządzenie tworzy spój-
ną estetycznie kompozy-
cję z innymi produktami 
marki TECE – przyciska-
mi spłukującymi TECEloop i TECEsquare ze szkła 
hartowanego oraz odwodnieniem liniowym TECE-
drainline wyposażonym w ruszt wykonany z tego 
materiału. Pozwala to na skompletowanie zesta-
wu, który nada wnętrzu łazienki unikalny, mini-
malistyczny wygląd. Termostat przeznaczony jest 
do użytku we wszystkich rodzajach pomieszczeń.

Ceny brutto:
• termostat MDW5 z modułem WiFi – 847 zł,
• termostat wzorniczy z elementem sterującym 
DT – od 490 zł.

Dom w stylu smaRt

Popularność inteligentnej automatyki domowej 
rośnie. Nic dziwnego, takie rozwiązania pozwa-
lają na pełną kontrolę zużycia energii, komfort 
obsługi i realne oszczędności. Przykładem roz-
wiązania, które wpisuje się w koncepcję inteli-
gentnego domu jest termostat MwD5 do ogrze-
wania podłogowego firmy TECE.
Urządzenie zostało wyposażone w moduł wiFi, który 
umożliwia zdalne sterowanie i kontrolę temperatury 
w pomieszczeniach z dowolnego miejsca na świecie.  

współczesne rozwiązania do sterowania ogrzewaniem 
podłogowym oferują coraz więcej funkcji w zakresie 
kontroli temperatury w domu. Mogą być wyposażone 
w inteligentne technologie oraz zaskakiwać 
niebanalnym wzornictwem. Oto dowody!

nowoczEsnE tErmostaty do podłogówki tEcE
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Jak wskazują badania, najmocniej zanieczyszczają 
starsze samochody z silnikami Diesla – mówi Bar-
tosz Piłat, koordynator PAS ds. transportu.
wśród kolejnych niezbędnych działań są też zmiany 
w podatku akcyzowym – jego wysokość powinna 
być uzależniona od wieku samochodu, poziomu 
emisji spalin i rodzaju wykorzystywanego paliwa.
Konieczne są też rozwiązania, które ukrócą praktykę 
wycinania filtrów DPF. Brakuje zakazu wykonywania 
takiej czynności przez mechaników. Jednym ze spo-
sobów na eliminację tego zjawiska jest podniesie-
nie norm emisji spalin, jakie muszą spełniać pojazdy 
w czasie obowiązkowego przeglądu technicznego.

nowe wymogi dla przemysłu
Kolejnym ważnym, ale do tej pory zaniedbanym 
przez rząd obszarem działań, jest emisja z zakładów 
przemysłowych. – System ochrony ludzi przed zanie-
czyszczeniami przemysłowymi nie działa. Budowano 
go w latach dziewięćdziesiątych, z myślą o kapitale 
przyjeżdżającym do transformującej się polskiej go-
spodarki. W związku z tym zaprojektowano system tak, 
żeby przedsiębiorstwa nie musiały się zbytnio martwić 
problemami, które generują dla otoczenia. Inspekcja 
ochrony środowiska nie posiada ani sprzętu, ani fa-
chowców do monitorowania zanieczyszczeń na ko-
minach zakładów przemysłowych – wskazuje Guła.
Aby sytuacja ta uległa zmianie należy wprowa-
dzić obowiązek ciągłego monitoringu zanieczysz-
czeń przemysłowych na koszt zakładów – obecnie 
większość substancji emitowanych przez zakła-
dy nie jest objęta monitoringiem. Rząd powinien 
również zaostrzyć kary nakładane na zakłady za 
nadmierne lub niezgłoszone emisje. Należy zrefor-
mować przepisy dotyczące wydawania różnego 
rodzaju pozwoleń, tak aby społeczności lokalne 
zyskały skuteczne prawo do współdecydowania 
o działalności przemysłowej na ich terenie.

– Nasze propozycje zostały dziś przesłane Premie-
rowi i Ministrowi Klimatu. Uważam, że nowa kaden-
cja rządu powinna być nowym otwarciem w wal-
ce o czyste powietrze – powiedział Andrzej Guła, 
lider Polskiego Alarmu Smogowego.
Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza  
w Polsce pozostaje emisja z domowych urządzeń 
grzewczych. Spalanie węgla i drewna odpowia-
da za niemal połowę emitowanego pyłu PM2,5  
i prawie 80% rakotwórczego benzo[a]pirenu. Po-
mimo pewnych postępów w ograniczaniu zanie-
czyszczeń z urządzeń grzewczych, pozostało wie-
le do zrobienia. Najważniejsza jest jak najszybsza 
wymiana tzw. „kopciuchów”, a więc przestarza-
łych technologicznie kotłów na węgiel i drewno, 
których mamy w Polsce ponad 4 miliony.

korekty w programach likwidacji „kopciuchów”
Jedną z podstawowych rekomendacji PAS jest 
reforma programów finansowych oferujących 
dopłaty do wymiany kotłów. Program Czyste Po-
wietrze działa bardzo powoli – po ponad roku 

zrealizowano zaledwie 2% celu. Jak najszyb-
ciej należy więc uprościć procedury programu,  
a w dystrybucję dotacji włączyć gminy i banki. 
Niezbędne jest uruchomienie wsparcia do wy-
miany „kopciuchów” i termomodernizacji w bu-
downictwie wielorodzinnym, zarówno w miesz-
kaniach komunalnych, jak i prywatnych. Obecnie 
mieszkańcy kamienic pozbawieni są ze strony 
rządu jakiegokolwiek wsparcia w tym zakresie.
Kolejny bardzo ważny punkt to uruchomienie po-
mocy ubogim w wymianie „kopciuchów”. Program 
StopSmog, który miał temu służyć również powinien 
przejść gruntowną reformę upraszczającą jego zasa-
dy. Jak dotąd skorzystało z niego zaledwie 5 gmin.
Oprócz programów finansowych rząd powinien 
wzmocnić system kontroli palenisk. Źródła ogrze-
wania powinny podlegać obowiązkowej rejestracji 
i rocznym przeglądom kominiarskim, a dane po-
winny trafiać do centralnej bazy. wdrożenie takiego 
systemu umożliwi skuteczną kontrolę wdrażania 
przepisów uchwał antysmogowych nakładających 
obowiązek wymiany kopciuchów, zmniejszy liczbę 

pożarów odkominowych i zaczadzeń oraz pozwo-
li samorządom w szybki i sprawny sposób prze-
prowadzić inwentaryzację źródeł ciepła.
Ponadto należy wprowadzić normy emisyjne dla 
kominków i kóz. – Obecnie każdego roku sprzeda-
wanych jest około 100 tys. kominków bez jakichkol-
wiek ograniczeń emitowanych zanieczyszczeń. Pa-
miętajmy, że kominek na drewno może emitować 
podobną ilość pyłu, co kocioł na węgiel – mówi li-
der PAS. w najbliższym czasie rząd powinien rów-
nież uregulować jakość pelletu – paliwa zyskują-
cego w ostatnim czasie na popularności, a także 
zaostrzyć wymagania względem jakości węgla.

zmniejszmy liczbę starych aut
w transporcie samochodowym najpilniejsze dzia-
łania dotyczą ograniczenia ruchu najmocniej 
zanieczyszczających samochodów. – Kluczowa 
jest reforma przepisów dotyczących Stref Czyste-
go Transportu, tak aby samorządy mogły ograni-
czać na swoim terenie ruch pojazdów w oparciu  
o normy Euro, eliminując auta o największej emisji. 

Polska to nadal niechlubny lider europejskich rankingów zanieczyszczenia powietrza.  
Polski Alarm Smogowy przedstawił rekomendacje działań dla rządu i parlamentu,  

prowadzących do poprawy jakości powietrza. Rekomendacje dotyczą  
trzech obszarów: ogrzewania mieszkań, transportu i przemysłu.

rEcEpta pas na czystE powiEtrzE 
Antysmogowy program Polskiego Alarmu Smogowego

Pobierz  raport PAS

http://www.instalreporter.pl
https://polskialarmsmogowy.pl/files/artykuly/2225.pdf
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Wiem, że nic tak nie mobilizuje do zwiększania 
swoich kompetencji, jak rywalizacja. Pozwa-
la ona wykazać się umiejętnościami, ale też 
nauczyć się czegoś nowego. – mówi Mateusz 
Szymczak. Instalatorzy, którzy będą zaintere-
sowani udziałem w Mistrzostwach Polski Insta-
latorów, mają szansę wygrać cenne nagrody  
i zaprezentować swoje umiejętności szerokie-
mu gronu odbiorców.

Targi Instalacje to okazja do poruszenia waż-
nych tematów jak smart budownictwo, optyma-
lizacja kosztów zużycia energii czy ekologiczne-
go ogrzewania zgodnie z ideą ekologii i dbania 
o przyszłość środowiska. Odbędą się warsztaty 
i wykładach, gdzie spotkać będzie można spe-
cjalistów z branży, a w specjalnie zorganizowa-
nych punktach konsultacyjnych będzie można 
dowiedzieć się więcej na temat dofinansowań 
związanych m.in. z programami Czyste Powie-
trze czy Mój Prąd.

w tym roku organizatorzy zaplanowali dzień 
inwestora dla osób zawodowo niezwiązanych  
z branżą, a zainteresowanych tematem. 
– Chcemy, aby każdy miał szansę zdobyć nie-
zbędną wiedzę na temat tego, jak obniżyć wła-
sne rachunki za energię i zadbać o środowisko. 
Bycie eko to nie slogan, ale konkretne działania. 
Aby skutecznie wdrażać ekonomiczne i ekolo-
giczne rozwiązania w swoim otoczeniu niezbęd-
na jest wiedza. My tę wiedzę chcemy przekazy-
wać, ponieważ wiemy, jak bardzo jest to istotne 
dla naszej przyszłości. A gdzie ją pozyskiwać, jak 
nie bezpośrednio u producentów, dystrybuto-
rów czy importerów?! Chcemy stworzyć platfor-
mę wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim 
tak ważnej wiedzy, która jest motorem nieunik-
nionych, pozytywnych zmian. – podsumowuje  
Mateusz Szymczak. 

– Smart budownictwo jest na czasie, a oszczędza-
nie energii to priorytet. Zapoznanie się z wszystki-
mi dostępnymi technologiami i nowościami, które 
pojawią się w tym roku na rynku to bez wątpie-
nia korzyść dla zwiedzających instalatorów, ar-
chitektów i projektantów. – mówi Mateusz Szym-
czak dyrektor targów Instalacje. – To właśnie  
w Poznaniu będą oni mieć okazję poznać naj-
nowsze trendy, a dalej wdrożyć je w realizowa-
ne projekty – dodaje.
Na Instalacjach swoje stoiska lokalizują liderzy 
branży. wiadomo już, że wiele firm, które nie wy-

stawiało się na żadnych imprezach w ostatnich 
latach będą obecni podczas edycji 2020.

Podczas tegorocznej edycji organizatorzy wraz 
z hurtowniami partnerskimi po raz kolejny uru-
chomią akcję autokarową. Instalatorzy mają 
szansę przyjechać na targi jednym pojazdem, 
a nie kilkoma samochodami, a to przekłada się 
na duże oszczędności czasu, ale przede wszyst-
kim kosztów paliwa. w poprzedniej edycji przy-
jechało 146 autokarów. 
Organizatorzy, razem z Grupą SBS zaproszą do 

Klubu Instalatora – miejsca, gdzie jest gwaranto-
wana świetna zabawa i wysokiej jakości doradz-
two. Poza tym, również w pawilonie 5a, znajdzie 
się strefa dystrybucji składająca się ze stoisk part-
nerów ZHI, czyli hurtowni Sanpol, Bims, Tadmar, 
Hydrosolar. w trakcie trwania wydarzenia wszy-
scy zainteresowani będą mieli możliwość wygra-
nia wielu cennych nagród, w tym elektrycznych 
skuterów i hulajnóg.

– Chcemy, przy okazji dobrej zabawy i współza-
wodnictwa, promować dobre i fachowe rzemiosło.  

Przed nami najważniejsze wydarzenie branży instalacyjnej, grzewczej, sanitarnej i HVAC w Polsce. Targi Instalacje 
odbędą się już w dniach 21-23 kwietnia w Poznaniu. Instalacje są częścią bloku targów, na który składa się  
aż 6 wydarzeń. Będą to targi SECUREX, SAwO, GREENPOwER, EXPOPOwER czy POZNAŃ DRONE EXPO.

targi instalacje w poznaniu

http://www.instalreporter.pl
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Targi ENEX to miejsce dla producentów przetwor-
ników, okablowań, skrzyń rozdzielczych czy licz-
ników energii.

eneRGia pl

Debiutująca w 2018 roku konferencja Energia 
PL ma na celu podejmowanie dyskusji o prze-
twarzaniu energii i magazynowaniu jej nadwy-
żek. w panelach dyskusyjnych minionej edycji 
udział wzięli wybitni specjaliści z prestiżowych 
polskich uczelni. wsparciem dla teoretyków byli 
także praktycy, na co dzień zajmujący się tema-
tem energii konwencjonalnej.

foRum fotowoltaiCzne solaR+ 
i oGólnopolskie foRum pomp Ciepła

wydarzenia organizowane przez Redakcję Glo-
bEnergia oraz targi ENEX Nowa Energia stały się 
już tradycją. Coroczne spotkania skupiają inwe-
storów, doradców, wykonawców zainteresowa-
nych tematyką pomp ciepła i fotowoltaiki. Fora 
przyciągają także szereg potencjalnych klien-
tów, którzy coraz częściej sięgają po alterna-
tywne rozwiązania grzewcze. Tematy poruszane  
w trakcie obu wydarzeń dotyczą nowości na rynku,  

problemów instalacyjnych czy nowatorskich spo-
sobów wykorzystania fotowoltaiki i pomp ciepła.
 
konGRes poRt pC „Dom bez RaChunków”

VIII Kongres PORT PC doskonale wpisuje się w za-
kres branżowy targów. Tematyka minionego wy-
darzenia, dotycząca optymalizacji kosztów ra-
chunków domowych i firmowych, cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem uczestników. Naj-
bliższy kongres zapowiada się równie interesująco.

GlobeneRGia show

walka o tytuł Instalatora roku 2020 w branży PV to 
konkurs edukacyjny, w którym drużyny fachow-
ców zmierzą się w rywalizacji na czas w wykona-
niu typowych zadań instalacyjnych z dziedziny fo-
towoltaiki. Liczy się wiedza, doświadczenie i czas. 
Udział w zawodach to szansa na cenne nagrody 
od sponsorów, ale również idealna forma rekla-
my dla firmy. To też pokaz montażu fotowoltaiki 
na żywo, w wykonaniu doświadczonych i goto-
wych na wyzwania firm instalacyjnych. 
Zeszłoroczny zwycięzca – firma SunSol zdobyła 
się na wielki gest i przekazała swoją wygraną na 
rzecz Domu Dziecka im. Jana Korczaka w Gdań-
ska. Dzięki temu dom został wyposażony w no-
woczesną instalację fotowoltaiczną. 
Branża rozwijająca się równolegle z fotowolta-
iką to oczywiście pompy ciepła. Dla instalatorów 
tych wysokoefektywnych urządzeń również cze-
kają wyróżnienia. Po raz kolejny, tradycyjnie na za-
kończenie Ogólnopolskiego Forum Pomp Ciepła 
i Technologii Grzewczej, odbędzie się spotkanie  
z autorami najciekawszych instalacji wykonanych 
w 2019 roku. Zostaną zaprezentowane ciekawe 
pomysły, gotowe przepisy na nietypowe wyzwa-
nia instalacyjne. Gala finałowa konkursu upłynie 
pod hasłem: „Dobre praktyki w dobrych rękach”. 

Targi Enex/ Enex Nowa Energia przeznaczone 
są dla zwiedzających, którzy pragną nawiązać 
współpracę z partnerami z gałęzi energetyki za-
wodowej oraz OZE. Gośćmi wydarzenia są przed-
stawiciele firm, takich jak zakłady energetyczne, 
producenci osprzętu i urządzeń dystrybuujących 
energię, specjaliści i naukowcy z uczelni tech-
nicznych. wśród zwiedzających nie brakuje rów-
nież przedstawicieli urzędów miast i gmin, którzy 
decydują o wydatkach energetycznych branży.
Targi energetyczne to nie tylko spotkania B2B, ale 

również wiele konferencji, warsztatów i szkoleń. Te 
wydarzenia cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
osób z branży, rozwijających swoją wiedzę w dzie-
dzinie tradycyjnych i odnawialnych źródeł energii.

salon eneRGetyki zawoDowej

Został stworzony z myślą o firmach i podmiotach 
zaangażowanych w produkcję energii pozyskiwa-
nej z tradycyjnych źródeł, a także sprzętu i czę-
ści używanych do jej przetwarzania. 

Kolejna edycja targów skupiających wystawców branży 
energetycznej, ENEX i ENEX Nowa Energia zbliża się wielkimi 

krokami. Każdego roku przyciągają one tysiące 
zwiedzających zainteresowanych tematem energii. 
Ostatnią edycję obejrzało 6 tys. gości. Najbliższa 
wystawa zapowiada się równie interesująco. 
Organizatorzy zapraszają do Kielc w dniach  
od 26 do 27 lutego 2020 roku.

EnEX i EnEX nowa EnErgia

http://www.instalreporter.pl
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generator impulSowy Viteco helixpro

HelixPRO jest mikroprocesorowym urządzeniem elektronicznym, którego działanie 
polega na generowaniu szybko zmieniających się pół elektrostatycznych.
właściwości:
• zwalcza kamień,
• oczyszcza system instalacji i urządzenia hydrauliczne,
• gwarantuje wysoki przepływ wody w rurociągach i urządzeniach,
• skuteczny także przy bardzo wysokim stopniu twardości wody,
• woda nie traci ważnych minerałów,
• dotykowe menu PL, ENG, RUS.
Urządzenie HelixPRO to nowoczesna propozycja dla budownictwa jednorodzinne-
go i lokali w budynkach wielorodzinnych. Powstało z myślą o użytkownikach zain-
teresowanych jednoczesnym uzdatnianiem wody zimnej i ciepłej.
w HelixPRO zastąpiono proces chemicznego uzdatniania wody procesem fizycznym. 
Innowacją HelixPRO jest zastąpienie uzdatniaczy chemicznych impulsami elektrycz-
nymi. Urządzenie montowane jest na rurach instalacji wodnej. Pole elektromagne-
tyczne oddziaływuje na rozpuszczone w wodzie cząsteczki wodorowęglanu wap-
nia i magnezu, burząc ich strukturę i tworząc węglan wapnia i magnezu w postaci 
monokryształów. w procesie tym tracą one swoje dotychczasowe właściwości two-
rzenia trwałych osadów wewnątrz urządzeń i instalacji.
Zalety:
• urządzenie z funkcją dekrystalizacji działające zarówno na rurach do zimnej i cie-
płej wody w tym samym czasie,
• dzięki zastosowaniu mikroprocesora w HelixPRO można dostosować parametry 
pracy w zakresie różnych średnic oraz typu i rodzaju instalacji,
• osobne, niezależne wyjścia na 
cewki do zimnej i ciepłej wody.
Urządzenie jest instalowane na 
rurach, niezależnie od rodzaju 
ich materiału i średnicy. Niewiel-
kie wymiary sterownika i cewek 
– przystosowane do instalowa-
nia na niewielkich przestrzeniach 
(np. mieszkania jednorodzinne). 
HelixPRO jest przyjazny dla środo- 
wiska, nie wymaga stosowania soli 
bądź innych regenerantów.

Viteco/inStal-konSoRcjUm

Głowica tErmostatyczna Vaillant Vr50 amBisEnsE

Na indywidualne sterowanie każdym pomieszczeniem składają się sterowane radiowo zawory termostatyczne 
VR50, moduł internetowy VR920, regulator systemowy multiMATIC 700 i bezpłatna aplikacja multiMATIC.
Jeśli regulator systemowy i moduł internetowy są już podłączone, warto wymienić istniejące głowice termosta-
tyczne na sterowane radiowo VR50. Bezpłatna aplikacja multiMATIC do pobrania z AppStore lub AndroidPlay po-
zwoli wtedy ustawić żądane wartości temperatury pomieszczenia i przedziały czasowe, zapewniając pełną kon-
trolę nawet zdalnie. w jednej instalacji można zastosować do 20 głowic termostatycznych VR50.

Bezprzewodowy termostat pokojowy VR51 oferuje jeszcze 
większą wygodę, umożliwiając sterowanie nawet sześcioma 
grzejnikami w jednym pokoju. Ponieważ termostat pokojo-
wy przejmuje rolę pomiaru temperatury, pomiary są niezwy-
kle dokładne. Zintegrowany czujnik wilgotności umożliwia 
monitorowanie jakości powietrza w dowolnym momencie.  
w jednej instalacji można zastosować do 12 termostatów VR51  
(1 w pomieszczeniu).
w razie potrzeby możliwe jest zwiększenie zasięgu sygnału z gło-
wic za pomocą repeatera VR52 (bezprzewodowy wzmacniacz sy-
gnału) wkładanego do standardowego gniazdka elektrycznego.
ambiSENSE to system sterowany radiowo wykorzystujący czę-
stotliwość 868 MHz – nie ma potrzeby układania kabli. Insta-
lacja jest szybka i prosta. wysoki poziom precyzji działania: 
można ustawić preferowaną temperaturę z dokładnością do 
0,5°C, korzystając z zaworów termostatycznych lub za pośred-
nictwem aplikacji.

Vaillant

urząDzEniE filtrującE z maGnEsEm calEffi Xs®

Caleffi XS® to urządzenie filtrujące z magnesem do montażu pod kotłem. Dzięki 
zastosowaniu wkładu filtracyjnego, magnesu neodymowego oraz komory 
gromadzenia w sposób mechaniczny oddziela zanieczyszczenia znajdujące 
się w wodzie instalacyjnej. Specjalna konstrukcja pozwala na sprawdze-
nie stopnia zabrudzenia części filtracyjnej. Niewielkie wymiary urządzenia 
pozwalają na zastosowanie go dla zabezpieczenia każdego rodzaju kotła.

caleffi

http://www.instalreporter.pl
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SyStem kan-therm copper

KAN-therm Copper to nowoczesny 
system instalacyjny składający się  
z wysokiej jakości kształtek wyko-
nanych z miedzi CU-DHP oraz brą-
zu w zakresie średnic 12-108 mm. 
Zastosowanie technologii połą-
czeń „Press” gwarantuje nieskom-
plikowany montaż oraz bezawaryj-
ną pracę instalacji.
System przeznaczony jest dla we-
wnętrznych instalacji grzewczych, chłodu, wody użytkowej oraz instalacji 
technologicznych. Trójpunktowy profil zacisku „M” oraz uszczelnienia typu 
o-ring gwarantują szczelność i niezawodność pracy instalacji. Połączenie 
charakteryzuje się zminimalizowanym przewężeniem przekroju rury, dzięki 
czemu uzyskuje się mniejsze straty ciśnienia w instalacji i doskonałe warun-
ki hydrauliczne. 
Zalety Systemu KAN-therm Copper:
•  szybki i pewny montaż bez konieczności gwintowania i lutowania,
•  duży zakres średnic złączek 12-108 mm,
•  szeroki zakres temperatury pracy instalacji od -20 do 110°C,
•  odporność na ciśnienie do 16 bar,
•  bezpieczeństwo pracy dzięki technologii Leak Before Press (LBP),
•  niskie opory przepływu w rurach i kształtkach,
•  technologia zacisku „Press” gwarantująca szczelność i niezawodność pra-
cy instalacji,
•  możliwość łączenia z innymi systemami KAN-therm,
•  brak zagrożenia pożarowego podczas montażu i eksploatacji,
•  wysoka estetyka wykonanych instalacji.

kan

sEria GEBErit acanto

Seria Acanto zawiera rozwiązania potrzebne do kompletnego urządzenia łazienki: od umywalek, przez toalety, po me-
ble. wszystkie idealnie ze sobą zgrane – kolekcja z nastawieniem na indywidualne dopasowanie. Geberit Acanto to: 
• efektowne i uniwersalne wzornictwo, pasujące do różnych aranżacji
• design SlimRim ceramiki – czyste linie krawędzi i miękkie, organiczne kontury wewnętrzne,

• ceramika łazienkowa w różnych wariantach do wyboru 
– swoboda aranżacji,
• wykwintne, ponadczasowe kolory frontów szafek: biel, 
czerń, lava, sand grey,
• szklane fronty nadające wnętrzu ożywczego blasku i no-
woczesnego sznytu,
• imponujące, innowacyjne koncepcje: poręczna magne-
tyczna tablica z pojemnikami na kosmetyki, wnętrza sza-
fek wyposażone w oświetlenie, lusterko powiększające  
i zintegrowany port USB.

GebeRit

stacjE zmiękczania woDy Bosch aqua 2000 s

Bosch Aqua 2000 S montowana jest na głównym przyłączu wody do budynku. Dzięki temu cała 
woda użytkowa, jaka trafia do wszystkich punktów poboru oraz urządzeń, poddawana jest pro-
cesowi zmiękczania. Stacje zmiękczania wody Bosch Aqua 2000 S wyposażone są w zaawanso-
wany system sterowania, który dba o to, żeby zawsze, kiedy jest to potrzebne, urządzenie było 
gotowe do pracy. Użytkownik ma do dyspozycji pełny system kontroli, który umożliwia monito-
rowanie i ustawianie parametrów pracy urządzenia. Nowoczesny panel sterowania wyposażono 
w przyjazny interfejs, którego obsługa jest niezwykle łatwa i intuicyjna.
Urządzenie mierzy, jaka dokładnie ilość wody została już zmiękczona i w jakim stopniu złoże zo-
stało zużyte. Na tej podstawie nie przeprowadza regeneracji całego złoża, ale tylko tej części, któ-
ra tego wymaga. Dla jeszcze większego komfortu Bosch Aqua 2000 S automatycznie prognozuje 
czas regeneracji. To użytkownik decyduje, w jakich godzinach urządzenie może się regenerować. 
Na podstawie historii zużycia wody inteligentny sterownik oblicza również, na ile jeszcze czasu 
wystarczy wody i kiedy należy przeprowadzić regenerację tak, żeby zachować zdolność wytwa-
rzania miękkiej wody zawsze, kiedy jest potrzebna. Zaleca się, aby twardość wody do celów spożywczych nie była niższa 
niż 3-4°dH. Bardzo miękka woda może być również agresywna dla materiałów, z których jest wykonana instalacja.

boSch
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panasonic wprowaDza woDny wymiEnnik ciEpła Dla sErii paci r32

Panasonic wprowadził do oferty wodny wymiennik ciepła dla linii PACi z czynnikiem chłodniczym 
R32. Jest to pierwszy na rynku wymiennik ciepła do produkcji ciepłej wody lub wody lodowej kom-
patybilny z urządzaniami typu PAC (Packaged Air Conditioners).
Połączenie nowego wymiennika ciepła z klimatyzatorami typu PAC pozwala ograniczyć użycie ga-
zów fluorowanych HFC w porównaniu z systemami VRF. Nowy wymiennik ciepła dla rozwiązań wy-
korzystujących czynnik chłodniczy R32 wpisuje się Ekologiczną wizję Panasonic 2050, która zakłada 
ograniczanie wytwarzania szkodliwych gazów cieplarnianych i zwiększenie udziału czystej energii.
Idealny dla niedużych powierzchni komercyjnych, takich jak sklepy czy biura, wodny wymiennik cie-
pła R32 PACi zajmuje mało miejsca i dzięki głębokości zaledwie 20,5 cm umożliwia elastyczną in-
stalację. Jednostka pozwala na montaż podłogowy i ścienny w zależności od potrzeb użytkownika.
Jednostka jest mała i lekka, waży zaledwie 27 kg, co umożliwia szybki montaż przeprowadzony 
przez jedną osobę. Instalacja na ścianie wymaga tylko dwóch śrub. Jednocześnie praktyczna kon-
strukcja z wygodnym dostępem do skrzynki elektrycznej pozwala na łatwą konserwację.
Instalacja z wymiennikiem ciepła R32 PACi może mieć długość rur do 90 m, dzięki czemu urządze-
nie jest doskonałym rozwiązaniem dla projektów grzewczych wymagających dłuższych przewo-
dów rurowych. 
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