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Buderus – super Marka 2020 

Dobra Marka to organizowa-
ny od jedenastu lat ogólno-

polski program promo-
cyjny, który ma na celu 
wybór najlepszych, cie-
szących się największym 

zaufaniem i renomą ma-
rek w poszczególnych bran-

żach. Marka Buderus zdobyła 
to wyróżnienie już po raz czwarty. 

Redakcje Forum Biznesu oraz Biznes Trendy co 
roku przeprowadzają badania mające na celu 
określenie wartości, aktywności i rozpoznawal-

ności brandów w poszczególnych kategoriach. 
Przedmiotem analiz objęte zostają między in-
nymi: pozycja rynkowa marki i jej siła, jakość 
prezentowana przez dany produkt lub usłu-
gę oraz stopień zaufania konsumentów. Mar-
ka Buderus już po raz kolejny została oceniona  
w badaniu bardzo wysoko i nagrodzona tym 
wyjątkowym tytułem w kategorii: Urządzenia  
i systemy grzewcze. 
– Jesteśmy dumni z tego, że znaleźliśmy się w gro-
nie wyróżnionych firm. Tytuł ten jest dla nas po-
twierdzeniem, że odpowiadamy na bieżące potrze-
by naszych klientów, a nasze produkty cieszą się 
ich zaufaniem – podsumowuje Piotr Narkiewicz, 
kierownik marketingu, Bosch Termotechnika. 

rok 2019 w IIB: 118 tys. 
członków, 6272 nadanych 
uprawnień budowlanych

4 lutego 2020 r. w siedzibie wielkopolskiej OIIB 
w Poznaniu obradowała Krajowa Rada Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Podczas posie-
dzenia zapoznano się z przebiegiem i wynikami 
XXXIV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia bu-
dowlane, strategią PIIB w zakresie wdrażania BIM 
oraz danymi statystycznymi dotyczącymi funk-
cjonowania samorządu zawodowego inżynie-
rów budownictwa.
Do egzaminu pisemnego XXXIV sesji egzaminacyj-
nej na uprawnienia budowlane zakwalifikowano 
4226 kandydatów i w grupie tej były także osoby 
zdające w trybie poprawkowym. Natomiast do 
ustnej części egzaminu przystąpiły 3863 osoby, 
z czego 20% stanowili zdający w trybie popraw-
kowym. w wyniku przeprowadzonego egzami-
nu 3028 osób uzyskało uprawnienia budowlane 
i średnia zdawalność wyniosła 82,9%. 

w wyniku przeprowadzenia dwóch sesji egzami-
nacyjnych w roku 2019 nadano 6272 uprawnie-
nia budowlane. 
w XXXIV sesji egzaminacyjnej po raz pierwszy 
skorzystano z systemu SESZAT, czyli Systemu 
Informatycznego wspierającego Obsługę Sesji 
Egzaminacyjnej, dzięki któremu wszystkie testy 
egzaminacyjne pobierane były w trybie on-line z 
systemu i drukowane bezpośrednio przez okrę-
gowe komisje kwalifikacyjne.
w czasie obrad zapoznano się także z danymi 
statystycznymi dotyczącymi Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa. 
Na koniec ubiegłego roku do samorządu zawo-
dowego inżynierów budownictwa należało po-
nad 118 tys. osób. 
Najliczniejsza była Mazowiecka, następnie Ślą-
ska, Małopolska, wielkopolska i Dolnośląska OIIB. 
Kobiety stanowią 12% wszystkich osób należą-
cych do izby. 
Źródło: www.piib.org.pl
Pełna informacja: kliknij

prandelli - diamenty Forbesa 2020

Firma Prandelli znalazła się po raz kolejny w gronie lau-
reatów Diamentów Forbesa 2020”.
Co roku magazyn „Forbes” tworzy zestawienie firm naj-
skuteczniej zwiększających swoją wartość na przestrzeni 
trzech ostatnich lat.
wyniki rankingu zostały opracowane na podstawie metody szwaj-
carskiej, w ramach której ocenie podlegają zarówno wyniki finan-
sowe przedsiębiorstwa, jak i wartość posiadanego przez nie majątku.

daikin wprowadza system VrV  
na czynnik r-32

w dniach 5-7 lutego w Kopenhadze ponad 500 
gości z całej Europy wzięło udział w pierwszej pre-
zentacji systemów VRV na czynnik R-32. Podczas 
konferencji firma Daikin przedstawiła w skrócie 
najważniejsze postępy poczynione dla obniżenia 
oddziaływania systemów freonowych na środo-
wisko, które wspierają dążenie firmy do osiągnię-
cia swego celu neutralności CO2 do roku 2050. 
w szeregu prelekcji informacyjnych, warsztatów 
i wystaw pod hasłem „wspólne tworzenie zrów-
noważonej przyszłości”, przedstawiono bogatą 
gamę produktów i usług, które przyczyniają się 
do redukcji emisji CO2 i pomagają unikać wyczer-
pywania zasobów naturalnych. 
Nowe produkty to np. system VRV 5 o wskaźni-
ku GwP niższym o ponad 71% względem serii na 
czynnik R410A. Innowacyjne rozwiązanie L∞P by 
Daikin – odzyskiwania dotychczasowego czynni-
ka chłodniczego i jego ponownego wykorzysta-
nia sprawia, że czynnik pozostaje w tzw. obiegu 
zamkniętym, bez ryzyka i konieczności utyliza-
cji. wśród prezentowanych innowacji znalazło się 
również stosowanie inteligentnych sterowników, 
takich jak usługa Daikin Cloud. 

Podczas konferencji przedstawiono również ob-
szerny przegląd narzędzi do serwisu na obiektach, 
oprogramowania wspierającego projektowa-
nie oraz uproszczeń stosowanych w logisty-
ce oferowanych poprzez dedykowany portal 
klienta, co zapewnia „wsparcie 360°”, jakie firma  
Daikin oferuje swym partnerom biznesowym. 
Nie bez przyczyny na miejsce spotkania wybrano 
Kopenhagę. która w 2014 roku otrzymała tytuł Eu-
rope’s Green Capital (zielona stolica Europy). w ra-
mach spotkania zadbano również o inne proeko-
logiczne aspekty. Koncepcja „Green Experience” 
objęła między innymi współpracę podczas konfe-
rencji bez użycia papieru, korzystanie z lokalnego 
transportu publicznego oraz wykorzystanie lokal-
nie dostarczanej żywności. Cała emisja CO2 spowo-
dowana przybyciem i wyjazdem uczestników zo-
stała skompensowana przez firmę Daikin, czyniąc 
to wydarzenie całkowicie neutralnym pod wzglę-
dem emisji CO2. Datki na cele tych rekompensat są 
przekazywane na projekt w Radżastanie, w Indiach, 
w celu wspierania farmerów wysyłających swe od-
pady rolnicze do instalacji biomasy wytwarzającej 
energię, redukując emisję CO2 i przyczyniając się do 
stworzenia większej liczby miejsc pracy. 
Konferencja zakończyła się szerokim programem 
kulturalnym. 

http://www.instalreporter.pl
https://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4151-krajowa-rada-piib-obradowaa-w-poznaniu-
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nowe inwestycje danFoss w polsce

Danfoss rozpoczyna rok 2020 szeroko zakrojo-
nymi inwestycjami w Polsce, strategicznie sta-
wiając na rozwój.
Zarząd Danfoss Group podjął decyzję o roz-
woju działalności w Polsce. Już w tym roku  
w Grodzisku Mazowieckim rozpocznie się bu-
dowa nowej hali o pow. 10 tys. m2, w której 
ulokowana zostanie połowicznie i całkowicie 
zautomatyzowana produkcja oraz budynek 
biurowy. Do nowej hali przeniesiona zostanie 
produkcja zlokalizowana do tej pory w Kolding 
w Danii. w jej skład wchodzą linie produkcyjne 
zaworów elektromagnetycznych dla chłodnic-
twa komercyjnego i przemysłowego oraz za-
stosowań przemysłowych.
Rozpoczęcie produkcji w nowej fabryce za-
planowano na styczeń 2022, choć pierwsze li-
nie produkcyjne wystartują już na początku 
2021 roku. Dzięki rozbudowie Danfoss Poland 
stanie się jednym z największych kampusów  

Danfoss na świecie oraz zdecydowanie najwięk-
szym pracodawcą w Grodzisku Mazowieckim. 
– To zasługa naszej stabilnej i silnej organizacji, któ-
rą tworzą wysoko wykwalifikowani i zaangażowa-
ni pracownicy. Polska odznacza się doskonałymi 
osiągnięciami. Jesteśmy gotowi na podejmowa-
nie nowych wyzwań, ponieważ potrafimy szybko 
i skutecznie reagować na zmiany. – mówi Adam 
Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland oraz Pre-
zydent Regionu Europy wschodniej w Danfoss  
– Otwarcie produkcji w Polsce jest potwierdzeniem 
profesjonalizmu polskich pracowników. Jednocze-
śnie ruch ten zapewni grupie Danfoss możliwość 
utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku, za-
pewniając stabilność i ciągłość biznesową.
Z początkiem grudnia 2019 rozpoczął się kolej-
ny projekt konsolidacji – przeniesienie produk-
cji węzłów cieplnych PL32 do polskiej fabryki  
w Tuchomiu, który zakończy się w drugim kwar-
tale 2020 r. i umożliwi obsługę całego rynku eu-
ropejskiego. w wyniku konsolidacji zatrudnie-
nie znajdzie 70 osób.

Pod koniec ubiegłego roku, w fabryce Danfoss 
w Grodzisku Mazowieckim, została otworzona 
nowa linia produkcyjna elektronicznych termo-
statów Danfoss Eco™. Dzięki wysokiemu stop-
niowi automatyzacji każdego dnia linię opusz-
cza 3000 elektronicznych termostatów.
Danfoss Saginomiya, polsko-japońska spółka jo-
int venture zlokalizowana w Grodzisku Mazowiec-
kim, rozszerza swoje portfolio o nowy wyłącznik 
ciśnieniowy do aplikacji z CO2. Produkcja wyłącz-
nika będzie zlokalizowana w Grodzisku Mazowiec-
kim. Uruchomienie produkcji jest przewidziane 
na sierpień 2020. w celu dotrzymania tego termi-
nu instalacja pierwszych stanowisk nastąpi już 
w marcu przyszłego roku. Docelowo na nowej li-
nii będzie pracowało 10 osób.
w fabryce w Grodzisku Mazowieckim przy li-
niach produkcyjne zaworów elektromagnetycz-
nych zatrudnienie znajdzie ponad 330 osób. Do-
datkowych 25 osób już zostało zatrudnionych  
w grodziskiej fabryce przy nowo otwartych liniach 
elektronicznych termostatów grzejnikowych  

Danfoss Eco™ oraz nowego produktu w portfo-
lio spółki Danfoss Saginomiya. Fabryka zlokalizo-
wana w Tuchomiu, dzięki projektowi konsolidacji 
produkcji węzłów cieplnych na rynek europejski, 
zwiększy zatrudnienie o ponad 70 osób. wszyst-
kie te zmiany dadzą sumaryczny wzrost zatrud-
nienia o blisko 450 nowych miejsc pracy, osiąga-
jąc liczbę 2200 osób zatrudnionych przez Danfoss 
w Polsce. Równolegle z rozwojem obecnej dzia-
łalności grupa Danfoss podpisała porozumienie 
w sprawie nabycia Eaton Hydraulics, światowe-
go lidera dostarczającego produkty i rozwiąza-
nia dla hydrauliki przemysłowej.
Danfoss podpisał porozumienie w sprawie naby-
cia Eaton Hydraulics. wydarzenie to stanowi nie-
zwykle ważny kamień milowy w historii rozwo-
ju firmy i idealnie wpisuje się w strategię Going 
Great, ukierunkowaną na wzmocnienie głównej 
gałęzi działalności firmy oraz zwiększenia łańcu-
cha korzyści dla klienta. Firma nabędzie Eaton 
Hydraulics za cenę 3,3 miliarda USD.
Eaton Hydraulics dostarcza produkty w takich 
obszarach jak rolnictwo, budownictwo oraz prze-
mysł. Firma stanie się częścią biznesowego seg-
mentu marki Danfoss funkcjonującego pod na-
zwą Danfoss Power Solutions, który zostanie  
w ten sposób powiększony o 11 tys. pracowni-
ków oraz sprzedaż w wysokości 2,2 miliarda USD, 
czyli ok. 2 miliardów euro (dane z 2019 roku), co 
oznacza, że operacja ta zwiększy część biznesu 
Danfoss związaną z przemysłem hydraulicznym 
o 100%. Danfoss zatrudnia dziś ok. 28 tys. pra-
cowników, a sprzedaż firmy w roku 2019 wynio-
sła 7 miliardów USD (6,3 miliarda euro). Jak ła-
two obliczyć, dzięki tej transakcji firma Danfoss 
zwiększy swoje rozmiary o jedną trzecią.
Przeprowadzenie transakcji zależy od spełnienia 
odpowiednich warunków oraz uzyskania właści-
wych zgód, a jej finalizacja ma nastąpić do koń-
ca bieżącego roku.

http://www.instalreporter.pl
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XX Forum termomodernizacja 2020

Już po raz dwudziesty Zrzeszenie Audytorów 
Energetycznych zaprasza przedstawicieli świa-
ta polityki, gospodarki, nauki i biznesu na Fo-
rum Termomodernizacja do warszawy. Forum 

Termomodernizacja to nie tylko wymiana do-
świadczeń i opinii, ale także możliwość dyskusji 
na temat nowych trendów w energetyce, inno-
wacyjnych technologii wykorzystywanych w bu-
downictwie oraz rozwiązań służących poprawie 
efektywności energetycznej.
Forum pod hasłem „STRATEGIA TERMOMODERNI-
ZACJI BUDYNKÓw” odbędzie się 31 marca 2020 r.,  
budynek Tower-Service ul. Tytusa Chałubińskie-
go 8, warszawa. Coroczne spotkanie groma-
dzi audytorów, projektantów, przedstawicie-
li wyższych uczelni technicznych oraz innych 
specjalistów z obszaru efektywności energe-
tycznej, a udział biorą także przedstawiciele 
ministerstw i instytucji kierujących działania-

mi dotyczącymi efektywności energetycznej.
Zgłoszenie uczestnictwa w FORUM odbywa się 
on-line za pomocą formularza elektronicznego 
zamieszczonego na stronie Zrzeszenia Audyto-
rów Energetycznych formularz zgłoszeniowy.
Koszt uczestnictwa w FORUM wynosi:
•	dla	członka	Zrzeszenia	z	opłaconymi	bieżący-
mi składkami 120 zł brutto,
•	dla	pozostałych	osób	220	zł	brutto.
Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat mija  
19 marca 2020 r. O możliwości uczestnictwa  
w FORUM decyduje data wpłynięcia zgłoszenia 
wraz z potwierdzeniem opłaty za uczestnictwo.
Program oraz więcej informacji znajduje się na 
stronie internetowej ZAE.

wspólny standard „gigantów” 
smart home

Świat Smart Home zaczął przypominać biblijną 
wieżę Babel, gdzie mnogość producentów, a co 
za tym idzie standardów, ogranicza rozwój rynku. 
Kwestie związane z jednolitymi standardami za-
wsze były uważane za główną przeszkodę w kon-
tekście rozwoju urządzeń i oprogramowania ery 
Internetu Rzeczy. wystarczy spojrzeć na rynek 
Smart TV, gdzie istnieje wiele odmian systemów 
operacyjnych – niektóre oparte są o oprogramo-
wanie Android, a inne o autorskie rozwiązania 
producentów. Taka sama tendencja widoczna 
jest w sektorze Smart wear oraz niemal każdym 
innym, związanym z technologiami.
Niestety, dzisiaj niemożliwe jest zbudowanie ca-
łej infrastruktury inteligentnego domu na pod-
stawie rozwiązań opartych o architekturę jed-
nego producenta. Dlatego tak ważną informacją 
jest to, że Zigbee Alliance zaangażowało najwięk-
szych gigantów technologicznych, w tym Apple, 

Amazon i Google, w ramach projektu Connected 
Home over IP (CHIP). Dzięki temu jego członkowie 
zjednoczą się w celu opracowania i promowania 
nowego, bezpłatnego i bezpiecznego standardu 
łączności dla produktów inteligentnego domu.
– Co prawda, niektóre sprzedawane obecnie urzą-
dzenia mogą na przykład komunikować się za-
równo z Alexą, jak i Asystentem Google, ale tylko 
dlatego, że producent tych produktów zdecydo-
wał się na obsługę obu tych rozwiązań. Ozna-
cza to, że produkty są zasadniczo dwujęzyczne, 
co sprawia, że producent obarczony jest dodat-
kowym wydatkiem, związanym z czasem pro-
gramowania, testowania i wsparcia klienta, aby 
produkt obsługiwał dwa, a nawet trzy lub wię-
cej różnych protokołów. – tłumaczy Emilia Du-
dek, Marketing Manager z Purmo Group i doda-
je: Przyjęcie jednolitego standardu oznacza, że 
producenci zaoszczędzą mnóstwo czasu i środ-
ków, gdyż będą musieli stworzyć tylko jedno roz-
wiązanie. Zyskają na tym również konsumenci, 
którzy będą mogli swobodnie żonglować różnymi  

produktami, bez obawy o ich kompatybilność.
To wyraźny sygnał zarówno dla innych produ-
centów, jak i potencjalnych nabywców. Dotych-
czas dużą przeszkodą w adaptacji systemów dla 
inteligentnych domów, była obawa o trwałość, 
uniwersalność, jak i opłacalność tej technolo-
gii. Proces ten jest dopiero początkiem domo-
wej rewolucji.
Największe nadzieje wiążemy z szerokim wdro-
żeniem technologii 5G, która ma zrewolucjoni-
zować obsługę usług Internetu Rzeczy – w tym 
technologii inteligentnego domu. Umożliwia bo-
wiem urządzeniom pracować bezprzewodowo 
przy minimalnym zużyciu energii. 
Akcesoria takie jak inteligentne termostaty  
i zautomatyzowane systemy bezpieczeństwa 
będą miały dostęp do bardziej zróżnicowanych  
i aktualnych informacji, dzięki którym można efek-
tywniej wykorzystać ich możliwości. To wszyst-
ko sprawia, że 2020 powinniśmy uznać za rok in-
teligentnych domów.
Źródło: Purmo Group

statuetka mtp z okazji 
jubileuszu itb

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa 
i Architektury BUDMA’20 (4-7 lutego 2020 r. Poznań) 
Instytut Techniki Budowlanej został uhonorowany 
okolicznościową statuetką z okazji przypadające-
go w 2020 roku jubileuszu 75-lecia działalności ITB.
Podczas targów Instytut Techniki Budowlanej za-
prezentował na stoisku swoją ofertę, a także po-
dzielił się informacjami z zakresu działania Instytutu.
•	4	lutego	omawiane	były	zagadnienia	z	zakresu	
stolarki okiennej i drzwiowej, lekkich przegród 
oraz balustrad i poręczy.
•	5	lutego	na	stoisku	ITB	można	było	spotkać	eks-
pertów z dziedziny badań ogniowych oraz syste-
mów i wyrobów do ochrony przeciwpożarowej.
•	6	lutego	prowadzono	rozmowy	ze	specjalista-
mi zajmującymi się instalacjami, m.in. wentyla-
cji i klimatyzacji.
Źródło: ITB
Pełna informacja: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqq7pN5tiQi8VhsJIdZQs5-FXrkcKEcycdIzTOD2_xK1hzCA/viewform
https://zae.org.pl/forum-termomodernizacja-2020/
https://www.itb.pl/statuetka-mtp-z-okazji-jubileuszu-itb.html
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ruszyły prace nad platFormą 
ekspertów eFektywności 
energetycznej

– Stworzymy prototyp internetowego narzędzia, 
które będzie eksperckim źródłem wiedzy dla osób 
planujących remont domu pod kątem oszczędno-
ści na ogrzewaniu i energii, czyli dla potencjalnych 
beneficjentów programu Czyste Powietrze – zapo-
wiada prezes NFOŚiGw Piotr woźny. – Przydat-
ność platformy certyfikowanych ekspertów efek-
tywności energetycznej pilotażowo sprawdzimy  
w jednym z regionów Polski.
Realizacja nowego projektu – którego celem jest 
określenie, jak ma wyglądać platforma nie tyl-
ko od strony informatycznej, ale przede wszyst-
kim merytorycznej – rozpoczęła się 22 stycznia 
2020 r. w spotkaniu inauguracyjnym uczestniczyli 
przedstawiciele Komisji Europejskiej, Służby ds. 
wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM), 

Ministerstwa Aktywów Państwowych, Minister-
stwa Rozwoju oraz reprezentanci wykonawcy  
i specjaliści Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki wodnej, który jest głów-
nym beneficjentem projektu. Była to okazja do 
wypracowania zasad, trybu i dokładnego zakre-
su współpracy.
w ramach przedsięwzięcia, realizowanego na 
potrzeby NFOŚiGw, przewidziano m.in. przygo-
towanie analizy obecnej sytuacji w Polsce pod 
kątem potrzeb i możliwości stworzenia plat-
formy ekspertów efektywności energetycznej.  
To będzie podstawa do rekomendacji i stworze-
nia internetowego narzędzia, które najpierw bę-
dzie testowane w jednym regionie Polski. Ponadto 
zostaną szczegółowo określone: rola ekspertów, 
wymogi dotyczące umieszczenia ich liście, we-
ryfikacja i podnoszenie przez nich kwalifikacji.
Platforma ekspertów efektywności energetycz-
nej będzie się składać z internetowego rejestru 

certyfikowanych ekspertów efektywności ener-
getycznej, którym zostaną przydzielone kate-
gorie na podstawie ich wiedzy specjalistycz-
nej czy lokalizacji. Umożliwi to właścicielom 
nieruchomości i potencjalnym beneficjentom 
programu Czyste Powietrze łatwe znalezienie 
i skontaktowanie się z jednym z zarejestrowa-
nych fachowców. Platforma dostarczy również 
informacji o możliwościach dofinansowania 
ekoremontów.
Zakończenie testowego projektu, nad którym 
rozpoczęły się prace, zaplanowano na ostatni 
kwartał 2021 r. wtedy poznamy wnioski z pilo-
tażu i rekomendacje dotyczące wdrożenia ogól-
nopolskiej platformy ekspertów efektywności 
energetycznej. Przedsięwzięcie jest finansowa-
ne ze środków Komisji Europejskiej, z Programu 
wspierania Reform Strukturalnych.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna informacja: kliknij

premier powołał pełnomocnika 
rządu do spraw oze

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki po-
wołał pełnomocnika rządu do spraw odnawial-
nych źródeł energii, którym został Ireneusz Zy-
ska, wiceminister klimatu. Akt powołania wręczył 
Michał Kurtyka minister klimatu.
Ustanowienie pełnomocnika ds. OZE ma na celu 
zintensyfikowanie i koordynację działań na po-
ziomie struktur rządowych, służących rozwojo-
wi odnawialnych źródeł energii w Polsce.
Do zadań pełnomocnika należeć będzie m.in. podej-
mowanie i koordynowanie działań mających na celu 
rozwój odnawialnych źródeł energii, w szczególno-
ści morskiej energetyki wiatrowej, biogazu rolnicze-
go, biopłynów, paliw alternatywnych oraz elektro-

mobilności i magazynów energii, a także poprawę 
efektywności energetycznej. Ponadto, pełnomocnik 
przeprowadzi analizę kierunków rozwoju i możliwości 
wykorzystania wysokotemperaturowych reaktorów.
Pełnomocnik zajmie się także likwidacją barier 
ograniczających rozwój odnawialnych źródeł ener-
gii, formułowaniem rekomendacji dla organów 

administracji rządowej, opiniowaniem projektów 
dokumentów mających znaczenie dla kształtowa-
nia polityki państwa w tym zakresie, popularyza-
cją OZE, energetyki rozproszonej, prosumenckiej, 
klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych.
Źródło: gov.pl
Pełna informacja: kliknij

aplikacja jeremias

Jak obliczyć wymiary montażowe odsadzki ko-
minowej? Oprócz produkcji systemów odprowa-
dzania spalin, Jeremias stara się udzielać wspar-
cia za pośrednictwem narzędzi w postaci aplikacji 
ułatwiających projektowanie oraz montaż roz-
wiązań kominowych.
Jednym z pomocnych narzędzi dla projektanta 
czy instalatora jest aplikacja do obliczania wy-
miarów odsadzek kominowych.
Aplikacja do wymiarowania odsadzek komino-
wych (przesunięć osiowych) Jeremias pozwala 
oszacować i dobrać odpowiednią długość oraz 
ilość rur przed montażem jeszcze w fazie przy-
gotowania materiałowego.
Należy pamiętać, że podczas wykonywania dłu-
gich przesunięć osiowych szczególnie w syste-
mach izolowanych na zewnątrz budynku należy 
stosować płyty odciążające, aby osiągnąć stabil-
ność i pewność montażu.
Aplikacja działa także w telefonie.
Przejdź na aplikację

http://www.instalreporter.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1535,ruszyly-prace-nad-platforma-ekspertow-efektywnosci-energetycznej.html
https://www.gov.pl/web/klimat/premier-powolal-pelnomocnika-rzadu-do-spraw-oze
https://jeremias.pl/kontaktdo-pobrania/do-pobrania/aplikacja-do-odsadzek/
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ponad 164 mln euro z Funduszy 
norweskich i eog na rzecz 
środowiska i klimatu 

Poprawa jakości powietrza i efektywne wykorzy-
stanie energii w szkołach i przedsiębiorstwach, 
zwiększenie produkcji energii ze źródeł odna-
wialnych czy przeciwdziałanie zmianom klima-
tu – wsparcie na te i szereg innych inicjatyw 
daje uruchamiany program Środowisko, Ener-
gia i Zmiany Klimatu. Umowy w sprawie realizacji 
nowego programu, finansowanego ze środków 
Funduszy norweskich i EOG, podpisali mini-
ster funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata  

Jarosińska-Jedynak, ambasador Królestwa Nor-
wegii w Polsce, Olav Myklebust oraz minister kli-
matu, Michał Kurtyka.

Nowy program, nowe możliwości
Budżet całkowity programu Środowisko, Energia 
i Zmiany Klimatu to 164,7 mln euro, z których 140 
mln euro stanowią środki Mechanizmu Finanso-
wego EOG, a 24,7 mln euro wkład krajowy.
O wsparcie w ramach programu będą mogły się 
ubiegać, w zależności od naboru, m.in. jednostki 
samorządu terytorialnego i ich związki, organiza-
cje pozarządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy 
(m.in. przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki ko-
munalne, w tym producenci energii i ciepła, czy 
właściciele małych elektrowni wodnych).
wdrażanie programu powierzono Ministerstwu 
Klimatu, które będzie współpracować z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki wodnej oraz partnerami z państw-dar-
czyńców: Norweską Agencją Środowiska (NEA), 
Norweską Dyrekcją ds. Zasobów wodnych i Ener-
gii (NVE), Krajową Agencją ds. Energii Islandii (OS). 
Ósmy już uruchomiony program III edycji Fundu-
szy norweskich i EOG w Polsce (z dziewięciu pro-
gramów zarządzanych przez stronę polską) jest 
kontynuacją programów środowiskowych wdra-
żanych przy wsparciu dwóch poprzednich edy-
cji Funduszy norweskich i EOG.

Wzmacnianie współpracy bilateralnej z pań-
stwami-darczyńcami w obszarze środowiska
ważnym aspektem wdrażania Funduszy norwe-
skich i EOG pozostaje w ich III edycji wzmacnia-
nie relacji dwustronnych z państwami-darczyńca-
mi. Na realizację programu Środowisko, Energia 
i Zmiany Klimatu przeznaczonych zostanie do-
datkowo 900 000 euro pochodzących z budżetu 
Funduszu współpracy Dwustronnej. Środki te bę-
dzie można wykorzystać na działania realizowa-

ne wspólnie przez instytucje polskie i instytucje 
z państw-darczyńców. Już od 10 stycznia ope-
rator programu przyjmuje wnioski na projekty  
w zakresie współpracy dwustronnej – mogą je 
składać polskie podmioty we współpracy z pod-
miotami z państw-darczyńców.

Czym są Fundusze norweskie i EOG?
Pełna i oficjalna nazwa tak zwanych Funduszy 
norweskich i EOG to Mechanizm Finansowy EOG 
i Norweski Mechanizm Finansowy. Głównym ce-
lem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest 
zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecz-
nych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosun-
ków dwustronnych pomiędzy państwami-dar-
czyńcami a państwem-beneficjentem. w zamian 
za udzielaną pomoc finansową państwa-darczyń-
cy korzystają z dostępu do rynku wewnętrzne-
go UE, mimo że nie są jej członkami. Polska już 
po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy. w ostat-
niej, drugiej edycji Funduszy – 2009-2014 – pula 
środków dla Polski wynosiła 578,1 miliona euro. 
Umożliwiła ona dofinansowanie ponad 1300 pro-
jektów. w III edycji Funduszy Polska, z alokacją 
brutto 809,3 milionów euro (z łącznej puli ponad 
2,8 miliarda euro), podobnie jak w poprzednich 
edycjach, pozostanie największym beneficjen-
tem tych pieniędzy w UE.

Źródło: NFOŚiGw
więcej informacji: www.eog.gov.pl

Ministerstwo Klimatu planuje trzy grupy naborów 
wniosków o dofinansowanie. W pierwszej z nich, 
zaplanowanej na II kwartał 2020 roku, będzie moż-
na ubiegać się o wsparcie na ochronę gatunków  
i siedlisk, zabezpieczenie przed inwazyjnymi gatun-
kami obcymi i zapobieganie ich rozprzestrzenianiu 
się, poprawę efektywności energetycznej budyn-
ków szkolnych, rozwój wysokosprawnej kogene-
racji przemysłowej i realizację inwestycji w zakre-
sie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach.
Druga grupa naborów, która rozpocznie się  
w II kwartale 2020 roku, skoncentrowana będzie 
na działaniach podnoszących świadomość wśród 
uczniów w zakresie łagodzenia zmian klimatu i do-
stosowywania się do nich. W ramach tej tury bę-
dzie można ubiegać się również o dofinansowanie 
działań związanych z budową lub modernizacją 
miejskich systemów grzewczych, eliminacją in-
dywidualnych źródeł ciepła czy budową instala-
cji do produkcji paliwa z drewna i biomasy rolnej.
Na III kwartał roku zaplanowana jest trzecia gru-
pa naborów, w której o dofinansowanie będą mo-
gli starać się wnioskodawcy działający w obszarze 
budowy źródeł ciepła z wykorzystaniem energii 
geotermalnej, zwiększenia wydajności wytwarza-
nia energii w istniejących małych elektrowniach 
wodnych oraz wzmocnionego wdrożenia gospo-
darki o obiegu zamkniętym.
Skala dofinansowania różni się w zależności od ob-
szaru wsparcia. O największe pieniądze, od 1 do  
7 milionów euro, będą mogli się ubiegać benefi-
cjenci realizujący projekty związane z rozwojem 
wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej oraz 
budowy lub modernizacji miejskich systemów 
grzewczych i usuwania indywidualnych źródeł cie-
pła. Poziom dofinansowania w Programie wyniesie 
od 45 do 100% i będzie uzależniony od charakte-
ru danego obszaru, a także od maksymalnych li-
mitów związanych z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi pomocy publicznej.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy  
i polityki regionalnej oraz Olav Myklebust, ambasador 
Królestwa Norwegii w Polsce podpisują umowę ws. 
programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu 

http://www.instalreporter.pl
http://www.eog.gov.pl/strony/aktualnosci/ponad-164-mln-euro-z-funduszy-norweskich-i-eog-na-rzecz-srodowiska-i-klimatu/
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praca w oVentrop: projektant 
instalacji hydraulicznych 

Oventrop Polska oferuje pracę na stanowisku pro-
jektanta instalacji hydraulicznych (grzewczych, 
chłodzących i sanitarnych). Idealny kandydat po-
winien posiadać odpowiednie wykształcenie kie-
runkowe i doświadczenie w projektowaniu, ale 
aplikacje od absolwentów też będą mile widzia-

ne. Znajomość języka niemieckiego lub angiel-
skiego będzie dodatkowym atutem.
Firma oferuje adekwatne uposażenie na podsta-
wie docelowo bezterminowej umowy o pracę, 
nowoczesne narzędzia pracy, dodatkowe ubez-
pieczenie zdrowotne, miłą atmosferę i wiele in-
nych korzyści.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na biuro@oventrop.pl

schell – iconic awards 2020

Firma SCHELL otrzymała nagrodę w ostatniej edy-
cji prestiżowego konkursu ICONIC AwARDS 2020: 
INNOwACYJNE wNĘTRZE w kategorii „Urządzenia 
Budowlane”, organizowanego przez Niemiecką 
Radę Designu. Uznanie w oczach jury znalazł inte-
ligentny system zarządzania wodą SCHELL SwS. 
wyróżnienie to oznacza automatyczną nomina-
cję do plebiscytu German Design Awards 2020.
System zarządzania wodą SCHELL SwS uzyskał 
nagrodę za innowacyjność rozwiązań w obszarze 
inteligentnego sterowania, wysoką funkcjonal-
ność i łatwość wdrożenia. Prestiżowe wyróżnie-

nie przyznawane przez jeden z najważniejszych 
na świecie paneli eksperckich w dziedzinie pro-
jektowania i architektury jest niezależnym po-
twierdzeniem najwyższej jakości i innowacyjno-
ści rozwiązania.
w dzisiejszych czasach wymagania techniczne 
związane z higieną oraz oszczędnością wody  
i energii rosną, zwłaszcza w budynkach komercyj-
nych i publicznych. w opinii jury system SCHELL 
SwS jest odpowiedzią na zwiększające się potrze-
by w zakresie automatyzacji procesów kontroli 
i optymalizacji zarządzania budynkami, a także 
ochrony środowiska naturalnego. w pełni wyko-
rzystuje wszystkie najnowsze osiągnięcia w dzie-

dzinie cyfryzacji i rozwiązuje te 
problemy w szybki, bezpieczny 
i ekonomiczny sposób. 
Nagrodzony system został 
oparty na innowacyjnej plat-
formie elektronicznej, która łą-
czy w sieć wszystkie elementy 
armatury w budynku i pozwa-
la je precyzyjnie programować. 
Integracja instalacji z syste-
mem zarządzania budynkiem 
umożliwia optymalizację pro-
cesów związanych z przepły-
wem wody.

35 lat elektry

Kiedy w 1985 powstawała firma ELEKTRA trudno 
było sobie wyobrazić, że z czasem stanie się jed-
nym z wiodącym światowych producentów sys-
temów ogrzewania podłogowego oraz ochrony 
przed śniegiem i lodem. Od momentu powsta-
nia firma dbała o jakość oferowanych rozwią-
zań, i zawsze była liderem we wdrażaniu nowo-
czesnych technologii. Stały rozwój i wieloletnie 
inwestowanie w zaplecze produkcyjne pozwoli-
ło na rozszerzenie oferty również na sektor zwią-
zany z obsługą przemysłu i procesów przemy-
słowych, a kompleksowa obsługa inwestycji od 

fazy projektowej do 
realizacji zyskały pol-
skiemu producento-
wi rzeszę oddanych 
i lojalnych klientów 
oraz ugruntowaną 
pozycję na polskim 
i światowym rynku.
Z okazji 35 rocznicy 
powstania firma pra-
gnie gorąco podzię-
kować wszystkim swoim partnerom, klientom  
i pracownikom, którzy przez tych 35 lat wspól-
nie budowali rynkowy sukces firmy.

danFoss a eFektywność 
energetyczna

Efektywność energetyczna jest częścią korpora-
cyjnego DNA firmy i jest przedmiotem zaintere-
sowania Danfoss od jego powstania w 1933 roku. 
Dzięki swoim produktom i usługom grupa tech-
nologiczna wnosi istotny wkład w realizację ce-
lów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz wspie-
ra światowe cele polityki klimatycznej. Firma nie 
tylko dostarcza na rynek rozwiązania istotnie po-
prawiające efektywność energetyczną, ale rów-
nież sama przed sobą stawia ambitne cele. Zgod-
nie z własną strategią klimatyczną celem grupy 
jest redukcja intensywności energetycznej oraz 
emisji CO2 o połowę do roku 2030 w stosunku 
do poziomu z roku 2007. Obecnie firma odnoto-
wała 43% wzrostu efektywności energetycznej 
oraz 25% redukcji emisji CO2 związanej z ogrze-
waniem, chłodzeniem, wentylacją i oświetleniem 
w swoich budynkach.
Danfoss Poland aktywnie włącza się w działania 
redukcyjne grupy, systematycznie zmniejszając  

zużycie surowców naturalnych oraz odpadów 
ograniczając tym samym emisje gazów cieplar-
nianych do atmosfery. w ubiegłym roku, dzię-
ki redukcji zużycia gazu ziemnego i energii elek-
trycznej oraz zwiększeniu udziału energii ze źródeł 
odnawialnych do ponad 77% firma zredukowała 
emisję CO2 o prawie 2 tys. ton. Firma nie tylko re-
alizuje wspólne cele klimatyczne grupy Danfoss, 
ale również inicjuje własne działania mające na 
celu redukcję śladu ekologicznego. Rozpoczęta 
w styczniu 2019 roku akcja LessPlastic, polegają-
ca na rezygnacji z zamawiania wody butelkowa-
nej na rzecz picia wody z kranu podawanej przez 
dystrybutory, umożliwiła redukcję plastikowych 
odpadów PET we wszystkich polskich lokaliza-
cjach o 9 ton rocznie. Chcąc pójść o krok dalej, 
Danfoss zachęca inne firmy do przyłączenia się 
do akcji #LessPlasticChallenge, tak aby wspólnie 
uzyskać jak najkorzystniejszy środowiskowo efekt.
Zrównoważony rozwój jest częścią DNA firmy 
Danfoss, a jego cele realizowane są poprzez bez-
pośrednią działalność biznesową oraz dodatko-
wo podejmowane aktywności.

http://www.instalreporter.pl


Jako przykład posłuży nam rzeczywisty, w pełni 
opomiarowany, budynek z Łowicza, z którego od-
czyty zestawiłem w tabeli. Zarządzający budyn-
kiem zwrócił się o pomoc, z uwagi na kwestiono-
wanie wskazań ciepłomierzy jako podstawy do 
rozliczenia kosztów ogrzewania.
Co możemy odczytać: zużycie zarejestrowa-
ne na ciepłomierzu głównym dostawcy ciepła, 
sumę zużycia zarejestrowaną na ciepłomie- 
rzach lokalowych oraz uchyb/różnicę pomię-
dzy wskazaniami.

FaKty, KtórE (NIE)DzIWIą…

Na początku warto przyjąć następujące fakty:
1. Różnica pomiędzy sumą zarejestrowanych GJ na 
ciepłomierzach mieszkaniowych a głównym jest 
normą! Ciepłomierz główny wskazałby zużycie na-
wet w przypadku, gdyby wszystkie grzejniki w lo-
kalach były pozakręcane. wynika to ze sprawności 
wymiennika centralnego ogrzewania, jak również ze 
strat ciepła na cyrkulacji w budynku. Różnica na po-
ziomie 15% jest dość niska i nie budzi wątpliwości.

„Nienachalnie rozwinięty intelektualnie…” – to określenie jednego  
z ważnych profesorów prawa odnoszące się do jednego ważnego 
polityka idealnie wręcz pasuje do autorefleksji w przypadku konieczności 
rozliczenia kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych 
wyposażonych w ciepłomierze mieszkaniowe. Szczególnie, gdy 
dostajemy odczyty i w pierwszej chwili nie wiemy za co się zabrać, 
a próba logicznego ułożenia algorytmu spycha nas na mieliznę… 
Spróbujmy wspólnie zastanowić się, jak z tej sytuacji wybrnąć.

Wskazania ciepłomierzy 
mieszkanioWych  
a sprawiedliwe 
rozliczenie kosztóW? 
Rozsądne rachunki za ogrzewanie cd. 

Wojciech cie jk a
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Oszczędzaj  
czas z Wilo!

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

Nr art. 4092743
Zestaw zawiera: 
2 złączki gwintowane z mosiądzu Rp ½A/Φ/15i x G1i, 2 nakrętki żeliwne, 2 uszczelki.

Wilo-Star Z NOVA A  
nr art. 4132761

wersja z kulowym zaworem odcinającym 
i zaworem zwrotnym

Wilo-Star Z NOVA C  
nr art. 4132762

wersja z kulowym zaworem odcinającym, zaworem 
zwrotnym i wtykowym zegarem sterującym

Wilo-Star Z NOVA T   
nr art. 4222650

wersja wyposażona w kulowy zawór odcinający, zawór 
zwrotny, przełącznik czasowy, zawór termostatyczny 

i rozpoznanie dezynfekcji termicznej

Wilo-Star Z NOVA T
ƒ Wysokie bezpieczeństwo higieniczne.
ƒ  Zwiększona sprawność energetyczna przy zużyciu prądu 

w granicach 3-6 W.
ƒ  Szybka, prosta instalacja i wymiana dzięki elastycznemu 

silnikowi serwisowemu i Wilo-Konektor.
ƒ  Zintegrowany timer, z możliwością ustawienia 

3 przedziałów czasowych na dobę.
ƒ  Wbudowany czujnik temperatury, załączający 

i wyłączający pompę w zależności od temperatury wody.
ƒ  Automatyczna funkcja rozpoznania dezynfekcji 

termicznej.
ƒ  Najwyższy komfort obsługi dzięki technice zielonego 

pokrętła i intuicyjnemu wyświetlaczowi LCD.

http://www.instalreporter.pl
http://www.wilo.pl


2. Prawidłowo zamontowany ciepłomierz może 
wskazać „alarm” zamienionych czujników, czego 
objawem jest ujemna delta temperatury – naj-
częściej występuje podczas uruchomienia ogrze-
wania lub podczas okresowego braku odbioru cie-
pła przez lokal. Po pewnym czasie, najczęściej po 
dokonanym odczycie, alarm zostaje skasowany. 
w tym miejscu warto zadbać, by centralne ogrze-
wanie – np. po spuszczeniu czynnika grzewczego  
z instalacji (w okresie letnim zdarza się, że lokato-
rzy wymieniają grzejniki na nowe) – było urucha-
miane jak najwolniej. Spokojne napełnianie insta-
lacji pozwala również na jej lepsze odpowietrzenie.
3. Różnica pomiędzy ciepłomierzem głównym  
a ciepłomierzami mieszkaniowymi w okresie przej-
ściowym (temperatury zewn. 0-10°C) może dojść do 
50% . wynika to z obniżenia sprawności wymienni-
ka c.o. pracującego w niższych poziomach obcią-
żenia oraz zwiększeniem procentowych udziałów 
nieopomiarowanych strat ciepła w instalacji.

4. w rozliczeniu cały koszt ogrzewania z faktu-
ry dostawcy należy podzielić przez sumę wska-
zań ciepłomierzy mieszkaniowych, traktując je 
jak podzielniki kosztów. Ciekawskich odsyłam 
na stronę Urzędu Regulacji Energetyki, który to 
urząd precyzyjnie opisał tę kwestię. Będzie to do-
bry argument dla dociekliwych mieszkańców.

(NIE)tyPOWE lOKalE, CzylI CO CIEKaWEGO 
jESzCzE WyNIKa z ODCzytu?

lokal nr 14 z zerowym zużyciem ciepła. Taki 
zerowy stan najczęściej dotyczy pustostanu, któ-
rego właściciel zakręcił dopływ ciepła, licząc, że 
lokale sąsiednie „zapewnią” minimalną tempe-
raturę wewnątrz. w innym przypadku, zostawia-
jąc tylko jeden działający grzejnik, ciepłomierz 
może nie rejestrować zużycia z uwagi na prze-
pływ poniżej progu czułości lub na deltę tempe-
ratury (pomiędzy zasilaniem lokalu a powrotem). 

Lokal nr Pow. m2 Stan  
początkowy

Stan  
końcowy  ZUŻYCIE  

1 44,75 27,443 32,487  5,931  
2 49,67 30,47 38,268  10,617  
3 49,45 27,665 32,131  5,128  
4 44,46 23,454 29,09  6,793  

11 44,64 29,537 35,432  7,83  
12 79,9 22,903 26,106  3,757  
13 50,3 21,497 24,579  4,045  
14 44,38 17,616 17,616  0  
21 44,45 14,312 18,679  4,696  
22 79,9 44,013 51,29  9,477  
23 95,32 78,09 92,132 ogrzewanie podłogowe 16,915  
31 45,31 31,321 39,626  8,762  
32 79,67 23,833 31,082  8,203  
33 50,55 18,445 22,379  4,123  
34 44,48 15,76 17,68  2,09  

 Razem: 98,367 MIESZKANIA
GŁÓWNY C.O. 605 695,49 116 FAKTURY

GŁÓWNY C.W.U. 164,65 17,633 RÓŻNICA
     15,20% Procent
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Regudis W-HTERegudis W-HTE
Elektroniczny w´zeł mieszkaniowy

W´zły mieszkaniowe, Bufory, Rury
Regudis W-HTe 

Efektywność systemu jest kluczowym wyzwaniem dla branży energetycznej.  
Wydajny i prawie bezobsługowy mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTE  
wpisuje się doskonale w nowoczesne trendy projektowe. 

• Duży wydatek ciepłej wody już przy niskiej procesowej różnicy temperatury (Δt = 5 K)
• Wysoka sprawność również w systemach niskotemperaturowych 
• Niskie straty hydrauliczne 
• Specjalna wkładka izotermiczna
• Zwarta konstrukcja (gł. 110 mm)

ElEktroniczny węzEł miEszkaniowy

www.oventrop.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl
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przypadku ww. delta również ma decydujące 
znaczenie. Ktoś mógłby stwierdzić, że za kom-
fort się płaci – ja raczej sugerowałbym ponowne 
przeanalizowanie co i jak. Hm… tego nie wiem, 
ale wcale nie byłbym zdziwiony, gdyby okazało 
się, że lokal 23 leży nad lokalem 14.

PraKtyCzNE uWaGI  
Dla aDMINIStratOróW

Administratorów budynków wyposażonych  
w ciepłomierze chciałbym uczulić na następu-
jące kwestie:
- po uruchomieniu ogrzewania, na początku se-
zonu, dobrze byłoby sprawdzić, czy wszystkie 
ciepłomierze wskazują przepływ. Ochrona bu-
dynku, po krótkim szkoleniu, da sobie z tym radę  

w czasie obchodu. wyposażenie urządzeń w sys-
tem zdalnego odczytu: radiowy lub kablowy bar-
dzo ułatwi sprawę.
- w przypadku reklamacji lokatorskiej, dotyczą-
cej działania ciepłomierza – nie demontujmy go! 
wezwany serwis łatwiej ustali na działającej in-
stalacji, czy urządzenie jest sprawne. Jeżeli ad-
ministrator potrafi, poza zużyciem, odczytać 
również wartości chwilowe takie, jak: tempera-
tura zasilania i powrotu, delta temperatury, prze-
pływ czynnika, pobór mocy, ewentualne alarmy 
– to takie dane wystarczy wysłać do wskazane-
go serwisu producenta. Instrukcje obsługi więk-
szości ciepłomierzy można znaleźć w internecie.
- sprawdzić, czy liczniki są prawidłowo zaplom-
bowane, w tym czujniki temperatury i przetwor-
nik przepływu. w razie wątpliwości gdy np. czuj-
niki są właściwie zamontowane – zrobić komórką 
zdjęcie i wysłać do serwisu. Na zdjęciu negatyw-
ny przykład…
- uszkodzenie lub „zgaśnięcie” wyświetlacza nie 
musi oznaczać utraty danych. Bardzo często we-
zwany serwis potrafi odzyskać dane z pamięci 
urządzenia. Oczywiście, jeżeli użytkownik prze-
kroczy okres gwarancji działania zasilania cie-
płomierza – standardowo 6 lat (są też wykona-
nia 10-letnie) – i bateria w urządzeniu wyczerpie 
się, wówczas istnieje możliwość odzyskania da-
nych do daty działania baterii. Pamięć ciepłomie-
rza zrealizowana jest jako nieulotna, natomiast 
obliczanie ilości GJ wymaga zasilania z baterii.

Z ciepłomierza te wartości łatwo odczytać. w ta-
kim przypadku uzasadniona byłoby wymiana cie-
płomierza na model o delcie np. 0,5°C – standardo-
we wykonanie ma ustawioną minimalną deltę na  
4-5°C. A może… coś bardziej banalnego: zablo-
kowanie przetwornika ciepłomierza brudem po-
chodzącym z wymiennika? Otwarcie grzejnika 

w lokalu i sprawdzenie przepływu chwilowego 
rozstrzygnie tę kwestię. Jeżeli przepływ wskaże 
„zero”, to należy zdjąć ciepłomierz i przepłukać 
go pod strumieniem wody. wówczas taki lokal 
trzeba rozliczyć na podstawie średniego zuży-
cia ciepła w budynku (zgodnie z Prawem ener-
getycznym – nowela z 1.10.2016 roku)

lokal nr 23 z ogrzewaniem podłogowym  
i największym zużyciem w budynku. Temu nie 
należy się dziwić, ponieważ przepływ przez in-
stalację podłogową – jakkolwiek kontrolowany 
i regulowany (tu zakładam, że instalacja w tym 
lokalu została dobrze policzona, a nie „sponta-
nicznie” wykonana przez znajomego) – skutku-
je tym, że temperatura powrotu czynnika jest 
niższa niż przy grzejnikach tradycyjnych. w tym 

reasumując w przedstawionym przy-
kładzie ciepłomierze działały prawidło-
wo (lokal 14 do kontroli!), a ich wska-
zania mogą stanowić podstawę do 
wyliczenia kosztu ogrzania lokali.
Na koniec, by nie trapić się autoreflek-
sją z początku artykułu, warto w wolnej 
chwili zerknąć do instrukcji ciepłomierza. 

http://www.instalreporter.pl
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WyStaWCy I PrEzENtOWaNE PrODuKty

Zgromadzi ponad 170 wystawców, którzy na po-
wierzchni 10 000 m2 zaprezentują swoją ofertę.  
w tegorocznej edycji będą obecni się nie tylko li-
derzy polskiego rynku, ale także wystawcy z Tur-
cji, Ukrainy, Litwy, Niemiec, Czech, Szwajcarii.
wystawcy oferują pełną gamę wyrobów do 
wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa. Szcze-
gólnie warte zauważenia są licznie prezentowa-
ne centrale wentylacyjne – od małych i śred-
nich po sekcyjne. Nie mniej licznie będą obecni 
producenci, importerzy i dystrybutorzy wenty-

latorów do wszelkich zastosowań. Zauważalna 
jest również rosnąca grupa filtrów i rozwiązań 
służących oczyszczaniu powietrza, będąca od-
powiedzią rynku na potrzeby filtracji i uzdat-
niania powietrza. Firmy z zakresu klimatyzacji 
zapowiadają wiele sezonowych nowości. Nie 
zabraknie także urządzeń i komponentów do 
instalacji chłodniczych.
Na stronie www.forumwentylacja.pl jest dostęp-
na kompletna lista wystawców z rozbudowanymi 
prezentacjami. wyszukiwarka wystawców umoż-
liwia odnalezienie firm oferujących konkretne 
wyroby. Dla osób planujących wizytę na targach 
przydatna będzie funkcja pozwalająca przygoto-
wać indywidualną, tematyczną listę wystawców 
wraz z numerami ich stoisk, którą można wydru-
kować i zabrać ze sobą na targi. Strona jest przy-
stosowana także do urządzeń mobilnych.

Już 3 i 4 marca w warszawie 
odbędzie się kolejna edycja 
największych w Polsce targów 
FORUM wENTYLACJA – SALON 
KLIMATYZACJA. Specjalistyczna 
impreza skierowana jest  
wyłącznie do profesjonalistów  
– projektantów, instalatorów  
i użytkowników instalacji.  
Pomysłodawcą i organizatorem 
targów FORUM wENTYLACJA –  
SALON KLIMATYZACJA jest 
Stowarzyszenie Polska wentylacja. 

ForUm WentylacJa – 
salon klimatyzacJa 2020 
XVIII Targi Techniki wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej  
i Chłodniczej

Największe wydarzenie branżowe 
– ponad 170 wystawców

przydatne inFormacje

1. Targi odbywają się w Centrum Targowo-
-Kongresowym Global EXPO, przy ul. Mo-
dlińskiej 6D. 
Szczegółowe informacje odnośnie 
dojazdu i parkingów (kliknij)

2. Godziny otwarcia wystawy 
3 marca 2020 r. – 9.00-17.00
4 marca 2020 r. – 9.00-16.00

3. Rejestracja on-line – kliknij 
Do udziału w targach oraz seminariach 
upoważnia bilet wstępu – imienny identy-
fikator. wszyscy uczestnicy FORUM wEN-
TYLACJA – SALON KLIMATYZACJA rejestru-
ją się wypełniając formularz zgłoszeniowy. 
Nie trać czasu w kolejce, już działa reje-
stracja ONLINE. Możliwy jest zakup bile-
tów lub sama rejestracja.

4. Plan wystawy – kliknij

5. Lista wystawców jest aktualizowana na 
bieżąco i zawiera informacje o wystaw-
cach, którzy formalnie potwierdzili udział 
w wystawie (kliknij). 

http://www.instalreporter.pl
http://www.forumwentylacja.pl/lokalizacja
http://www.forumwentylacja.pl/lokalizacja
https://rejestracja.forumwentylacja.pl
http://www.forumwentylacja.pl/plan_wystawy
http://www.forumwentylacja.pl/plan_wystawy
http://www.forumwentylacja.pl/wystawcy
http://www.forumwentylacja.pl/wystawcy


KONKurS NajCIEKaWSzy PrODuKt

Podczas FORUM producenci zapowiadają poka-
zanie dziesiątek nowości, z których aż 46 zosta-
nie zaprezentowanych w ramach Konkursu NAJ-
CIEKAwSZY PRODUKT 2020. wyroby ubiegają się  
o nagrodę w dwóch kategoriach: wentylacja i Kli-
matyzacja. Do Konkursu zostały zgłoszone wy-
roby, które weszły na rynek nie wcześniej niż od 
początku roku 2019. wiele ze zgłoszonych będzie 
mieć swoją polską premierę właśnie na targach 
FORUM wENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA.
O wyborze zwycięzców w poszczególnych katego-
riach i przyznaniu zaszczytnych tytułów NAJCIE-
KAwSZY PRODUKT 2020 zdecydują zwiedzający 
targi. Każdy posiadacz biletu wstępu będzie mógł 
oddać głos w konkursie. Podczas elektronicznego 
glosowania będą liczone głosy, a o zwycięstwie de-
cyduje ich bezwzględna liczba oddana na konkretny 
wyrób. Organizatorzy przygotowują dla głosujących 
liczne niespodzianki. Każdy kto odda głos otrzyma 
upominek. wśród losowo przydzielanych niespo-
dzianek są praktyczne gadżety. Każdego dnia do 
wylosowania jest także tablet. warto więc wskazać 
własnego faworyta wśród produktów zgłoszonych 
do konkursu, a przy odrobinie szczęścia można się 
stać także zwycięzcą atrakcyjnej nagrody.
Na stronie www.forumwentylacja.pl/konkurs jest 
dostępna kompletna lista wyrobów zgłoszonych 
do konkursu z rozbudowanymi prezentacjami.

SEMINarIa – WIEDza Dla PrOFESjONalIStóW

Równolegle z targami odbywa się dwudniowy 
cykl seminariów. wykłady, prezentacje, pokazy 
przeznaczone są dla projektantów, instalatorów 
i użytkowników instalacji wentylacyjnych i klima-
tyzacyjnych. Prowadzone są przez niezależnych, 
najwyższej klasy specjalistów reprezentujących 
Stowarzyszenie Polska wentylacja lub zaproszo-
nych przez Stowarzyszenie. wykłady odbywają 
się w trzech salach równocześnie. wstęp mają 
wszyscy uczestnicy targów.

W edycji 2020 wśród tematów seminariów 
znajdą się m.in. poniższe zagadnienia:

ENERGIA I KOMFORT
•	Wyznaczania	zapotrzebowania	na	energię	 
za pomocą obliczeń godzinowych oraz metody 
miesięcznej.
•	LCC	–	łączny	koszty	życia	budynku	 
na przykładzie wybranych instalacji 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
•	Dobór	parametrów	central	wentylacyjnych	 
w aspekcie zależności kosztów inwestycyjnych 
i eksploatacyjnych dla zróżnicowanych 
obiektów.
•	Optymalny	dobór	central	wentylacyjnych	 
do różnych zastosowań.
•	Centrale	basenowe	–	właściwości	
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konstrukcyjne i ich wpływ na funkcjonalność  
i efektywność energetyczną.
•	Wpływ	smogu	na	skuteczność	instalacji	
wentylacyjnych i komfort w budynkach.
•	Zanieczyszczenia	instalacji	–	wpływ	na	
sprawność urządzeń i komfort.
•	Skuteczna	filtracja	powietrza	w	instalacjach	
wentylacyjnych.
•	Badania	filtrów	w	rzeczywistych	 
i laboratoryjnych warunkach pracy
•	Wymogi	WT2021	i	ich	wpływ	na	wybór	
rozwiązań instalacyjnych.
•	Rozwiązania	systemów	wentylacji	pod	kątem	
wymogów wT2021.
•	Czy	należy	się	obawiać	wskaźnika	EP?
•	Zasady	projektowania	wentylacji	
w budynkach energooszczędnych.
•	Efektywność	odzysku	ciepła	w	centralach	
wentylacyjnych.
•	Wpływ	regulacji	wilgotności	na	zużycie	energii	
w instalacjach.
•	Kurtyny	powietrzne	–	wpływ	na	komfort	 
i zużycie energii w budynku.

•	Wentylacja	a	hałas	–	podstawowe	wymagania	
oraz parametry i metody oceny.

wENTYLACJA POŻAROwA
•	Praktyczna	funkcjonalność	systemów	
wentylacji pożarowej.
•	Koncepcja,	projekt	i	praktyka	–	ciekawe	
rozwiązania z praktyki światowej.
•	Odbiory	instalacji	wentylacji	pożarowej	 
– punkty wrażliwe.
•	Konfiguracja	systemów	automatycznego	
sterowania.
•	Weryfikacja	numeryczna	efektów	działania	
wybranych instalacji wentylacji pożarowej.

wARSZTAT PROJEKTANTA
Prezentacja projektów instalacji wentylacji  
i klimatyzacji zgłoszonych do nagrody branżowej 
Stowarzyszenia Polska wentylacja – PASCAL 2019.

wARSZTATY CHŁODNICZE
wiedza i doświadczenia praktyczne z zakresu 
prawa, wykonawstwa i serwisowania instalacji 
chłodniczych na czynniki alternatywne. 
Przygotowane wspólnie z PROZON Fundacją 
Ochrony Klimatu.

wARSZTATY BIM / CAD

wENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOwA
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Rozwiązania pomiarowe Testo
dla ogrzewnictwa 

Zestawy pomiarowe dedykowane dla instalatorów 
i serwisantów kotłów grzewczych

• Od analizatorów gazów spalinowych do multimetrów 
   - wszystko od jednego dostawcy
• • Wiarygodne wyniki, dzięki niezawodnej technologii pomiarowej
• Mniej dokumentacji, dzięki bezpłatnym aplikacjom mobilnym      
   Testo i oprogramowaniu PC

www.testo.com.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.testo.com.pl
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wystawienie Deklaracji właściwości Użytkowych 
(DwU) dla klap przeciwpożarowych jest oświad-
czeniem producenta, że jego wyrób ma szereg 
wymienionych w deklaracji zasadniczych charak-
terystyk oraz spełnia wszelkie wymogi produk-

tu opisanego europejską normą PN-EN 15650, 
regulującą w sposób ścisły nie tylko obszar jego 
zastosowania, ale również metodykę badań oraz 
kryteria oceny klap w odniesieniu do deklarowa-
nych cech urządzenia.
w praktyce oznacza to, że aplikacje przewidzia-
ne dla danej klapy będą zależały od rodzajów ba-
dań, jakie zostały przeprowadzone w notyfiko-
wanej jednostce oceny oraz specyfiki warunków,  
w jakich były one wykonane. Szczegóły dotyczą-
ce sposobu testowania klap, kryteriów oceny 
oraz zakresu bezpośredniego zastosowania wy-
ników badania do celów praktycznych (zastoso-
wanie na budowie) zostały zawarte w referencyj-
nej normie PN-EN 1366-2:2015-08. Przyjrzyjmy się  
z bliska zapisom tej normy i zastanówmy nad 
ich właściwą interpretacją, aby móc odpowie-
dzieć na inżynierskie pytanie „gdzie i jak mogę 
zainstalować klapę przeciwpożarową mając  
w ręku jej deklarację właściwości i instrukcję mon-
tażu?” oraz „jakie ograniczenia będą mnie przy 
tym obowiązywały?”.

zaWSzE W uKłaDzIE 
z KONStruKCją WSPOrCzą

Przede wszystkim należy mieć na uwadze fakt, 
że urządzenie zwane przeciwpożarową klapą od-
cinającą rozpatrywane jest zawsze w układzie 
z konstrukcją wsporczą, czyli ścianą lub stro-
pem stanowiącym element oddzielenia przeciw-
pożarowego i tylko w odniesieniu do konkretnej 
konstrukcji i konkretnego sposobu montażu mo-
żemy mówić o odporności ogniowej klapy (nigdy 
w stosunku do samego urządzenia).
1. Zakres normy (PN-EN 1366-2)
W niniejszej normie przedstawiono metodę okre-
ślania odporności ogniowej przeciwpożarowych 
klap odcinających, instalowanych w elementach 
oddzielenia przeciwpożarowego (...) .

zGODNIE z lItErą PraWa…

Zgodnie z krajową ustawą o wyrobach budow-
lanych (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 881 z późn. zmia-
nami) urządzenia objęte normami zharmonizo-

wanymi mogą być wprowadzane do obrotu lub 
udostępniane na rynku wyłącznie zgodnie z roz-
porządzeniem unijnym nr 305/2011 (art. 5.1 ww. 
ustawy), a więc na podstawie prawidłowo spo-
rządzonej Deklaracji właściwości Użytkowych.

Nowa przeciwpożarowa klapa odcinająca FKA2-EU to odpowiedź firmy TROX na rosnące wymagania rynku 
w zakresie ochrony i bezpieczeństwa pożarowego oraz regulacji formalno-prawnych, jakie niesie ze sobą 
unifikacja europejska norm i standardów wyrobów budowlanych.

klapy pożaroWe a noWe Wymagania UniJne
Przeciwpożarowa klapa odcinająca FKA2-EU marki TROX

Michał hycnar

http://www.instalreporter.pl
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Wynik badania (…) dwóch przeciwpożarowych 
klap odcinających, między którymi minimalny od-
stęp to 200 mm, w praktyce ma zastosowanie do 
minimalnego odstępu:
a) 200 mm między przeciwpożarowymi klapami 
instalowanymi w oddzielnych przewodach,
b) 75 mm między przeciwpożarową klapą a ele-
mentem konstrukcyjnym (ścianą/stropem).
To dość dużo, zwłaszcza jeśli musimy zmieścić 
się w niskiej przestrzeni stropu podwieszonego 
lub ścianie efektywnie wykorzystanego szach-
tu instalacyjnego z przewodami wentylacyjny-
mi nawiewnymi i wyciągowymi należącymi do 
różnych systemów.

TROX również i tu wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom użytkowników. Zmniejszenie tych odle-
głości jest możliwe pod warunkiem przebadania 
klap na taką okoliczność.
7.3 Minimalny odstęp
Jeżeli jednak konkretny sposób montażu wymaga, 
aby odległość między przeciwpożarowymi klapa-
mi była mniejsza (niż 200 mm), klapy należy pod-
dać badaniu przy minimalnym odstępie stosowa-
nym w praktyce.

Dowolność położenia osi siłownika umożliwia 
wykorzystanie unikatowych właściwości urzą-
dzenia odpowiednio do zaistniałej sytuacji.
Instalator nowej klapy FKA2-EU dostaje do wy-
boru kilka sposobów zakotwienia i uszczelnienia 
urządzenia w otworze montażowym. Poza tra-
dycyjną zaprawą murarską mamy do dyspozycji 
wełnę mineralną lub specjalny zestaw montażo-
wy ES nakładany na klapę, który wymaga jedynie 
przykręcenia w czterech rogach, a za doszczel-
nienie zestawu w otworze odpowiada specjalna, 
zintegrowana, pęczniejąca pod wpływem tem-
peratury uszczelka obwodowa.

6.2.3 Sposób montażu w konstrukcji mocującej.
Należy poddać badaniu każdy deklarowany spo-
sób montażu w każdej konstrukcji mocującej
6.2.4 Sposób montażu na powierzchni konstruk-
cji mocującej.
Należy poddać badaniu każdy deklarowany spo-
sób montażu na powierzchni każdej konstrukcji…
6.2.5 Sposób montażu poza konstrukcją mocującą.
Należy poddać badaniu każdy deklarowany spo-
sób montażu w pewnej odległości od każdej kon-
strukcji mocującej…

Czy oznacza to, że klapę należy przetestować w/na  
każdej ścianie (lub stropie), w jakiej chcemy ją za-
montować w obiekcie budowlanym? 
Odpowiedź znajdziemy w punkcie 13.7 normy 
PN-EN 1366-2, w rozdziale poświęconym zakre-
som bezpośredniego zastosowania wyników ba-
dania. Zgodnie z treścią wspomnianego punktu, 
wyniki badania mają zastosowanie jedynie do 
przegród tego samego typu (takich samych, jak 
poddane badaniu) lub o większej grubości, gę-
stości, z większą liczbą płyt.

z zaChOWaNIEM ODlEGłOśCI 
MONtażOWyCh

Kolejną barierą do pokonania, sprawiającą 
duży kłopot projektantom, to najmniejsza od-
ległość jaka powinna być zachowana między 
dwoma sąsiadującymi klapami lub odległość 
do najbliższego stropu/ściany. Standardowe 
badanie (zgodnie z punktem 7.3) zakłada, że 
klapy będą montowane w odległości nie mniej-
szej niż 200 mm, a interpretacja wyniku takie-
go badania wg punktu 13.6 określa minimalne 
odstępy montażowe w praktyce jako 200 mm 
pomiędzy klapami oraz 75 mm od klapy do są-
siadującej przegrody.
13.6 Odstęp między przeciwpożarowymi klapa-
mi odcinającymi oraz między przeciwpożaro-
wymi klapami odcinającymi a elementami kon-
strukcyjnymi.

Nowa przeciwpożarowa klapa odcina-
jąca FKa2-Eu może być montowana  
w odległości już 60 mm klapa od kla-
py, czyli w praktyce kołnierz do kołnie-
rza lub zaledwie 40 mm od sąsiadującej 
przegrody (ściany lub stropu). Maksy-
malna szerokość szczeliny montażowej 
(która również podlega ścisłej regula-
cji) zwiększona aż do 225 mm, bardzo 
często pozwala uniknąć kłopotliwej ko-
nieczności montowania kilkucentyme-
trowych belek nadproży lub słupków 
konstrukcyjnych pomiędzy kolejnymi 
urządzeniami. 

W odpowiedzi na te uwarunkowania  
i wymogi trOX zaprojektował, wypro-
dukował i przebadał nową, uniwersal-
ną przeciwpożarową klapę odcinają-
cą FKa2-Eu. uniwersalność klapy to 
przede wszystkim możliwość stoso-
wania w różnego typach konstrukcji 
wsporczych, jak standardowe sztyw-
ne lub podatne konstrukcje wsporcze, 
ścianki lekkie o konstrukcji stalowej  
i drewnianej, ścianki szachtów skła-
dające się z jednostronnie układanej 
płyty g-k na stelażu metalowym czy 
nawet ściany i stropy z litego drewna  
(o ile same mają odpowiednią ognio-
odporność). Minimalna grubość ścia-
ny sztywnej oraz podatnej z g-k, w sto-
sunku do której uzyskano odporność  
EI 120 S to już 10 cm!

Nietypowe konstrukcje wsporcze: ściana z konstrukcją 
drewnianą, lita drewniana, szachtowa Montaż kołnierz do kołnierza 
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uwaga! Indywidualnej cechy urządzenia, jaką 
jest możliwość zmniejszenia odległości mon-
tażowej pomiędzy dwoma sąsiednimi klapami, 
nie należy mylić z montażem klap w tzw. bate-
rii, czyli zespołem klap podłączonych do jedne-
go wspólnego przewodu, pracujących jako jed-
no duże urządzenie.
Dopuszczenie do montażu w baterii można uzy-
skać, wykonując badanie zgodnie z normą PN-
-EN 15882-2, gdzie w punkcie 5.2 znajduje się opis 
budowy odpowiedniego stanowiska testowego 
dla takiego przeznaczenia. Nowa klapa FKA2-
-EU jest systematycznie rozwijana jako produkt, 
przeszła już pomyślnie testy i będzie dopuszczo-
na do pracy w baterii 4 klap o największym ga-
barycie tj. 1500x800, o łącznej powierzchni na-
pływu 4,8 m2.
Przeciwpożarowa klapa odcinająca FKA2-EU to 
również możliwość zastosowania w bardzo ni-
skich przestrzeniach technicznych takich, jak np. 
pokoje hotelowe. wysokość typoszeregu klapy 
FKA2-EU zaczyna się już od 100 mm, co w po- 
łączeniu z możliwością montażu 40 mm od 
sufitu pozwala na przepisowe zainstalowanie 
urządzenia w przestrzeni o wysokości zaledwie  
17 cm w świetle, uwzględniając wielkości obu 
kołnierzy klapy.

Przekrój klapy nieograniczony profilem oporo-
wym (w zakresie wys. do 500 mm) to zmniejsze-
nie hałasu oraz redukcja oporów przepływu wraz 
z kosztami eksploatacyjnymi instalacji. 
Siłowniki 24 V lub 230 V, aktywacja w tempe-
raturze 72°C lub 95°C, możliwość zamówienia 
wymiaru ze skokiem co 1 mm, to kolejne ele-
menty świadczące zarówno o uniwersalności 
urządzenia, jak i jego wysokiej jakości i precy-
zji wykonania. 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się  
z produktem na naszych stronach www.trox-bsh.pl.

Minimalna przestrzeń montażowa 17 cm

Bateria klap – stanowisko badacze 

wentylacyjne 
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czy są jeszcze do wzięcia 
dotacje na inwestycje 
w odnawialne źródła energii? 

Osoby indywidualne mogą korzystać z ulgi ter-
momodernizacyjnej i programu Mój Prąd. Nie 
jest to jedyna możliwość. Portal wysokie Na-
pięcie sprawdził, jakie konkursy w ramach Re-
gionalnych Programów Operacyjnych planują 
poszczególne województwa. Dofinansowanie 
może sięgnąć 95%.
Inwestycje w odnawialne źródła energii stają się 
coraz bardziej atrakcyjne. Coraz więcej osób chce 
inwestować w panele fotowoltaiczne, elektrow-
nie słoneczne, farmy wiatrowe i biogazownie. 

Na tego typu przedsięwzięcia z funduszy unij-
nych jest przyznawane dofinansowanie. Jak się 
okazuje, w niektórych województwach dotacje 
na OZE są jeszcze do wzięcia. Grono beneficjen-
tów różni się w zależności od województwa. Bu-
dżety wynoszą od kilku milionów złotych do po-
nad 40 mln zł.
To jednak nie wszystko, w pierwszym kwartale 
tego roku mają ruszyć nabory w ramach Fundu-
szy Norweskich, gdzie planowane dofinansowa-
nie sięga nawet 70% kosztów inwestycji. Tu nie 
wiadomo jednak, czy pierwsze ogłaszane kon-
kursy będą dotyczyły energetyki.
Źródło: wysokieNapiecie.pl
Pełna informacja: kliknij

http://www.instalreporter.pl
http://www.trox-bsh.pl
https://wysokienapiecie.pl/25570-dotacje-fotowoltaiki-pomp-ciepla-czy-termomodernizacji-siegna-95/
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INtuICyjNOść: DOtyKOWy WyśWIEtlaCz

Najbardziej charakterystyczną cechą nowego te-
sto 300 jest duży 5-calowy wyświetlacz z technolo-
gią Smart-Touch, umożliwiający intuicyjną obsługę 
analizatora – tak prostą jak smartfona. widoczne 
są wszystkie wyniki pomiarów w postaci wykre-
su lub tabeli, a tworzenie dokumentacji jest zde-
cydowanie łatwiejsze. Analizator spalin testo 300 
jest gotowy do pomiaru po naciśnięciu przycisku.

SOlIDNOść: ObuDOWa O WzMOCNIONEj 
KONStruKCjI 

wytrzymała konstrukcja testo 300 umożliwia 
bezproblemową pracę w każdych warunkach. 

Odporny na zadrapania wyświetlacz jest wypo-
sażony w wymienną folię ochronną, a umiesz-
czone w obudowie cztery magnesy zapewniają 
bezpieczne mocowanie analizatora w miejscu 
pomiaru (np. na kotle). Zastosowanie cel o wy-
dłużonej żywotności pozwala na bezawaryjną 
pracę nawet do 6 lat.

WyGODa: MENu POMIarOWE

Analizator spalin testo 300 został wyposażony  
w jasno ustrukturyzowane i czytelne menu po-
miarowe dla wszystkich aplikacji związanych  
z systemami grzewczymi, m.in.: analiza spalin, 
pomiar ciągu, pomiar CO w otoczeniu, różnica ci-
śnień, różnica temperatury lub próba szczelności.

WyDajNOść: raPOrty za POMOCą 
POCzty E-MaIl

Analizator spalin testo 300 umożliwia tworzenie 
protokołów pomiarowych ze wszystkimi informa-
cjami o wynikach pomiarowych, klientach i sys-
temach grzewczych bezpośrednio na miejscu po-
miaru. Co więcej, pozwala na dodawanie do nich 
komentarzy, potwierdzanie protokołów pomiaro-
wych za pomocą podpisu klienta składanego na 
ekranie dotykowym, a także wysyłanie ich za po-
średnictwem wiadomości e-mail, bezpośrednio  
z urządzenia. Aby spersonalizować wygląd pro-
tokołu pomiarowego można dodać do niego 
również logo firmy. Raporty PDF ze wszystkimi 
ważnymi informacjami są również zapisywane 
w przyrządzie, dzięki czemu są zawsze pod ręką.

Jak chcesz pracować? Każdy dzień Twojej pracy jest inny.  
Czasami ciężko też go zaplanować. Gdy tylko znajdziesz czas  
na chwilę relaksu, nagle pojawią się nowe, bardzo pilne zadanie. 
Czy Twój analizator spalin dotrzymuje Ci kroku?
INTELIGENTNY. Czy współpracuje ze Smartfonem?
SZYBKI. Czy nadąża za Tobą?
wYTRZYMAŁY. Czy obudowa ma wzmocnioną konstrukcję?

analizator spalin  
testo 300: idealnie 
dopasoWany do ciebie
Szybki, inteligentny, wytrzymały

http://www.instalreporter.pl
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ElaStyCzNOść: KONFIGuraCja urząDzENIa 

w odniesieniu do technologii sensorów, użytkow-
nik może wybrać analizator z 2- lub 4-letnią gwa-
rancją. Dodatkowo, zarejestrowanie analizatora na 
stronie www.testo.com.pl, wydłuży bezpłatnie pod-
stawową gwarancję o 1 rok. Oprócz sensorów O2  
i CO, analizator testo 300 wyposażony jest w dodat- 

kowy slot, umożliwiający dobudowę celi NO (opcja). 
Dostępne są również różne zestawy ze specjalny-
mi konfiguracjami analizatora i poszczególnymi 
akcesoriami, specjalnie dostosowane do wyma-
gań serwisantów i instalatorów kotłów grzewczych.

więcej informacji na temat analizatorów TESTO 
na: www.testo.com.pl

testo Sp. z o.o. jest oddziałem niemieckiej firmy testo SE & Co. KGaa – producenta 
przyrządów kontrolno-pomiarowych, który posiada ponad 60 lat doświadczeń w pro-
jektowaniu, produkcji i sprzedaży sprzętu pomiarowego. jesteśmy obecni na wszyst-
kich kontynentach za pośrednictwem 33 oddziałów oraz 80 firm partnerskich. testo, 
jako ekspert w technologii pomiarowej i lider na rynku światowym w przenośnej tech-
nologii pomiarowej, do swoich rozwiązań pomiarowych przekonał już ponad 650 000 
klientów na całym świecie. testo pomaga w doborze odpowiednich urządzeń pomia-
rowych w ogrzewnictwie, chłodnictwie i branży wentylacyjnej.

nowy raport ieo „rynek 
Fotowoltaiki w polsce 2020”  
już wkrótce

Instytut Energetyki Odnawialnej rozpoczyna pra-
ce nad VIII edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki  
w Polsce 2020”. Raport będzie przedstawiał obec-
ną sytuację na polskim rynku fotowoltaicznym 
oraz perspektywy rozwoju tego sektora. w ra-
porcie omówione zostaną m.in. dotychczas prze-
prowadzone aukcje OZE oraz ich wpływ na rynek 
odnawialnych źródeł energii. 
Jak zatem wyglądają wyniki ostatniej aukcji OZE, 
w której mogły wygrać projekty PV? 
Podobnie jak w poprzednich latach, koszyk au-
kcyjny dla małych instalacji został całkowicie 
zdominowany przez projekty fotowoltaiczne.  
w aukcji złożono ponad 1000 ofert, co wskazuje 
na duży krótkoterminowy potencjał inwestycyjny  
w sektorze energetyki słonecznej. Z uwagi na duży 
wolumen złożonych ofert nie doszło do zastoso-
wania reguły „wymuszenia konkurencji” – regu-
ły, która ma na celu wyeliminowanie możliwości 
wygrania aukcji przez wszystkich jej uczestników 
 i powodującej odrzucenie 20% najdroższych ofert. 
Zadziałała natomiast ustawowa reguła, zgodnie  
z którą w przypadku, gdy kilku uczestników au-
kcji zaoferuje taką samą najniższą cenę, o sprze-
daży energii rozstrzyga kolejność złożonych ofert, 
co świadczy o coraz większej świadomości inwe-
storów i przewidywalności dojrzałego już ryn-
ku. Identyczną cenę, w ramach której koniecz-
ne było ustalenie tzw. punktu odcięcia, miały 44 
oferty. Potwierdza to wysoką konkurencję i duże 
zainteresowanie inwestorów fotowoltaicznych 
aukcyjnym systemem wsparcia. warto zwrócić 
uwagę, że po raz pierwszy w systemie aukcyjnym 
projekty PV pojawiły się jako wygrane także  
w koszyku dla instalacji powyżej 1 MW. Jest to 
obecnie tylko kilkadziesiąt Mw z całego dużego wo-

lumenu zdominowanego przez projekty wiatrowe.
Aukcja niewątpliwie została dobrze zaplanowa-
na, ponieważ udało się zakontraktować cały wo-
lumen przewidziany w tym koszyku. Pozytywne 
rozstrzygnięcie aukcji, według IEO, pozwoli na 
wybudowanie około 730 Mw w elektrowniach fo-
towoltaicznych w ciągu najbliższych dwóch lat. 
wynika to ze znowelizowanej ustawy o OZE i re-
gulaminu aukcji, w którym przewidziany okres 
na wybudowanie instalacji fotowoltaicznej wy-
dłużono z 18 do 24 miesięcy. 
w aukcji skutecznie złożono około 750 ofert, któ-
re należą do 260 przedsiębiorstw. wśród nich 
są zarówno małe firmy, które składały jedną lub 
kilka ofert oraz duże spółki, które wzięły udział  
w aukcji już kolejny raz. Znacząca część przedsię-
biorstw (uczestników aukcji) ma już doświadcze-
nie w składaniu ofert aukcyjnych. Takim firmom 
udało się zakontraktować kilka lub nawet kilka-
dziesiąt projektów. 
Aukcja przeprowadzona w grudniu 2019 dla pro-
jektów wiatrowych i fotowoltaicznych poniżej  
1 Mw okazała się sukcesem. Na rynku można za-
obserwować duże ożywienie, deweloperzy roz-
wijają nowe projekty, a te z kontraktami z aukcji 
są realizowane. Rynek projektów dalej się roz-
wija, a inwestorzy patrzą z nadzieją na rok 2020  
i kolejne zapowiadane aukcje.

http://www.instalreporter.pl
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wybór odpowiedniej izolacji 
dedykowanej kanałom 
wentylacyjnym może być nie 
lada wyzwaniem. Odporność 
na kondensację, odpowiednia 
grubość, łatwość montażu, 
redukcja hałasu – to tylko kilka 
parametrów, które powinniśmy 
wziąć pod uwagę, decydując się  
na konkretny produkt. Ekspert 
firmy Armacell podpowiada, o czym 
powinniśmy pamiętać, wybierając 
izolację kanałów wentylacyjnych. 

o czym pamiętać przy Wyborze  
izolacJi kanałóW WentylacyJnych?
Armaflex Duct Plus AL

http://www.instalreporter.pl
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bEzPIECzEńStWO W razIE POżaru 
I KONtrOla hałaSu W buDyNKu 

Zapobieganie kondensacji i stratom energii oraz 
łatwość montażu to nie jedyne cechy, o których 
powinniśmy pamiętać, wybierając izolację de-
dykowaną kanałom wentylacyjnym. wysokiej 
jakości produkty powinny spełniać dodatkowe 
zadania, takie jak ograniczenie hałasu w budyn-
ku oraz ochrona w czasie pożaru. 
– Jeśli zależy nam na kontroli hałasu struktural-
nego, czyli dźwięku przekazywanego przez kon-
strukcję budynku, który może przenosić się poprzez 
elementy mocujące rury lub poprzez połączenia 
rury ze szkieletem budynku, podczas zakupu izo-
lacji kanałów wentylacyjnych postawmy na Ar-
maflex Duct Plus AL firmy Armacell, która skutecz-
nie zmniejsza nieprzyjemne odgłosy dobiegające 

z rur. Wybierając ten produkt, możemy też istot-
nie podnieść poziom bezpieczeństwa pożarowe-
go budynku i jego mieszkańców. Otulina jest bo-
wiem samogasnąca, niekapiąca, a dodatkowo 
nie rozprzestrzenia ognia, co potwierdza euro-
pejska klasa reakcji na ogień B-s3,d0 – tłuma-
czy Maria witkowska z firmy Armacell. – Izolacja  
Armaflex Duct Plus AL firmy Armacell zasługuje na 
docenienie z jeszcze jednego powodu – arkusze 
są wolne od włókien, płaszcz zewnętrzny zaś wy-
konany został z laminatu aluminiowego o grubo-
ści 12 μm, podwójnie powlekanego włókna szkla-
nego o wymiarach 5 x 5 mm oraz powłoki z LDPE 
o gęstości 22 g/m². Ta dodatkowa osłona nadaje 
izolacji estetyczny wygląd i pozwala uzyskać alu-
miniową, łatwą do czyszczenia powierzchnię ka-
nałów. – dodaje specjalistka. 
www.armacell.pl

IzOlaCja ElaStOMEryCzNa SPOSObEM 
Na KONDENSaCję I łatWIEjSzy MONtaż

Idealna izolacja kanałów wentylacyjnych powinna 
łączyć w sobie kilka właściwości. Przede wszyst-
kim ma ona za zadanie chronić przed konden-
sacją pary wodnej, gwarantować efektywność 
energetyczną instalacji oraz chronić przed hała-
sem. Dobrze też, gdy zakupiony przez nas pro-
dukt będzie łatwy w montażu. Jaką zatem otulinę 
wybrać, by spełniała ona wszystkie te wymogi? 
– W kanałach wentylacyjnych świetnie sprawdzą 
się izolacje wykonane z wysokoelastycznej pianki 
elastomerowej na bazie syntetycznego kauczuku 
(FEF). Tworzywo to wyróżnia się zamkniętą struk-
turą komórkową, dzięki czemu nie tylko skutecz-
nie ogranicza straty ciepła, ale też zapobiega dy-
fuzji pary wodnej i penetracji wilgoci wewnątrz 
izolacji. Tym samym zmniejsza ryzyko korozji ka-
nału, która może skutkować uszkodzeniem insta-
lacji. Warto też podkreślić, że pianka elastomero-

wa jest materiałem elastycznym, który świetnie 
dopasowuje się do nawet najbardziej skompliko-
wanych kształtów ułatwiając i przyspieszając in-
stalację izolacji, również w miejscach trudno do-
stępnych. Łatwiejszy montaż to też mniejsze ryzyko 
uszkodzenia izolacji, a więc mniejsze prawdopo-
dobieństwo wystąpienia nieszczelności na izo-
lacji i wystąpienia kondensacji czy mostków ter-
micznych – wyjaśnia Maria witkowska, dyrektor 
techniczny ds. obsługi rynku z firmy Armacell. – 
Przykładem izolacji dedykowanej kanałom wenty-
lacyjnym, która została wykonana z pianki elasto-
merowej jest Armaflex Duct Plus AL firmy Armacell. 
Dzięki zamkniętokomórkowej strukturze skutecz-
nie zmniejsza ryzyko wystąpienia kondensacji oraz 
ogranicza straty energii. Dodatkowo, za sprawą 
specjalnej, reagującej na nacisk warstwy samo-
przylepnej na bazie zmodyfikowanego akrylu na 
osnowie siatkowej, osłoniętej folią polietylenową, 
jej montaż przebiega szybko, łatwo i jest czysty.  
– dodaje specjalistka. 

ArmACEll POlAND SP. Z O.O.
55-300 Środa Śląska, ul. targowa 2

tel. 71 3175025, faks 71 3175115
e-mail: informacja.pl@armacell.com

www.armacell.pl
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armacell, jako wynalazca elastomerycznych materiałów izolacyjnych oraz wiodący 
producent pianek technicznych wykorzystywanych do izolacji instalacji i urządzeń, 
bazuje na swoim bogatym doświadczeniu, opracowując coraz to skuteczniejsze i tech-
nicznie doskonalsze rozwiązania z dziedziny izolacji termicznych i akustycznych. Wy-
roby firmy armacell od lat stanowią trwałą wartość dla klientów i każdego dnia zna-
cząco przyczyniają się do poprawy wydajności energetycznej systemów instalacyjnych 
na całym świecie, zgodnie z dewizą Making a difference around the world. zatrudnia-
jąc 3000 pracowników w 27 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w 17 krajach,  
armacell funkcjonuje w dwóch obszarach: zaawansowanych Izolacji technicznych oraz 
Pianek technicznych. Skupia się na materiałach izolacyjnych stosowanych jako izola-
cja termiczna instalacji mechanicznych w budynkach i przemyśle, specjalistycznych 
piankach technicznych dla przemysłu, produkcji zaawansowanych pianek niskiej gę-
stości oraz aerożelu nowej generacji. 

w kanałach 
wentylacyjnych  
świetnie sprawdzą się 
izolacje wykonane  
z wysokoelastycznej 
pianki elastomerowej 
na bazie syntetycznego 
kauczuku (FEF). Tworzywo 
to wyróżnia się zamkniętą 
strukturą komórkową, 
dzięki czemu nie tylko 
skutecznie ogranicza 
straty ciepła, ale też 
zapobiega dyfuzji pary 
wodnej i penetracji 
wilgoci wewnątrz izolacji. 
Przykładem takiego 
produktu jest Armaflex 
Duct Plus AL firmy Armacell

http://www.instalreporter.pl
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Przedstawiona w raporcie strategia jest dobrym 
przykładem współpracy organizacji branżowych, 
które wcześniej bardziej ze sobą konkurowały  
o wpływy na poziomie Komisji Europejskiej. Pod 
wspólnym raportem podpisały się wspólnie ta-
kie organizacje jak EUREC and Bioenergy co-
ordinate the Secretariat of the European Tech-
nology and Innovation Platform on Renewable 
Heating and Cooling (platforma innowacyjnych 
technologii ogrzewaniania i chłodu z OZE), Bio-
energy Europe (Biomasa), EGEC Geothermal, 
EHPA (pompy ciepła), Euroheat & Power (cie-
pło systemowe), Solar Heat Europe (kolektory 
słoneczne). Podobnym w charakterze porozu-
mieniem jest w Polsce POBE – Porozumienie 
Organizacji Branżowych na Rzecz Zwiększania 
Efektywności Energetycznej. 
według cytowanego raportu, zapewnienie 100% 
ciepła i chłodu z OZE w miastach, osiedlach, bu-
dynkach i procesach przemysłowych będzie ce-
chować się większym wykorzystaniem sieci c.o. 
opartych na OZE jako źródle ich zasilania, w róż-
nej skali (od systemów miejskich po lokalne mi-
krosieci osiedlowe lub obszarowe), które mogą 
być opłacalne w rejonach o dużej gęstości za-
ludnienia i będą oparte na samowystarczalno-
ści przy wykorzystaniu lokalnych zasobów OZE 
do zasilania tych sieci. 
Na obszarach wiejskich i obszarach o mniej-
szej gęstości zaludnienia tam, gdzie nie bę-
dzie miało uzasadnienia ekonomicznego wy-
korzystania sieci ciepłowniczych, zaopatrzenie  
w ciepło i chłód odbywałoby się przy wykorzy-
staniu indywidualnych instalacji grzewczych 
czerpiących energię z lokalnie pozyskiwanych 
OZE . Taki system pozwoli na optymalną inte-
grację różnych technologii grzewczych opar-
tych na OZE w sposób przyjazny dla instalacji 
(plug- and-play) i stworzenie łatwych w zarzą-
dzaniu systemów hybrydowych.

Na długo przed 2050 rokiem w uE 
będą wdrażane: 
•	przepisy	prawne	dotyczące	stopniowego	wyco-
fywania systemów ogrzewania opartych na pa-
liwach kopalnych;
•	wykorzystanie	lokalnej	energii	z	różnych	tech-
nologii OZE w kontekście dostosowania do róż-
nych możliwości i potrzeb; 
•	 integracja	z	sektorem	energetycznym	w	celu	
zrównoważenia podaży i popytu; 
•	drastyczna	redukcja	odpadów	poprzez	ich	po-
nowne przetworzenie i wykorzystanie nadmia-
ru wytworzonego w trakcie tych procesów cie-
pła i odpadów organicznych; 
•	dzienne	i	międzysezonowe	magazynowanie	cie-
pła i chłodu w dużej i małej skali; 
•	niezawodne	i	bezpieczne	inteligentne	zarządza-
nie energią, systemy oparte na danych pozyski-
wanych w czasie rzeczywistym, predykcyjne al-
gorytmy i sztuczna inteligencja; 
•	 innowacyjne	modele	biznesowe,	np.	na	pod-
stawie systemów dla ciepła i chłodu as-a-servi-
ce lub Pay-As-You-Go; 
•	zaangażowanie	obywateli	i	branż	poprzez	trans-
parentną politykę informacyjną mającą na celu 
uświadomienie konieczności wycofywania się  
z paliw kopalnych.

Na długo przed 2050 rokiem w uE 
zakończy się:
•	wsparcie	dotacjami	systemów	ciepłowniczych	
i energetycznych opartych na paliwach kopal-
nych i przesuniecie tych środków finansowych 
na rozwiązania wytwarzania ciepła i chłodu  
z OZE; 
•	przekonanie,	że	jest	jeszcze	dużo	czasu	na	trans-
formację inwestycyjną; 
•	instalowanie	rozwiązań	opartych	na	paliwach	
kopalnych, które mogą mieć żywotność jeszcze 
do 2050 roku;

Trzonem radykalnie nowego systemu energe-
tycznego, w tym zaopatrzenia w ciepło i chłód, 
zorientowanego na użytkownika końcowego, 
neutralnego pod względem emisji dwutlenku 
węgla, wydajnego, niezawodnego i elastyczne-
go byłyby instalacje kolektorów słonecznych, in-
stalacje geotermalne, instalacje wykorzystujące 
energię z biomasy i biogazu, miejskie systemy 
ciepłownicze oraz odzyskiwanie ciepła z otocze-
nia poprzez pompy ciepła i wykorzystanie tzw. 
ciepła odpadowego np. w rekuperacji – uzupeł-
nione przez wykorzystanie energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych. Taki system zagospo-
darowałby dostępne lokalnie odnawialne źródła 
energii (OZE), zapewniając równocześnie zatrud-
nienie dla lokalnej społeczności oraz dawałby  

korzyści gospodarcze dla lokalnych gospodarek  
i całej Unii Europejskiej (UE). Jednocześnie w pro-
ces produkcji energii włączeni by byli sami użyt-
kownicy i taki system skutecznie przeciwdziałał-
by ubóstwu energetycznemu.

Uzgodnienie skoordynowanych strategii na poziomie europejskim, 
krajowym i lokalnym w celu zmniejszenia zużycia ilości kopalin jako 
paliwa stanowi prawdziwe wyzwanie zarówno dla decydentów,  
jak i środowisk zaangażowanych w transformację energetyczną.
Osiągnięcie takiego celu będzie wymagać od władz publicznych 
zmaksymalizowania wysiłków w następnej dekadzie z uwagi 
na ograniczenia możliwości wynikające z długiej żywotności 
eksploatowanych już obecnie systemów ogrzewania i chłodzenia (H&C).

energia i chłód tylko  
z oze za 30 lat – to możliWe! 
Ogrzewanie i chłodzenie oparte w 100% na energii 
odnawialnej w Europie JEST MOŻLIwE do 2050 r.

Janusz starościk* 

Przygotowanie jednak takiego planu 
nie jest łatwym zadaniem, dlatego po-
wstała Europejska Platforma tech-
nologii i Innowacji dla ciepła i chłodu  
z odnawialnych źródeł energii (rhC – 
renewable heating and Cooling), któ-
ra w 2019 roku wydała opracowanie 
pod tytułem „2050 – vision for 100% 
renewable heating and cooling in Euro-
pe” (2050 - wizja ogrzewania i chłodze-
nia w Europie pochodzącego w 100%  
ze źródeł odnawialnych). 

* opracował Janusz Starościk na podstawie  
materiałów RHC. Warszawa, 08.02.2020

http://www.instalreporter.pl


•	przewaga	scentralizowanych	struktur	na	ko-
rzyść przyłączy zintegrowanych, lokalnych i zo-
rientowanych na użytkownika; 
•	aktualnie	panujące	przekonanie	osób	fizycz-
nych lub firm, że odejście od paliw kopalnych 
jest tylko opcją.

ObECNa StruKtura zużyCIa CIEPła  
I ChłODu W EurOPIE I StOPNIOWy 
WzrOSt uDzIału OzE

w rzeczywistości zużycie ciepła i chłodu sta-
nowi około połowy całkowitej energii koń-
cowej w Europie i są one zdecydowanie naj-
większym sektorem zużywającym energię. 
Roczne zużycie ciepła w Europie w 2017 r. wy-
niosło około 5600 Twh, w porównaniu do zu-
życia 2700 Twh energii elektrycznej i 4000 Twh  

zużytych w sektorze transportu. Jednak tylko 
w tym samym roku 19,5% ciepła wytworzono  
z istniejących obecnie odnawialnych źródeł ener-
gii (OZE) i widać istniejące znaczne różnice mię-
dzy państwami członkowskimi UE w tym zakre-
sie (EUROSTAT, 2019). 
w komunikacie „Strategia UE w zakresie ogrze-
wania i chłodzenie” (źródło: COM (2016) 51 final), 
w lutym 2016 r Komisja Europejska zdecydowa-
nie podkreśliła rolę wytwarzania ciepła i chłodu 
w procesie dekarbonizacji. Ta nowa uwaga do-
prowadziła do zdefiniowania celu wynoszące-
go 1,3% średniorocznego wzrostu udziału OZE  
w ogrzewaniu i chłodnictwie, zgodnie z rozporzą-
dzeniem w sprawie odnawialnych źródeł energii 
z 2018 r. (Dyrektywa energetyczna 2018/2001). 

w celu skutecznego obniżenia emisyjności w cie-
płownictwie w UE, rządy i społeczeństwa wraz 
z interesariuszami na poziomie krajowym mu-
szą działać szybko. w rzeczywistości techno-
logie ciepłownicze (zarówno konwencjonalne, 
jak i oparte na OZE) mają stosunkowo długą ży-
wotność funkcjonowania. Jest to średnio od 15 
do 30 lat, w związku z tym, rozwiązania wpro-
wadzone do 2030 r. będą miały głęboki wpływ 
na perspektywy sektora do 2050 r. Biorąc pod 
uwagę wysoki poziom centralizacji rozwiązań  

technologie wytwarzania ciepła i chło-
du z OzE są już dziś dojrzałe, komercyj-
ne i gotowe na działanie rynkowe. będą 
stale rozwijane w kierunku zwiększe-
nia ich wydajności i konkurencyjności. 
jednak bez silnego wsparcia politycz-
nego, aby przyspieszyć wprowadzenie 
tych rozwiązań na rynek, wizja 2050 
roku bez wykorzystania paliw kopal-
nych, raczej nie stanie się rzeczywisto-
ścią. Wsparcie dla tej idei wymaga po-
mocy ze strony lokalnych decydentów 
równolegle z wytycznymi na poziomie 
europejskim i krajowym.
Dekarbonizacja sektorów ogrzewania 
i chłodu jest niezbędnym kamieniem 
milowym na drodze do osiągnięcia wy-
twarzania energii bez wpływu na zmia-
ny klimatyczne i realizację celów ener-
getycznych unii Europejskiej (uE). 

Dyrektywa o odnawialnych źródłach 
energii wyznaczyła cel 32% OzE do 2030 r.  
Ogólnie przewiduje się, że około 40% 
tego udziału będzie miało miejsce z sek-
torów ciepła i chłodu. zatem ewolucja 
na rzecz ochrony klimatu i powiązanie  
z nią polityki nadają nowy impet dla roz-
woju technologii wytwarzania ciepła  
i chłodu z OzE.
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ciepłowniczych, niski poziom świadomości  
w społeczeństwach co do alternatywnych roz-
wiązań dla dotychczas stosowanych technologii 
paliw kopalnych, brak korzyści skali i duża róż-
norodność technologii do wytwarzania ciepła 
i chłodu z OZE, wspieranie transformacji ener-
getycznej jest trudnym, ale wykonalnym zada-
niem. Potrzebny jest wspólny punkt widzenia 
wśród decydentów, obywateli i zainteresowa-
nych stron, oparty na głównych celach i filarach, 
w celu optymalizacji wysiłków i zasobów, co jest 
uzasadnieniem tego dokumentu.

CIEPłO I ChłóD POChODząCE z OzE 
– KOrzyśCI!

Ogrzewanie i chłodzenie naszych domów i firm, 
a także wytwarzanie ciepła i chłodu procesowe-
go, stanowi ponad połowę zapotrzebowania na 
energię w UE. Podczas gdy obecnie ogrzewanie 
przerasta chłodzenie pod względem zapotrze-
bowania na energię, zapotrzebowanie na chło-
dzenie rośnie ze względu na wpływ zmian klima-
tycznych. Oczekuje się, że zapotrzebowanie na 
chłód znacznie wzrośnie do 2050 r. 
wykorzystanie OZE, a także ponowne wykorzy-
stanie nadmiaru ciepła i chłodu, są kluczowymi 
elementami do budowy tzw. zrównoważonego 
społeczeństwa. Takie źródła energii dają znacz-
ne korzyści zarówno społeczeństwu, jak i syste-
mowi energetycznemu UE , co można przedsta-
wić następująco:

• efektywność energetyczna systemu. Dzięki 
analitycznemu podejściu marnotrawstwo ener-
gii można zminimalizować kiedy podaż i popyt 
się bilansują. Zaawansowane sterowanie syste-
mami ciepła i chłodu pozwala łatwo dopasować 
je do niskich parametrów ciepła pochodzącego  
z OZE i wyeliminować produkcję nadmiaru ciepła.  

Prowadzi to do bardziej efektywnego wykorzy-
stania energii, co pozwoli na wykorzystanie wy-
sokoenergetycznych nośników energii, takich jak 
energia elektryczna w rozwiązaniach, gdzie wy-
magana jest energia o wysokiej jakości, jak np. 
e-mobility.

• dekarbonizacja. Technologie wytwarzania cie-
pła i chłodu z OZE odgrywają istotną rolę w roz-
woju budownictwa i przemysłu w Europie pod 
względem ograniczania emisji dwutlenku węgla, 
dając w ten sposób podstawowy wkład w osią-
gnięcie celów klimatycznych UE.

• elastyczność energetyczna. Magazynowanie 
energii cieplnej (TES), przy wykorzystaniu bez-
władności cieplnej budynków i sieci ciepłowni-
czych mogą kompensować czasowy brak bilan-
su między zapotrzebowaniem na ciepło i chłód, 
a ciepłem dostępnym ze źródła z OZE. Magazy-
nowanie ciepła pozwala pokryć popyt na pozio-
mie różnej skali zapotrzebowania od poziomu 
budynku do poziomu miasta i skompensować 
brak bilansowania w różnych przedziałach cza-
sowych – od godzinowego do sezonowego.  
Co więcej, korzyści płynące z TES wykraczają 
poza potrzeby ciepła i chłodu z OZE, ponieważ 
sprzężenie sektorowe może przyczynić się do 
zrównoważenia bilansu sieci elektrycznej.

• niezawodność i i bezpieczeństwo dostaw 
ciepła i chłodu. w wyniku rozwoju technologii, 
rozwiązania produkcji ciepła i chłodu z OZE osią-
gnęły już wysoki poziom niezawodności i wyma-
gają jedynie niewielkiego wkładu pracy z tytułu 
konserwacji i kosztów operacyjnych. Te technolo-
gie można łatwo zoptymalizować i dopasować je 
dla każdego klimatu w Europie. w konsekwencji, 
pozwalają one na wykorzystanie dostępnych na 
miejscu odnawialnych źródeł energii i uwolnienie  
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nią na poziomie produkcji, dystrybucji i konsumpcji;
•	silna	 integracja	z	sektorem	energetycznym:	
przez połączenie rozproszonych źródeł i insta-
lacji w jeden system.
Z tych powodów państwa członkowskie UE po-
winny opracować plany i strategie przyspieszają-
ce wdrażanie wytwarzania ciepła i chłodu z OZE, 
które zapewnią, że proces transformacji przebie-
gnie w bezpieczny sposób dla ich istniejących 
systemów energetycznych.

NIE tylKO buDyNKI: CIEPłO I ChłóD  
W PrOCESaCh PrzEMySłOWyCh  
Ma taKżE OGrOMNE zNaCzENIE

Ciepło procesowe w przemyśle jest kluczowym 
elementem produkcji w wielu sektorach prze-
mysłowych, z różnymi wymaganiami tempera-
turowymi. Ciepło procesowe może być wytwa-
rzane w oparciu o paliwo, energię elektryczną 
lub ciepło sieciowe z wykorzystaniem cieczy 
(woda, olej termalny, czynnik chłodniczy) lub 
gazu (para wodna, powietrze). Bez względu 
na metodę, ciepło i wytwarzanie potrzebnego  
w produkcji przemysłowej chłodu wymaga du-
żej ilości energii. 
Innowacyjne i zaawansowane technologie do-
starczania ciepła w oparciu o OZE mogłyby za-
spokoić zapotrzebowanie energochłonnych sek-
torów przemysłowych w znacznym stopniu lub 
nawet całkowicie.

INtElIGENtNE zarząDzaNIE ENErGIą  
I NOWE MODElE bIzNESOWE

Powszechne stosowane będą inteligentne sys-
temy zarządzania energią zarówno na poziomie 
scentralizowanym, jak i zdecentralizowanym. 
Takie systemy są w stanie zoptymalizować pro-
dukcję i przesył w systemach i sieciach. Lokalny 

system zaopatrzenia w ciepło i chłód może z po-
wodzeniem łączyć prywatnych wytwórców cie-
pła i chłodu, producentów komercyjnych i prze-
mysłowych konsumentów i prosumentów.
Operatorzy działający na rynku będą prawdopo-
dobnie sprzedawać zintegrowane usługi, a nie tyl-
ko komponenty, w ten sposób rozkładając kosz-
ty początkowe dla klientów w długich okresowo 
ramach czasowych (w ratach lub programach 
leasingowych), czyli będzie to sytuacja, w której 
wygrywają wszyscy: właściciele budynków i do-
stawcy usług energetycznych. 

DlaCzEGO baDaNIa I INNOWaCjE?

Potrzebne są badania i innowacje dotyczące 
wszystkich technologii i infrastruktur oraz aspek-
tów systemowych, w tym digitalizacji oraz pla-
nowania systemów i sieci zaopatrzenia w cie-
pło z OZE. Potrzebna jest także standaryzacja na 
dużą skalę w celu adaptacji systemów związa-
nych z pozyskiwaniem ciepła i chłodu z OZE. Po-
stęp technologiczny doprowadzi do radykalnego 
obniżenia kosztów, wyższej wydajności, lepsze-
go systemu projektowania i integracji, ulepszo-
nego funkcjonowania i zwiększonej odporności 
systemu na wpływy zewnętrzne, a także bezpie-
czeństwo dostaw. 

w znacznym stopniu państw członkowskich UE 
od paliw kopalnych, których import dla pokrycia 
potrzeb wytwarzania ciepła i chłodu w UE obec-
nie osiąga poziom 50-65 miliardów EUR rocznie 
za zakup samego gazu ziemnego. Zastąpienie 
importowanego spoza UE gazu lokalnym OZE 
przyniesie korzyści dla całej europejskiej gospo-
darki i pomoże zabezpieczyć UE przed proble-
mami z dostawami wynikającymi z ryzyka geo-
politycznego.

• korzyści społeczno-ekonomiczne. większość 
urządzeń i technologii wykorzystywanych w po-
zyskiwaniu ciepła i chłodu z OZE jest wytwarza-
nych w Europie i wykorzystuje lokalnie dostęp-
ne źródła energii. Intergracja tych technologii na 
skalę masową będzie skutkować wysoką war-
tością społeczno-ekonomiczną ze względu na 
możliwości zatrudnienia wykwalifikowanej siły 
roboczej w produkcji, montażu i pracach ser-
wisowych. Ponadto technologie te pozwolą UE 
przejąć silną rolę przywódczą w globalnym prze-
chodzeniu na OZE poprzez eksport produktów  
i technologii poza Unię.

PlaNOWaNIE I zarząDzaNIE 
traNSFOrMaCją ENErGEtyCzNą  
W CIEPłOWNICtWIE 

Przejście z konwencjonalnego (opartego na pali-
wach kopalnych) źródła energii do ciepła i chło-
du z OZE musi być przeprowadzone w ostrożny 
sposób jako działanie, które wymaga rozle-
głego planowania i specjalistycznej wiedzy na 
wysokim poziomie. Takie działania muszą być 
ściśle powiązane ze znacznymi inwestycjami  
w budynki, ich modernizację, w rozwój techno-
logii przemysłowej, w prace instalacyjne i roz-
wój technologii magazynowania ciepła i syste-
mów przesyłowych. 

Przyszły mix technologii OZE nie może utrudniać 
życia użytkownikom końcowym, musi też zagwa-
rantować płynne i kompleksowe przejście z jed-
nego systemu zaopatrzenia w ciepło i chłód na 
nowy. Powinien koncentrować się więc zarów-
no na gotowych do przyjęcia i możliwych szybko 
do wdrożenia technologiach w krótkiej perspek-
tywie czasowej oraz innowacyjnych technolo-
giach i systemach w perspektywie średnioter-
minowej. wysoki potencjał technologii ciepła  
i chłodu z OZE jest także podstawą do sukcesu 
w transformacji energetycznej UE.

Dla wspierania transformacji konieczne są
 zmiany systemowe: w tym:
•	przejście	z	dużych	sieci	dystrybucji	ciepła	i	gazu	
na lokalne sieci cieplne zasilane lokalnymi źró-
dłami energii (OZE). Tam, gdzie jest to opłacalne 
ekonomicznie, preferowane powinny być lokal-
ne sieci ciepłownicze, na obszarach zaś o mniej-
szej gęstości zaludnienia lepsze są rozwiązania 
zdecentralizowane;
•	optymalizacja	popytu	i	podaży	energii,	poprzez	
magazynowanie energii i inteligentne zarządzanie 

realizacja transformacji energetycznej 
w sektorach wytwarzania ciepła i chło-
du z OzE jest trudna, ponieważ źródła 
te są silnie zależne od lokalnych wa-
runków i nie ma jednego uniwersalne-
go rozwiązania. jednak przy silnej woli 
politycznej, odpowiednim planowa-
niu, intensywnym szkoleniu, wysokim 
poziomie świadomości społeczeństw  
i decydentów oraz zrównoważonej kom-
binacji zachęt i obowiązków, zadanie 
dekarbonizacji ciepłownictwa w Euro-
pie jest wykonalne.

Można powiedzieć, że perspektywa 
2050 roku wydaje się odległa. to prze-
cież jeszcze 30 lat. ale należy pamiętać, 
że proces transformacji energetycznej 
wymaga dużo czasu i nie wolno z tym 
czekać na ostatnią chwilę, tym bar-
dziej, że większość narzędzi do prze-
prowadzenia tych przemian jest już 
dostępna. 
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wystarczy ściągnąć i odwrócić pokrętło, po czym 
nałożyć je na końcówkę zaworu. Obrót pokrętłem 
w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara ob-
niży temperaturę, natomiast obrót w stronę prze-
ciwną spowoduje zwiększenie temperatury wody 
zmieszanej. Po ustawieniu odpowiedniej tempe-
ratury należy ściągnąć pokrętło, odwrócić i włożyć  
z powrotem na zawór, co stanowi dodatkowe zabez-
pieczenie przed przypadkową zmianą temperatury. 
Pozycja montażowa zaworu jest dowolna, jednak 
należy pamiętać, że miejsce montażu musi umoż-
liwiać dostęp do pokrętła nastawy temperatury.
Urządzenie dedykowane jest do montażu pod 
umywalkami z bateriami umożliwiającymi re-
gulację temperatury, jak również do baterii, któ-
re nie mają możliwości regulacji temperatury  
– tak zwanych wylewek. 

w zestawie z zaworem znajdują się wszystkie nie-
zbędne peryferia: wąż przyłączeniowy, trójnik, sitko 
oraz komplet uszczelek. Zaletą zaworu przeciwo-
parzeniowego AFRISO ATM 112 jest to, że spraw-
dzi się i będzie przynosić korzyści praktycznie  
w każdej lokalizacji. w gospodarstwie domowym 

ochroni rodzinę przed oparzeniem oraz pozwoli na 
oszczędność wody. w miejscach użyteczności pu-
blicznej jego walory będą jeszcze bardziej uwypu-
klone: na przykład w salonie fryzjerskim pracownik 
nie będzie musiał przy każdym kliencie regulo-
wać temperatury wody od nowa, ponieważ zawór 
ATM 112 zrobi to za niego i zapamięta ustawioną 
wcześniej odpowiednią temperaturę. Podobnie 
dobrze zawór przeciwoparzeniowy sprawdzi się  
w hotelach, szkołach, przedszkolach czy szpitalach. 

Więcej informacji znajdziesz na:
www.atm112.afriso.pl

NajSKutECzNIEjSza OChrONa 
PrzED OParzENIaMI

Zawór przeciwoparzeniowy AFRISO ATM 112 zo-
stał opracowany dla zapewnienia najlepszej moż-
liwej ochrony przed poparzeniem – szczegól-
nie najmłodszych, którzy nie zawsze są w stanie 
szybko zareagować na zbyt wysoką temperatu-
rę wody płynącej z umywalki. 
Zawór przeciwoparzeniowy AFRISO ATM 112 
przeznaczony jest do mieszania dwóch strumie-
ni wody o różnej temperaturze. Odbywa się to  
w taki sposób, by woda zmieszana na wyjściu  
z zaworu miała zawsze stałą, zadaną przez użyt-
kownika temperaturę. Dzięki temu – nawet jeże-
li w zasobniku znajduje się woda o bardzo wyso-
kiej temperaturze – każdy korzystający z baterii 
jest stale chroniony przed oparzeniem. 

OSzCzęDNOść WODy

Stosując zawór przeciwoparzeniowy AFRISO 
ATM 112, oszczędzamy wodę, przy okazji dbając  

o środowisko naturalne. Po ustawieniu zaworu 
na żądaną temperaturę, z baterii zawsze popły-
nie woda o optymalnej temperaturze, dlatego 
nie trzeba – jak w innych rozwiązaniach – długo 
operować baterią, poszukując idealnej tempera-
tury, wylewając niepotrzebnie dużą ilość wody. 
w skali roku oszczędności poczynione na kubi-
kach niezużytej wody mogą przynieść odczuwal-
ną ulgę w portfelu.

łatWOść MONtażu I SzybKIE uStaWIENIE 
zaWOru

Zawór przeciwoparzeniowy AFRISO ATM 112 jest 
bardzo łatwy w montażu. Żeby go zainstalować, 
wystarczy poświęcić kilka minut, nie używając 
przy tym skomplikowanych narzędzi. 

Każdego roku w Polsce poparzeniom ulega 
około 400 tysięcy ludzi. Z tej liczby ponad 60% 
to dzieci, w większości poniżej 4 roku życia. 96% 

wszystkich oparzeń to oparzenia termiczne. Czy 
jest pewny sposób, żeby ochronić przed tym swoich 

najbliższych? Jakie urządzenie polecać inwestorom, którzy 
poszukują produktu o takiej charakterystyce? Firma aFrISO 

opracowała rozwiązanie: zawór przeciwoparzeniowy atM 112.

stała ochrona  
przed oparzeniami

ZASADA DZIAŁANIARaz ustawiasz maksymalną temperaturę i woda nie poleci cieplejsza niż ustawiona.
ZASADA DZIAŁANIA

Wlot wody 
zimnej

Wlot wody 
gorącej

Wylot wody 
zmieszanej
30÷50°C

Prywatna  
łazienka

Obiekt 
publiczny

Przykłady zastosowania i montażu

ustawienie żądanej przez użytkownika 
temperatury na zaworze (w zakresie od 30 
do 50oC) jest bardzo intuicyjne i szybkie. 

zawór przeciwoparzeniowy atM 112 
dedykowany jest do obsługi jednej ba-
terii umywalkowej. 
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Aby dobrze zrozumieć zagadnienie stosowania 
naczyń przeponowych w instalacji c.w.u., nale-
ży zacząć od samej zasady działania naczynia 
przeponowego, jego budowy oraz roli w instalacji.  
Naczynie stanowi jeden z kilku elementów odpo-
wiadających za bezpieczeństwo i stabilizację ciśnie-
nia. Zbudowane jest ze stalowego zbiornika, który 
z jednej strony ma przyłącze do instalacji, a z dru-
giej strony zawór do napełniania lub upuszczania 
gazu. wewnątrz znajduje się membrana oddzielają-
ca poduszkę gazową od części naczynia wypełnio-
nej wodą z instalacji. Membrana dla naczyń c.w.u. 
zbudowana jest ze specjalnego rodzaju gumy np. 
EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy). 

jaK PraCują NaCzyNIa PrzEPONOWE 
W INStalaCjI C.W.u.?

Zasadę działania naczynia omówmy na przykła-
dzie instalacji c.w.u. wyposażonej w zasobnik 
na ciepłą wodę. Objętość cieczy znajdującej się 
w tej instalacji ulega zmianie wraz ze wzrostem 
lub spadkiem temperatury. woda jest podgrze-
wana do żądanej temperatury, następnie wyko-
rzystywana np. do kąpieli i uzupełniana zimną  
z sieci. w sytuacji kiedy zasobnik jest zimny (woda 
ma najmniejszą objętość), naczynie tylko w nie-
wielkiej części wypełnione jest wodą. w trakcie jej 
podgrzewania w zasobniku, naczynie napełnia się  

Na rynku dostępne są różne typy naczyń przeponowych przeznaczonych 
dla instalacji c.w.u. występują wersje wiszące, stojące oraz o figurze 
poziomej ze specjalnym miejscem na zamontowanie pompy hydroforowej. 
Różnią się również stosowanym rodzajem membrany oraz materiałem, 
z którego wykonany jest kołnierz. Membrana może być wymienna lub 
wprasowana na stałe. Kołnierze występują w wersji ze stali nierdzewnej 
lub ocynkowanej. Istnieją również na rynku naczynia przepływowe, które 
spełniają podwyższone wymogi higieniczne według normy DIN1988. 

naczynia przeponoWe W instalacJach c.W.U.
łuk asz Biernacki

Fabrycznie naczynia napełniane są azotem do określonego ciśnienia wstępnego.  
Dla naczyń przeznaczonych do instalacji c.w.u. jest to wartość od 2 do 4 barów w zależ-
ności od zastosowania. Dla urządzeń mających na celu zabezpieczenie instalacji ciepłej 
wody i skompensowanie różnicy objętości pomiędzy wodą zimną i gorącą są to zazwy-
czaj wartości wyższe, czyli 3,5-4 bary. Dla urządzeń pracujących w układach podno-
szenia ciśnienia (jak układy hydroforowe) jest to zazwyczaj 2 bary. 

Naczynie przeponowe wiszące do c.w.u.  
marki Ottone

Naczynie stojące do c.w.u. marki Ottone

REFIX DD – ciśnieniowe naczynie przeponowe 
z wbudowaną armaturą przepływową do 
instalacji przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej i podnoszenia ciśnienia marki Reflex

Naczynie poziome z miejscem przystosowanym 
do montażu pompy marki Ottone
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(ciecz zwiększa swoją objętość). w momencie 
awarii (nagły i niekontrolowany wzrost tempe-
ratury w zasobniku), następuje praktycznie cał-
kowite wypełnienie naczynia (wzrost objętości 
cieczy) i jeżeli to nie wystarczy, otwiera się współ-
pracujący ze zbiornikiem zawór bezpieczeństwa 
(drugi poziom zabezpieczenia).
Podobnie działa naczynie w instalacji hydrofo-
rowej w funkcji podnoszenia ciśnienia. w tym 
przypadku we współpracy z pompą hydroforo-
wą wykorzystywane jest jako magazyn zimnej 
wody oraz stabilizator ciśnienia. Jak to działa? 
w naczyniu ustawione jest ciśnienie wstępne 
poduszki gazowej poniżej punktu załączenia się 
pompy. Pompa włącza się, a naczynie wypełnia 
się wodą aż do momentu osiągnięcia ustawione-
go ciśnienia górnego. Pobór wody prowadzi do 
zmniejszania się ciśnienia w naczyniu poprzez 
wypychania wody przy pomocy poduszki gazo-
wej. Po osiągnięciu punktu załączenia się pom-
py cykl się powtarza.
Aby naczynia mogły działać tak, jak opisują po-
wyższe dwa przykłady, niezbędne jest ich pra-
widłowy dobór oraz ustawienie. Naczynie po-
winno mieć odpowiednią wielkość, aby mogło 
przejąć różnicę objętości. Za małe nie będzie  

w stanie spełnić swojej funkcji. Należy pamiętać, 
że przewymiarowane naczynie w niczym nie gro-
zi. w przypadku zestawów hydroforowych naczy-
nie dobierane jest do parametrów pracy pompy 
oraz liczby punktów poboru wody lub liczby osób 
mieszkających w budynku. Za małe będzie powo-
dować zbyt częste włączanie się pompy. Istotne 
są również parametry pracy, które nie mogą być 
niższe niż zakładane parametry pracy instalacji.

jaK uStaWIć NaCzyNIE?

Jeżeli woda do obiektu dostarczana jest z wo-
dociągu i zamontowany jest reduktor ciśnienia, 
wtedy ciśnienie wstępne poduszki gazowej po-
winno mieć wartość o 0,2 bara niższą niż nasta-
wa reduktora. w przypadku instalacji bez reduk-
tora lub instalacji hydroforowej ciśnienie wstępne 
powinno być niższe o 0,5 bara od punktu załą-
czenia się pompy lub od minimalnego możliwe-
go ciśnienia w instalacji. Naczynie w tego typu 
systemach montujemy na zasilaniu wody zim-
nej do zasobnika ciepłej wody króćcem do góry 
lub do dołu. w przypadku dużych naczyń dobrze 
jest zastosować złączkę ze spustem ułatwiającą 
serwis i ewentualną wymianę.
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Dotacja do 5 000 zł do pompy ciepła

Dotacja do 6 000 zł do pompy ciepła 
z rekuperatorem

Dotacja do 10 000 zł do pompy ciepła 
z rekuperatorem i zestawem fotowoltaicznym

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA
BEZ KOSZTÓW

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

Promocja trwa od 02.03.2020 do 31.05.2020. Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach: 
www.szwedzkadotacja.pl oraz www.nibe.pl

Szwedzi wiedzą co dobre 
dla nich i dla środowiska.
Dlatego szwedzka marka 
NIBE cieszy się pozycją 
europejskiego lidera rynku 
pomp ciepła.

WWybierz szwedzką jakość.

DOTACJA
SZWEDZKA

10 000 ZŁ
do pomp ciepła NIBE do 

WIEMY JAK
BYĆ BLIŻEJ
NATURY

Ekologiczne źródło 
ciepła do Twojego 
domu

Zasada działania naczynia przeponowego

http://www.instalreporter.pl
http://www.nibe.pl
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KIEDy NalEży MONtOWać NaCzyNIa?

Naczynie przeponowe w instalacji c.w.u. powin-
niśmy montować zawsze tam, gdzie występuje 
w instalacji zasobnik na ciepłą wodę, ponieważ 
w procesie podgrzewu wody następuje zmiana 
jej objętości. 
Nie montujemy naczyń przeponowych w przypad-
ku gazowych kotłów dwufunkcyjnych, ponieważ 
podgrzewanie wody jest na zasadzie przepływo-
wej. Istnieją na rynku urządzenia z wbudowanymi 
zasobnikami na ciepłą wodę (np. kotły gazowe).  
w takich przypadkach również nie ma konieczno-
ści montażu dodatkowych naczyń wzbiorczych, 
ponieważ są one już wbudowane w kocioł.

KONtrOla CIśNIENIa WStęPNEGO

Aby naczynia przeponowe w instalacji pracowa-
ły prawidłowo konieczne jest regularne serwi-

sowanie i kontrola ciśnienia wstępnego. w jaki 
sposób kontrolować ciśnienie poduszki gazo-
wej na zamontowanych już urządzeniach? Aby 
serwis przebiegał bezproblemowo i szybko na-
czynia powinny być montowane do instalacji za 
pomocą przeznaczonych do tego celu specjal-
nych szybkozłączek. 
w przypadku mniejszych urządzeń umożliwia-
ją one demontaż bez konieczności wypuszcza-
nia wody z całej instalacji. w przypadku więk-
szych zbiorników dają możliwość chwilowego 
odcięcia naczynia od instalacji, wypuszczenia 
części wody i wyrównania ciśnienia z ciśnie-
niem atmosferycznym. Tylko wtedy możliwa jest 
kontrola ciśnienia wstępnego. Taką czynność  
powinno się wykonywać przynajmniej raz  
w roku. Należy przy tym pamiętać, że nie ma 
możliwości sprawdzenia prawidłowej wartości 
ciśnienia wstępnego przy normalnej pracy na-
czynia i instalacji. 

klub instalatora sbs na targach instalacje!

Podczas Targów Instalacje jednym z ważnych miejsc jest Klub 
Instalatora. To przestrzeń, gdzie merytoryczne branżowe spo-
tkania i dobra zabawa zawsze idą w parze.
w Klubie Instalatora oprócz świetnej zabawy i wysokiego po-
ziomu rozmów branżowych, będą NAGRODY! Grupa SBS przy-
gotowała konkurs, który zostanie przeprowadzony na Targach. 
Do wygrania będą rowery górskie, a nagroda główna to rower 
elektryczny. 
Ponadto na specjalne życzenie, gości wystąpią Cheerleaders 
Gdynia – tancerki, które zrobiły niezapomniane show na jed-
nej z poprzednich edycji Klubu Instalatora. Do kwietnia jesz-
cze sporo czasu, ale już teraz zapraszamy do Klubu Instalatora  
w dniach 21-23 kwietnia – w pawilonie 5A.

akcja autokarowa!

Bądź eko! Jedź do Poznania autokarem! 

Skorzystaj z akcji, którą Targi Instalacje organizują  
wraz z hurtowniami! 
Sprawdź w swojej hurtowni! 

Przykładowy schemat podłączenia naczynia przeponowego do instalacji c.w.u. 

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalacje.mtp.pl
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Za nami jubileuszowa – 5. już bowiem – edycja 
programu, podczas której rozdaliśmy mnóstwo 
nagród i poszerzyliśmy grono najlepszych insta-
latorów w Polsce. w najnowszej edycji Programu 
Instalator nie zabraknie kolejnych konkursów, na-
gród i branżowych eventów! Rozpoczynamy od 
Loterii Viessmann, w której do wygrania jest m.in. 
aż 10 bonów wakacyjnych, hulajnogi elektryczne  
i oczyszczacze powietrza. Ale to nie wszystko! Każdy 
z uczestników Programu Instalator może teraz zy-
skiwać podwójnie: poza premią i punktami zdoby-
tymi w programie, to samo urządzenie może wziąć 
udział w losowaniu jednej z powyższych nagród. 

jak to działa? to bardzo proste:
→ montujesz urządzenie 
→ rejestrujesz numer seryjny 
→ sprawdzasz, czy wygrałeś!

Im więcej zamontowanych urządzeń, tym większa 
szansa na wygraną. Instalatorzy, którzy nie są jesz-
cze uczestnikami programu, w każdej chwili mogą 
do niego dołączyć i wziąć udział w loterii. Losowanie 
nagród odbywa się raz w miesiącu, a raz na pół roku 
wśród uczestników rozlosujemy vouchery Fly.pl o war-
tości 5000 zł. Pierwsze losowanie już 11 marca. Pula 
nagród jest wielka, a szanse na nagrodę ma każdy!
Szczegóły i regulamin loterii jest dostępny na stronie:  
www.loteriaviessmann.pl. 

w loterii biorą udział wszystkie urządzenia pro-
mocyjne zakupione od 01.02.2020 do 31.12.2020 r.

Dlaczego warto być uczestnikiem Programu 
Instalator Viessmann?
•	Premia	i	punkty	za	montaż	urządzeń	objętych	pro-
mocją (wystarczy zarejestrować urządzenie poprzez 
aplikację mobilną Programu Instalator lub przez 
konto na stronie internetowej).
•	Możliwość	samodzielnego	wyboru	nagrody	z	ka-
talogu online (narzędzia, elektronarzędzia, odzież 
robocza i wiele innych).
•	Nagroda	gwarantowana	za	rejestrację	pierwsze-
go urządzenia.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej 
www.programinstalator.pl, gdzie znajdują się aktual-
ne informacje o najnowszych akcjach promocyjnych!

wystartowała kolejna edycja Programu Instalator, a wraz z nią jeszcze więcej 
okazji do zdobycia wspaniałych nagród! Marka Viessmann nie zwalnia 
tempa i ogłasza wielką loterię, w której każdy ma szasnę na wygraną!

program instalator Viessmann 
– noWości W edycJi 2020

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

www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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VEP to ekskluzywny program lojalnościowy, prze-
znaczony dla autoryzowanych firm instalacyj-
nych i firm serwisowych marki Vaillant. Tworząc 
go, koncentrowaliśmy się przede wszystkim na 
tym, jak budować długofalowe partnerstwo i wy-
pracowywać najwyższe standardy współpracy. 
Vaillant pomaga rozwijać i wzmacniać pozycję 
swoich Partnerów na rynku, oferując wsparcie  
w codziennej pracy. Obecnie w programie VEP 
aktywnie bierze udział ponad 2000 firm insta-
lacyjnych, a liczba ta stale rośnie. Każda firma 
uczestnicząca w VEP ma przyznawane indywidu-
alne konto punktowe, do którego ma bezpośred-
ni dostęp poprzez stronę internetową w części  

kodowanej. w ciągu roku kalendarzowego uczest-
nicy zbierają punkty w zamian za zainstalowane 
urządzenia marki Vaillant. Każde urządzenie ob-
jęte programem VEP jest rejestrowane na koncie 
uczestnika poprzez numer seryjny znajdujący się 
na kuponie VEP z karty gwarancyjnej.

różNE StatuSy, różNE PrzyWIlEjE

Uczestnicy, którzy zdobywają największą liczbę 
punktów są klasyfikowani odpowiednimi statu-
sami. Statusy zapewniają szereg przywilejów,  
a także możliwości dofinansowania do różnych 
działań marketingowych. 

Program VEP jest programem długofalowym, składającym się  
z niezależnych etapów, ogłaszanych przez organizatora każdorazowo 
po zakończeniu każdego z etapów. Do udziału zaproszony jest każdy 
Autoryzowany Partner w momencie podpisania umowy współpracy 
z marką Vaillant. Od decyzji Partnera zależy, czy będzie aktywnym 
uczestnikiem. Zasady udziału w programie lojalnościowym zapisane są  
w regulaminie oraz na kodowanej stronie Vaillant. 

program Vep, czyli Vaillant excellence partner

nagrody w programie 

Punkty można następnie wymieniać na:
- atrakcyjne nagrody z kategorii: elektroni-
ka, agd, zdrowie i uroda, narzędzia, 
- filtry do instalacji c.o.,
- urządzenia grzewcze marki Vaillant, 
- premię pieniężną, 
- fantastyczny wyjazd w ramach Konferen-
cji z marką Vaillant. 
warto w tym miejscu podkreślić szeroką 
gamę oraz atrakcyjność nagród, które są 
pieczołowicie dobierane i aktualizowane 
w zależności od mody i trendów panują-
cych na rynku. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługuje możliwość wymiany punk-
tów na urządzenia marki Vaillant.
wszystkie proponowane nagrody dostęp-
ne są w sklepie on-line w strefie kodowa-
nej, do którego każdy z uczestników pro-
gramu VEP posiada indywidualny dostęp. 
w dowolnym momencie może wymieniać 
punkty na wybrane przez siebie nagrody 
lub urządzenia. 

http://www.instalreporter.pl
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wszystkie dokonywane transakcje, może również 
bezpośrednio wejść do sklepu z nagrodami czy prze-
czytać aktualne informacje dotyczące programu. 
Jest to przejrzyste i intuicyjne narzędzie, które po-
maga w zarządzaniu punktami, daje pełny obraz ak-
tywności, umożliwia szybki dostęp w każdej chwili. 

rEjEStraCja PuNKtóW

Uczestnik programu samodzielnie rejestruje 
punkty za zainstalowane urządzenia, może to 
zrobić na dwa sposoby:

- za pomocą aplikacji VEP na smartfony. Apli-
kacja służy do skanowania kodów kreskowych 
urządzeń i można ją pobrać bezpośrednio ze 
sklepu Google dla urządzeń obsługujących  
Android oraz Apple Store dla urządzeń z syste-
mem iOS;
- za pomocą strony internetowej Vaillant, w czę-
ści kodowanej, w panelu uczestnika VEP. 
Punkty rejestrują się automatycznie na koncie 
użytkownika i niemalże natychmiast można je 
wykorzystywać w sklepie on-line lub zlecić wy-
mianę punktów na premię pieniężną.

Oto najważniejsze benefity: 
•	budowa	i	administracja	strony	internetowej	dla	
firmy autoryzowanego partnera,
•	przygotowanie	i	dofinansowanie	projektu	wizu-
alizacji biura i samochodu firmowego,
•	gwarantowany	udział	w	spotkaniach	regionalnych,
•	przygotowanie	materiałów	promocyjnych	i	wi-
zualizacyjnych,
•	wsparcie	przy	organizacji	i	dofinansowanie	do	
targów lokalnych,
•	pomoc	w	organizacji	 i	dofinansowanie	do	in-
nych działań promocyjnych wynikających z in-
dywidualnych potrzeb partnera.

DODatKOWE PuNKty 

w VEP można zdobyć dodatkowe punkty. Premio-
wana jest wizualizacja samochodów firmowych 
uczestnika, gdzie za każdy oklejony samochód, 
otrzymuje się dodatkowe punkty. Dodatkowo 
premiowana jest również wizualizacja punktów 
sprzedaży. w zależności czy jest to wizualiza-
cja, gdzie obecna jest tylko i wyłącznie marka  
Vaillant, czy wizualizacja częściowa, przyznawa-
ny jest odpowiedni poziom punktów. 

PaNEl uCzEStNIKa ON-lINE

Niewątpliwym atutem dla uczestników progra-
mu VEP jest posiadanie indywidualnego konta  
w strefie kodowanej. w tym miejscu każdy partner 
widzi saldo swojego konta, status w programie,  

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa

infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13

www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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PObIErZ  Więcej o wsparciu 
marketingowym

http://www.instalreporter.pl
https://www.vaillant.pl/vep-1/folder-wsparcia-marketingowego2015-205x290-v1-578513.pdf


3202/20 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

Wolny wybór
Każda kolejna edycja programu to nowe nagro-
dy, które przydają się w pracy klientom hurtowni 
Grupy SBS. Dlatego też w ofercie znaleźć można 
pełną gamę narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, 
strojów roboczych, samochód osobowy, bony 
na zakup sprzętu RTV i AGD, minikoparkę JCB, 
vouchery na przeżycia z Katalogu Marzeń czy 
bony Sodexo. 
warto też nadmienić, że każda ze stron – zarów-
no przedstawiciel hurtowni, jak i jej klient – może 
zgłosić zapotrzebowanie na inny produkt, którego  

dotychczas nie było w katalogu nagród i otrzy-
mać go przy najbliższej okazji.

Siła relacji
Oprócz premiowania klientów każda z naszych 
hurtowni partnerskich uczestniczących w pro-
gramie organizuje spotkania integrisowe. Ideą 
takiego wydarzenia jest zaaranżowanie sytuacji, 
w której spotkać się mogą zarówno handlowcy 
hurtowni, przedstawiciele firm producenckich, 
jak i instalatorzy. Spotkania to bardzo ważny 
element programu, umożliwiający budowanie  

w dobie budowania rynkowych 
relacji partnerskich, kiedy każda 
znacząca marka producencka 
i każdy działający w branży 
dystrybutor posiadają swój program 
lojalnościowy, nie jest łatwo się 
wyróżnić. Dlatego też podjęliśmy 
wyzwanie stworzenia elastycznego 
programu, który będzie dopasowany 
do potrzeb instalatora.

integris+ 2020 –  
rUsza koleJna edycJa 
programU loJalnościoWego 
grUpy sbs
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relacji, wymianę informacji branżowych, podtrzy-
manie kontaktu i – co wzbudza najwięcej emocji 
– przekazanie nagród. Tego typu lokalne działania 
cieszą się w naszej grupie wielkim zainteresowa-
niem i wzbudzają sympatię uczestników. warto 
też podkreślić, że część imprez tworzonych w ra-
mach programu przez naszych partnerów wpisa-
ła się na stałe w branżowy kalendarz wydarzeń.

Partnerzy programu 
w całym programie niebagatelne znacznie mają 
producenci, którzy są partnerami programu.  
Są to marki znane i cenione przez instalatorów, 
stanowiące duży udział w sprzedaży w Grupie 
SBS. Ich uczestnictwo w programie Integris+ po-
woduje, że instalatorzy chętniej wybierają ich pro-
dukty – nie tylko ze względu na gwarantowaną 
jakość, ale również ze względu na punkty, które 
otrzymuje się, wybierając właśnie ich produkty.

W jaki sposób dołączyć do akcji?
Aby wziąć udział w programie Integris+ 2020,  

wystarczy kupować produkty partnerów pro-
gramu. w zamian za wykonany obrót otrzymuje 
się punkty, które można wymienić na nagrody. 

więcej informacji, jak i regulamin Programu, znaj-
dują się na www.integrisplus.pl oraz w hurtow-
niach Grupy SBS biorących udział w programie.

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93

tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
faks 42 663 54 02

marketing@grupa-sbs.pl, www.grupa-sbs.pl

r e k l a m a
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Trwa Geberit PRO – program partnerski dla instalatorów. 
Obejmuje on profesjonalne szkolenia, doradztwo techniczne, 
pomoc prawną oraz umożliwia cenną wymianę doświadczeń.  
w 2019 roku zorganizowano kilkudniowe warsztaty,  
co zaowocowało wzrostem jego popularności.

geberit pro – inteligentne 
Wsparcie dla instalatoróW

http://www.instalreporter.pl
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Program partnerski dla instalatorów Geberit PRO 
jest dokładnie przemyślany i przekonuje nakiero-
waniem na potrzeby uczestników. w trakcie jego 
trwania, instalatorzy mogą zgłaszać własne po-
mysły i ulepszenia dotyczące kursu. Dodatkowo, 
raz w roku organizowane jest szkolenie, a osoby, 
które je ukończą – zdobywają certyfikat.
w grudniu 2019 roku taki certyfikat otrzymało  
40 instalatorów z różnych rejonów Polski. Osoby 
zainteresowane udziałem w Programie Geberit 
PRO prosimy o kontakt z doradcami techniczny-
mi Geberit. Roczna pula miejsc jest ograniczona.

jak zostać Certyfikowanych Instalatorem 
Geberit (CIG) w kilku krokach?
1. Umów się na indywidualne spotkanie z DT/DH  
Geberit – wypełnij arkusz rejestracyjny on-line  
i załóż indywidualne konto na www.geberitpro.pl  
(możliwość zdobycia nawet 20 pkt i pakiet po-
witalny).
2. weź udział w dedykowanych szkoleniach, pra-
cuj z Geberit i zbieraj punkty.
3. Zbierz min. 90 pkt, zgłoś się na szkolenie cer-
tyfikujące Geberit Pro i dołącz do grona Certy-
fikowanych Instalatorów Geberit. Na szkoleniu 
certyfikującym Geberit Pro – osoba z najlepszym 
wynikiem testu teoretycznego i praktycznego 
oraz pakietem dotychczas zebranych punktów 
otrzymuje atrakcyjny upominek.

Rejestruj zakupy i w ramach promocji specjal-
nych korzystaj z atrakcyjnych nagród. 

wykaz punktów dodatkowych:
→ rejestracja na portalu Geberit Pro = 1,95 do 
23,50 pkt
→ każdy zarejestrowany zakup za 1000 zł netto 
= 2 pkt
→ udział w szkoleniu Geberit Pro – każde szko-
lenie = 10 pkt
→ udział w Śniadaniu Geberit Pro lub szkoleniu 
Geberit w hurtowni = 2 pkt

Szkoła wyższa dla instalatorów – tak można opi-
sać rozwiązanie, zaproponowane przez Gebe-
rit. wśród benefitów, z których mogą korzystać 
uczestnicy programu, są m.in. profesjonalne szko-
lenia prowadzone przez najwyższej klasy specja-
listów czy warsztaty praktyczne w siedzibie firmy. 
Program partnerski Geberit PRO buduje wiary-
godność instalatora, który po jego ukończeniu  
i pozytywnym przejściu egzaminów końcowych 
zyskuje status certyfikowanego partnera. Insta-

lator otrzymuje dedykowane wizytówki, identy-
fikatory, ubrania robocze i oznakowanie samo-
chodu, które z pewnością docenią ich klienci. 

WIEDza I DOraDztWO EKSPErtóW

Instalatorzy cenią sobie wymianę doświadczeń,  
a także fakt, że pomocą w rozwiązywaniu tech-
nicznych dylematów służą im wykładowcy kla-
sy europejskiej. Szkolenia prowadzą Product 
Managerowie Geberit doskonale zorientowani  
w każdym aspekcie technicznym i rynkowym. Do-
radztwo prawne oferowane w ramach programu  
sprzyja prawidłowej ocenie kontraktów z develo-
perami i pomaga w zrozumieniu przepisów bu-
dowlanych. Uczestnicy będą mogli korzystać  
z bezpłatnego projektowania instalacji ogrzewa-
nia podłogowego. Dzięki wyjątkowej „pomocy na-
ukowej”, jaką jest wieża hydrauliczna, uczestnicy 
szkoleń mogą na żywo zobaczyć, czym różni się 
projekt dobry od złego, zaś praca z produktem 
pozwala dokładnie poznać systemy wodociągo-
we, kanalizacyjne i instalacyjne Geberit. 

NajWyżSzEj jaKOśCI SPrzęt

Osoby biorące udział w programie partnerskim 
Geberit PRO mają później możliwość wypoży-
czania narzędzi potrzebnych w pracy instalatora. 
Firma służy też ekspresowym wsparciem tech-
nicznym oraz projektowym. w sytuacjach awa-
ryjnych, uczestnik programu może liczyć nawet 
na natychmiastową dostawę produktów. Dzięki 
temu instalatorzy bez obaw mogą stawiać czo-
ła rozmaitym zawodowym wyzwaniom – także 
w najbardziej wymagających warunkach. Szko-
lenia to dla nich także świetna okazja do zapo-
znania się z produktami premium, takimi jak np. 
toalety myjące Geberit AquaClean – ich konstruk-
cją i działaniem.

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

tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl, geberit.pl@geberit.com
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JAK ZOSTAĆ 
CERTYFIKOWANYM 
INSTALATOREM?

1.  Spotkanie indywidualne z DT/DH Geberit – wypełnienie arkusza 
rejestracyjnego on-line z ałożenie indywidualnego konta na www. 
geberitpro.pl. (Możliwość zdobycia nawet 20 pkt i pakiet powitalny).

2. Weź udział w dedykowanych szkoleniach, pracuj z Geberit i zbieraj 
punkty ( zobacz wykaz poniżej ) 

3.  Zbierz min. 90 punktów, zgłoś się na szkolenie certyfi kujące Geberit 
Pro i dołącz do grona Certyfi kowanych Instalatorów Geberit. 

Na szkoleniu certyfi kującym Geberit Pro – osoba z najlepszym wynikiem 
testu teoretycznego i praktycznego oraz pakietem dotychczas zebranych 
punktów = atrakcyjny upominek!

4. ZOSTAŁEŚ Certyfi kowanym Partnerem Geberit = partnerstwo 
z fi rmą Geberit + bogaty pakiet powitalny + kolejne bonusy.

Rejestruj zakupy i w ramach promocji specjalnych korzystaj z atrakcyjnych 
nagród.  

WYKAZ PUNKTÓW DODATKOWYCH: 

→ rejestracja na portalu Geberit Pro = 1,95 do 23,50  pkt

→ każdy zarejestrowany zakup za 1000 zł netto = 2 pkt

→ zakup maszyny Geberit (punkty za wart. zakupu jak wyżej) + dodatkowo 
2 pkt 

→ udział w szkoleniu Geberit Pro (3 szkolenia) – każde szkolenie = 10 pkt

→ udział w Śniadaniu Geberit Pro lub szkoleniu Geberit w hurtowni= 2 pkt 

GEBERIT PRO | PROGRAM DLA INSTALATORÓW

http://www.instalreporter.pl
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średnio wejść do sklepu z nagrodami, czy przeczy-
tać aktualne informacje dotyczące programu. Jest 
to przejrzyste i intuicyjne narzędzie, które poma-
ga w zarządzaniu punktami, daje pełny obraz ak-
tywności, umożliwia szybki dostęp w każdej chwili. 

rEjEStraCja PuNKtóW

Uczestnik programu samodzielnie rejestruje 
punkty za zainstalowane urządzenia za pomocą 

strony internetowej Saunier Duval, w części ko-
dowanej, w panelu uczestnika PPSD. Punkty reje-
strują się automatycznie na koncie użytkownika 
i niemalże natychmiast można je wykorzystywać 
w sklepie on-line.

Program stworzony został w celu budowania 
partnerstwa z autoryzowanymi firmami oraz  
z myślą o dodatkowych korzyściach dla partne-
rów marki Saunier Duval.
Zasady udziału w programie lojalnościowym za-
pisane są w regulaminie oraz na kodowanej stro-
nie www.saunierduval.pl. w programie SD mogą 
być rejestrowane tylko urządzenia znajdujące się 
w aktualnej ofercie marki Saunier Duval, obec-
nie są to kotły kondensacyjne.
Aby wziąć udział w programie, należy zareje-
strować na koncie uczestnika urządzenie obję-
te Programem SD, używając do tego numeru se-
ryjnego znajdującego się na odcinku Programu 
Partnerskiego karty gwarancyjnej. Numer ten 
jest unikalny dla każdego urządzenia. Każda fir-
ma uczestnicząca w PPSD ma nadawane indy-
widualne konto, tzw. panel uczestnika na stro-
nie internetowej, w części kodowanej. 

w ciągu roku kalendarzowego uczestnicy zbiera-
ją punkty, które następnie wymieniają na:
- urządzenia grzewcze marki Sauner Duval,
- premię pieniężną, 
- odzież roboczą.
wszystkie proponowane nagrody dostępne są  
w sklepie on-line w strefie kodowanej. Uczestnicy 
mogą w dowolnym momencie wymieniać punk-
ty na wybrane przez siebie urządzenia, ubrania 
bądź zlecić wypłatę premii gotówkowej. Rozli-
czenie sald kont uczestników następuje z koń-
cem roku kalendarzowego. 

PaNEl uCzEStNIKa ON-lINE

Indywidualne konto w strefie kodowanej dla każde-
go uczestnika jest niewątpliwą wygodą. w jednym 
miejscu partner widzi swoje saldo konta, historię 
dokonywanych transakcji, może również bezpo-

Program PPSD przeznaczony jest wyłącznie 
dla autoryzowanych firm instalacyjnych i firm 

serwisowych marki Saunier Duval.  
Aktualna liczba członków  
programu wynosi ponad  

1000 i stale rośnie.

ppsd, czyli program 
partnerski saUnier dUVal

udział w programie PPSD nadawany jest automa-
tycznie dla każdego partnera w chwili podpisania 
umowy współpracy z marką Saunier Duval. 

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa

infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13

www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Junkers-Bosch wspiera instalatorów i serwisan-
tów swoich urządzeń w działaniach sprzedażo-
wych i marketingowych. Eksperci instalujący 
urządzenia marki mają też możliwość dołącze-
nia do Programu Partnerskiego i zdobywania 
atrakcyjnych nagród. Do udziału w tej inicjaty-
wie Junkers-Bosch zaprasza firmy instalujące 
urządzenia marki. 

To już piąty sezon Programu Partnerskiego Junkers-Bosch. w tym roku Program zyskał nową odsłonę i został 
zamieszczony na portalu dla Partnerów Bosch Termotechnika. Portal to dostęp do wszystkich oferowanych 
narzędzi online dla profesjonalistów. wystarczy założyć konto Bosch ID i utworzyć hasło. Logując się do Bosch 
ID klienci fachowi uzyskują dostęp do wszystkich aplikacji Bosch. Portal ma prostą i klarowną strukturę, dzięki czemu 
nawigacja w nim jest bardzo intuicyjna. wszystko co potrzebne jest teraz na jednym ekranie: program partnerski, 
narzędzia doborowe, dokumentacja techniczna, materiały marketingowe i wiele więcej. Jedno kliknięcie gwarantuje 
bezpośredni dostęp do wielu narzędzi online, które znacznie ułatwią codzienną pracę instalatora i serwisanta.

program partnerski JUnkers-bosch
Jedno logowanie – wszystko pod ręką

nie zwlekaj i już dziś odkryj 
program partnerski 
junkers-bosch

Proste zasady:
•	Zainstaluj	urządzenie
•	Zbieraj	punkty
•	Wymieniaj	punkty	na	nagrody

Potrzebujesz więcej argumentów?
•	Łatwa	rejestracja	do	Programu	i	rejestracja	

urządzeń na portalu lub za pomocą 
mobilnej aplikacji Bosch EasyPartner

•	Szeroki	wybór	nagród
•	Program	długofalowy	–	data	

zakończenia nie jest określona

Zarejestruj się na:
www.bosch-termotechnika-portal.pl

PObIErZ  Pobierz aplikację 
bosch EasyPartner na iOS

PObIErZ  Pobierz aplikację 
bosch EasyPartner na Android

http://www.instalreporter.pl
http://www.bosch-termotechnika-portal.pl
https://apps.apple.com/de/app/bosch-easypartner/id1442566852?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bosch.tt.bosch.partnerportal&hl=pl
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PrOStE zaSaDy, atraKCyjNE NaGrODy

Aby przystąpić do Programu, wystarczy zało-
żyć konto na platformie www.bosch-termo-
technika-portal.pl, a następnie rejestrować in-
stalowane urządzenia. Rejestracja urządzeń 
wymaga jedynie podania ich numeru identy-
fikacyjnego. Dostępna jest także mobilna apli-
kacja Bosch EasyPartner do skanowania nume-
rów, która znacznie ułatwia proces zgłaszania 
urządzeń do Programu. 
Za każde zarejestrowane urządzenie uczestnik 
otrzymuje określoną w regulaminie liczbę punk-
tów. Zgromadzone punkty można w dowolnym 
momencie wymienić na atrakcyjne nagrody  
z katalogu dostępnego na stronie Programu.  
Nagrody mają przede wszystkim charakter bizne-
sowy, co oznacza, że uczestnik może je wykorzystać 
w swojej codziennej pracy. w katalogu jest m.in. 
szeroki wybór ubrań roboczych i casualowych, 
elektronarzędzi marki Bosch oraz elektroniki.  

Nagrody mają różne progi punktowe tak, aby 
każdy uczestnik znalazł coś dla siebie. Punkty za 
każde zarejestrowane urządzenie można wyko-
rzystać aż przez dwa lata. 

WyżSzy StatuS uCzEStNIKa 
= WIęCEj PuNKtóW

Każdemu uczestnikowi nadawany jest status, 
uzależniony od spełnienia przez niego określo-
nych warunków. Status można dynamicznie zmie-
niać w trakcie trwania Programu – indywidualne 
konta uczestników są weryfikowane raz w mie-
siącu. Po weryfikacji każda osoba biorąca udział  
w programie może otrzymać nowy status. wyż-
szy status pozwala na uzyskanie większej liczby 
punktów za każde zarejestrowane urządzenie.
Założeniem jest, aby Program był szeroko poję-
tą platformą komunikacyjną oraz aby promował  
także indywidualne biznesy jego uczestników. 
Szczegóły dotyczące zasad Programu, w tym 
zasad nadawania i zmiany statusów, nalicza-
nia punktów, a także wykaz urządzeń biorących 
udział w Programie oraz katalog nagród dostęp-
ne są także na www.junkers.pl.

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

infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl, 
junkers-infolinia@pl.bosch.com

r e k l a m a

Ideą powołania w 2001 roku 
Klubu Dobrego Fachowca HERZ 
było stworzenie elitarnej grupy 
profesjonalnych instalatorów, 
potrafiących tak wykonywać 
instalacje, aby zapewnić 
ostatecznym użytkownikom 
możliwość skorzystania ze 
wszystkich zalet wyrobów marki 
HERZ. Klub Dobrego Fachowca 
funkcjonuje nieprzerwanie od 19 
lat i jest najdłużej istniejącym tego 
typu programem na polskim rynku 
instalacyjnym. Program HERZ-
KDF+ oficjalnie zainaugurował 
swoją działalność 8 grudnia 2001 
roku w wieliczce, gdzie podczas 
oficjalnego spotkania 63 pierwszych 
uczestników programu otrzymało imienne karty potwierdzające 
przynależność do Klubu oraz certyfikaty Autoryzowanego Instalatora 
firmy HERZ. Ale największym przywilejem, dostępnym wyłącznie 
dla uczestników programu, był wydłużony do 10 lat okres gwarancji 
na wszystkie produkty marki Herz w instalacjach wykonywanych przez 
uczestników programu. warto podkreślić, że przywilej ten nadal dostępny 
jest wyłącznie dla instalatorów posiadających autoryzację firmy Herz. 

herz-kdFplus 
– pierwszy pełnoletni program lojalnościowy  
w branży instalacyjnej

http://www.instalreporter.pl
http://www.bosch-termotechnika-portal.pl
http://www.bosch-termotechnika-portal.pl
https://www.junkers.pl/dla-profesjonalistow/program-partnerski-junkers-bosch.html


3802/20 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

wych, każdy instalator należący do Klubu Do-
brego Fachowca posiada specjalne przywileje  
i uprawnienia. Jednym z najważniejszych, wspo-
mnianych już przywilejów uczestników progra-
mu, jest 10-letni okres gwarancyjny, jakim firma 
Herz obejmuje wszystkie swoje produkty wyko-
rzystane w wykonywanych przez nich instala-
cjach (standardowo produkty marki Herz objęte 
są 5-letnią gwarancją). Dla klubowiczów organi-
zowane są również specjalne promocje, prezen-
tacje, konkursy oraz krajowe i zagraniczne spo-
tkania integracyjne.
w blisko 20-letniej historii klubu mają swoje miej-
sce niezapomniane spotkania w najbardziej uro-
czych zakątkach Polski oraz poza granicami na-
szego kraju. Po Słowacji, wiedniu, Teneryfie, 
Lanzarote i Majorce nadszedł czas na przed-
ostatnią z archipelagu wysp Kanaryjskich. Tym 
razem najaktywniejsi instalatorzy uczestniczyli 

w konferencji technicznej „Nowości HERZ- 2019” 
zorganizowanej w październiku 2019 roku na 
Fuerteventurze. Podczas tygodniowego poby-
tu na wyspie Silnych wiatrów, oprócz udziału  
w konferencji technicznej, klubowicze mieli 
możliwość poznać bliżej wszystkie uroki Fuerty,  
a także zwiedzić sąsiednią, klimatyczną wyspę Lan-
zarote. A poza tym nurkowano  
w oceanie, grano w siatków-
kę, pétanque, strzelano  
z łuku i wiatrówki oraz 
odbyła się pełna emo-
cji rywalizacja w ra-
mach Aqua-Olim-
piady HERZ-a. Po 
intensywnych atrak-
cjach, każdy dzień koń-
czyła wspólna zabawa  
w kanaryjskich klimatach.

POCzątKI Klubu

Początek XXI wieku przyniósł w Polsce istotne 
zmiany w branży instalacyjnej. Kończyła się de-
kada intensywnej termomodernizacji, powoli 
zaczynał się proces konsolidacji firm dystrybu-
cyjnych, a w branży budowlanej, po raz pierw-
szy od 10 lat widać było istotne spowolnienie. 
Odpowiedzią na dynamiczne zmiany w otocze-
niu zewnętrznym oraz wyzwanie, jakie stano-
wiło dla firmy wprowadzenie na rynek systemu 
instalacyjnego HERZ-PipeFix, było zintensyfiko-
wanie działań spółki Herz w zakresie współpracy 
z firmami wykonawczymi. Powołanie programu 
Klub Dobrego Fachowca HERZ, jako główny ele-
ment ówczesnej strategii marketingowej, otwo-
rzyło całkowicie nowe możliwości dla rozwoju 
marki Herz w Polsce.
Pierwszy okres działalności Klubu Dobrego Fa-
chowca związany jest przede wszystkim z przygo-

towanym i prowadzonym specjalnie dla członków 
programu projektem szkoleniowym EPO (skrót 
od słów: ekonomia, prawo i obsługa klienta).  
Podczas prowadzonego przez specjalistów firmy 
Herz cyklu szkoleń EPO, instalatorzy pozyskiwali 
wiedzę, w jaki sposób zabezpieczać własne inte-
resy od strony finansowej i prawnej, a także jak 
pozyskiwać nowych klientów stosując techniki 
marketingu relacji. 

PrOFIty Dla INStalatOróW

Równolegle, od początku istnienia programu, 
firma Herz prowadziła i nadal prowadzi szkole-
nia techniczne (teoretyczne i praktyczne, dedy-
kowane specjalnie dla członków klubu), mające 
na celu systematyczne podnoszenie znajomości 
produktów, innowacji i rozwiązań technicznych 
sygnowanych symbolem serca. 
Oprócz uczestnictwa w programach szkolenio-

hErZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.

32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21

centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
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Pełny komfort, przy równoczesnym ograniczeniu zużycia energii zapewnić mogą wy-
łącznie systemy markowych producentów, instalowane przez doświadczonych wyko-
nawców. Dokładnie o takim idealnym połączeniu możemy mówić w przypadku syste-
mów firmy herz, instalowanych przez profesjonalnych wykonawców – uczestników 
programu hErz-KDF+. Program partnerski KDF-hErz (dzisiaj program funkcjonuje pod 
nazwą hErz-KDF+) zrzesza najlepszych polskich instalatorów, posiadających niezbęd-
ną wiedzę i odpowiednie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonawstwa instalacji 
sanitarnych i grzewczych. Instalatorzy uczestniczący w programie hErz-KDF+ od bli-
sko 20 lat zapewniają profesjonalne wykonawstwo instalacji sanitarnych i grzewczych 
na terenie całej Polski, systematycznie poszerzając grono usatysfakcjonowanych użyt-
kowników produktów marki hErz.

http://www.instalreporter.pl
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numerów seryjnych w aplikacji Caius za pomo-
cą smartfona.;
· premia pieniężna wypłacana na kartę zaledwie 
w 48h od momentu dokonania rejestracji! 

Program CaIuS dla produktów zakupionych 
wyłącznie w akredytowanych Punktach 
Immergas
Premią w programie objęte są tylko te urządze-
nia, które Instalator zakupi w akredytowanych 
punktach sprzedaży Immergas. wykaz wszyst-
kich punktów z ważną akredytacją dostępny 
jest zarówno na stronie www.immergas.pl w za-
kładce „Gdzie Kupić” lub w intuicyjnej wyszuki-
warce programu www.caius.pl. Takie punkty ła-
two także rozpoznać dzięki charakterystycznym 
oznaczeniom, tj. Znakiem Akredytacji Immergas, 

wyróżniającym punkty uprawnione do sprzeda-
ży produktów objętych Programem. 

Wiele korzyści i proste zasady
Aby uzyskać premię, wystarczy kupić urządzenie 
objęte programem w punkcie z ważną Akredyta-
cją Immergas, zainstalować je u klienta oraz zare-
jestrować je na stronie www.caius.pl najpóźniej 
30 dni od daty montażu, a następnie odebrać 
premię na kartę VISA Immergas w 48h. 
Szczegółowe zasady, czas trwania promocji, re-
gulamin oraz aktualna lista produktów objętych 
programem są dostępne na stronie www.caius.pl.

zapraszamy do kontaktu:
Infolinia Programu CAIUS: +48 61 625 02 02
E-mail: caius@caius.pl

Co roku Immergas wprowadza kolejne udogod-
nienia i nowe rozwiązania, które sprawiają, że 
korzystanie z programu jest prostsze i szybsze 
dla użytkownika, a dodatkowo jeszcze bardziej 
korzystne. w ubiegłym roku rozszerzeniu uległa 
lista produktów premiowanych, dzięki czemu 
program adresowany jest do dużo szerszej gru-
py uczestników i daje jeszcze większe korzyści. 
Obecnie bonusem programu CAIUS objęte są:
· kotły z oferty domowej, 
· kotły z oferty obiektowej z serii Victrix PRO, 
· pompy ciepła do c.o. i c.w.u. – Audax i Magis Pro, 
· pompy ciepła Immerwater,
· zestawy hybrydowe Magis Combo, 
· zmiękczacze wody Immersoft, 
· hydrauliczne rozdzielacze strefowe DIM. 

Nowe funkcjonalności 
Nowa odsłona programu to także nowe funkcjo-
nalności, w tym: 
· szybsza i łatwiejsza rejestracja dzięki skanerowi  

Program premiowy Immergas pod nazwą 
Program CAIUS funkcjonuje od wielu 
lat, gwarantując możliwość zdobywania 
atrakcyjnych bonusów za zakup i instalację 
produktów marki Immergas.  
Premie w programie sięgają od 150 zł  
do nawet 1000 zł za jedno urządzenie!

instalatorze, odkryJ komFort zarabiania z immergas
czyli nowa odsłona Programu CAIUS

immErGAS POlSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a

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

THE SIGN OF THE FUTURE
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partner instal-konsorcJUm
Program dla instalatorów

Program Partner Instal-Konsorcjum 
(PIK) funkcjonuje nieprzerwanie 
w hurtowniach Grupy Instal-
Konsorcjum od 2001 roku.  
w tym czasie przeprowadziliśmy 
z naszymi dostawcami wiele akcji 
promocyjnych, w ramach których 
wydaliśmy tysiące atrakcyjnych 
nagród, stale udoskonalając  
i modyfikując program PIK.  
Z uwagi na duże zainteresowanie 
programem PIK i nagrodami wśród 
instalatorów, Instal-Konsorcjum 
wciąż intensywnie go rozwija.  
Do programu dedykowana jest 
specjalna platforma internetowa  
z szeroką ofertą nagród oraz 
licznymi mechanizmami promocji.
Obecnie za prowadzenie programu PIK 
odpowiada firma Motivation Direct.

Bestsellery wśród nagród – zobacz więcej w Katalogu Nagród na stronie www.partner.ik.pl

Program PIK skierowany jest do kluczowych instalatorów hurtowni Instal-Konsor-
cjum, zwanych Partnerami IK. Dokonując zakupu towarów biorących udział w akcjach 
PIK, Partnerzy otrzymują punkty PIK, które mogą wymieniać na atrakcyjne nagro-
dy. Ponadto, Partnerom oferowane są również świadczenia dodatkowe, obniżające 
koszty działalności oraz zwiększające konkurencyjność i bezpieczeństwo prowadzo-
nej działalności. zachęcamy do udziału i rejestracji na stronie www.partner.ik.pl.

http://www.instalreporter.pl
https://www.partner.ik.pl/page-ef897bee/wybierz-nagrode/
https://www.partner.ik.pl/page-ef897bee/wybierz-nagrode/
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•	widzi	przejrzystą	historię	transakcji	na	koncie,	
opartą o systemem powiadomień e-mail i sms,
•	wie	o	aktualnych	promocjach	i	świadczeniach	do-
datkowych oferowanych przez Instal-Konsorcjum.
A po pracy może wybierać spośród tysięcy na-

gród w ponad 24 kategoriach. System do zama-
wiania nagród jest wyjątkowo prosty w obsłudze 
m.in. dzięki intuicyjnej wyszukiwarce, automa-
tycznej weryfikacji salda punktowego czy moż-
liwości śledzenia historii swoich zamówień.

jak przystąpić do programu?
Jeżeli nie jesteś jeszcze Partnerem IK, wejdź na 
stronę www.partner.ik.pl i zarejestruj się. 
wystarczy jedno kliknięcie! w przypadku braku 
dostępu do komputera, możesz również przystą-
pić do Programu PIK poprzez złożenie podpisu 
na deklaracji uczestnictwa. wystarczy, że zgłosisz 
chęć udziału swojemu opiekunowi w hurtowni,  
a login i hasło do panelu otrzymasz e-mailem lub 
przez wiadomość SMS.
Po weryfikacji ze strony hurtowni, którą wybrałeś, 
zyskasz pełny dostęp do programu, treści i ofert, 
które dostępne są po zalogowaniu się na platformie.
Jeżeli jesteś już Partnerem IK, możesz sprawdzić 
także aktualne saldo punktów PIK oraz poznać 
dokładną liczbę naliczonych punktów PIK w po-

szczególnych akcjach w zakładce MOJE PUNKTY.
w przypadku pytań zachęcamy do kontaktu za po-
średnictwem formularza kontaktowego na stronie 
www.partner.ik.pl lub mailem: info@partner.ik.pl. 
Specjalnie dla Partnerów jesteśmy również do-
stępni pod numerem infolinii 22 205 07 69 od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

użytkownik platformy PIK:
•	może	korzystać	ze	strony	na	urządzeniach	mo-
bilnych (tabletach i smartfonach);
•	ma	dostęp	do	artykułów	technicznych	i	infor-
macji o nowościach produktowych,
•	otrzymuje	wsparcie	dedykowanej	infolinii,	któ-
ra udzieli pomocy w kwestiach technicznych i 
merytorycznych,

co zyskuje partner ik?

Uczestnictwo w nowym programie PIK daje nie tylko możliwość zbierania punktów, które można wymie-
nić na nagrody.
telefonia komórkowa: Tylko Partnerzy IK mogą skorzystać z wyjątkowej oferty, jaką przygotował T-Mo-
bile. Dzięki niej zyskują oni dostęp do najlepszych stawek na rynku, a wszystkie rozmowy ze swoją hur-
townią (i nie tylko) mają zupełnie darmowe.
ubezpieczenie instalatora: Najbardziej doświadczeni brokerzy przygotowali dla Partnerów wyjątkową 
ofertę ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej (OC).
Oferta flotowa: w ramach zawartej przez Instal-Konsorcjum umowy korporacyjnej, Partnerzy uzyskują 
dostęp do wysokich rabatów na zakup samochodów dostawczych i osobowych.

partner.ik.plTelefony komórkowe dla Partnerów Instal-Konsorcjum!

Telefony
dla

Instalatora

Instal-Konsorcjum wspólnie z T-Mobile 
przygotowało dla Partnerów Instal-Konsorcjum 

specjalną ofertę na telefony komórkowe T-Mobile!
O szczegóły pytaj w hurtowni.

Jeden program, 
wiele korzyści!

partner.ik.plUbezpieczenia OC dla Partnerów Instal-Konsorcjum!

Ubezpieczenie 
OC

Instalatora

Instal-Konsorcjum wspólnie z brokerem ubezpieczeniowym  
– Polską Kancelarią Brokerską przygotowało dla Partnerów 

Instal-Konsorcjum specjalny program ubezpieczeniowy!
O szczegóły pytaj w hurtowni.

Jeden program, 
wiele korzyści!

partner.ik.plSamochody dla Partnerów Instal-Konsorcjum!

Samochód
dla

Instalatora

Instal-Konsorcjum wspólnie z firmą BCH Chwaliński
 przygotowało dla Partnerów Instal-Konsorcjum 

specjalną ofertę na samochody marki Ford!
O szczegóły pytaj w hurtowni.

Jeden program, 
wiele korzyści!

EDYCJA 2019

instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław

www.partner.ik.pl, info@partner.ik.pl
infolinia 22 205 07 69
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Zastosowanie instalacji solarnej, fotowoltaicznej 
bądź też pompy ciepła przynosi korzyść w posta-
ci efektu ekologicznego. Składa się na to ograni-
czenie emisji szeregu szkodliwych substancji che-
micznych, pyłów i gazów. Dlatego, aby dodatkowo 
docenić Partnerów firmy za wkład w tak ważną po-
prawę jakości powietrza, w styczniu 2019 r. wpro-
wadzony został nowy program partnerski Instala-
tor OZE. w głównym założeniu jego funkcjonowania 
leży premiowanie wykonawców instalacji OZE w za-
leżności od uzyskiwanego efektu ekologicznego.

Premiowanie efektu ekologicznego
w podziale urządzeń OZE według poziomu uzy-
skiwanego efektu na doskonały, bardzo dobry  
i dobry, uwzględniona jest jednocześnie ich efek-
tywność energetyczna. wobec śladowego zuży-
cia energii pierwotnej Ep przez kolektory słonecz-
ne (współczynnik nakładu energii Ep = 0,0) ich 
zastosowanie jest premiowane w najwyższym 
stopniu. Jest to o tyle uzasadnione, że wiąże się 
z tym brak emisji zanieczyszczeń zarówno w wy-
miarze lokalnym, jak i globalnym.

Firma Hewalex jest krajowym 
producentem i dystrybutorem 
w branży OZE obecnym na 
rynku już od 30 lat. wszystkie 
wdrażane produkty były i są 
związane z wykorzystaniem 
energii odnawialnej oraz poprawą 
efektywności energetycznej  
w budownictwie. Od początku 
działalności współpraca  
z fachowcami stała się priorytetem, 
stąd wprowadzone zostały już  
w latach 90. szkolenia techniczne  
i programy partnerskie.

instalator oze We Współpracy z Firmą heWalex

http://www.instalreporter.pl
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e-SKlEP hewalex – nowa platforma 
transakcyjna b2b
Koniec poprzedniego roku to premiera nowego 
narzędzia współpracy z instalatorami oraz dys-
trybutorami urządzeń Hewalex. e-SKLEP Hewa-
lex stanowi platformę transakcyjną umożliwiającą 
zamawianie systemów fotowoltaicznych, pomp 
ciepła do ogrzewania budynków oraz układów 
automatyki i zdalnego nadzoru. Realizacja zamó-
wień odbywa się na podstawie ustalonych wa-
runków współpracy. 
Szereg pomocniczych narzędzi ułatwia kom-
pletację zamawianych systemów. Korzystają-
cy z e-SKLEPU doceniają m.in. wygodę kom-
pletacji mocowań dla paneli fotowoltaicznych.  
To co wcześniej stanowiło nieraz złożony problem, 
zajmuje dzięki kalkulatorowi kompletacji moco-
wań dosłownie kilkanaście sekund, a zestawienie 
elementów można przesłać wprost do koszyka 
zamówień. Dodatkowo korzystanie z e-SKLEPU 
pozwala na uzyskiwanie dodatkowych profitów 
takich jak np. zwrot kosztów za udział w szkole-
niu dzięki voucherowi z kodem rabatowym.

Szkolenia – okazja do spotkań fachowców
Bardzo dobrą okazją do bliższego wzajemnego 
poznania się, jest skorzystanie z oferty szkoleń 
technicznych prowadzonych w siedzibie firmy  
w Czechowicach-Dziedzicach. Zawierają one także  

część praktyczną prowadzoną w oparciu o insta-
lacje szkoleniowe. Szkolenia stanowią również 
doskonałą formę wymiany wiedzy i doświadczeń 
także pomiędzy ich uczestnikami. Zapisy na nie 
odbywają się w wygodnej formie on-line, bezpo-
średnio na stronie firmowej hewalex.pl.

Inny będzie także efekt ekologiczny przy wymia-
nie kotła na paliwo stałe, a inny przy wymianie 
np. kotła gazowego. Do celów przeliczeń w pro-
gramie, przyjęto najbardziej uniwersalny para-
metr kojarzący się z ogólnie ochroną środowi-
ska naturalnego – redukcję dwutlenku węgla  
(kg CO2/rok) odniesioną lokalnie do miejsca za-
instalowania urządzenia.
Efekt ekologiczny jest określany w oparciu  
o ogólnodostępne oficjalne wskaźniki emisji  
(KOBIZE) oraz etykiety lub karty efektywno-
ści urządzeń. Nowy program Instalator OZE 
uwzględniając różne urządzenia OZE, sumuje  

uzyskiwany z nich efekt ekologiczny, co jest pod-
stawą do wydawania wyróżnień dla najbardziej 
aktywnych wykonawców, a także przyznawania 
dodatkowych profitów.
 
Strefa Instalatora – pierwszy krok 
do podjęcia współpracy
Na instalatorów przystępujących do współpracy 
z firmą Hewalex, czeka szereg form wsparcia. Są 
one związane w pierwszej kolejności z kontak-
tem personalnym z Regionalnym Doradcą Han-
dlowym, a także kadrą pracowników działów 
technicznych, sprzedażowych, marketingowych 
i innych. Pozwala to zapoznać się na samym po-
czątku nie tylko z technicznymi aspektami ofe-
rowanych rozwiązań, ale również z możliwościa-
mi, jakie daje taka współpraca. 
Podjęcie stałej współpracy polecamy rozpo-
cząć od rejestracji w Strefie Instalatora na 
stronie hewalex.pl. Stanowi to pierwszy krok 
do uzyskania możliwości rejestracji instalo-
wanych urządzeń w programie Instalator OZE 
oraz możliwości zakupu urządzeń w nowym  
e-SKLEPIE Hewalex.
Dodatkowo zarejestrowany instalator uzysku-
je dostęp do listy swoich instalacji. Szczególnie 
pomocne będą tu automatyczne przypomnie-
nia np. o przeglądach okresowych. Informacje 
są przesyłane do użytkownika wraz z polece-
niem instalatora, który może wykonać tego ro-
dzaju usługę. 
Takie rozwiązanie daje możliwość zarządzania 
i planowania wizyt u użytkowników i uzyskiwa-
nia dodatkowych przychodów. Strefa Instalato-
ra to także dostęp do dodatkowych materiałów 
graficznych i porad technicznych. hEWAlEx Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. (32) 214 17 10, hewalex@hewalex.pl 
www.hewalex.pl
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Cechą szczególną nowego programu 
Instalator OzE jest premiowanie 
montażu systemów OzE w zależności 
od uzyskiwanego przez nie efektu 
ekologicznego.

PrZEjdź  e-SKLEP Hewalex

http://www.instalreporter.pl
https://www.hewalex.pl/strefa-instalatora
https://sklep.hewalex.pl/pl/
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Obecna odsłona będzie funkcjonować pod zmie-
nioną nazwą: Program Lojalnościowy Klubu Zło-
tego Instalatora. Nowa formuła będzie opie-
ra się na elektronicznym systemie naliczania 
punktów, co ułatwi dostęp do informacji i przy-
spieszy całą procedurę. w trosce o środowisko  
De Dietrich zdecydował się wprowadzić stopnio-
we ograniczenie produkcji papieru, dzięki temu 
nie będzie już wymagane przesyłanie kopii fak-
tur pocztą tradycyjną. 

jakie są korzyści z uczestnictwa w programie?
Każdy z członków będzie mógł skorzystać z:
•	premii	serwisowej	–	udzielana	jest	ona	za	wpis	
do ewidencji SKG, czyli uruchomienie urządzenia,
•	premii	za	promocję	sprzedaży	–	udzielana	jest	
ona w postaci dopłaty za montaż, 
•	premii	punktowej	za	promocję	sprzedaży,	która	
pozwala na wyjazd szkoleniowy (Szkolenie Pod 
Palmami KZI) lub wymianę na środki pieniężne.

Dokonanie wyboru rozliczania premii wymienio-
nych w ramach nowej platformy Programu Lo-

jalnościowego KZI daje szereg korzyści. Przede 
wszystkim znacznie ułatwia formę rozliczenia, 
ponieważ zdejmuje z instalatora konieczność 
wystawiania i przesyłania do BDR Thermea Po-
land faktur za wykonane usługi uruchomienia lub 
montażu, a przysługujące z tego tytułu środki fi-
nansowe automatycznie są przelewane na kartę 
przedpłaconą MASTERCARD. Członkowie mogą 
zdecydować o rozliczaniu każdej z tych premii 
rejestrując się na platformie programu. Zupełnie 
nowy Program Lojalnościowy ruszy od 1 kwietnia. 

Szkolenie Pod Palmami – nowe zasady
Zmianie ulegną także zasady przyznawania premii 
za promocję sprzedaży, która uprawnia do udzia-
łu w corocznym, wakacyjnym wyjeździe zwanym 
Szkoleniem Pod Palmami KZI, które przysługuje 
za zgromadzenie w ciągu roku odpowiedniej licz-
by punktów za redystrybucję produktów BDRTP. 
Liczby punktów przysługujące poszczególnym 
grupom urządzeń oraz szczegóły o programie 
znajdują się na stronie internetowej programu: 
https://dedietrich.pl/klub-zlotego-instalatora/. 

Prosty i przejrzysty system naliczania punktów, dodatkowe premie finansowe 
oraz premia powitalna dla nowych członków to założenia unowocześnionej 
odsłony Klubu Złotego Instalatora. Program został ulepszony oraz rozszerzony, 
dzięki czemu instalatorzy będą czerpać jeszcze większe korzyści. 

de dietrich: korzystne zmiany 
W programie loJalnościoWym…
…Klubu Złotego Instalatora 

Premiowanie urządzeń De Dietrich polega na przyznawaniu punk-
tów za wskazane produkty. aby dołączyć do programu należy wejść 
na stronę: http://klubzlotegoinstalatora.pl. Dla wszystkich nowych 
członków, którzy zarejestrują się do 30.06.2020 roku przewidzia-
na jest dodatkowa premia powitalna w wysokości 100 punktów. 

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
KLUB ZŁOTEGO INSTALATORA

KORZYŚCI  
Z UCZESTNICTWA:

01
PREMIA 
SERWISOWA

02
PREMIA ZA
MONTAŻ

03
PREMIA  
PUNKTOWA KZI ZA
PROMOCJĘ
SPRZEDAŻY

04
WYJAZD
SZKOLENIOWY
SZKOLENIE 
POD PALMAMI

05
WYMIANA
NA ŚRODKI
PIENIĘŻNE

Dla nowych członków przewidziana jest dodatkowa premia powitalna.

Przelew na 
kartę 
Mastercard

Rozliczanie 
na podstawie
faktur

lub

NOWOŚĆ

http://www.instalreporter.pl
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w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
Nowe centrum to nie tylko przestrzeń do wymiany 
wiedzy i doświadczeń, ale także miejsce prezen-
tujące w pełni funkcjonalną technologię zgodną 
z założeniami zrównoważonego i ekologicznego 
budownictwa. Przyszłościowe rozwiązania pro-
duktowe i systemowe zostały inteligentnie po-
łączone w wielozadaniowy i inteligentny system 
grzewczy. Kompleks produkcyjno-szkoleniowy 
ogrzewany jest nowoczesną instalacją grzew-
czą, w skład której wchodzi kaskada 8 powietrz-
nych pomp ciepła NIBE F2120-20 oraz kaskada 
4 gruntowych pomp ciepła NIBE F1345 60 kw.  
Łączna moc to około 400 kw. Dolnym źródłem 
gruntowych pomp ciepła jest 60 pionowych od-
wiertów o łącznej długości 6000 m.b., umieszo-
nych pod halą produkcyjno-magazynową.

Nowy, imponujący budynek fabryki bIaWar 
Produkcja w Białymstoku jest częścią Suwal-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pierwszy 
etap inwestycji to ponad 10 tys. m2 powierzchni,  
na których powstało nowoczesne centrum szko-
leniowe z salą ekspozycyjną, a także hala pro-
dukcyjna z kompleksem laboratoryjnym. Docelo-
wo powierzchnia fabryki wyniesie ponad 30 tys. 
m2, gdzie rozwinięta zostanie produkcja ogrzewa-
czy wody, kotłów peletowych oraz pomp ciepła.  
w pierwszym etapie inwestycji uruchomiona zo-
stanie linia produkcyjna jednostek wewnętrznych 

pomp ciepła SHK i BA-SVM oraz kotłów peletowych,  
bo właśnie na nie jest obecnie największy popyt. 

Nowe, kompaktowe jednostki wewnętrzne
Od stycznia 2020 r. ofertę marki NIBE wzboga-
ciły nowe, kompaktowe jednostki wewnętrz-
ne powietrznych pomp ciepła NIBE SHK 200 M.  
Dedykowane do pomp ciepła typu mono-
blok, centrale wewnętrzne mają zintegrowa-
ny, wężownicowy zasobnik wody o pojemności  
180 l, moduł elektrycz-
ny, grupę bezpieczeń-
stwa, naczynie prze-
ponowe, manometr, 
elektronicznie stero-
waną pompę obie-
gową. Kontrolę pracy 
zapewnia wbudowa-
ny sterownik z koloro-
wym wyświetlaczem 
z możliwością zdalne-
go sterowania przez 
stronę internetową 
www.myUpway.com. 
Jednostki wewnętrzne 
dedykowane do współ-
pracy z pompami cie-
pła typu split dostęp-
ne będą w sprzedaży  
w drugiej połowie roku. 

Pompy ciepła to urządzenia, które umożliwiają re-
dukcję zużycia konwencjonalnej energii na cele 
grzewcze o 80%, czyli o tyle obniżają rachunki. Kon-
wencjonalne źródło energii zamienione jest na odna-
wialne, czyli ciepło geotermalne lub aerotermalne.  
Jednak budowa domów energooszczędnych jest 
droższa niż tradycyjnych. Dlatego firma NIBE-BIA-
wAR po raz kolejny wychodzi naprzeciw wszyst-
kim budującym oraz modernizującym swój dom.

20 lat pomp ciepła NIbE w Polsce
Z okazji 20-lecia sprzedaży pomp ciepła NIBE 
w Polsce, w lutym otwarte zostało nowocze-
sne Centrum Szkoleniowe NIBE-BIAwAR. Cen-
trum jest częścią nowej fabryki znajdującej się  

zaoszczędź naWet 10 000 zł 
dzięki szWedzkieJ dotacJi!
NIBE rusza z kolejną edycją promocji

już 2 marca 2020 r. rozpocznie się kolejna edycja 
Szwedzkiej Dotacji do pomp ciepła NIbE do 10 000 zł.  
jeśli marzysz o czystym, energooszczędnym  
i komfortowym systemie grzewczym, skorzystaj ze 
wsparcia do 5000 zł do pompy ciepła, do 6000 zł 
do pompy ciepła wraz z rekuperatorem NIbE ErS 
lub GV-hr, do 9000 zł na zakup pompy ciepła z ze-
stawem paneli fotowoltaicznych NIbE PV. Dotację 
w wysokości 10 000 zł można otrzymać na zakup 
pompy ciepła, rekuperatora oraz zestawu paneli 
fotowoltaicznych NIbE PV. Dotację można łączyć  
z ulgą podatkową oraz dotacją w ramach progra-
mu NFOśiGW Czyste Powietrze lub Mój Prąd. 
Szczegóły na: www.szwedzkadotacja.pl

http://www.instalreporter.pl
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Oryginalne szklane panele w kolorach białym lub 
czarnym są nie tylko eleganckie, ale także w bar-
dzo praktyczny sposób skonstruowane. Specjal-
na konstrukcja panelu (uwzględniająca tolerancję 
montażową) pozwala na precyzyjne wpasowa-
nie regulatora Unibox w ścianę łazienki.
Konstruktorzy firmy Oventrop pomyśleli tak-
że o aspekcie modernizacyjnym z wykorzysta-
niem już zabudowanych kaset Unibox starszego 
typu (dot. tzw. wersji dekoracyjnej, o szczegóły 
należy pytać doradców Oventrop). Łatwo zdjąć 
stary panel i zamontować w jego miejsce nową 
ekskluzywną wersję pokrywy, dzięki czemu sta-
ra instalacja zyska nowoczesny wygląd. Dla tra-
dycjonalistów Oventrop zachował zmodernizo-
wany wizualnie wariant poprzedniej wersji (panel 
z tworzywa barwionego na biało).

Nowa generacja regulatorów podtynkowych Unibox z panelami  
z barwionego szkła szlachetnego oraz minimalistycznymi pokrętłami oferuje 
użytkownikom namacalną jakość i świetnie się komponuje z wyposażeniem 
nowoczesnych łazienek. Zachowuje przy tym swoje podstawowe 
funkcjonalności: sterowanie temperaturą wewnątrz pomieszczeń  
i kontrolę temperatury pętli ogrzewania podłogowego. Jednym zdaniem: 
użytkownik widzi panel z eleganckiego, prawdziwego szkła grubości  
6 mm, instalator zaś – w 100% elastyczne rozwiązanie systemowe.

Unibox zyskUJe na Wyglądzie
Szklany panel i minimalistyczna forma 

Nowy, wysokiej jakości panel ze szkła 
białego czy czarnego sprawia, że unibox 
to rozwiązanie, które przyciąga uwagę.

http://www.instalreporter.pl
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elementy sterowania (w tym bezprzewodowe-
go). wszystkie elementy systemu są idealnie do-
pasowane, wysokiej jakości, trwałe i dostępne  
w różnych wariantach.
Modułowy system Oventrop Cofloor pozwala na 
wykonanie ogrzewania powierzchniowego dosto-
sowanego do wymagań użytkownika.

uNIbOX W ObIEKtaCh MODErNIzOWaNyCh

Regulator Unibox RTL sprawdzi się świetnie do 
wykonania małej instalacji ogrzewania podłogo-
wego (np. w łazience) na bazie istniejącej instala-
cji ogrzewania grzejnikowego. Jeżeli tylko warun-
ki lokalowe to umożliwiają, to pętlę podłogową 
wystarczającą do ogrzania ok. 20 m2 powierzch-
ni można podłączyć bezpośrednio do gałązek  

grzejnika łazienkowego. Ogranicznik temperatu-
ry powrotu w regulatorze Unibox RTL odpowiada 
za redukcję zbyt wysokiej temperatury wody i za-
pobiega przegrzaniu posadzki. Unibox zapewni 
więc zrównoważoną temperaturę podłogi i wy-
raźnie zwiększy komfort łazienki.uNIbOX – KOMFOrt I WyGODa ObSłuGI

w zależności od wybranego wariantu regulato-
ry Unibox mogą być użyte w różnych zastoso-
waniach.
1. unibox t – do regulacji temperatury pomiesz-
czeń. Głównym elementem regulatora jest zawór 
z głowicą termostatyczną.
2. unibox rtl – do kontroli temperatury czynni-
ka w pętli ogrzewania podłogowego przyłączo-
nej bezpośrednio (bez podmieszania) do instalacji 
ogrzewania grzejnikowego. Za wykonanie funkcji 
odpowiada ogranicznik temperatury powrotu.
3. unibox t-rtl – do realizacji obu opisanych 
wyżej funkcji jednocześnie. Oba parametry mogą 
być ustawione zgodnie z wymaganiami użytkow-
ników bezpośrednio na regulatorze.

Każdy z wymienionych regulatorów dostęp-
ny jest w kilku wersjach, m.in. w wykonaniu 
ze sterowaniem bezprzewodowym. Termostat 
bezprzewodowy R-Tronic umożliwia użytkow-
nikowi wygodną, zdalną kontrolę temperatu-
ry pomieszczenia. Użytkownik ma dodatkowo 
możliwość indywidualnego wyboru ustawień/
profilu czasowego, optymalizując tym samym 
zużycie energii.

uNIbOX – FraGMENt WIęKSzEj CałOśCI

Elastyczne, funkcjonalne, wysokiej jakości regula-
tory Unibox są elementem inteligentnego syste-
mu ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego 
Oventrop Cofloor. w jego skład – obok regulato-
rów Unibox – wchodzą maty bazowe, rury i inne 

Nowy, wysokiej jakości panel ze szkła białego czy czarnego sprawia, że Unibox to rozwiazanie, 
które przyciąga uwagę

nowy uniboX – zalety

•	kompatybilność	z	systemem	
ogrzewania powierzchniowego 
Oventrop

•	wysokiej	jakości	szklane	panele	
•	opcjonalne	sterowanie	bezprzewodowe	

z użyciem termostatu R-Tronic
•	optymalne	pozycjonowanie
•	wysokie	tolerancje	montażowe
•	możliwość	zastąpienia	zainstalowanej	

wersji nowym modernizowanym 
zestawem podtynkowym

PObIErZ  Prospekt o Unibox  
w języku angielskim

http://www.instalreporter.pl
https://www.oventrop.com/pl-PL/file/i/3b3141ce-c2bb-4c75-b091-d454fe128bad
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Chłodzenie płaszczyznowe
Dostępny już w InstalSystem 4 moduł do projektowa-
nia systemów chłodzenia, w ograniczeniu do syste-
mów konwekcyjnych, został rozszerzony o możliwość 
projektowania systemów chłodzenia płaszczyzno-
wego, umieszczonych na podłogach, ścianach lub 
sufitach. w zależności od przyjętego priorytetu, 
możliwe jest zwymiarowanie instalacji i dobór jej 
parametrów na pokrycie potrzeb grzewczych (z wy-
znaczeniem wydajności chłodniczej) lub alternatyw-
nie na pokrycie potrzeb chłodniczych. Szczegółowa  
i w dużej mierze automatycznie tworzona dokumen-
tacja projektowa umożliwia analizę parametrów in-
stalacji i elementów potrzebnych do jej wykonania.

Panele ścienne i sufitowe 
w projekcie instalacji zarówno grzewczej, jak  
i chłodniczej wykorzystać można liczne biblioteki 
prefabrykowanych paneli ściennych i sufitowych. 
Rozwiązania te cieszą się coraz większą popular-
nością ze względu na łatwość i szybkość monta-
żu, mniejszą bezwładność cieplną względem tra-
dycyjnych systemów płaszczyznowych oraz coraz 
bardziej przystępne ceny. Ciekawym i coraz czę-
ściej praktykowanym rozwiązaniem jest montaż 
paneli na skosach w poddaszach adaptowanych 
na cele mieszkalne.

Podwieszane promienniki stalowe
Zaprojektowanie instalacji ogrzewania (i/lub chło-
dzenia) obiektu wielkopowierzchniowego (hali, 
magazynu itp.) stanowi wyzwanie w związku z ko-
niecznością optymalizacji zużycia energii wzglę-
dem zapewnienia akceptowalnych parametrów 
komfortu. Standardowo stosowane systemy na-
dmuchowe (z wykorzystaniem np. nagrzewnic po-
wietrza – w programie symulowanym przez ele-
ment „Odbiornik o narzuconym oporze”) coraz 
częściej wypierane jest przez bardziej komforto-
we i energooszczędne wodne systemy radiacyjne. 
Charakterystyczną cechą systemów radiacyjnych 
jest możliwość obniżenia temp. wewnętrznej po-
wietrza bez utraty komfortu, co znacząco wpły-
wa na oszczędność energii i koszty ogrzewania. 
Rozmieszczenie promienników w obiekcie uła-
twia narzędzie „Strefa paneli”, które w oparciu 
o know-how producenta lub wytyczne projek-
tanta wypełnia automatycznie wskazany obszar 
promiennikami. Następnie wyliczane i równo-
ważone są przepływy w instalacji dla uzyskania 
wymaganej mocy grzewczej (lub chłodniczej).

instalsystem 5 – noWe modUły i systemy instalacyJne
Marcin krz yŻ anoWski

1  Przykładowa instalacja chłodzenia sufitowego → ZOBACZ OBRAZ w NAJLEPSZEJ JAKOŚCI

ObEjrZYj Film prezentujący  
nowe moduły i systemy 
instalacyjne w InstalSystem 5

Ewolucja procesu projektowania oraz rosnąca popularność nowych 
systemów instalacyjnych, które stanowią odpowiedź na coraz wyższe 
i bardziej zróżnicowane oczekiwania inwestorów i projektantów, 
zaowocowały nowymi modułami i systemami instalacyjnymi  
w pakiecie InstalSystem 5.

2  Panele grzewczo-chłodzące montowane na skosach → ZOBACZ OBRAZ w NAJLEPSZEJ JAKOŚCI

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2020/02/Rys1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OKWtg-XXCKU&list=PL49mUVq-0IUAIGy758kXN4XxN_pqdWZ67&index=3&t=0s
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2020/02/Rys2.pdf
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Stacje mieszkaniowe
Mieszkaniowe węzły cieplne, znane też pod na-
zwą stacje mieszkaniowe, stosowane są do indy-
widualnego przygotowania c.w.u. oraz dostarcze-
nia ciepła do mieszkaniowej instalacji grzewczej. 
Dzięki integracji wszystkich modułów obliczenio-
wych w ramach pakietu InstalSystem 5, komplek-
sowo jak nigdy dotąd, można zaprojektować in-
stalację grzewczą i wodociągową z użyciem stacji 
mieszkaniowych. w zależności od przyjętego sce-
nariusza i dostępnych modułów obliczeniowych, 
wymagany wypływ c.w.u. może zostać określo-
ny wprost wartością liczbową lub może zostać 
wyliczony przez moduł wodociągowy, w opar-
ciu o wybraną normę obliczeniową. Obliczenia 
uwzględniają również m.in. aspekt wymiarowa-
nia sieci zasilającej (pionów, źródła i bufora cie-
pła) z uwzględnieniem niejednoczesności dzia-
łania stacji w trybie podgrzewu c.w.u.

Schematy hydrauliczne
Poprawne zrównoważenie i wyregulowanie prze-

pływów w instalacji chłodniczej i grzewczej wy-
maga zaawansowanej wiedzy inżynierskiej oraz 
doświadczenia projektowego. Zadania nie uła-
twia mnogość i różnorodność konstrukcji zawo-
rów oferowanych przez różnych producentów. 
Z pomocą projektantowi przychodzi rosnąca 
liczba bibliotek gotowych schematów hydrau-
licznych. Znane już z InstalSystem 4 predefinio-
wane schematy oferowane przez wiodących 
producentów armatury, są w wersji 5 rozwija-
ne i uzupełniane o nowe możliwości. Przygoto-
wane w oparciu o wytyczne producenta, goto-
we schematy hydrauliczne uwzględniają szereg 
aspektów związanych z poprawnym wyborem 
typów zaworów, doborem ich wielkości, ich na-
staw oraz wymaganej wysokości podnoszenia 
pomp. Ta niezwykle zaawansowana i unikalna 
funkcja pozwala projektantowi na wykonanie 
bardzo zaawansowanej regulacji w niezwykle 
łatwy sposób, zgodny z najlepszą wiedzą i za-
leceniami wiodących producentów armatury 
równoważącej i regulacyjnej.

bIM
wielowymiarowe korzyści ze stosowania BIM  
(z ang. Building Information Modeling) na etapie  

projektowania budynków są niepodważalne.  
Ta postępująca stopniowo rewolucja w naturalny 
sposób wpływa również na proces projektowania  

3  Podwieszane promienniki stalowe w hali → ZOBACZ OBRAZ w NAJLEPSZEJ JAKOŚCI

4  Stacje mieszkaniowe w modelu 3D i na automatycznie generowanych rozwinięciach 
→ ZOBACZ OBRAZ w NAJLEPSZEJ JAKOŚCI

5  Przykładowe schematy hydrauliczne firmy TA → ZOBACZ OBRAZ w NAJLEPSZEJ JAKOŚCI

http://www.instalreporter.pl
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samodzielne rozmieszczenie i dopasowanie płyt 
w pomieszczeniach, a następnie ułożenie w nich 
pętli ogrzewania podłogowego. Dla tak wykona-
nej instalacji program wykonuje kompletne ob-
liczenia cieplne i hydrauliczne. Dzięki możliwo-
ści przycinania i dalszego wykorzystania płyt 
zestawienie materiałów nie zawiera nadmiaro-
wych elementów.

Podsumowanie
Niniejszym artykułem kończymy serię, której ce-
lem było przedstawienie kluczowych nowości  
w pakiecie InstalSystem 5. Liczba nowych modu-
łów obliczeniowych, rozwój tych, które były już 
dostępne w poprzedniej generacji – InstalSystem 
4 – oraz wysiłki włożone w przyspieszenie proce-
su projektowania i podniesienie ergonomii pracy 
zaowocowały stworzeniem narzędzia, które po-
trafi sprostać najwyższym oczekiwaniom projek-
tantów z różnych krajów. 

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej wersji prób-
nej i podzielenia się z nami opinią nt. programu  
i oczekiwaniami co do jego dalszego rozwoju. 
Zachęcamy również do obejrzenia zarejestro-
wanych webinariów na naszym kanale YouTube 
oraz do udziału w kolejnych. Informacje o termi-
nach dostępne są na www.instalsoft.com. 

instalacji wewnętrznych. Dalszy rozwój formatów 
ogólnych BIM (np. gbXML, IFC) powinien skutko-
wać wymianą coraz większej ilości danych po-
między aplikacjami architektonicznymi i inży-
nierskimi. Dzięki temu można będzie zredukować 
liczbę powtarzalnych czynności wykonywanych 
przez różnych uczestników procesu projektowa-
nia oraz szybciej wychwycić i rozwiązać konflik-
ty, co podniesie jakość, skróci czas realizacji i ob-
niży koszty inwestycji.
Pakiet InstalSystem 5 obecnie umożliwia wczyta-
nie modelu budynku w zakresie elementów bu-
dowlanych (ścian, okien, drzwi itp.) z formatów 
gbXML i IFC. Na tak utworzonej strukturze bu-
dynku możliwe jest zaprojektowanie instalacji 
oraz wydruk lub eksport rysunków do wybrane-
go formatu (np. DwG, PDF). Aktualnie prowadzo-
ne są dalsze prace rozwojowe w zakresie komu-
nikacji BIM, których efektem będzie możliwość  

eksportu modelu instalacji do formatu IFC. Dalszy 
rozwój zależny będzie od potrzeb rynku, stopnia 
implementacji BIM w praktyce projektowej oraz 
od rozwoju najpopularniejszych formatów wy-
miany danych BIM.

Moduł do ręcznej aranżacji płyt systemu suchego
w obiektach, w których nie jest możliwe zasto-
sowanie tradycyjnych systemów ogrzewania 
podłogowego z mokrą wylewką, stosowane są 
tzw. systemy suche z rurą umieszczoną w row-
kach specjalnie prefabrykowanych płyt (najczę-
ściej z dodatkowymi radiatorami rozpraszający-
mi ciepło). Systemy suche były już obsługiwane 
przez poprzednią generację pakietu InstalSys-
tem. Nowością w wersji 5 jest moduł do ręcznej 
aranżacji płyt. Używając dostępnych w katalogu 
producenta wariantów płyt, wspomagając się try-
bami pracy programu (AUTO, ORTO) możliwe jest  

www.instalsoft.com/pl
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6  Przykładowy projekt instalacji ogrzewania podłogowego na modelu budynku zaimportowanym z IFC 
→ ZOBACZ OBRAZ w NAJLEPSZEJ JAKOŚCI

7  Moduł do aranżacji płyt systemu suchego → ZOBACZ OBRAZ w NAJLEPSZEJ JAKOŚCI
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twardość wody a bezpieczeństwo instalacji 
Z jednej strony, woda zbyt miękka (destylowa-
na, zmiękczona) nie jest zalecana do stosowania  
w instalacjach grzewczych, ponieważ charaktery-
zuje się podwyższonymi wartościami korozyjny-
mi. Z drugiej strony, woda o wysokiej twardości 
powoduje wytrącanie się w trakcie eksploatacji 
instalacji osadów węglanowych stanowiących 
ogromny problem m.in. dla użytkowników i eks-
ploatatorów instalacji. Osady te gromadzą się  
w rurach, armaturze grzewczej i na elementach 
armatury sanitarnej. węglan wapnia tworzy osa-
dy nierozpuszczalne, powodujące ograniczenie 

średnicy wewnętrznej rur, wpływając na zmianę 
warunków hydraulicznych takich jak: natężenie 
przepływu czy straty ciśnienia. Zakamienienie 
ruchomych części armatury, pomp, zaworów, 
kotłów i innych urządzeń grzewczych powodu-
je uszkodzenie ich elementów. Gromadzenie się 
kamienia na elementach grzewczych systemów 
podgrzewu c.w.u. powoduje zmniejszenie wydaj-
ności systemu (nawet o 24%) i zwiększenie kosz-
tów operacyjnych. Ponadto, osady stanowią bar-
dzo dobre podłoże do rozwoju drobnoustrojów, 
powodując zagrożenie higieniczne dla użytkow-
ników instalacji. 

twardość ogólna 
woda wykorzystywana do spożycia i na inne po-
trzeby gospodarcze pochodzi w przeważającej 
większości ze źródeł naturalnych (ujęcia wód pod-
ziemnych, ujęcia wód gruntowych, itp.) i w zależ-
ności od charakteru podłoża, z jakim ma kontakt 
lub z którego pochodzi, zawiera mniej lub wię-
cej substancji mineralnych. Chemicznie woda za-
wiera mieszaninę jonów, przede wszystkim ta-
kich, jak: kationy wapnia (Ca2+), kationy magnezu  
(Mg+2), żelaza (Fe2+) i manganu (Mn2+) oraz jony 
wodorowęglanowe (HCO3-). Twardość ogólna 
jest składnikiem całkowitej wartości stałych 

substancji rozpuszczonych mierzonej ilością 
wapnia i magnezu w wodzie. Twardość ogólną 
wyrażamy w miligramach węglanu wapnia na 
litr (mg CaCO3/dm3). w zależności od stężenia 
określamy wodę w skali od bardzo miękkiej do 
bardzo twardej. 
Problem twardości wody w wielu regionach Pol-
ski jest dobrze znany. w większości obszarów 
Polski przeważają wody średnio twarde. Niektó-
re źródła podają nawet, że obszary o dużej twar-
dości i bardzo dużej twardości wody to prawie 
70% powierzchni Polski. Rzadko występują wody 
bardzo miękkie. 

Twardość wody jest parametrem 
istotnym ze względu na aspekty 
techniczne, jak i zdrowotne.  
Z jednej strony woda przeznaczona 
do spożycia powinna być 
relatywnie twarda, aby zapewnić 
wszystkie potrzebne substancje 
mineralne, z drugiej jednak strony  
– woda twarda tworzy 

niepożądane osady wodorowęglanowe, co może powodować uszkodzenia elementów instalacji, czy zwiększać koszty eksploatacji. Do usuwania 
twardości wykorzystywane są najczęściej kosztowne i obciążające środowisko procesy zmiękczania oparte na wymianie jonowej. Jednak coraz 
większe zainteresowanie zdobywają metody zapobiegające powstawaniu osadów w instalacjach, w tym krystalizacja TAC (Template Assisted 
Crystallization), która umożliwia przekształcenie minerałów odpowiedzialnych za twardość z formy jonowej w nieszkodliwą formę krystaliczną.

oneFloW®– ochrona przed zakamienianiem instalacJi
w ofercie wATTS

Joanna PieńkoWsk a ,  Jacek ragus*

Przykład zakamienionych instalacji c.o i c.w.u. 

* Pienkowska J., Ragus J. konsultacja Szumski Z., WATTS Industries Polska Sp. z. o.o. VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, 8-9.05.2019, Zegrze
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Dla użytkownika końcowego najważniejsze są 
aspekty takie, jak: estetyka przyborów sanitar-
nych, zużycie środków czyszczących czy wyższe 
koszty utrzymania i więcej czasu koniecznego na 
usunięcie zanieczyszczeń. 

twardość wody a zdrowie
Jak omówiono powyżej, twardość ogólna jest 
zjawiskiem niekorzystnym, jednak ze względów 
zdrowotnych, woda powinna zawierać dosta-
teczne ilości związków wapnia i magnezu. Zgod-
nie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia  
7 czerwca 2015 r. w sprawie jakości wody prze-
znaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz 1989), 
ogólna twardość wody pitnej powinna się wahać 
w zakresie 60-500 mg/dm3 (3,36-28°n). Światowa 
organizacja zdrowia wHO, zaleca żeby woda prze-
znaczona do picia miała twardość ogólną zawartą 
w granicach: 1-10 mval/dm3 (50-500 mg/dm3Ca-
CO3). Zgodnie z informacjami wHO, twarda woda 
może chronić przed niektórymi chorobami, szcze-
gólnie układu krążenia. wiele opracowań nauko-
wych zwraca uwagę na wpływ miękkiej wody na 
częstość różnych schorzeń (nadciśnienia tętnicze-
go, występowania zawału serca). 

w ogólnej mineralizacji wody związki wapnia do-
minują zwykle nad związkami magnezu. Zalecane 
stężenie magnezu w wodzie pitnej wynosi 30-125 
mg/dm3. Magnez jest niezbędny w naszej diecie, 
bierze on udział w wielu procesach fizjologicznych 
w organizmie człowieka. Jony magnezu i wapnia 
są łatwiej przyswajalne z wody niż z pożywienia. 
wg badań magnez zawarty w wodzie do picia jest 
ok. 30-krotnie łatwiej wchłaniany w porównaniu  
z magnezem pochodzącym z żywności.

urządzenia do przygotowania wody 
a twardość wody
Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń i syste-
mów zmiękczających wodę lub neutralizujących 
jej twardość. Najbardziej rozpowszechniony sys-
tem oparty jest na wymianie jonowej polegają-
cej na wymianie jonów magnezu/wapnia na jony 
sodu/potasu. w wyniku uzdatniania wody w opar-
ciu o proces wymiany jonowej uzyskujemy wodę 
o nienaturalnym składzie chemicznym. Otrzy-
mujemy wodę bez wystarczającej ilości jonów 
magnezu i wapnia, niezbędnych organizmowi 
człowieka ze względów zdrowotnych. Dodatko-
wo, typowy zmiękczacz wody wymaga zaworu  

sterującego i jego zasilania elektrycznego, płu-
kania wstecznego, spustu do kanalizacji, wymia-
ny solanki oraz powierzchni magazynowej do 
przechowywania soli. Proces wymiany jonowej 
łączy się dodatkowo z obciążaniem środowiska 
naturalnego dodatkowymi ilościami substancji 
rozpuszczonych. Dodatkowe zasolenie ścieków 
stwarza wiele problemów związanych z proce-
sami ich oczyszczania. 
Amerykańscy badacze wykazali negatywny 
wpływ dostarczania do środowiska naturalne-
go dodatkowych ilości soli, które mogę źle wpły-
wać na rolnictwo (na wielkość plonów oraz na 
zapotrzebowanie na wodę). w przypadku wody 
pitnej przygotowanej w procesie wymiany jono-
wej często obserwowano zmianę właściwości 
organoleptycznych. Nie bez znaczenia pozosta-
je fakt, że w procesie wymiany jonowej są wpro-
wadzane do wody dodatkowe sole, co może sta-
nowić również problem zdrowotny. 
Na świecie są prowadzone badania nad alterna-
tywnymi metodami obniżania/usuwania twar-
dości wody, bez potrzeby dostarczania soli  

 

 

 

 

złoże OneFlow wolne jony zostają 
przekształcone w kryształy 

 
odrywanie kryształów od złoża 

Schemat przebiegu krystalizacji TAC (Template Assisted Crystallization)

zalety systemu oneFlow®

•	nie	wymaga	dostarczania	soli	ani	substancji	chemicznych,
•	ekonomiczny	i	wydajny	system,	praktycznie	bezobsługowy,
•	oszczędność	energii,	brak	konieczności	zasilania	elektrycznego,
•	oszczędność	pod	względem	powierzchni,	niewielkie	wymiary	urządzeń,	brak	konieczności	

przechowywania soli lub innych substancji chemicznych,
•	niewrażliwość	na	wahania	temperatury	czy	też	ciśnienia	wody,
•	oszczędność	wody,	brak	płukania	wstecznego	i	brak	zrzutu	zanieczyszczeń	do	systemu	

kanalizacji – przyjazny środowisku,
•	prozdrowotne	zachowanie	substancji	mineralnych,	brak	zmiany	składu	wody,	brak	dodawania	

jakichkolwiek substancji do wody,
•	minimalna	obsługa	–	wymiana	wkładu	ze	złożem	raz	na	dwa	lub	3	lata	(w	zależności	od	modelu),
•	prosty	montaż	polegający	na	wpięciu	króćca	wlotowego	i	wylotowego	w	instalację	wodną.	

OneFlow+ do zastosowania w instalacjach  
z przepływem do 38 l/min – przygotowanie wody  
na złożu TAC oraz na złożu węglowym

http://www.instalreporter.pl
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i z zachowaniem substancji mineralnych w wo-
dzie. Poniżej przestawiono znane fizykochemicz-
ne metody uzdatniania wody związane z obec-
nością wodorowęglanów.
•	zmiękczanie	w	procesach	chemicznych,	po-
przez dodanie polifosforanów (procesy wyma-
gające dostarczania substancji chemicznych, ni-
ska skuteczność w wodzie ciepłej);
•	zmiękczanie	w	procesach	chemicznych,	wpro-
wadzanie CO2 pod ciśnieniem (proces wymaga-
jący dostarczania substancji chemicznych, pro-
ces kosztowny);
•	zakłócenie	cząsteczek	w	polu	magnetycznym	
(niska skuteczność);
•	usuwanie	twardości	w	wyniku	 indukcji	elek-
trycznej (proces kosztowny ze względu na ko-
nieczność dostarczania energii elektrycznej, ni-
ska skuteczność);
•	krystalizacja	TAC	(Template	Assisted	Crystallization).
w większości przypadków dotychczasowe ba-
dania metod fizycznych nie pozwoliły osiągnąć 
zadawalających wyników. wyjątek stanowi me-
toda krystalizacji wspomaganej (TAC), która wy-
różnia się w zapobieganiu powstawaniu kamie-
nia i spełnia nawet najbardziej rygorystyczne 
normy środowiskowe. 

OneFlow® – odpowiedzialna ochrona 
przed zakamienianiem instalacji
OneFlow® jest systemem efektywnej kontroli 
odkładania się kamienia w instalacjach, syste-
mem szczególnie przyjaznym środowisku. Sto-
sując OneFlow®, w wodzie zachowane zostają 
potrzebne dla zdrowia jony magnezu i wapnia. 

w systemie tym zastosowana została metoda 
krystalizacji TAC (Template Assisted Crystalliza-
tion). Krystalizacja następuje na powierzchni zia-
ren polimerowych stanowiących złoże. Ziarnista 
struktura złoża umożliwia proces katalityczne-
go zarodkowania, a następnie wzrostu mikro-
skopijnych kryształów. Odpowiedni skład złoża 
oraz kształt granulek polimerowych umożliwiają 
stworzenie wyjątkowo korzystnego środowiska 
do przyspieszonego wzrostu kryształów. Mine-
rały odpowiedzialne za twardość wody z formy 
jonowej przekształcane są w nieszkodliwą for-
mę krystaliczną, której cząstki są następnie od-
rywane i przechodzą dalej wraz ze strumieniem 
wody. w tej bardzo stabilnej formie wapń i ma-
gnez nie osadzają się na rurach, elementach in-
stalacji i przyborach sanitarnych. 
Minerały związane na złożu w większe kryszta-
ły nie pozostawiają osadów, nie powodują zaka-
mieniania instalacji, przy zachowaniu substan-
cji mineralnych w wodzie. Poza zachowaniem 
właściwości prozdrowotnych, dodatkowo sys-
tem OneFlow® jest systemem przyjaznym śro-
dowisku: brak konieczności dostarczania ener-
gii elektrycznej, brak zrzutu zanieczyszczeń do 
środowiska, brak konieczności dostarczania soli 
i innych substancji chemicznych.

Watts industries Polska sp. z o.o.
ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno

tel. 22 702 68 60
biuro@wattswater.com

www.wattswater.pl

r e k l a m a

PrZEjdź  Więcej o systemie  
i urządzeniach na: 
• www.wattswater.pl
• www.watts-oneflow.com

jak państwo wspiera eFektywność 
energetyczną - raport nik

Usprawnianie procesów produkcyjnych, moder-
nizacja urządzeń i budynków czy wprowadzanie 
nowych technologii to wszystko działania słu-
żące poprawie efektywności energetycznej go-
spodarki. Chodzi o to, by dostarczać tyle samo 
produktów czy usług wykorzystując do tego 
mniej energii, a tym samym surowców służą-
cych do jej wytwarzania. Efektem ma być ogra-
niczanie emisji zanieczyszczeń i zwiększanie  
bezpieczeństwa energetycznego 
państwa (im mniej energii będzie-
my zużywać, tym mniej surowców 
do jej wytworzenia będziemy mu-
sieli sprowadzać z zagranicy).
NIK ocenia, że funkcjonujące w Polsce 
mechanizmy wspierające działania 
na rzecz efektywności energetycznej, 
mimo swoich mankamentów tworzą 
spójny system i że skutkiem przed-
sięwzięć realizowanych dzięki nie-
mu było zmniejszenie zużycia ener-
gii przez zobowiązane do tego firmy.
Z danych Urzędu Regulacji Energe-
tyki dostępnych w trakcie kontro-
li wynikało, że od IV kwartału 2016 r. 
do końca 2018 r., działania przedsię-
biorstw zobligowanych ustawowo 
do zwiększania efektywności ener-
getycznej (głównie sprzedających 
energię elektryczną, ciepło czy gaz 
ziemny odbiorcom końcowym), do-
prowadziły do zaoszczędzenia niemal 
564 tys. toe energii (toe – tona oleju 
ekwiwalentnego, jednostka paliwa 
umownego, która stanowi równo-
ważnik tony ropy naftowej o warto-
ści opałowej równej 10 000 kcal/kg).

Zwiększanie efektywności energetycznej to jed-
nak nie tylko obowiązek, także realne oszczędno-
ści, bowiem najtańsza (a przy okazji najczystsza) 
energia to taka, której nie zużywamy. Inwestowa-
nie w efektywność energetyczną to jak inwesto-
wanie w niewyczerpywalne źródło energii, dlate-
go bywa nazywana szóstym paliwem, obok ropy, 
gazu, węgla, atomu i odnawialnych źródeł energii.
Źródło: NIK
Pełna informacja: kliknij
Pobierz raport „NIK o efektywności energetycznej 
gospodarki”

MARZEC  2 01 1

 

Informacja o wynikach kontroli

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GOSPODARKI

KGP.430.019.2018
Nr ewid. 160/2019/P/18/021/KGP

DEPARTAMENT  GOSPODARKI, 
SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI 
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oraz zupełnie płaską płytą czołową o zaokrąglo-
nych narożnikach. wyszukana, minimalistyczna 
forma sprawia, że Arran prezentuje się niezwy-
kle efektownie zarówno w przytulnej sypialni, 
jak i nowoczesnym lofcie. Jego dekoracyjną 
funkcję możemy wzmocnić za pomocą odpo-
wiednio dobranego koloru z palety RAL lub ko-
loru specjalnego.

Imia to rurowy grzejnik dekoracyjny. Dzięki swojej 
oryginalnej konstrukcji i atrakcyjnemu designo-
wi może być zainstalowany zarówno w łazien-
ce, jak i w kuchni czy przedpokoju. w prze-
ciwieństwie do klasycznych modeli grzejników 
rurowych, przypominających wyglądem „dra-
binkę”, grzejnik Imia ma kolektory grzewcze po-
prowadzone pionowo. Dodaje mu to smukłości,  

a dodatkowo grzejnik zyskuje na atrakcyjności 
dzięki wyprofilowaniu kolektorów w delikatny łuk. 
Imię można wyposażyć w chromowane uchwyty 
na ubrania, wówczas grzejnik będzie pełnić funk-
cję eleganckiego wieszaka. To oryginalny i przy-
datny pomysł na rozszerzenie funkcjonalności 
grzejnika. Inne, dodatkowe akcesoria przezna-
czone do tego modelu to uchwyt chromowany 
na ręcznik oraz grzałka elektryczna, które zwięk-
szają użyteczność grzejnika w łazience. 

Kos i Faro to dekoracyjne grzejniki, które rewela-
cyjnie komponują się z nowoczesnymi wnętrzami. 
Jednocześnie wyróżnia je ponadczasowa i eleganc-
ka stylistyka. Oba modele grzejników różnią się od 
siebie przede wszystkim płytą przednią. w przy-
padku grzejników Kos jest ona całkowicie gładka,  

Najważniejszą cechą łazienki jest funkcjonal-
ność, a jej użytkownik powinien odczuwać kom-
fort cieplny podczas wykonywania codziennych 
czynności. Marka PURMO posiada w swojej ofer-
cie grzejniki łazienkowe o lekkiej konstrukcji i es-
tetycznym wykonaniu. w niniejszym artykule 
chcemy zwrócić szczególną uwagę na rozwią-
zania grzewcze, które zadowolą nawet najbar-
dziej wymagającego klienta. Prezentujemy rów-
nież, w jakich pomieszczeniach domu najlepiej 
sprawdzą się poszczególne modele grzejników. 
Zarówno grzejnik dekoracyjne, jak i łazienkowe  
z oferty Purmo poza swoim podstawowym zada-
niem, jakim jest ogrzanie pomieszczenia, dosko-
nale sprawdzą się w roli nietuzinkowego elemen-
tu wyposażenia domu, podkreślając dodatkowo 
jego nieprzeciętny oraz wyszukany wystrój.

PrzytulNa SyPIalNIa Czy FuNKCjONalNy 
PrzEDPOKój – INSPIraCjE MarKI PurMO

Prostota i funkcjonalność – cechy te najlepiej cha-
rakteryzują grzejnik dekoracyjny Purmo – arran. 
Model ten jest grzejnikiem pionowym, przykuwa-
jącym uwagę niewielką głębokością zabudowy 

w Purmo doskonale wiemy, że nowoczesne grzejniki dekoracyjne 
powinny charakteryzować się nie tylko wysoką wydajnością cieplną, 
ale nie mniej ważna jest efektowna forma oraz praktyczny minimalizm. 
Dzięki kreatywności naszych projektantów, grzejniki te można określić 
mianem pięknej ozdoby wnętrz, która także podnosi jego standard.

grzeJniki dekoracyJne  
i łazienkoWe pUrmo

Arran

Imia
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dobrze wkomponuje się w przestrzeń pomiędzy 
wanną a umywalką. Można na niej powiesić ręcz-
nik do wysuszenia lub ogrzania. Mauritius tworzy 
także pewien rodzaj ozdobnego parawanu, który 
dzięki dobraniu odpowiedniej kolorystyki może 
rozświetlić łazienkę oraz dodać jej wyrazistości. 
Ze względu na dużą moc cieplną w stosunku do 
wymiarów, grzejniki Mauritius przeznaczone są 
do montażu w dużych pomieszczeniach. Efekt 
ten uzyskano poprzez zastosowanie podwój-
nych rzędów kolektorów poziomych.

Grzejnik łazienkowy Evia wyróżnia nietuzinkowe 
wzornictwo. Sekcje płaskich kolektorów są od-
dzielone od siebie wygiętymi w łuk ruchomymi  

profilami, które można odchylać. Umożliwiają 
one wygodne i szybkie suszenie ręczników oraz 
ubrań. warto dodać, że szerokie kolektory nada-
ją grzejnikowi nowoczesny wygląd.

Grzejnik łazienkowy leros to grzejnik drabinkowy, 
który charakteryzuje się odważnym designem. 
Jest więc idealnym rozwiązaniem w łazienkach 
urządzonych w nowoczesnym, minimalistycznym 
stylu. Duży przekrój kolektorów (28 mm) nadaje 
mu solidny wygląd, a większe przestrzenie mię-
dzy nimi umożliwiają komfortowe suszenie ręcz-
ników na grzejniku. Doskonała wydajność cieplna 
i wysokiej jakości profil stalowy to jedne z naj-
ważniejszych cech grzejnika łazienkowego Leros.

co podkreśla ich klasyczny wygląd. Płyta przed-
nia grzejnika Faro ma zaś delikatne pionowe 
przetłoczenia, co wzmacnia efekt nowoczesne-
go designu. Grzejniki Kos i Faro wyróżniają także 
zaokrąglone obudowy boczne oraz w poziomej 
wersji grzejnika – masywna kratka zakrywająca 
jego górę. wspomniany duet jest ciekawym uzu-
pełnieniem wystroju pokoju dziennego, salo-
nu czy jadalni. Grzejniki dostępne są w wersji 
pionowej i poziomej, w zróżnicowanych wyso-
kościach i szerokościach. 

Grzejniki kolumnowe Delta laserline wyglądem 
nawiązują do klasyki. Unikalna w skali światowej 
technologia kompletnego spawania za pomocą 
wiązki lasera sprawia, że grzejniki kolumnowe 
Delta Laserline marki Purmo są niezwykle trwałe  
i mają nieskazitelny wygląd. wewnętrzne łączenie 
między elementami ma minimalną szerokość co 
praktycznie eliminuje miejsca powstawania korozji.  

Kolejną cechą wyróżniającą grzejniki Delta Laser-
line jest wydajność. Rury profilowane w kształt 
litery D mają większą powierzchnię wymiany 
ciepła, a co za tym idzie, są wydajniejsze od rur 
okrągłych. Konstrukcja i kształt grzejników Delta  
Laserline są przemyślane w taki sposób, by uła-
twiały utrzymanie ich w nienagannej czystości, 
co nabiera szczególnego znaczenia w obiektach  
o podwyższonych wymaganiach higienicz-
nych, np. w szpitalach.

SuSzarKa Na ręCzNIK Czy GrzEjąCa śCIaNKa  
DzIałOWa – GrzEjNIKI PurMO W łazIENCE

Model Mauritius dzięki możliwości montażu pro-
stopadle do ściany, może spełniać rolę ażurowej 
ścianki działowej. Grzejąca ścianka o lekkiej dra-
binkowej konstrukcji świetnie pasuje do modnych 
otwartych kuchni, połączonych z jadalnią lub 
salonem. Z kolei w łazience ścianka szczególnie 

rettig heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center

02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00

purmow@purmo.pl, www.purmo.pl
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Mauritius Leros
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Grzejnik Sensium o mocy 1750 W, dostępny 
jest w dwóch kolorach: biała perła z szarym, 
a także czarna perła. Wbudowano w niego:
- głośniki – można przesłać do nich muzykę  
z dowolnego urządzenia za pomocą Bluetooth. 
Emitują czysty dźwięk.
- podświetlenie lED. w tylnej części urządze-
nia znajdują się diody LED, które delikatnie pod-
świetlają go w stylu zen, czym wprowadzają  
w łazience unikalny nastrój. wnętrza, które za-
aranżowano w tej stylistyce, charakteryzują się 
minimalizmem, prostymi i geometrycznymi for-
mami, a ich dopełnieniem jest relaksujące światło.

Do pełnego relaksu podczas kąpieli lub prysznica potrzeba nie tylko ciepła,  
ale także odpowiedniego nastroju i muzyki. Zadba o to grzejnik łazienkowy 
Sensium, który ma zestaw głośników i podświetlenie LED w stylu zen. 
Dzięki płycie promieniującej i wentylatorowi, potrafi jednocześnie ogrzewać 
pomieszczenie i suszyć ręczniki.

grzeJniki łazienkoWe atlantic
więcej niż ogrzewanie

Grzejnik Sensium white Grzejnik Sensium Black

http://www.instalreporter.pl


5702/20 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

nowości atlantic polska w 2020
Ogrzewać czy suszyć ręczniki?
Gdy na typowym grzejniku rozłoży się mokry ręcz-
nik będzie on utrudniał wydostawanie się ciepłego 
powietrza, które zostało przez urządzenie wytwo-
rzone. Łazienka nie będzie dostatecznie ogrzewa-
na, gdyż większość energii zostanie wykorzystana 
jedynie do wysuszenia ręcznika. Aby rozwiązać ten 
problem opracowano 3CS system, który pozwala 
na jednoczesne suszenie ręczników i ogrzewanie 
pomieszczenia. Jest to możliwe, dzięki współpra-
cy płyty promieniującej z aluminium i wentylatora.
Płyta promieniująca o dużej powierzchni pro-
mieniowania cieplnego, która wykonana jest  
z lekkiego i reaktywnego aluminium, gwaran-
tuje szybkie oddawanie energii do otoczenia 
(wzrost temperatury) i rozprzestrzenianie ciepła 
w wielu kierunkach (dotarcie do każdego zakątku  
w łazience). Płyta daje odczucie podobne do pro-
mieniowania słonecznego.
– powietrze dobrej jakości.
wentylator, który produkuje duże ilości ciepła, 
zapewnia przy tym:
– cichą pracę – dzięki kontroli prędkości wentylatora 
grzejnik minimalizuje hałas do 21 dB(A) (tryb Quiet),
– czyste powietrze – dba o to siatkowy filtr cząste-
czek stałych, wielorazowego użytku (aby go wyczy-
ścić nie trzeba zdejmować urządzenia ze ściany).

Praca z pełną mocą
Grzejnik łazienkowy z oferty Atlantic Polska może 
pracować z maksymalną mocą w czasie od 5 min. 
do 2 h, po czym samoczynnie powraca do nor-
malnego cyklu pracy. Dzięki temu szybko:
– dogrzeje łazienkę (przygotujemy ją na prysz-
nic lub kąpiel),
– wysuszy ręczniki kąpielowe, bieliznę czy szlafrok.
Funkcja 24h/auto załącza tryb pracy z pełną mocą 
automatycznie co 24 godziny. Dlatego każdego 
dnia tygodnia, o tej samej porze, możemy przy-
gotować łazienkę na kąpiel lub wysuszyć ręczniki.

Sterowanie
Cozytouch umożliwia zdalne sterowanie ukła-
dem za pomocą aplikacji mobilnej. Dzięki za-
stosowaniu tego systemu sterowania oszczęd-
ność energii sięga nawet 45%. Mobilna aplikacja 
umożliwia szczegółową kontrolę parametrów da-
nego urządzenia oraz kosztów jego eksploatacji. 
Dzięki aplikacji można sterować pracą urządzeń 
z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Cozy-
touch pozwala na bieżąco śledzić zużycie ener-
gii i oszczędzać na ogrzewaniu. Daje możliwość 
wyboru opcji komfortu termicznego, zarządza-
nia opcjami ogrzewania podczas nieobecności 
w domu, wyświetlania zużycia energii i kwoty za-
oszczędzonej na ogrzewaniu.

Wyposażenie
Grzejnik wyposażono w czujniki ruchu i światła, 
dzięki czemu grzejnik „wie” czy ktoś jest w domu, 
a także jaka jest pora dnia. Z kolei czujnik otwar-
tego okna przekaże mu informację o wietrzeniu. 
Dzięki nim urządzenie dostosuje swoją pracę do 
zmieniających się okoliczności.
Grzejnik ma także wieszak, który umożliwia wygod-
ne suszenie ręczników kąpielowych lub bielizny. 
Funkcja auto-diagnostyka, w wypadku ewentualnej 
usterki, wyświetli informację o niej. Natomiast dzię-
ki blokadzie ustawień termostatu będziemy mieć 
pewność, że dziecko nie zmieni żadnych ustawień.

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

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

www.atlantic-polska.pl

re
kl

am
a

Kompaktowy grzejnik Agilia – z możliwością zdalnego 
sterowania, przrzyjazny dla alergików

Altis wi-Fi – konwektor elektryczny, który dzięki funkcjom 
Ecoboost pozwala na znaczne oszczędności energii

Suszarki łazienkowe w wersji elektrycznej 
2012: Chrom i Anthracite. Gwarantują suszenie 
ręczników każdego dnia tygodnia o tej samej 
porze, funkcja BOOST pozwala na pracę 
urządzenia z maksymalną mocą, czy też 
możliwość współpracy z programatorem 
zewnętrznym
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w procesie projektowania swoich przycisków uru-
chamiających firma Viega polega na kreatywności  
i kompetencjach renomowanego studia ARTEFAKT 
design z Darmstadt. w obecnych trendach wzorni-
czych wciąż dominują organiczne, ale zarazem mi-
nimalistyczne formy, odwołujące się do lat siedem-
dziesiątych. Przycisk Visign for More 202 łączy ten 
urokliwy design z najnowocześniejszą technologią, 
oferując zupełnie inną perspektywę aranżacji toalety. 

Nowy sposób myślenia
Visign for More 202 to prawdziwa rewolucja w za-
kresie aktywacji spłukiwania wC, dzięki zastąpie-
niu typowego przycisku nowatorskim pokrętłem. 
Elektroniczny system umieszczony pod gałką prze-
kazuje sygnał do mechanizmu znajdującego się  
w spłuczce, uruchamiając w ten sposób spłukiwanie.
Design nowego produktu firmy Viega łączy pury-
styczne formy z elementami organicznymi. Dzię-
ki instalacji niemal na równi z powierzchnią pły-
tek Visign for More 202 wtapia się harmonijnie  
w ścianę, sprawiając wrażenie starannie zaprojek-
towanej architektury. 
Model Visign for More 202 jest przeznaczony do 
montażu z nowym systemem podtynkowym Vie-
ga Prevista. System ten wyróżnia zintegrowana 
spłuczka, która może być łączona ze wszystkimi 
przyciskami z szerokiej gamy Visign. Pozwala to 
użytkownikom łatwo zmienić wzór lub kolor przy-
cisku, jeśli zajdzie taka potrzeba, bez konieczno-
ści ingerencji w mechanizm spłukujący. Visign for 
More 202 jest dostępny w wykonaniu chromowa-
nym, białym, białym/chromowanym, pozłacanym 
oraz na zamówienie w wielu kolorach specjalnych.

Nastrojowe oświetlenie lED
Podczas projektowania łazienki warto pamię-
tać także o kwestii odpowiedniego oświetlenia. 
wybrane modele z serii Visign są wyposażone  
w wysokiej jakości diody LED, które pełnią zarówno  

funkcję praktyczną, ułatwiając orientację w ciem-
ności, jak i estetyczną – tworząc nastrojowe oświe-
tlenie wnętrza. Produkty te można harmonijnie 
zintegrować z oświetleniem głównym, nadając ła-
zience wyjątkowego charakteru. noWa technologia 

spłUkiWania Firmy Viega 
Przekręć zamiast nacisnąć

Przyciski uruchamiające do wC zazwyczaj działają 
poprzez naciśnięcie, dotknięcie lub zbliżenie dłoni. 

Firma Viega proponuje zupełnie nowe podejście do tego 
tematu. w modelu Visign for More 202 klasyczny przycisk 

zastąpiono efektownie wyglądającym pokrętłem.  
Dzięki temu staje się on ciekawym akcentem 

stylistycznym, który świetnie pasuje  
na przykład do eleganckich  

łazienek dla gości.

Zupełnie nowe podejście do tematu spłukiwania 
wC: w modelu Visign for More 202 klasyczny przycisk 
zastąpiono pokrętłem o organicznym kształcie 
Przekręcenie w lewo uruchamia pełne spłukiwanie, 
a w prawo - małe spłukiwanie. Oświetlenie LED 
zdecydowanie podkreśla odrębny design gałki

Podstawą nowego systemu podtynkowego Viega 
Prevista jest uniwersalna spłuczka, którą można 
łączyć ze wszystkimi przyciskami uruchamiającymi  
z szerokiej gamy Visign
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regulatory ciśnienia wody 
i… pytania eksploatacyjne

Regulatory ciśnienia wody stosuje się w instala-
cji wodnej, aby obniżyć ciśnienie wody pocho-
dzącej z sieci wodociągowej, do wymaganego 
ciśnienia w instalacji wewnętrznej. 
w większości przypadków ciśnienie po stronie 
sieci wodociągowej jest zbyt wysokie i ulega czę-
stym wahaniom, co może powodować nieprawi-
dłową pracę instalacji wewnętrznej.
 
DlaCzEGO jEDNaK rEGulatOr, 
a NIE rEDuKtOr?

Odpowiem na to pytanie tak, jak zwykle od-
powiadam na naszych szkoleniach w siedzibie  
Caleffi Poland, czyli najprościej jak potrafię.

Fakt – potocznie spotykamy się z pojęciem re-
duktor, jednak te dwa pojęcia niby podobne, to 
jednak kryją pod swoją nazwą nieco inną zasa-
dę działania.

regulator ciśnienia wody (rys. 1) stabilizuje ci-
śnienie do wartości nastawionej i jest ono nie-
zmienne bez względu na wahania ciśnienia po 
stronie sieci wodociągowej.

reduktor (rys. 2) natomiast obniża ciśnienie 
o pewną wartość, co oznacza, że przy zmianie 
ciśnienia po stronie sieci wodociągowej rów-
nież zmieni się wartość ciśnienia na wyjściu  
z reduktora.
 
Rzucimy okiem na zasadę działania regulatorów 
firmy Caleffi zobrazowaną na rys. 3.
Dwie przeciwdziałające na siebie siły równo-
ważą się:
•	nacisk	sprężyny	(1)	powoduje	otwarcie	grzyb-
ka zaworu (3)
•	nacisk	membrany	(2),	przez	ciśnienie	na	wylo-
cie, powoduje zamknięcie grzybka zaworu (3).
Do danej instalacji trzeba dobrać odpowiedni re-
gulator i może to być wersja regulatora ciśnienia:
•	z	manometrem;	
•	z	możliwością	podłączenia	manometru;
•	bez	manometru;
•	z	możliwością	zmiany	nastaw	za	pomocą	po-
krętła z widoczną nastawą, za pomocą śruby na 
górze pokrywy i śrubokręta lub za pomocą klu-
cza imbusowego;
•	do	pracy	z	wodą	o	maksymalnej	temperaturze	
40°C lub 80°C; 
•	o	maksymalnym	ciśnieniu	po	stronie	sieci	wo-
dociągowej 16 bar lub 25 bar.

Ponadto w katalogu marki Caleffi znajduje się też 
regulator do specjalnych zastosowań tzw. mikro-
regulator, który można zamontować np. przed 
ekspresami do kawy na stałe podłączonymi do 
wody, poidełkami w szkołach, czy też zdrojami 
ulicznymi. Charakteryzuje go średnica ⅜", mały 
przepływ i niższy zakres nastaw ciśnienia. 

EKSPlOataCja rEGulatOróW CIśNIENIa 
W PraKtyCE, CzylI NajCzęStSzE PytaNIa 
I ODPOWIEDzI
 
Do naszego działu technicznego dzwonią cza-
sami instalatorzy z różnymi pytaniami. Poniżej 
kilka z nich.

Czemu mój regulator nie trzyma ciśnienia? 
Co w większości przypadków znaczy: manometr 
pokazuje większe ciśnienie niż ustawione na re-
gulatorze. Najczęstsze przyczyny takiej sytuacji:
1. Zanieczyszczenia dostały się w okolice uszczel-
nienia gniazda regulatora, który przez to nie domy-
ka się i powoduje delikatny przeciek, ciśnienie dąży 
do wyrównania się po obu stronach regulatora. 
Sytuacja ma miejsce oczywiście bez przepływu, 
przy zamkniętych punktach czerpalnych, a więc 
w chwili kiedy regulator powinien być zamknięty. 

odpoWiedzi Udzieliła barbara JUrek 
specJalista do spraW techniczno-handloWych 

caleFFi hydronic solUtions

1

2 3

rEGulatOr

rEDuKtOr
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Dlaczego regulator generuje taki uciążliwy hałas?
Najpewniej w takim przypadku mamy do czy-
nienia ze zjawiskiem kawitacji. Zjawisko to wy-
stępuje, gdy zredukujemy ciśnienie z wysokie-
go do dość niskiego, wtedy między grzybkiem 
regulatora, a jego gniazdem gwałtownie zwięk-
sza się prędkość przepływu wody, co powoduje  

spadek ciśnienia do tzw. ciśnienia parowania. 
wytwarzają się wtedy mikropęcherze powietrz-
ne. w momencie gdy ciśnienie zaczyna znów de-
likatnie rosnąć, pęcherze gwałtownie implodują, 
co w konsekwencji wytwarza falę uderzeniową, 
uszkadzając ściany regulatora, gniazdo, uszczel-
nienia oraz powodują wspomniany hałas. 
rOzWIązaNIE: należy zastosować się do wa-
runków pracy regulatora na przedstawionym 
wykresie. wskazane jest, aby stosunek ciśnie-
nia wlotowego do wylotowego wynosił 2:1 i nie 
więcej niż 3:1.
Jeżeli stosunek ciśnień przekracza wskazany li-
mit, zaleca się zastosować regulator pierwsze-
go stopnia, obniżając ciśnienie do bezpiecznej 
wartości, a następnie regulator drugiego stop-
nia, obniżając ciśnienie już do wartości pożąda-
nej (oba regulatory muszą pracować w warun-
kach normalnej pracy – wykres). 

rOzWIązaNIE: wyjmij wkład regulatora (rys. 4) 
(możesz to zrobić w każdej serii regulatora firmy 
Caleffi) przepłucz go pod bieżącą wodą lub wy-
mień i zamontuj filtr przed regulatorem ciśnienia.
2. Manometr wskazuje ciśnienie wody podgrze-
wanej w zasobniku ciepłej wody użytkowej, kie-
dy regulator został zamontowany przed tym 

zasobnikiem. Podgrzewana woda, pod wpły-
wem zjawiska rozszerzalności cieplnej, cofa się 
w stronę regulatora ciśnienia, wysokie ciśnienie 
nie ma ujścia.
rOzWIązaNIE: zamontuj naczynie przepono-
we między regulatorem a podgrzewaczem wody, 
aby przejęło nadwyżkę ciśnienia.

4 5

6 7
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Optymalne ciśnienie oscyluje w granicach 1-1,5 
bara. Ustawienie optymalnego ciśnienia w insta-
lacji wody ma szczególne znaczenie w budynkach 
użyteczności publicznej oraz budynkach hotelo-
wych, gdzie użytkownik najczęściej korzysta z wody  
w sposób nieograniczony, co przekłada się na koszty  

zarządcy budynku. Jak wskazano na schematach 
poniżej, odpowiednie rozmieszczenie zaworów bę-
dzie miało wpływ na ograniczenie zużycia wody.
Więcej informacji w magazynie „Idraulica” nr 55/ 
12/2018, wydawanym przez Caleffi Hydronic  
Solutions

A teraz odpowiedź na ostatnie pytanie, często nur-
tujące fachowców na naszych szkoleniach, jak i za-
pewne wielu innych instalatorów, które sformułu-
ję mniej więcej tak: „czy, aby zwiększyć nastawę 
regulatora musimy rozładować go z ciśnienia?”.
Odpowiedź brzmi: NIE. Rozpatrzmy zatem ten 
jeden przypadek kiedy zwiększamy nastawę na 
regulatorze firmy Caleffi:
Czynność wykonujemy na zamkniętym prze-
pływie. Obracając pokrętło zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, dociskamy sprężynę, co po-
woduje, że grzyb przesuwa się ku dołowi, po-
zwalając na przepływ wody. większe ciśnienie, 
które ustawiamy, powstałe na wyjściu z regu-
latora wypycha membranę jeszcze bardziej 
do góry i tym samym równoważy zwiększoną 
siłę nacisku sprężyny, przesuwa grzyb do góry  
i w efekcie regulator znów się zamyka, a mano-

metr wskazuje nowe zwiększone ciśnienie (rys. 7).
Na koniec – coś specjalnego i jakże ważny aspekt 
z punktu widzenia ochrony środowiska, a mia-
nowicie…

…zaStOSOWaNIE rEGulatOróW CIśNIENIa, 
a OSzCzęDzaNIE WODy

Zastanówmy się najpierw, w jakim przypadku 
mamy do czynienia ze stratą wody. Kiedy na 
przykład bierzemy prysznic lub myjemy ręce 
– zużywamy pewną ilość niezbędną do wyko-
nania tych czynności. Często jednak to zużycie 
wody jest większe niż potrzeba. Należy pamiętać 
że natężenie przepływu wody zwiększa się wraz 
ze wzrostem ciśnienia, zatem im większe ciśnie-
nie na wylewce, tym większe potencjalne straty, 
które ponosimy.

kilka ciekawostek z cyklu: czy wiesz że…?

1. Mosiądz ciemnieje pod wpływem wysokiej temperatury, dlatego łatwo możemy 
sprawdzić, że regulator pracował na wyższej temperaturze wody niż jego maksymalna, 
dopuszczalna temperatura pracy. 
2. Aby ustawić lub zmienić ciśnienie na regulatorze, bez widocznej nastawy, niezbędny jest 
manometr, aby kontrolować wartość ustawianego ciśnienia. 
3. Jeżeli z okolic pokrywy/pokrętła regulatora lub z malutkiego otworu na pokrywie 
wycieka woda, to najpewniej pękła membrana na skutek uderzenia hydraulicznego.

8 9 10
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pompa ciepła panasonic aquarea generacji j

Panasonic Heating and Cooling wprowadził na rynek nowe pompy ciepła typu split Aquarea High Performance generacji J. wyróżnia je 
najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++.
Dzięki wykorzystaniu technologii pomp ciepła powietrze-woda i czynnika chłodniczego R32, jest to wysoce wydajne i bardziej przyjazne 
dla środowiska rozwiązanie w porównaniu do urządzeń z czynnikiem chłodniczym R410A. Za sprawą niezawodnych sprężarek inwerte-
rowych pompa ciepła Panasonic dostosowuje swoją pracę do wymagań domu. Nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych, przy 
-20°C, Aquarea skutecznie ogrzewa budynek. Z kolei w miesiącach letnich chłodzi dom, zapewniając całoroczny komfort.
Urządzenie ma wbudowany specjalnie zaprojektowany tryb nocny, który w razie potrzeby redukuje poziom hałasu, umożliwiając spokoj-
ny sen. Seria J obejmuje również jednostki zewnętrzne, cichsze niż poprzednie modele. 
Aby uzyskać jeszcze większe oszczędności energii, jednostkę Aquarea można połączyć z wysokowydajnym zasobnikiem ciepłej wody, na przy-
kład anodowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej klasy A+ o pojemności 192 l i 280 l lub emaliowanym zbiornikiem w czterech wariantach: 150, 
200, 350 i 380 l. Każdy zasobnik zmniejsza straty energii dzięki wysokiemu poziomowi izolacji, podnosząc tym samym wydajność systemu.

Pompy Aquarea generacji J moż-
na dodatkowo zsynchronizować 
z panelami słonecznymi, aby uzy-
skać jeszcze bardziej ekologicz-
ne rozwiązanie. Aby ułatwić stero-
wanie, pompy ciepła Aquarea są 
kompatybilne z systemem Aquarea 
Smart Cloud, intuicyjnym rozwiąza-
niem pozwalającym użytkownikom  
w prosty sposób zarządzać funk-
cjami związanymi z ogrzewaniem  
i produkcją c.w.u., a także moni-
torować zużycie energii. Dostęp-
na jest także usługa Service Cloud.
Ponadto wygodę użytkowania 
zapewnia współpraca systemu  
Aquarea z IFTTT, aplikacją znaną 
również pod nazwą ‘If This, Then 
That’. IFTTT w połączeniu z pom-
pą ciepła umożliwia zdefiniowanie 
zarówno prostych poleceń, takich 
jak włączanie i wyłączanie ogrze-
wania, jak i tych bardziej skompli-
kowanych, np. wysyłanie e-maili 
lub powiadomień o błędach. 

Panasonic 

smartsondy testo do chłodnictwa  
i klimatyzacji

w zestawie do chłodnictwa i klimatyzacji SMARTSON-
DY TESTO znajduje się:
•	2x	termometr	zaciskowy	testo	115i	współpracują-
cy ze smartfonem, baterie oraz protokół kalibracji fa-
brycznej,
•	2x	manometr	do	pomiaru	wysokiego	ciśnienia	testo	
549i współpracujący ze smartfonem, baterie oraz pro-
tokół kalibracji fabrycznej,
•	1x	walizka	transportowa	z	wkładka	piankową.
współpraca z urządzeniami mobilnymi pozwala na wy-
godną pracę podczas serwisowania oraz instalacji sys-
temów chłodniczych i klimatyzacyjnych. Testo Smart 
Probes App ułatwia i usprawnia pracę: ponad 90 prze-
chowywanych czynników chłodniczych, automatycz-
ne obliczanie temperatury parowania i kondensacji. 

testo
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spodnie blåkläder  
dla Fachowców

w zależności od modelu spodni Blåkläder, 
wstawki z elastycznego materiału są wszywa-
ne w tak newralgicznych miejscach, jak kolana, 
krok, łydki czy plecy, zdecydowanie zwiększa-
jąc swobodę ruchów użytkownika. w połącze-
niu z systemami pomysłowo zaprojektowa-
nych kieszeni i uchwytów oraz atrakcyjnym 
designem przekłada się to na obraz spodni 
roboczych jako w pełni funkcjonalnego, wy-
godnego i dobrze się prezentującego narzę-
dzia pracy dla profesjonalistów pracujących 
w najróżniejszych warunkach.
w spodniach Blåkläder stretch jest często łą-
czony z Cordurą – tkaniną ekstremalnie od-
porną na przetarcia – oraz z technologią po-
trójnych szwów, objętych wieczystą gwarancją 
trwałości. Problemem nie będzie też dobór 
odpowiedniego rozmiaru, ponieważ szwedzki 
producent stosuje bardzo szeroką i elastycz-
ną rozmiarówkę, pozwalającą każdemu dobrać idealnie dopasowany model spodni.
Fachowcy zwrócą uwagę na spodnie rzemieślnicze X1900, wykorzystujące połączenie stretchu w kroku i na łydkach z „pan-
cerną” i jednocześnie elastyczną Cordurą®Denim-Stretch. Funkcjonalność podnoszą takie elementy, jak superszerokie kie-
szenie, wyposażone w uchwyty i przegródki na narzędzia oraz wzmocniona kieszeń na linijkę, z uchwytem na nóż i kieszonką  
o trzech poziomach głębokości z przeznaczeniem na ołówek.
w ekstremalnych warunkach pracy doskonale sprawdzają się z kolei ognioodporne spodnie multistandard 1587. Przeznaczo-
ne są m.in. do prac serwisowych w miejscach narażonych na działanie czynników szkodliwych, wymagających szczególnej 
ochrony użytkownika. Spodnie zostały wykonane ze specjalnie dobranych materiałów, w tym supermocnego Rip-Stop, dzię-
ki czemu spełniają wyśrubowane normy bezpieczeństwa: EN ISO 20471, Klasa 2: EN 1149-5: IEC 61482-2, Klasa 1 oraz EN ISO 
11612 A1, B1, C1, F1.
Lekkie i trwałe spodnie warsztatowe 1459 wykonano z szybkoschnącego materiału. Zwiększoną swobodę ruchów zapewnia-
ją wstawki ze stretchu w kroku, na plecach oraz kolanach, poddanych dodatkowo wstępnemu ukształtowaniu. Spodnie mają 
kieszeń wewnętrzną na komórkę oraz kieszeń na długopis i nóż, przystosowaną zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych.  
w razie potrzeby istnieje także możliwość przedłużenia dołu nogawki. Model jest dostępny w aż 10 wariantach kolorystycznych.
większość kolekcji Blåkläder oferuje możliwość naniesienia na materiał logotypu użytkownika, pozwalając na personalizację 
stroju i unifikację wyglądu firmowego zespołu.

Blåkläder

czujnik pomieszczeniowy belimo 22rtm-19-1

Czujniki Belimo 22RTM-
19-1 do montażu na 
ścianach pomiesz-
czeń charakteryzują 
się estetycznym wyglą-
dem, szybkim, łatwym 
montażem, możliwo-
ścią łatwej integracji  
z regulatorami różnych 
producentów.
Z użyciem smartfo-
na z interfejsem NFC  
i aplikacją Belimo Assi-
stant można przepro-
wadzić diagnostykę 
aktywnych czujników 
pomieszczeniowych. 

NFC umożliwia konfigurowanie czujnika nawet wtedy, gdy nie 
jest podłączony do zasilania. 
wyróżnione cechy powodują, że pomieszczeniowe czujniki BE-
LIMO są chętnie używane przez architektów, instalatorów, inte-
gratorów systemów oraz użytkowników. 
Czujniki pomieszczeniowe 22RTM-19-1 mogą być używane mię-
dzy innymi do:
– instalacje VAV,
– instalacje ogrzewania/chłodzenia sufitowego,
– grzejniki lub ogrzewanie podłogowe.
Dane techniczne:
•	aktywny	czujnik	pomieszczeniowy	CO₂/wilgotności/temperatury	
•	komunikacja	MP-Bus	
•	wielkości	mierzone:	temp.	0...50°C,	wilgotność	0...100%	r.H,	CO₂.	
0...2000 ppm, punkt rosy
•	IP30	
•	obudowa	otwierana	i	zamykana	bez	użycia	narzędzi	
•	wymiary	86x86x24	mm,	kolor	obudowy	biały	RAL	9003	
•	interfejs	NFC	

BeliMo
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komFoVent Verso pro 2

Centrale Komfovent VERSO Pro 2 to zupełnie nowa jakość w profesjonalnej wentylacji. To zaawan-
sowane, wysokowydajne centrale wentylacyjne o niespotykanych dotąd możliwościach. Obudowa  
o najwyższych parametrach T2/TB1/L1/D1 to wyznaczenie nowych standardów w tym zakresie. 1,6 mln  
kombinacji projektowych sprawia, że obecnie jest to jedno z najbardziej wszechstronnych urządzeń 
tego typu na rynku, co na pewno docenią projektanci instalacji HVAC. Co ważne dla wykonawców 
specjalnie zaprojektowana, nowa skrzynka zintegrowanej automatyki C5, zapewnia proste podłą-
czenie i konserwację, zachowując przy tym pełną szczelność. Jakość central Komfovent VERSO Pro 
2 została potwierdzona certyfikatami wydanymi przez ekspertów z organizacji Eurovent, TÜV i RLT.

Dane techniczne: 
•	typoszereg:	od	1000	do	40	000	m3/h,
•	zintegrowana	automatyka	sterowania	C5,
•	najwyższe	parametry	obudowy:	T2/TB1/L1/D1,
•	obudowa	–	wełna	mineralna	70	mm,
•	specjalne	profile	z	PVC,
•	specjalna	konstrukcja	podwójnych	uszczelek,
•	obudowa	maksymalnie	odporna	na	odkształcenia,
•	modułowa	konstrukcja	–	nawet	1,6	mln	kombinacji	projektowych,
•	nowa	sekcja	zintegrowanej	automatyki,
•	wentylatory	wyposażone	w:	silniki	EC	i	PM	klasy	IE5	Ultra	Premium	(sprawność	do	94%),	falowniki	(spraw-
ność do 97%) oraz (dla silników EC) wirniki nowej generacji ZA Bluefin (sprawność statyczna do 80%).

Ventia

motylkowe przeciwpożarowe klapy odcinające lindab Fbc

Klapa składa się ze stalowego korpusu o długości 50 mm, wewnątrz którego zainstalowa-
na jest przegroda wykonana z krzemianu wapnia, podzielona na dwie półkoliste części 
(„skrzydła motyla”).
Sprężynowy mechanizm zamykający, utrzymywany w pozycji otwartej oraz uruchamiany 
poprzez element topikowy jest zgodny z ISO 10294-4. Uchwyty wyzwalacza topikowego są 
jednocześnie elementami blokującymi przegrodę w pozycji zamkniętej, co zapobiega jej 
otwarciu w warunkach pożaru.
wewnątrz i na zewnątrz korpusu klapy zastosowano także system uszczelek: EPDM – za-
pewniających szczelność powietrzną oraz pęczniejących – uaktywniających się w podwyż-
szonej temperaturze.
Klapa może zostać wyposażona również w mikroprzełącznik wskazujący położenie prze-
grody (monitorowanie stanu klapy za pośrednictwem systemu integrującego) oraz zawór 
powietrzny umożliwiający regulację parametrów instalacji wentylacyjnej.
Klapy Lindab FBC produkowane są w średnicach 100, 125, 160, 200 mm.
Możliwy jest montaż w kanałach wentylacyjnych przechodzących zarówno przez przegro-
dy pionowe (ściany), jak i poziome (stropy). Minimalne odległości od sąsiedniej ściany/stro-
pu – 50 mm; od sąsiedniego kanału – 50 mm.
Testowane na oddziaływanie ognia zarówno z zewnętrznej, jak i wewnętrznej strony prze-
grody, przy podciśnieniu 300 Pa.
Motylkowe przeciwpożarowe klapy odcinające Lindab FBC są przeznaczone do zabezpie-
czenia okrągłych kanałów wentylacyjnych przechodzących przez ściany lub stropy oddzie-
lenia przeciwpożarowego o odporności do EI 120 S.

lindaB
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klimatyzatory daikin stylish

Klimatyzator naścienny FTXA-BB przeznaczony jest do zastosowania w obiektach mieszkaniowych 
i biurowych. To najmniejsza jednostka na rynku. wyjątkowy styl i zaawansowana technologia przy 
wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań, aby dostarczać komfort, zapewniając jednocześnie naj-
wyższą efektywność energetyczną, niezawodność i możliwość zdalnej kontroli urządzenia.
Zalety: 
- kontrolowana wilgotność – urządzenie wykorzystuje kilka różnych ustawień, aby automatycznie 
dopasować wentylator i sprężarki do uzyskania perfekcyjnej równowagi pomiędzy temperaturą  
a wilgotnością powietrza;
- świeże, czyste powietrze – zapewnia najlepszą jakość powietrza w pomieszczeniach, dzięki tech-
nologii Daikin Flash Streamer. Ten system usuwa cząstki, alergeny i zapachy, aby zapewnić zdrowe 
powietrze;
- stała temperatura – po określeniu aktualnej temperatury w pomieszczeniu, czujnik matrycowy 
rozprowadza powietrze równomiernie w całym obszarze;
- cichy – wykorzystuje nowo zaprojektowany wentylator, aby zoptymalizować przepływ powietrza, 
zapewniając wyższą wydajność energetyczną przy niskim poziomie hałasu;
- efekt Coandy – optymalizuje przepływ powietrza dla lepszego klimatu. Dzięki zastosowaniu spe-
cjalnie zaprojektowanych kierownic, bardziej skupiony strumień powietrza pozwala na lepszy roz-
kład temperatury w całym pomieszczeniu.
Urządzenie dostępne jest w 4 kolorach (biały, srebrny, czarne drewno i matowa czerń) i występu-
je w 6 wielkościach 15/20/25/35/42/50 kw. Ma możliwość podłączenia do systemów multi dla jed-
nostek 15 kw. Charakteryzuje się najwyższą klasą energetyczną dla ogrzewania i chłodzenia A+++/
A++. wydajność chłodnicza: 1,3-5,3 kw. wydajność grzewcza 1,3-6,5 kw. Roczne zużycie energii: 80-
239 kwh. Sprawność: EER 4,57-3,68, COP 5-4.

daikin
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