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W obliczu dynamicznie zmieniającego się świata,
społeczeństwo staje przed nowymi wyzwaniami
dotyczącymi ochrony klimatu, wzrostu populacji
i urbanizacji. Aby sprostać tym wyzwaniom i lepiej spełnić oczekiwania klientów, marka PURMO
zainwestowała w zmianę swojej strategii, obierając kierunek rozwoju zrównoważonych rozwiązań z zakresu komfortu wnętrz. PURMO skupiło się na promowaniu systemowego podejścia
z kompleksowymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, a nie na poszczególnych grupach produktów. Aby to podkreślić, marka PURMO zaprezen-

towała swój nowy wizerunek, symbol oraz logo.
Wielobarwny znak graficzny odzwierciedla wiedzę i doświadczenie w ogrzewaniu i chłodzeniu.
Nowa strategia PURMO zgodna jest z obecnymi oczekiwaniami rynku i opiera się na czterech
obszarach mających prowadzić do zapewnienia
klientom bardziej ekologicznych rozwiązań.
- Poprawa wydajności poprzez precyzyjnie
działający system – zaawansowane techniki
regulacji systemów umożliwiają wykorzystanie
w pełni ich parametrów technicznych, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywności
energetycznej.
- Większa integracja dzięki łączeniu rozwiązań
w innowacyjne systemy w celu zwiększenia wydajności. Dostarczanie kompletnych rozwiązań
zamiast poszczególnych komponentów zapewni wyższy poziom komfortu cieplnego wnętrz.
- Wsparcie profesjonalistów – PURMO wspiera instalatorów i użytkowników końcowych rozwiązaniami, które są szybkie w montażu i łatwe
w obsłudze. Stale poszerza również ofertę w zakresie wsparcia projektowania.
- Redukcja negatywnego wpływu na środowisko
poprzez ograniczenie zużycia zasobów, takich
jak energia i woda, oraz zmniejszenie wpływu procesów produkcyjnych na naszą planetę.
Ponadto PURMO nieustannie inwestuje w tworzenie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, biorąc pod uwagę cały cykl życia produktów.
Zrównoważony rozwój będzie wkrótce odgrywać kluczową rolę w każdej dziedzinie działalności. Prognozuje się, że w ciągu najbliższych 30 lat
populacja świata osiągnie prawie 10 miliardów
ludzi. Blisko 70% będzie mieszkać w miastach,
co podkreśla znaczenie energooszczędnych rozwiązań z zakresu komfortu wnętrz. Nadrzędnym
celem PURMO pozostaje nieustannie dostarczanie klientom najlepszych rozwiązań z zakresu
ogrzewania i chłodzenia.

nowy oddział Hurtowni Hydra
W marcu nastąpiło otwarcie nowego, 8. oddziału
Hurtowni Hydra-Grupa SBS, który znajduje się

wentylacyjne

rekl ama

PURMO staje się PURMO
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w Kutnie, na ul. Mickiewicza 10. Specjaliści pracujący w nowym oddziale czekają na klientów
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:3016:30 oraz w sobotę w godzinach 8:00-13:00.
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Aktualizacja Centrum
Szkoleniowego firmy Viega
w Warszawie
26 lutego 2020 roku, odbyło się spotkanie prasowe w Centrum Szkoleniowym Viega, w którym
wzięli udział przedstawiciele mediów branżowych i wnętrzarskich. Główny temat imprezy
stanowiły nowości produktowe, zaprezentowane na zaktualizowanej ekspozycji, takie
jak system podtynkowy Prevista, designerskie przyciski uruchamiające Visign, czy odpływ prysznicowy Advantix Cleviva.
Centrum Szkoleniowe Viega o powierzchni ponad 200 m² znajduje się w nowoczesnym biurowcu Mokotów Plaza przy ul. Postępu 6. Obiekt
podzielony jest na dwie części. W pierwszej można zobaczyć kompletną ekspozycję produktów
firmy dostępnych na polskim rynku. Na specjalnych ściankach zaprezentowano stelaże podtynkowe, przyciski uruchamiające, odpływy
oraz fragmenty instalacji, wykonanych w systemach zaprasowywanych Viega. Przygotowano
tu również wydzielone stanowisko monterskie,
gdzie uczestnicy szkoleń mogą sami wykonać
połączenia w technice zaprasowywania. W drugiej części Centrum znajduje się komfortowa
sala szkoleniowa przystosowana do prezentacji multimedialnych.
Niedawna aktualizacja ekspozycji objęła przede
wszystkim nowości zaprezentowane na ubiegłorocznych targach ISH.
Najważniejsza z nich to system podtynkowy nowej generacji Viega Prevista, charakteryzujący
się wyjątkowo prostym montażem oraz całkowicie nowa gama przycisków uruchamiających
Visign, zaprojektowanych przez renomowane
studio ARTEFAKT design. Innym ciekawym produktem jest Advantix Cleviva, stanowiący połączenie odpływu liniowego z odwodnieniem

punktowym. Uzupełnia on szeroką ofertę firmy Viega w zakresie techniki odprowadzania
wody z posadzki. Odpływ ten, podobnie jak
nowe przyciski otrzymał niedawno nagrodę iF
Design Award 2020, jedno z najbardziej presti-

żowych wyróżnień w dziedzinie wzornictwa.
W Centrum Szkoleniowym odbywają się regularne szkolenia dla instalatorów, przedstawicieli handlowych, dystrybutorów, architektów, projektantów, inspektorów nadzoru budowlanego. Zajęcia

podzielone są na część teoretyczną i praktyczną.
Osoby zainteresowane szkoleniami mogą kontaktować się z Emilią Tarką:
- tel. 22 33 191 08
- emilia.tarka@viega.pl
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AFRISO – ATMOSFERA WYCZEKIWANIA
– EURO 2021
AFRISO rozpoczyna piłkarską promocję. Dokonaj
zakupu 5 zaworów ATM i otrzymaj Top Replikę
Piłki z Mistrzostw Europy za 1 zł. Promocja
obowiązuje od 18 marca do 30 kwietnia 2020
roku lub do wyczerpania zapasów.
Regulamin promocji
Ulotka promocyjna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił 8 naborów wniosków
w trzech obszarach tematycznych ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 na ponad
580 mln złotych. Ponadto NFOŚiGW przeznaczył
500 mln złotych na współfinansowanie.
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, „Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej” oraz „Budowa i/lub modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych”
to projekty, na które można aktualnie składać
wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru
„Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”.
Celem głównym naborów ogłoszonych w tym
obszarze jest:
• poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, w których prowadzona
jest działalność oświatowo-wychowawcza poprzez wsparcie kompleksowych działań inwestycyjnych polegających na głębokiej termomodernizacji i podjętych w celu doprowadzenia
budynków szkolnych do standardu energetycz-

nego „pasywnego” lub „prawie zeroemisyjnego”;
• dla przedsiębiorców możliwość budowy nowych
źródeł i/lub modernizację istniejących źródeł
w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji.
• modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych w kierunku uzyskania przez nie statusu
efektywnego systemu ciepłowniczego oraz ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, przez wsparcie inwestycji polegających przede wszystkim na wymianie źródeł ciepła i likwidacji indywidualnych
nieefektywnych źródeł ciepła.
Kwota środków przeznaczona na aktualne ogłoszone 3 nabory w ramach obszaru „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”, to prawie 423 mln złotych.
Przewidzianymi formami dofinansowania są dotacje. Dodatkowo dla projektów w obszarze energii NFOŚiGW uruchomił program na współfinansowanie oferujący preferencyjne pożyczki ze
środków Funduszu. Finansowanie pożyczkowe
umożliwia pokrycie różnicy pomiędzy uzyskanym
grantem ze środków norweskich, a nawet 100%
kosztów kwalifikowanych projektu. Na ten cel
Fundusz przeznaczył 500 mln zł swoich środków.
Szczegóły naborów
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij
BDR THERMEA GROUP
rekl ama

NFOŚiGW ogłosił nabory w ramach
Funduszy Norweskich

03/20

Nowa wersja programu
Czyste Powietrze
Na przełomie marca i kwietnia zaczną obowiązywać zmiany w rządowym programie Czyste

EXCLUSIVE

Minister Klimatu Michał Kurtyka wręczył 6 marca 2020 r. Arturowi Lorkowskiemu nominację na
stanowisko zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Artur Lorkowski jest absolwentem Szkoły Głów-

Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij

Powietrze, przyjęte już przez zarząd (3 marca
uchwałą nr B/10/4/2020) i radę nadzorczą (6 marca uchwałą nr 29/20) Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Do czasu ogłoszenia naboru na nowych zasadach, wnioski o dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców oraz dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych należy
składać do właściwych wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zasadach przewidzianych w obowiązującej obecnie wersji programu Czyste Powietrze.
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Nowy wiceprezes zarządu NFOŚiGW

nej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
W latach 2018-2019 pełnił funkcję specjalnego
wysłannika ministra spraw zagranicznych do
spraw klimatu. W latach 2013-2017 był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu.
Od 2010 roku jest członkiem służby zagranicznej,
a do 2013 roku był zastępcą dyrektora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za
bezpieczeństwo energetyczne oraz zmiany klimatu. Wcześniej, od 2003 roku zastępca dyrektora
w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej odpowiedzialnym za polityki sektorowe, gdzie rozpoczął pracę w 2001 roku.
Artur Lorkowski od 2006 roku jest zaangażowany
w zagadnienia związane ze zmianami klimatu.
Doradzał prezydentowi COP24 podczas szczytu klimatycznego UNFCCC w Katowicach w 2018
roku oraz pracował na rzecz Szczytu Klimatycznego sekretarza generalnego ONZ w 2019 roku.
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Rekordowy rok dla fotowoltaiki
Rok 2019 był rekordowy pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Liczba prosumentów
wzrosła niemal trzykrotnie w porównaniu do
roku 2018.
Rynek fotowoltaiczny z roku na rok rozwija się
coraz szybciej. Energia promieniowania słonecznego (tzw. fotowoltaika) staje się coraz
bardziej popularnym odnawialnym źródłem
energii w naszym kraju – coraz większym zainteresowaniem wśród Polaków cieszą się panele fotowoltaiczne. Prosumenci, którzy zdecydowali się na takie instalacje wytwarzają
energię elektryczną na własne potrzeby, natomiast nadwyżka wyprodukowanej energii
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przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej. Fotowoltaika w Polsce w obszarze mikroinstalacji ma bardzo prosumencki, rozproszony
charakter, co wpływa korzystnie na transformację energetyczną. Ponadto panele fotowoltaiczne sprawdziły się jako technologia, która
daje możliwość znacznego obniżenia rachunków za energię elektryczną. Dodatkowo warto podkreślić, że jest to rozwiązanie przyjazne
dla środowiska.
Rosnąca świadomość ekologiczna Polaków oraz
korzyści finansowe, które wiążą się z inwestycją
w domową instalację fotowoltaiczną, przekładają się na duży wzrost zainteresowania takim
rozwiązaniem. Na koniec ubiegłego roku liczba prosumentów wyniosła ok. 149 tys. – wynika
z przygotowanego przez regulatora najnowsze-

go raportu zawierającego zbiorcze informacje
dotyczące energii elektrycznej wytworzonej
z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji
(w tym przez prosumentów) i wprowadzonej do
sieci dystrybucyjnej w 2019 r. (art. 6a ustawy OZE).
W 2018 r. prosumentów było prawie trzykrotnie
mniej (niewiele ponad 51 tys.).
Raport – energia elektryczna wytworzona z OZE
w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci w 2019 r.:
kliknij
Fotowoltaika to jeden z najszybciej rosnących
sektorów OZE w Polsce i na świecie. W Polsce rok
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2019 był zdecydowanie rekordowy pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych – w 2018 r. moc zainstalowana w źródłach PV wynosiła 344 MW,
a na koniec 2019 r. przekroczyła już 900 MW.
Największa część mikroinstalacji prosumenckich
została przyłączona do sieci PGE Dystrybucja
S.A., na drugim miejscu znalazł się Tauron Dystrybucja S.A. Trzecie miejsce przypadło Enerdze
– Operator S.A.
Źródło: Urząd Regulacji Energetyki
Pełna informacja: kliknij
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Targi INSTALACJE 2020 – nowa data
– 18-20 listopada
Z uwagi na sytuację związaną z zachorowaniami na koronawirusa w Polsce i na świecie, zarząd Grupy MTP zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Światowej Organizacji
Zdrowia oraz zalecanymi przez instytucje państwowe procedurami podjął decyzję o przełożeniu Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE na termin 18-20 listopada 2020 roku.
- Nie była to decyzja łatwa, gdyż od wielu miesięcy
wspólnie z naszymi partnerami ciężko pracowaliśmy na sukces tego wydarzenia. Jesteśmy jednak
przekonani, że nasz wspólny wysiłek nie pójdzie na
marne, a wręcz przeciwnie, dodatkowy czas jaki
dzieli nas od targów, wykorzystamy do stworzenia
jeszcze większej, ciekawszej i wartościowej biznesowo imprezy. Zachęcamy Państwa do wpisania
nowego terminu Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE do kalendarzy i spotkania z nami podczas jesiennej edycji tego najważniejszego spotkania branży.
W związku ze zmianą terminu targów informujemy, że zmianie ulega także data Konwencji Ryn-
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ku Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego organizowanej przez Polski Związek Pracodawców
Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji oraz Stowarzyszenia
Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.
Konwencja odbędzie się w dniu 17 listopada br. Ze
wszystkimi zarejestrowanymi osobami pozostajemy w kontakcie. – powiedział Konrad Fleśman,
dyrektor Grupy Produktów.
Produkty nagrodzone złotym medalem
targów instalacje 2020
ZŁOTY MEDAL MTP jest rozpoznawalną marką.
W konkursie doceniana jest innowacyjność, pomysłowość, nowoczesność. Do konkursu mogą
być zgłaszane produkty i usługi, które będą prezentowane na stoiskach targowych oraz wyróżniają się na rynku dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym czy użytkowym i mogą
być wzorem dla innych.
Wszystkie przyznane nagrody są równoważne.
- Immergas – system MAGIS COMBO urządzenie
łączące w jednym pompę ciepła z techniką kondensacyjną kotłów gazowych
- Robert Bosch – bezprzewodowy system sterowania ogrzewaniem i ciepłą wodą z aplikacją
mobilną EASYCONTROL
- Stiebel Eltron – wielofunkcyjna pompa ciepła
LWZ 8 CS Premium
- Termet – gazowy kocioł kondensacyjny ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS
-	Wolf-Technika Grzewcza – monoblokowa pompa ciepła powietrze/woda CHA-07/10
- Galmet – zbiornik kombinowany do pomp
ciepła Complete
- Galmet – niskotemperaturowa,
gruntowa pompa ciepła Maxima

Compact 7-12GT ze zbiornikiem c.w.u.
- AFRISO – grupa pompowa PRIMOTHERM 1802 VARIO DN 25 z zaworem mieszającym KVS
VARIO oraz pompą Grundfos UPM3 Hybrid lub
Wilo Para
- Ferro – kurki kulowe F-Comfort
- Leszczyńska Fabryka Pomp – pompa energooszczędna z wbudowanym modułem WIFI EPCO
25/40-70Z Smart
-	Wavin - kanalizacja niskoszumowa WAVIN AS+
-	Wavin – kształtka wavin Tigris M5
-	Wavin – ogrzewanie podłogowe Wavin i automatyka sterująca Sentio
- Pro-Vent – innowacyjny elektro-jonizacyjny filtr
antysmogowy CLEAN R
- Armatura Kraków – grzejnik aluminiowy G500F
z jonami srebra
- Grundfos Pompy – inteligentny system zarządzania siecią ciepłowniczą IGRID
- Heiztechnik – inwerterowa pompa ciepła Cala
Verde M20 z hydroboksem COMFORT II
- NEST/FLEXIT – zintegrowany system wentylacji
z odzyskiwaniem ciepła, ogrzewania powietrza
i c.w.u. w jednym – Econordic WH4
- Blaze Harmony – kocioł zgazowujący Blaze Praktik
- Kołton – pompa ciepła Airkompakt
- Ecoventeam/Prana Platinum – wewnątrz-ścienny prostoliniowy/strumieniowy/nawiewno-wywiewny system wentylacji mechanicznej z rekuperacją Prana Zero Smog
- RZT Technika Grzewcza – układ przyłączeniowy S-BOX
- TECH Sterowniki – sterownik cyrkulacji c.w.u.
- Pro-Service – wielogazowe, wielopunktowe stacjonarne systemy detekcji gazów do garaży zamkniętych i …nie tylko
- ARKA – zawór kulowy kątowy do podłączenia
kotłów wiszących jedno- i dwufunkcyjnych
Głosuj i wybierz najlepszy produkt na targach
INSTALACJE 2020
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Szwedzka Dotacja do pomp ciepła
NIBE do 10 000 zł
2 marca 2020 r. wystartowała nowa edycja
Szwedzkiej Dotacji do pomp ciepła NIBE, finansowanej przez NIBE AB oraz jej polską spółkę NIBE-BIAWAR. O dotację można się ubiegać
od 2 marca do 31 maja 2020 r. Wsparciem objętych zostało 200 sztuk powietrznych pomp
ciepła oraz 200 sztuk gruntowych pomp ciepła NIBE. Każdy kto chce ekologicznie ogrzać
swój dom może ubiegać się o dofinansowanie
o wysokości do 5000 zł na pompę ciepła NIBE,
do 6000 zł do pompy ciepła wraz z rekuperatorem NIBE ERS lub GV-HR, do 9000 zł na pompę ciepła z zestawem fotowoltaicznym NIBE
PV, a łącznie nawet do 10 000 zł dla pompy ciepła z rekuperatorem i zestawem fotowoltaicznym NIBE PV. Szwedzką Dotację można łączyć
z innymi formami pomocy publicznej, np. rządowym programem Czyste Powietrze lub Mój
Prąd. Aby uzyskać dotację należy zarejestrować
się na stronie www.szwedzkadotacja.pl. Im szybsza decyzja, tym większa szansa na uzyskanie
wsparcia i montaż ekologicznego i ekonomicznego systemu grzewczego NIBE.
Więcej informacji na www.szwedzkadotacja.pl
oraz www.nibe.pl
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Marka Bosch została uznana
za Lidera Jakości
Konsumencki Lider Jakości 2020 to ogólnopolski,
promocyjny program, w którym wyróżnienia oparte są w pełni na opinii konsumentów oraz ich zaufaniu do danej
marki. Bosch zajął w tym zestawieniu pierwsze miejsce
w kategorii „Urządzenia i systemy grzewcze”, otrzymując
tym samym złote godło Konsumencki Lider Jakości 2020.

Promocja Hydro-Tech
na gruntowe pompy ciepła
Promocja firmy Hydro-Tech pod hasłem NATURALNE CHŁODZENIE W UPALNE DNI! trwa od
1 marca do 31 maja 2020 r.
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Organizatorem programu jest Redakcja Strefy Gospodarki – ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą
Prawną. Wyróżnienie przyznawane jest na podstawie badania, w którym gromadzone są opinie
aktywnych konsumentów. W ramach badania
zbierana są nie tylko opinie, ale również wiedza
na temat jakości wybranych produktów i usług.
Dodatkowo badanie przynosi wiedzę o tym, dlaczego dane produkty wybierane są jako najlepsze. Każda kolejna edycja badania realizowana
jest na coraz większej próbie badawczej. Ogólna próba badania w roku 2020 to 16 705 osób.

W czasie trwania promocji obniżone zostają ceny
katalogowe gruntowych pomp WZS(V) i SWC(V)
z chłodzeniem pasywnym do poziomu cen standardowych modeli. W ofercie jest aż 18 modeli
i można zyskać do 10 000 zł netto.
Więcej szczegółów www.promocjepompy.pl

KOT – National Technical Assessment
dla produktów Lindab
Na początku marca br. Lindab otrzymał specjalne gratulacje od Instytutu Techniki Budowlanej za uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej
dla produktów Lindab w obszarze wyrobów do wentylacji i klimatyzacji. Flagowe i znane w całej Polsce produkty wentylacyjno-klimatyzacyjne Lindab: rury zwijane, tłoczone i segmentowe kształtki okrągłe
z uszczelką i bez uszczelki, przeszły testy oraz badania zalecone przez ITB
i parametry techniczne produktów zostały pozytywnie potwierdzone.
Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem
mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty
budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Wymagania są
wymienione w Art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. Krajowa Ocena Techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i znakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

Kierownik działu marketingu Wojciech Dworakowski przekazuje pamiątkowe gratulacje
Grzegorzowi Pieklikowi – kierownikowi ds. jakości, środowiska i BHP
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TOP REPLIKA PIŁKI
Z MISTRZOSTW EUROPY
ZOBACZ WIĘCEJ >>
Promocja trwa od 18.03.2020 do 30.04.2020 lub do wyczerpania zapasów.
Regulamin promocji dostępny na afriso.pl
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STIEBEL ELTRON –
praktyczna skrzynka
narzędziowa TOOLBOX
Wszystko w jednym miejscu, z intuicyjnym wyszukiwaniem
Szukasz profesjonalnego zestawu narzędzi, który zwiększy Twoje
możliwości i zagwarantuje lepszą produktywność na co dzień?
STIEBEL ELTRON opracował właśnie TOOLBOX – produkt dedykowany
dla partnerów, instalatorów, architektów i projektantów. TOOLBOX
to platforma internetowa z niezbędną wiedzą o produktach firmy,
opcjami projektowania, kalkulatorami, aplikacjami umożliwiającymi
kontrolę czy symulację pracy urządzeń i z wieloma innymi
praktycznymi użytecznościami. Wyprzedź swoją konkurencję
z branży o krok. Postaw na nowoczesne i przetestowane metody
na skuteczną aktywność zawodową.
Skrzynka doskonale wyposażona
Skrzynka narzędziowa STIEBEL ELTRON to jedno
z najbardziej pożądanych rozwiązań on-line na światowym rynku. Zapewnia dostępność niezbędnych
opcji z dowolnego miejsca na ziemi. Pracy nie trzeba ograniczać do korzystania z komputera. Można
pracować na dowolnym urządzeniu przenośnym
z systemem Android lub IOS i cieszyć się bogatym
spektrum dostępnych informacji i aplikacji.
Część informacji jest dostępna dla każdego bez
logowania, jak chociażby schematy hydrauliczne,

ale większość to aplikacje służące do projektowania, doboru czy kompletowania ofert i aby
z nich skorzystać, trzeba się zalogować. Skrzynka narzędziowa TOOLBOX to narzędzie skonstruowane w ten sposób, by uzyskać jak najszybszy dostęp do najważniejszych informacji
potrzebnych w danej chwili w pracy konkretnego specjalisty.
Wyszukiwanie jest bardzo intuicyjne np. po tematach: projektowanie, lista produktów, informacje czy usługi. Informacje są uporządkowane,
bardzo szybko docieramy do potrzebnej funkcji.

Co oferuje TOOLBOX?
Wyszukiwarka danych produktów
To narzędzie udostępnia wszystkie dokumenty związane z produktem w jednym
miejscu. Dzięki temu możesz tu znaleźć rysunki CAD, certyfikaty, schematy
elektryczne, broszury, obrazy, instrukcje.
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Wyszukiwarka schematów hydraulicznych i elektrycznych
To narzędzie online jest używane we wczesnych etapach procesu projektowania.
Dowiesz się, jak podłączyć każdy element systemu.

Zbiór formułek
Naprawdę przydatne
narzędzie, które zawiera
wszystkie wzory i formuły, których
używamy do projektowania systemów
ogrzewania i ciepłej wody. Konwertuje
również różne jednostki.

Lista produktów
W kilku krokach stworzysz
szybkie zestawienia z różnych
grup produktów STIEBEL ELTRON,
które możesz potem dodać
do swojej oferty.
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Dobór pomp ciepła
Narzędzie do określania wielkości pompy ciepła pozwala na wymiarowanie
całego systemu. Określa punkt trybu podwójnego, oblicza uzupełnienia
dla ciepłej wody i czasy blokowania przez zakład energetyczny oraz energię cieplną
i zapotrzebowanie na ciepłą wodę w budynku – i obecnie robi to dla ponad 20 krajów.
Otrzymane wyniki pokazują oczekiwane zapotrzebowanie na energię, koszty energii
i zalecane zastosowanie.

Na szczególną uwagę zasługuje cykliczność zmian wprowadzanych w życie w związku z użytkowanym programem. Wychodząc naprzeciw nawet najśmielszym oczekiwaniom zainteresowanych osób, STIEBEL ELTRON dynamicznie rozwija swoje możliwości
i wciąż zaskakuje szeroką gamą funkcji. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat
proponowanego produktu, nic prostszego. Eksperci do spraw praktycznych skrzynek
narzędziowych i intuicyjnych aplikacji na telefon, z przyjemnością odpowiedzą na szereg pytań i wątpliwości. Warto zaufać możliwościom gwarantowanym przez TOOLBOX.
Produkt już spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród klientów i ich sympatią.
Więcej na: www.stiebel-eltron.pl/toolbox/home/

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30
www.stiebel-eltron.pl

rekl ama
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Gruntowe pompy ciepła – niedoceniony potencjał…
…w ogrzewaniu, chłodzeniu i magazynowaniu ciepła

Fot. Vaillant

Ja k ub Koc z orows k i

Zgodnie z raportem rynkowym
Europejskiej Rady Energii
Geotermalnej do końca 2018 r.
w Europie zainstalowano
około 1,9 mln systemów
geotermii niskotemperaturowej
wytwarzających prawie
27 TWh energii cieplnej przy
zainstalowanej mocy 23 GW.
Na 1000 mieszkańców UE przypadają
średnio 4 gruntowe pompy ciepła.
Płytka geotermia ma potencjał,
który można wykorzystać
w celu dostarczenia do budynków
ciepła i/lub chłodu oraz do
sezonowego magazynowania
ciepła w sposób niezawodny
i nienaruszający równowagi
środowiskowej. Pomimo tego,
że technologia gruntowych pomp
ciepła znana jest od wielu lat,
wciąż w wielu regionach Europy nie
uwzględniono w pełni jej roli ani
w obowiązujących ramach
prawnych, ani w koncepcjach
regionalnego zarządzania energią.
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Polski rynek instalacji gruntowych pomp ciepła rozwija się od wielu lat bardzo dynamicznie. Najwyższą dynamikę można było zaobserwować w latach 2005-2011, kiedy to pompy
ciepła wchodziły na polski rynek. Były to wtedy głównie gruntowe pompy ciepła jako najbardziej efektywne i dopasowane w swojej pracy
rozwiązanie dla polskiego klimatu. W początkowych latach rozwoju segmentu gruntowych
pomp ciepła brakowało polskich standardów
do projektowania i wykonywania instalacji dolnych źródeł ciepła. Posiłkowano się opracowaniami zagranicznymi i ewentualnym doświadczeniem wykonawców zdobytym podczas robót
za granicą. Pierwszym opracowaniem, które

kompleksowo opisuje zagadnienie projektowania i wykonywania instalacji dolnych źródeł ciepła, były wytyczne PORT PC cz.1. z roku
2013. Ten brak wytycznych i niestety dość częste błędy wykonawcze ze strony mało doświadczonych firm wiertniczych spowodował stagnację rozwoju gruntowych pomp ciepła. Trwała
ona praktycznie do 2016 r., ale już od 2017 widać ponowne wzrosty w tym segmencie pomp
ciepła – głównie w instalacjach powyżej 20 kW.
Wg PORT PC sprzedaż gruntowych pomp ciepła o mocy grzewczej < 20 kW w 2018 r. w stosunku do 2017 r. jest na podobnym poziomie,
czyli około 4300 szt., z tą uwagą, że w 2018 r.
wzmocniła się tendencja do stosowania rewer-

MAKSIMUM KOMFORTU
MAXIMA COMPACT 7, 10, 12 kW

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

www.galmet.com.pl

Produkujemy w Polsce

PR
E

rekl ama
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1 Rozwój PC w Polsce do 2018 r.
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Maxima Compact to komfort ogrzewania domu i wody zamknięte w jednym
urządzeniu. Wysoka wydajność i darmowa energia odnawialna czynią tę
pompę ciepła unikalną. Gruntowa pompa ciepła połączona ze zbiornikiem
wody to rozwiązanie kompletne. Elementy instalacji wbudowane w urządzeniu
czynią ją prostą w montażu. Zdalna obsługa zapewnia wygodną kontrolę.
Maxima Compact to polecany sposób na „Dom bez rachunków”.

SZWEDZKA
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DOTACJA

Płytka, niskotemperaturowa energia geotermalna, to…
…czysta i efektywna alternatywa dla ogrzewania, chłodzenia i sezonowego
magazynowania ciepła!
✓ Jest ona dostępna wszędzie pod naszymi stopami i zmniejsza zależność od importu
energii.
✓ Jest to niezawodne źródło ogrzewania i chłodzenia. Niskotemperaturowa energia
geotermalna jest stabilna i jest w stanie zapewnić ciepło i chłód w dzień i w nocy,
niezależnie od warunków pogodowych.
✓ To samo urządzenie gruntowej pompy ciepła może zapewnić ogrzewanie i chłodzenie.
Nie ma potrzeby stosowania dużych i głośnych systemów klimatyzacji, aby utrzymać
komfortowy chłód w domu lub w biurze.
✓ Pomaga uniknąć szkodliwych emisji takich, jak smog czy gazy cieplarniane.
W przeciwieństwie do kotłów węglowych, olejowych i gazowych, nie występują
tutaj żadne emisje do atmosfery.
✓ Zmniejsza ciepło i hałas otoczenia. Należy zauważyć, że powietrzne pompy ciepła
i systemy klimatyzacyjne zwiększają poziom hałasu otoczenia.
✓ Gruntowe pompy ciepła nie są widoczne na zewnątrz i nie zajmują dużo miejsca
w pomieszczeniach budynków. Nadają się do zastosowań specjalnych takich,
jak np. budynki zabytkowe.
✓ Wspiera europejskie strategie klimatyczne i środowiskowe. Niskotemperaturowa energia
geotermalna ułatwia dekarbonizację Europy i redukcję emisji gazów cieplarnianych.
✓ Może ona wspierać nową generację lokalnych sieci grzewczych i chłodniczych,
wykorzystując górotwór jako sezonowy magazyn ciepła dla połączonych ze sobą
budynków.
✓ Nie jest wymagana żadna specjalna infrastruktura – tylko zwyczajne zasilanie
elektryczne. Niskotemperaturowa energia geotermalna charakteryzuje się długą
żywotnością instalacji nawet do 50 lat oraz samodzielnością energetyczną, szczególnie
w połączeniu z innymi źródłami odnawialnymi takimi jak fotowoltaika.
✓ Jest to przyszłościowa, integralna część „inteligentnych sieci” wspomagająca
łączenie różnych form OZE w odniesieniu do efektywnego ogrzewania i chłodzenia
oraz zdecentralizowanego zasilania energią.

10 000 ZŁ

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

WIEMY CO ZNACZY

PRAWDZIWIE
CZYSTE POWIETRZE

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

mach jednorodzinnych zostały wyparte w dużej mierze przez powietrzne pompy ciepła, które
po licznych udoskonaleniach technologicznych
i przy łatwiejszym procesie montażowym stały się
znaczącą alternatywą. Jednak wspomniany wyżej wzrost sprzedaży rewersyjnych gruntowych

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA
BEZ KOSZTÓW

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

rekl ama

syjnych pomp ciepła (z funkcją chłodzenia) i nastąpił ich 16% wzrost. Z kolei wstępne szacunki
dotyczące 2019 roku mówią o wzroście wszystkich (mocy < 20 kW i > 20 kW) gruntowych pomp
ciepła o 12% do poziomu 6000 szt. rocznie.
Prawdą jest, że gruntowe pompy ciepła w do-

do pomp ciepła NIBE do

Ekologiczne źródło
ciepła do Twojego
domu

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
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pomp ciepła to tendencja związana z bardzo
korzystną zaletą stosowania gruntowych pomp
ciepła do tzw. free coolingu, czyli przekazywania ciepła budynku do gruntu i tym samym do
jego chłodzenia. Gruntowe pompy ciepła jako
jedyne mogą pracować w trybie pasywnego
chłodzenia, czyli bez konieczności zużywania
energii elektrycznej do pracy sprężarki, co pozwala chłodzić budynki w bardzo ekonomiczny
sposób. Podnosi to również parametry cieplne
gruntu, czyli daje możliwość regeneracji gruntu, co przekłada się na poprawę efektywności
pracy PC (podnosi SCOP).

Co warte jest szczególnego podkreślenia to fakt, że z roku na rok gruntowe
pompy ciepła mocy > 20 kW odnotowują bardzo wysokie wzrosty sprzedaży
sięgające nawet 40% r/r. PORT PC szacuje, że duży potencjał rozwoju rynku
produkcji dla krajowych producentów
pomp ciepła stanowią właśnie gruntowe pompy ciepła o mocy powyżej 50
kW. Obecnie ok. 20% gruntowych pomp
ciepła o mocy powyżej 50 kW sprzedawanych w Polsce to pompy ciepła produkowane w naszym kraju. Przy wprowadzeniu powszechnych programów
wsparcia udział ten może wzrosnąć do
ponad 40%.

Warto mieć na uwadze fakt, że większość elementów systemu z pompą ciepła (ponad 80%
całej wartości) może być wykonana z elementów pochodzenia krajowego (około 50% elementów z samej pompy ciepła, dolne źródło,
wiercenia). Również w takim przypadku przychody pozostają w kraju.
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Wsparcie tego segmentu może spowodować
powstanie zakładów produkcyjnych pomp ciepła. Podobnie jak stało się to w przypadku producentów kolektorów słonecznych w Polsce.
Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt,
że gruntowe pompy ciepła instalowane w Polsce sięgają coraz częściej mocy grzewczych rzędu 400–500 kW. Dynamiczny rozwój gruntowych
pomp ciepła właśnie w kategorii > 20 kW ma olbrzymi wpływ na sumaryczne zainstalowane
moce grzewcze, co zwiększa ich ogólne oddziaływanie i udział w ogólnym rynku pomp ciepła.
Aktualnie nie dysponujemy analizą rynku pod
względem zainstalowanych mocy grzewczych
poszczególnych typów pomp ciepła (powietrznych, gruntowych). Wydaje się jednak pewne,
że rozpatrując udziały w rynku z perspektywy
zainstalowanych mocy grzewczych, gruntowe
pompy ciepła miałyby zdecydowanie wyższy
udział procentowy aniżeli przy obecnych statystykach bazujących jedynie na ilościach sprzedanych urządzeń.
Ogłoszone w połowie marca zmiany w programie Czyste Powietrze wydają się być bardzo
korzystne dla gruntowych pomp ciepła, które dzięki wysokiej klasie efektywności energetycznej na poziomie co najmniej A++, otrzymują
najwyższy poziom wsparcia wśród technologii
pompowych.

Maksymalna kwota dotacji w programie
Czyste Powietrze dla gruntowych pomp
ciepła będzie na poziomie 20 250 zł,
czyli tak +/- na poziomie kosztu wykonania 2 odwiertów dla domu jednorodzinnego. Mimo że program Czyste
Powietrze jest przewidziany już tylko
dla istniejących budynków, wydaje się,
że tak wysoki poziom dofinansowania
może skusić wielu inwestorów.
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2 Prognoza PORT PC dot. rozwoju rynku pomp ciepła typu solanka/woda w Polsce do 2030
– wariant optymistyczny

Pamiętajmy, że wiąże się to z odwiertami, na
które trzeba znaleźć miejsce w zagospodarowanej przestrzeni wokół domu, co czasami nie jest
łatwe. Jednak finalny koszt gruntowej pompy
ciepła (z dużo szerszym pakietem korzyści –
zob. ramka) dzięki dofinansowaniu może zbliżyć
się do kosztu powietrznej PC, co z pewnością
spowoduje znaczny wzrost zainteresowania
tą technologią.
Pozytywny trend w rozwoju gruntowych PC, ich
niewątpliwie wyższe parametry efektywności
pracy, zalety freecoolingu i w końcu zniesienie
po części bariery finansowej (program Czyste

Powietrze oraz ulga termomodernizacyjna) pozwala z dużym optymizmem spoglądać w dalszy,
bardziej dynamiczny rozwój w kolejnych latach.
Stworzony przez PORT PC scenariusz optymistyczny dla gruntowych pomp ciepła zakłada
wzrost sprzedaży z poziomu ok. 6200 szt. w 2019 r.
(co prawie stało się faktem) do poziomu nawet
35 000 szt. w 2030 r. Ambitnie, ale moim zdaniem
całkiem realnie. Już dziś pojawiają się na polskim
rynku przetargi na modernizację całych obszarów wiejskich z założeniem wymiany istniejącego źródła ciepła na gruntową pompę ciepła dla
np. 50-100 domostw.
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W ramach projektu Heat Roadmap Europe (HRE)
przeanalizowano scenariusze efektywnej dekarbonizacji rynku ogrzewania i chłodzenia w 14
państwach członkowskich UE do 2050 r., które obejmują 90% całkowitego końcowego zużycia energii w UE. Dzięki przeprojektowaniu
rynku ogrzewania i chłodzenia przy użyciu wyłącznie sprawdzonych i gotowych do wprowadzenia na rynek technologii, emisje CO2 można
by zmniejszyć o 86% lub 4340 mln ton w porównaniu z 1990 r., co byłoby kluczowym rozwiązaniem dla osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu na lata 2030 i 2050.
Scenariusz HRE 2050 uwzględnia dwie główne
technologie zapewniające ogrzewanie i chłodzenie w roku 2050: (1) wydajne systemy lokalnych
sieci ogrzewania i chłodzenia (zaspokajanie do
50% zapotrzebowania na energię) oraz (2) indywidualne pompy ciepła, w przypadku których
nie można zastosować systemów lokalnych sieci
ogrzewania i chłodzenia (udział wynoszący około 45%). Projekt Heat Roadmap Europe ujawnił
również, że nie będzie potrzeby dalszego zwiększania wykorzystania biomasy do ogrzewania,
ponieważ jej przyszłe zasoby powinny być zarezerwowane dla innych zastosowań, takich jak
produkcja biopaliw lub energii elektrycznej. Dla
przyszłego modelowego rynku ciepła będą potrzebne wysoce wydajne zastosowania, takie
jak gruntowe pompy ciepła, które pozwolą uniknąć dodatkowych inwestycji w moc elektryczną
przy obciążeniu szczytowym, a także w przesyłowe sieci energetyczne. W scenariuszu HRE 2050
zakłada próg dla współczynnika efektywności
systemów GPC w wysokości co najmniej 3,5.
Ponadto około 25% ciepła wyprodukowanego
w 2050 r. powinno pochodzić z odzyskanego
* Projekt GeoPlasma-CE: https://portal.geoplasma-ce.eu/

ciepła odpadowego z procesów chłodzenia pomieszczeń (2015 r.: 7.3%).
W obecnych warunkach bardzo prawdopodobne jest osiągnięcie wskaźników celów dla całego
rynku pomp ciepła na poziomie 420 TWh ciepła
wytworzonego w celu zbliżenia się do realizacji scenariusza HRE 2050. Obecna stopa wzrostu wynosząca około 12%, zdominowana przez
powietrzne pompy ciepła, znacznie przekracza
stopę wzrostu wymaganą do osiągnięcia wartości docelowej wynoszącą 10,4%. Należy więc
dołożyć większych starań, aby osiągnąć określony udział gruntowych pomp ciepła w dostawach
ciepła w 2030 r., co wymaga 7-krotnej ekspansji
rynku w porównaniu z rokiem 2018.

Bardzo ciekawe i warte przytoczenia
wnioski przedstawia zakończony w 2019 r.
projekt GeoPlasma-CE w zakresie promowania i wsparcia rozwoju płytkiej
geotermii. Można je przestudiować
na podstawie lektury Vademecum tutaj:
https://portal.geoplasma-ce.eu/

Płytka energia geotermalna może znacznie zwiększyć efektywność ogrzewania i chłodzenia budynków i dlatego doskonale wpisuje się w działania programu Unii Europejskiej „Czysta Energia
dla Wszystkich Europejczyków”. Wymagane zasoby energii cieplnej są tuż pod naszymi stopami, ale musimy je odblokować. Ponieważ kolejna
dekada ma kluczowe znaczenie dla transformacji sektora ciepłownictwa i chłodnictwa w Europie, należy już teraz wyznaczyć nowy kurs! Utrata
trzech lat na wzmocnienie rynku niskotemperaturowej energii geotermalnej może kosztować
od 20 do 60 TWh ciepła (nie-) wyprodukowanego w 2030 roku.

Posłuchaj o czystym powietrzu
NFOŚiGW właśnie uruchomił cykl bezpłatnych
audiobooków związanych z tematyką czystego
powietrza. W ogólnodostępnej aplikacji mobilnej
Audioteki można już posłuchać pierwszego audiobooka. Kolejne są w przygotowaniu.
– Korzystamy z nowych możliwości opowiadania
ludziom o klimacie, czystym powietrzu i skutkach
zdrowotnych trującego nas smogu – wyjaśnia Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny. – Mamy nadzieję, że będziemy inspiracją dla innych instytucji czy firm. Warto
docierać do ludzi na wszystkie możliwe sposoby. Interesuje nas efekt końcowy. Im więcej, częściej i głośniej będziemy mówić o ekologii, tym większa szansa
na zmianę codziennych nawyków, które mają realny wpływ na to, w jakim środowisku żyjemy.
Pod adresem www.ekobiblioteka.audioteka.pl
znajdują się informacje o projekcie. Natomiast
cztery audiobooki od NFOŚiGW zostaną darmowo udostępnione w aplikacji mobilnej Audioteki
(do pobrania w sklepach AppStore i Google Play).
Jedna z przygotowywanych książek w wersji audio
to „Uduszeni” Beth Gardiner. Znana amerykańska
dziennikarka podróżuje po świecie (była również
w Polsce), rozmawia z naukowcami i przedstawia
historie ludzi walczących o zdrowszą przyszłość…
Można już odsłuchać książkę Jakuba Chełmińskiego
pt. „SMOG. Diesle, kopciuchy, kominy, czyli dlaczego
w Polsce nie da się oddychać?”. Wydawnictwo odpowiada na takie pytania, jak m.in.: Co bardziej truje –
diesel czy benzyna? Czy wdychając zanieczyszczone
powietrze, będziemy żyć rok krócej? Dlaczego wiele maseczek antysmogowych jest nieskutecznych?
Następne audiobookowe odsłony przewidziano
w marcu i kwietniu br. Każda z książek będzie dostępna bezpłatnie przez trzy miesiące, a po tym
czasie wejdzie do płatnego katalogu Audioteki.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij
rekl ama

Potrzebne są ambitne, ale osiągalne
cele na rok 2030!*
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Gruntowe pompy
ciepła Vitocal w wielkiej
loterii Viessmann
Z początkiem lutego 2020 roku, wystartowała wielka loteria Viessmann.
Jest to zabawa organizowana dla klientów indywidualnych oraz instalatorów
Viessmann, która ma na celu promocję ekologicznych rozwiązań i urządzeń
marki Viessmann. Wśród wybranych urządzeń Viessmann, które biorą udział
w loterii znajdują się m.in. gruntowe pompy ciepła Vitocal 200-G, 222-G, 242-G.
Przejdź Sprawdź wszystkie produkty biorące udział w loterii
Vitocal 200-G
Pompa ciepła solanka/woda Vitocal 200-G pozyskuje odnawialne ciepło z gruntu. Typoszereg urządzeń o mocy do 17,2 kW dedykowanych do do-

mów jednorodzinnych. Efektywna sprężarka osiąga
temperaturę na zasilaniu do 60°C. Gruntowa pompa ciepła Vitocal 200-G zapewnia również wysoki komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej.
Pompa ciepła solanka/woda Vitocal 200-G ma

Wielka Loteria Viessmann
Im więcej zamontowanych urządzeń, tym większa szansa na wygraną. Instalatorzy, którzy nie są
jeszcze 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 wartości 5000 zł. Pierwsze losowanie już 11 marca. Pula nagród jest
wielka, a szanse na nagrodę ma każdy!
Szczegóły i regulamin loterii dostępny na stronie www.loteriaviessmann.pl. W loterii biorą
udział wszystkie urządzenia promocyjne zakupione od 01.02.2020 do 31.12.2020 r.
Jak to działa? To bardzo proste:
→ montujesz urządzenie → rejestrujesz numer seryjny → sprawdzasz, czy wygrałeś!
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Zajmując bardzo mało miejsca, kompakt ten nadaje się szczególnie do małych domów. W jej kompaktowej obudowie pomieszczono bowiem także
pompę obiegową solanki i trójdrożny zawór przełączający. Dla ułatwienia transportu i montażu
w ciasnych pomieszczeniach można w razie potrzeby odłączyć na hydraulicznych i elektrycznych złączach wtykowych nowy moduł obiegu chłodniczego i transportować go osobno. Dzięki elastycznej
koncepcji przyłączy pompę ciepła można szybko
dostosować do miejscowej sytuacji montażowej.
Szczególnie cicha – nadaje się do instalowania
także w bliskości pomieszczeń mieszkalnych.
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Obudowa kompaktu izoluje kompletnie przestrzeń modułu chłodniczego i hydrauliki od
otoczenia i wraz z trójwymiarowym systemem
wibroizolacji redukuje szumy pracy
do minimum. Przy
mocy akustycznej
zaledwie 46 dB(A)
(B0/W55) te kompakty z pompą ciepła należą do najcichszych urządzeń
w swojej kategorii.

Przejdź www.viessmann.pl/loteria

Vitocal 200-G

Vitocal 222-G/242-G

Vitocal 222-G

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345

rekl ama

zintegrowaną funkcję regulacji natural cooling
za pomocą dostępnego w ramach opcji modułu NC-Box. Dzięki temu w gorące letnie dni może
schładzać dom do przyjemnej temperatury.
Kompaktowe, ciche pompy ciepła zajmujące
mało miejsca – nadające się do instalowania także
w bliskości pomieszczeń mieszkalnych, charakteryzują się klasą efektywności energetycznej A++.

W kompaktowych pompach ciepła typu solanka/woda Vitocal 222-G/242-G zintegrowane są
już fabrycznie wszystkie elementy, niezbędne dla
ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu c.w.u. Model 242-G jest przystosowany do wykorzystywania ciepła z kolektorów słonecznych na potrzeby
podgrzewu ciepłwj wody użytkowej. Moce grzewcze 5,8 i 10,4 kW są odpowiednie do zastosowań
w domach jednorodzinnych. Temperatury zasilania do 65°C pozwalają na współpracę z grzejnikami. Pompa ciepła Vitocal 222-G/242-G jest
atrakcyjną cenowo alternatywą wobec kompaktów serii 300. Z obiegami chłodniczymi o stałej
mocy grzewczej (w trzech mocach) i regulowanym elektronicznie zaworem rozprężającym osiąga ona współczynnik COP (Coefficient of Performance) do 4,8 wg PN-EN 14511:2018 przy B0/W35.
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Wiemy jak być SMART – NIBE SERIA S
Serce inteligentnego domu
Żyjemy w świecie,
który ciągle ewoluuje,
a technologia, która nas
otacza, staje się coraz
bardziej zaawansowana
i coraz bardziej
zintegrowana z naszym
codziennym życiem…
i domem, którego sercem
jest współgrająca
z domownikami pompa
ciepła. W 2020 roku ofertę
marki NIBE wzbogaci
produkt najnowszej
generacji – innowacyjna
pompa ciepła NIBE S1255.
gramowania oraz dwie wbudowane anteny, dzięki czemu możliwe jest w pełni zdalne sterowanie
systemem z telefonu lub tabletu poprzez aplikację MyUplink, bez konieczności podłączenia do
Internetu. To wszystko pomaga w procesie planowania i instalacji pomp ciepła i wspiera poprawne działanie tych urządzeń podczas ich
eksploatacji. Możliwość sterowania głosowego,
bezprzewodowy odczyt wilgotności czy stężenia
dwutlenku węgla w pomieszczeniu to dodatkowe atuty tej innowacyjnej pompy ciepła.

NIBE S1255 to najbardziej zaawansowana technologicznie gruntowa pompa ciepła NIBE z modulowaną mocą grzewczą do 6, 12 lub 16 kW.
Model o mocy 6 kW jest dostępny w wersji

z wbudowanym modułem chłodzenia pasywnego NIBE S1255 PC.
Typoszereg NIBE S1255 wyposażony został w inwerterowo sterowaną sprężarkę i elektroniczne

NIBE-BIAWAR sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
tel. 85 662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl
www.nibe.pl

rekl ama

Inwerterowa gruntowa pompa ciepła NIBE S1255
PC to urządzenie, które wpisuje się w aktualny
trend digitalizacji, dzięki której możliwa jest interakcja z systemem energetycznym. Pompa ciepła może na przykład optymalizować współpracę
z fotowoltaiką, stacją meteorologiczną lub
względem bieżącej ceny energii elektrycznej
w systemach smart grid, stabilizując sieć elektroenergetyczną. Urządzenie zaprojektowane
w technologii SMART ma dotykowy wyświetlacz
z wbudowanym przewodnikiem możliwości pro-
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Aplikacja MyUplink

pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości.
Dzięki automatycznemu dostosowywaniu parametrów pracy do aktualnego zapotrzebowania na ciepło, pompa ciepła pracuje bez skoków
poboru energii, co powoduje niższe rachunki za
ogrzewanie i ciepłą wodę. Zastosowanie inwerterowych sprężarek pozwala również na skrócenie czasu rozruchu systemu, bezpieczny dobór
urządzenia, brak konieczności stosowania zbiornika buforowego, możliwość rozbudowy domu
w późniejszym czasie oraz cichą pracę.
Poziom ciśnienia akustycznego pompy ciepła
NIBE S1255-6 PC, waha się w granicach 21-28
dB(A) (wg EN 11203, przy B0/W35 w odl. 1 m), co
oznacza że pompa ciepła pracuje ciszej niż lodówka. Zastosowana technologia sprawiła, że
urządzenie osiąga najwyższą klasę energetyczną A+++ i bardzo wysoki średnioroczny współczynnik sprawności SCOP = 5,5!

• Dwie wersje aplikacji: dla użytkownika
i instalatora/serwisanta.
• Niezwykle przyjazny i intuicyjny
wyświetlacz z kolorowym panelem
dotykowym.
• Proste i klarowne komunikaty.
• Ethernet, Wi-Fi i łączność
bezprzewodowa inteligentnego domu.
• Zdalne sterowanie i diagnostyka przez
telefon.
• Podgląd aktualnej pracy pompy ciepła.
• Obsługa wielu języków.
• Ulepszony pulpit nawigacyjny.
• Automatyczny dostęp do funkcji Premium.
• Dostęp z poziomu menu do
zaawansowanych ustawień eksperckich.
• Dane firmy instalacyjnej bezpośrednio
w aplikacji.
• Bezprzewodowa aktualizacja
oprogramowania.
• Synchronizacja pracy pompy
z aktualnymi warunkami pogodowymi.
• Kreator uruchomienia pompy ciepła.
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PREMIERA POMPY CIEPŁA
MAXIMA COMPACT
Komfort w wersji maksymalnie kompaktowej
Gruntowe pompy ciepła
z serii Maxima są marką samą
w sobie. W ostatnich latach
zgarnęły liczne nagrody
branżowe przyznawane
najnowocześniejszym,
innowacyjnym i ekologicznym
urządzeniom grzewczym
w Polsce. Do długiej listy
zalet Maximy należy dopisać
kolejną – producent, polska
firma Galmet, przygotowała
trzy modele tej pompy ciepła
zintegrowane ze zbiornikiem ze
stali nierdzewnej. To niezwykle
skuteczne urządzenie będzie
nosiło nazwę Maxima Compact
i właśnie trafiło do sprzedaży.
Maxima Compact, wzbogacona o zintegrowany w jednej obudowie zbiornik do c.w.u., jest
urządzeniem minimalizującym koszty montażu, znacznie bardziej uniwersalnym. Wystarczy
wspomnieć o oszczędności miejsca w kotłowni,

uproszczonej instalacji oraz doskonałej estetyce takiego rozwiązania. Dobrze zabezpieczony
i ocieplony zbiornik umieszczony bezpośrednio nad pompą ciepła zmniejsza straty ciepła,
a układ jest niezawodny i bardziej funkcjonalny.
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Maxima dla sportowców z Ełku
MOS w Ełku – kuźnię polskich olimpijczyków ogrzewa gruntowa pompa ciepła Galmet. To kolejny, nowoczesny obiekt referencyjny zasilany pompą ciepła Maxima. MOS w Ełku prowadzi zajęcia
w czterech sekcjach: żeglarskiej, wioślarskiej, lekkoatletycznej oraz pływackiej. Może pochwalić się
tysiącami wychowanków, którzy zdobyli setki medali na imprezach krajowych oraz międzynarodowych. Jest wśród nich sześciu olimpijczyków.
Inwestycja w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym obejmowała kompletną modernizację obiektu zbudowanego w 1983 r. i zrealizowana została w ramach projektu unijnego „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas” (program Polska-Litwa
na lata 2014-2020). Przebudowa kosztowała ponad 4 mln złotych. 85% tej kwoty pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a reszta z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków powiatu.
Ważnym elementem infrastruktury nowoczesnego dwukondygnacyjnego budynku ośrodka jest innowacyjny system grzewczy Galmet z gruntową pompą ciepła Maxima 42GT, buforem c.o. i zbiornikiem c.w.u. Układ zapewnia kompleksowe ogrzewanie oraz zaopatrzenie w c.w.u. pomieszczeń,
w których trenują i odpoczywają młodzi sportowcy.
Gruntowa pompa ciepła do c.o. i c.w.u. Maxima o mocy 42 kW wyposażona jest w niezawodną sprężarkę typu scroll z EVI i pozwala na osiągnięcie temperatury 65°C zasilania obiegu grzewczego. Wydajność i ekonomiczną pracę pompy Maxima potwierdza klasa energetyczna A++ oraz wysokie COP 4,67 (B0W35). Intuicyjny sterownik pompy ciepła (z funkcją termostatu) pozwala na zdalne zarządzanie pracą urządzenia, w tym ustawienie harmonogramu pracy zarówno pompy ciepła, jak i pompy cyrkulacyjnej. Maxima wyposażona jest
w funkcję łagodnego rozruchu sprężarki Soft-Start, która zapewnia wydłużoną żywotność urządzenia i ciche uruchamianie.
Seria wysokotemperaturowych modeli Maximy, obejmująca jednostki o mocy 20, 28, 34 i 42 kW, przeznaczona jest dla klientów, którzy potrzebują
bardzo wydajnego, ekologicznego i niezwykle taniego w eksploatacji źródła ciepła do większych budynków lub obiektów przemysłowych, magazynowych czy usługowych. Dla właścicieli mniejszych budynków mieszkalnych przewidziane są urządzenia o mocy 7, 10, 12 i 16 kW.

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w standardowych budynkach jednorodzinnych.
Nowe pompy ciepła z rodziny Maxima mają wysokie COP do 4,5 (B0W35), wyposażone są w niezawodne i trwałe sprężarki spiralne. System pogodowy adaptuje parametry pracy pompy do
warunków atmosferycznych, a wielofunkcyjny
sterownik umożliwia ustawienie harmonogramu

pracy zarówno pompy ciepła, jak i pompy cyrkulacyjnej. Maksymalna temperatura zasilania
obiegu grzewczego Maximy Compact to 60°C.
Nie zabrakło również, poprawiającego wydajność, elektronicznego zaworu rozprężnego. Maxima Compact osiąga najwyższe klasy efektywności energetycznej (ErP): A+++ dla modeli 10, 12
GT i A++ dla modelu 7 GT.

Krajowe Centrum Doradztwa
Techniki Grzewczej
tel. 77 403 45 60
e-mail: pompyciepla@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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Synteza pompy ciepła solanka-woda ze zbiornikiem zapewnia maksymalny komfort i stałą wysoką efektywność przez cały rok.
Cały system może być zarządzany przez panel
dotykowy umieszczony bezpośrednio na urządzeniu bądź w innym dowolnym pomieszczeniu,
poprzez stronę www lub najwygodniej za pomocą komputera czy smartfona.
Nowa pompa ciepła wyróżnia się nowoczesnym

wyglądem, a jej regularny kształt ułatwia montaż
w niewielkich pomieszczeniach. Zbiornik zabudowany w urządzeniu wykonany jest z trwałej stali
nierdzewnej 316L i ma pojemność nominalną równą 170 l. Jest to więc rozwiązanie optymalne dla
4-5-osobowej rodziny. Do podgrzewania c.w.u. służy bardzo duża wężownica spiralna o powierzchni
3,6 m2. Zdecydowanie przyspiesza to ogrzewanie
wody użytkowej i zapewnia większą wydajność.
Produkowana przez Galmet gruntowa pompa
ciepła Maxima Compact występuje w trzech
wersjach - 7, 10 i 12 GT o mocy od 7,25 do 12,5 kW.
Pozwala to na zabezpieczenie centralnego
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Nowoczesna pompa
ciepła Buderus
Logatherm WSW196i
Nowoczesność – to słowo najlepiej
opisujące pompę ciepła Buderus
Logatherm WSW196i. Unikalny
wygląd, wpisujący się w najnowsze
trendy projektowania wnętrz
nadaje urządzeniu obudowa
wykonana ze wzmocnionego
szkła – Titanium Glass. Pompa
jest dostępna w dwóch kolorach:
białym i czarnym, co sprawia, że
urządzenie ładnie komponuje się
ze stylistyką każdego wnętrza.
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Logatherm WSW196i to gruntowa pompa ciepła, która czerpie darmowe ciepło z ziemi za pomocą kolektora gruntowego i przekazuje je do
wody podgrzewającej centralne ogrzewanie oraz
do ciepłej wody użytkowej. Maksymalna temperatura, jaką można uzyskać wynosi aż 63°C, ale
trzeba pamiętać, że im niższa temperatura zasilania instalacji grzewczej, tym efektywność pompy ciepła rośnie.
Efektywna
Według Duńskiego Królewskiego Instytutu Badawczego jest to najbardziej efektywna pompa
ciepła o najwyższym współczynniku sezonowej
efektywności grzewczej SCOP. Skąd się to bierze?
Pompa ciepła to przede wszystkim nowoczesny
obieg chłodniczy składający się ze sprężarki Mitsubishi sterowanej inwerterowo, dwóch elektronicznych zaworów rozprężanych, wymiennika ciepła o asymetrycznej konstrukcji oraz czujników
ciśnienia i temperatury, które pozwalają na precyzyjną kontrolę obiegu. Cały obieg umieszczony jest w kasecie dźwiękochłonnej, która odpowiednio wytłumia pracę urządzenia. Dodatkowo,
jeśli pojawia się konieczność konserwacji, można całą kasetę wyjąć z urządzenia. Pompa ciepła
Logatherm WSW196i dostosowuje moc grzewczą
do zapotrzebowania cieplnego budynku. Moduluje ją w zakresie od 3 do 12 kW.
Kompaktowa
Oferowana jest w wersji tzn. kompaktowej. Oznacza to, że w obudowie oprócz pompy ciepła, zabudowany jest również zasobnik ciepłej wody
użytkowej wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. W ten sposób nie jest wymagane
stosowanie anody ochronnej, a zatem nie ma
konieczności okresowej konserwacji zasobnika.

Obudowa wykonana ze wzmocnionego szkła – Titanium Glass

Pompa ciepła jest oferowana w wersji z zasobnikiem 190-litrowym lub w wersji 185 litrów z dodatkową wężownicą grzewczą, pozwalającą na
podłączenie również innego źródła ciepła. Wymiary pompy ciepła to: 60 cm (szerokość) x 66
cm (głębokość) x 180 cm (wysokość). Pozwalają
one na znalezienie dogodnego miejsca na ustawienie urządzenia. Króćce podłączeniowe znajdują się u góry. Dzięki czemu można ustawić tylną
ścianę obudowy pompy bezpośrednio przy ścianie pomieszczenia, co wpływa na oszczędność
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Bez bufora
Pompę ciepła można zainstalować bez zasobnika
buforowego, który jest często stosowany w pompach ciepła bez modulowanej mocy grzewczej,
zachowując odpowiednie warunki montażowe.
Brak bufora to oczywiście oszczędności finansowe oraz oszczędność powierzchni w miejscu
montażu urządzenia.
Sterowanie

Pompa Buderus Logatherm WSW196i dostępna jest w dwóch kolorach: białym i czarnym

miejsca, w którym montowana jest pompa ciepła.
W standardowym wyposażeniu pompy ciepła
znajdują się energooszczędne pompy obiegowe. Każda z nich jest sterowana indywidualnie,
aby zapewnić optymalny przepływ oraz różnicę
temperatury między zasilaniem a powrotem wymienników ciepła. Wpływa to także na podwyższenie efektywności pracy urządzenia.
W pompie wbudowany jest również dogrzewacz
elektryczny o stopniowanej mocy, który można

wykorzystać na przykład w przypadku dezynfekcji termicznej wody użytkowej. Oprócz tego
w wyposażeniu są filtry. Jeden z nich montowany po stronie centralnego ogrzewania ma specjalny element magnetyczny, który wychwytuje
drobiny rdzy w instalacji lub cząsteczek magnetycznych. Zabezpiecza to pompę obiegową, wymiennik ciepła oraz przewody hydrauliczne, ponieważ właśnie w tych miejscach gromadzą się
najczęściej zanieczyszczenia.

Wbudowany regulator HMC300 steruje pompą
ciepła, bazując na krzywej pogodowej, dzięki której pompa ciepła dostosowuje temperaturę zasilania instalacji grzewczej do bieżącej temperatury zewnętrznej. Podstawowe funkcje to regulacja
jednego obiegu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, ale przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów można sterować, aż czterema obiegami grzewczymi, basenem lub instalacją solarną.
Wychodząc naprzeciw coraz większej mobilności
użytkowników i coraz większego znaczenia komunikacji przez internet, pompy ciepła Logatherm
WLW196i AR zostały standardowo wyposażone
w moduł komunikacyjny. Podłączając urządzenie do sieci internetowej, można się komunikować z urządzeniem za pomocą bezpłatnej aplikacji MyDevice, dostępnej na system Android lub
iOS. Pozwala ona na kontrolowanie temperatury

Systemy grzewcze
przyszłości.
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pracy pompy ciepła, regulację i programowanie
temperatury na każdym obiegu grzewczym, regulację temperatury ciepłej wody oraz otrzymywanie informacji o wystąpieniu usterki. Wszystkie funkcje pozwalają zdalnie sterować pompą
ciepła z domu bez podchodzenia do urządzenia lub będąc poza domem, zapewniając wygodę użytkownikowi.
Oprócz nowoczesnego produktu marka Buderus
oferuje swoim klientom możliwość rozszerzenia
gwarancji do 5 lat oraz bezpłatne uruchomienie.

System kontroli dolnego
źródła
Jedną z ciekawszych funkcji, jaka została
zastosowana w pompie ciepła Logatherm
WSW196i jest BMC (Brine Management Circuit), czyli system kontroli dolnego źródła.
Dzięki temu, pompa kontroluje poziom
temperatury „solanki”. Jeśli poziom ten
jest zbyt niski, urządzenie obniża chwilowo moc grzewczą, aby dolne źródło mogło się „odbudować”. Ta funkcja może być
szczególnie przydatna, gdy dolne źródło
nie jest odpowiednio zwymiarowane do zapotrzebowania. Taka sytuacja może mieć
miejsce, gdy mamy do czynienia z wymianą starszej pompy ciepła na nową.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

rekl ama
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4 powody, dla których warto wybrać pompę ciepła

Fot. De Dietrich

Ekologiczne systemy grzewcze
to świetna alternatywa dla
tradycyjnych rozwiązań, która
cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Popularność
urządzeń wykorzystujących
OZE wynika przede wszystkim
z tańszej eksploatacji i większej
troski o środowisko naturalne.
Przedstawiamy 4 powody, dla
których warto wybrać akurat
pompę ciepła.
Ekonomiczne rozwiązanie
Planując remont zakładający zwiększenie energooszczędności budynku poprzez zmianę sposobu ogrzewania, dobrym rozwiązaniem będzie
zastosowanie powietrznej pompy ciepła, której
konstrukcja daje możliwość współpracy z istniejącymi już źródłami ciepła. Jej zaletą jest szybki
i łatwy montaż oraz smukła budowa urządzenia.
Tego typu system pozwoli ograniczyć wysokość
rachunków oraz zagwarantuje domownikom wysoki komfort użytkowania. Korzystając z odnawialnych źródeł energii otrzymujemy niedrogie
ogrzewanie, a także możemy skorzystać z programów wspierających rozwój OZE w Polsce. Poza
wydatkiem na zakup pompy ciepła nie ponosi się
niemal żadnych dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją tych urządzeń grzewczych

– płaci się jedynie za zasilanie urządzenia prądem. Pozostałym paliwem napędzającym ich
pracę jest powietrze. Sama pompa ciepła obniża koszty ogrzewania – w stosunku do spalania
gazu lub oleju opałowego o ponad 50%.
Z myślą o ekologii
Decydując się na budowę nowego domu, warto
wziąć pod uwagę wiele kryteriów, m.in. przepisy,
mające na celu zmniejszenie kosztów eksploata-

cyjnych oraz ograniczenie wpływu na środowisko naturalne systemów grzewczych. Nie dziwi,
więc rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Dobrym rozwiązaniem dla domów
starszego typu jest powietrzna pompa ciepła.
Może być ona instalowana w dowolnej lokalizacji,
w każdym typie zabudowy oraz w budynkach,
w których już istnieje system grzewczy. Nie wymaga też ingerencji w otoczenie. Technologia spalania paliw kopalnych w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz systemy oczyszczania spalin

powodują, że spaliny wydobywające się z tych zakładów w czasie produkcji energii elektrycznej,
zużywanej przez pompę ciepła są o wiele mniej
szkodliwe, niż zanieczyszczenia emitowane z kominów domów jednorodzinnych.

03/20

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 iad

Fot. De Dietrich

zimą, jak i latem w każdym typie zabudowy.
To zupełna nowość, gdyż jednostki zewnętrzna i wewnętrzna połączone są ze sobą instalacją hydrauliczną, do montażu nie wymagają
uprawnień F-gazowych. To kompaktowe urządzenie, dzięki możliwości podłączenia podgrzewacza zapewnia stały dostęp do ciepłej wody
oraz jest dopasowane do programu PROSUMENT i Czyste Powietrze.
Prosta obsługa

Komfortowe użytkowanie
Dzięki temu, że pompa ciepła nie wymaga
specjalistycznej kotłowni, system gwarantuje
oszczędność miejsca i dowolną aranżację pomieszczenia technicznego. Takim urządzeniem,
które spełnia te standardy jest pompa ciepła
typu powietrze/woda Alezio M czy Alezio M V200
od marki De Dietrich. Prosta obsługa i energooszczędna formuła gwarantuje 100% satysfakcji. Nowa formuła Alezio M sprawdzi się zarówno

Nowoczesne urządzenia grzewcze, takie jak
pompy ciepła odpowiednio dobrane do powierzchni i charakterystyki obiektu są praktycznie bezobsługowe, co przekłada się na wygodę
użytkowania. Powietrzna pompa ciepła Strateo
marki De Dietrich pracuje w sposób dyskretny
i bardzo wydajny. Zapewnia odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach oraz dzięki zintegrowanemu podgrzewaczowi c.w.u. dba o stały
dostęp do ciepłej wody. Urządzenie jest niezwykle proste w obsłudze, a sterowanie sprowadza
się jedynie do ustawienia żądanej temperatury
w pomieszczeniach za pomocą dedykowanych
regulatorów pokojowych. Z poziomu konsoli sterowniczej urządzenia De Dietrich możliwe jest
ustalenie harmonogramów pracy pompy ciepła.
System można też zaprogramować za pomocą
dodatkowego modułu De Dietrich oraz dedykowanej aplikacji w smartfonie. Powszechnie
wykorzystywane do celów grzewczych pompy
ciepła mogą także latem z powodzeniem efektywnie chłodzić pomieszczenia lub ogrzewać
wodę w basenie.

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław
infolinia 801 080 881
biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
rekl ama
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Vesta – pierwsza pompa
ciepła firmy SAS
Wkrótce na rynku urządzeń grzewczych pojawi się nowość
firmy SAS – monoblokowa pompa ciepła Vesta pracująca
w systemie powietrze-woda.

Na rynku urządzeń grzewczych obserwuje się
niesłabnący wzrost zainteresowania pompami
ciepła. Jak podaje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła liczba sprzedanych
pomp ciepła typu powietrze/woda w I półroczu 2019 w stosunku do I półrocza 2018 wzrosła

dwukrotnie. Można być niemal pewnym, że ten
trend zostanie utrzymany. Pompa ciepła to bowiem idealne rozwiązanie dla osób poszukujących ekologicznego i komfortowego w użytkowaniu źródła ciepła, które będzie dodatkowo
ekonomiczne w eksploatacji.

03/20
PROPAN – czynnik przyszłości
Wkrótce na rynku urządzeń grzewczych pojawi się nowość firmy SAS – pompa ciepła Vesta
pracująca w systemie powietrze-woda. Konstrukcja pompy typu monoblok wraz z wykorzystaniem naturalnego czynnika chłodzącego R290 niepodlegającego ustawie SZWO (tzw.
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F-gazy) wpływa bezpośrednio na łatwy montaż urządzenia. Propan to czynnik przyszłości.
Stosowany jest m.in. w lodówkach, a z biegiem
czasu będzie prawdopodobnie jedynym czynnikiem dopuszczonym dla pomp ciepła. Jest
bezpieczny oraz ma niski współczynnik GWP
wynoszący zaledwie 3. GWP to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego, im jest niższy,

tym czynnik ma mniejszy wpływ na tworzenie
efektu cieplarnianego. Dla porównania – inny
czynnik często stosowany w pompach ciepła
– R410 ma GWP = 2088!
Pompa wykorzystująca propan to też znaczne
ułatwienie dla instalatora – niewymagane są
uprawnienia w zakresie F-gazów, zarówno do
montażu, jak i serwisowania urządzenia.
najwyższa wydajność
w swojej klasie
pomp ciepła
Kolejny parametr, który warto przeanalizować to COP.
Współczynnik COP określa
wydajność pompy ciepła,
czyli stosunek chwilowej
mocy grzewczej do mocy
chwilowej kompresora/elektronicznych komponentów
pompy ciepła. Vesta charakteryzuje się wysokim współczynnikiem COP = 4,25 dla
A2W35 przy mocy grzewczej równej 12,8 kW, a konstrukcja parownika dostosowana jest ściśle do polskich
warunków klimatycznych.
Porównując COP pomp ciepła, zawsze należy sprawdzić, dla jakich wartości A
(temperatura powietrza zewnętrznego) oraz W (temperatura zasilania) jest on podawany. Tylko porównanie
dla tych samych parametrów pozwala wywnioskować, które urządzenie jest
bardziej efektywne.
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system CTI – Complete To Install
Vesta wyposażona jest w cichobieżny wentylator z tzw. efektem sowich piór gwarantujący
wydajną pracę. Modulowana praca wentylatora zapewnia możliwość regulacji wydajności
w okresie letnim (przygotowanie c.w.u.). Łatwą
obsługę pompy zapewni intuicyjny panel sterowania pełniący jednocześnie funkcję regulatora pokojowego.
Strategią marki jest systemowe podejście do wyzwań oraz oczekiwań instalatorów i inwestorów,
zarówno w aspekcie ekologiczności i energooszczędności, jak i kompleksowości oferowanych rozwiązań. Dlatego pompa ciepła sprzedawana jest
w systemie CTI (Complete To Install). Oznacza to,
że marka SAS oddaje użytkownikom urządzenie
w pełni kompletne, wyposażone w podzespoły
gotowe do montażu, co daje także oszczędności
dla inwestora poprzez zakup jednego skonfigurowanego do pracy zestawu.
Vesta z dofinansowaniem w programie
Czyste Powietrze
Koszt pompy ciepła z pozoru może wydawać
się duży, ale trzeba pamiętać, że w jej dalszej
eksploatacji nie potrzeba opału, ani miejsca na
jego składowanie. Nie jest potrzebna również
kotłownia, dzięki czemu zyskujemy cenne dodatkowe metry kwadratowe w domu. Co istotne, Vesta ma wysoką klasę efektywności energetycznej A ++ i tym samym spełnia wymagania
znowelizowanej wersji programu Czyste Powietrze, kwalifikując się aż na 45-procentowe dofinansowanie.
Wybierając Vestę zarówno instalatorzy, jak i inwestorzy mogą liczyć na fachowe doradztwo oraz
wsparcie producenta z 40-letnim doświadczeniem w branży urządzeń grzewczych.

03/20
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Pompa ciepła aroTHERM plus – rozwiązanie z przyszłością
Wyznaczanie nowych standardów na rynku urządzeń grzewczych to
w Vaillant wieloletnia tradycja. Postanowiliśmy wykorzystać swą
wiedzę do ochrony klimatu, wprowadzając naturalny czynnik
chłodniczy R290 w pompach ciepła. Ma on niewątpliwe zalety
w porównaniu z innymi czynnikami: około 75% mniejszą objętość
w obiegu, niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) oraz
przynosi wiele korzyści klientom dzięki wysokiej temperaturze
w obiegu (75°C), co jest szczególnie korzystne w projektach modernizacji
instalacji. Nowa pompa aroTHERM plus to jedno z pierwszych naszych
urządzeń z zastosowaniem R290. W przyszłości będzie ich więcej.
w obiegu sięgającej 75°C pompę aroTHERM plus
można eksploatować w instalacji z grzejnikami, np. w trybie monowalentnym z temperaturą grzania 65°C przy temperaturze na zewnątrz
dochodzącej do -10°C. Dlatego system ten jest
idealnym wyborem dla domów jednorodzinnych
w każdej strefie klimatycznej.
aroTHERM plus ze stacją hydrauliczną, zasobnikiem uniSTOR plus i sterownikiem systemowym multiMATIC

Vaillant wprowadził nową pompę ciepła powietrze-woda aroTHERM plus. W pompach ciepła
aroTHERM Monoblok i aroTHERM Split Vaillant
używał czynnika chłodniczego R410a, natomiast
nowa pompa ciepła szóstej generacji jest napełniona naturalnym czynnikiem chłodniczym R290.
R290 to czynnik chłodniczy kategorii A3 (według
DIN EN 378). R290 ma właściwości podobne do
czynnika chłodniczego R600A kategorii A3 (izobutan), także szeroko stosowanego przez pro-

ducentów artykułów gospodarstwa domowego i odpowiedzialne firmy logistyczne.
Czynniki chłodnicze R290 i R600A są używane
od lat w dostępnych w handlu lodówkach, osuszaczach, przenośnych klimatyzatorach i suszarkach bębnowych.
Główny atut: parametry
Pompy ciepła mają parametry podobne do instalacji na paliwa kopalne. Dzięki temperaturze

Co oznacza wprowadzenie R290?

Wyższa efektywność energetyczna
Współczynnik COP (A7/W35) sięgający 5,4 sprawia,
że pompa aroTHERM plus jest wyjątkowo efektywna energetycznie. System pozwala uzyskać
oszczędność energii przekraczającą 10% (zależy to oczywiście od różnych czynników, takich, jak: lokalne ceny energii,
nik
y czyn
n
l
a
r
u
t
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GWP 3

R290 w pompach ciepła to szereg niewątpliwych korzyści:
• poprawa współczynnika sprawności COP do 5,4 – zmniejsza koszty eksploatacji,
• wyższa temperatura w obiegu, sięgająca 75°C w trybie pompy ciepła, idealna
do modernizacji,
• wyższy komfort dostępu do ciepłej wody i ochrona przed bakteriami Legionelli nawet bez
grzałki wspomagającej, dzięki szerokiemu zakresowi temperatury roboczej od -25 do 46°C,
• niski GWP wynoszący 3 – wyjątkowo ekologiczny i bezpieczny – nie jest objęty rozporządzeniem w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych,
• stabilne koszty serwisu przez cały okres eksploatacji.
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Jednostka wewnętrzna uniTOWER plus jest wielkości lodówki i pozostawia cenną, wolną powierzchnię w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowana.
Instalacja w jeden dzień
Instalacja pompy aroTHERM plus i uniTOWER
plus jest szybka. Dzięki koncepcji instalacji dzielonej „split mounting” dwie osoby mogą zamontować jednostkę zewnętrzną i zdejmowaną wieżę hydrauliczną w wybranych miejscach niemal
błyskawicznie. Montaż i uruchomienie systemu
może następnie przeprowadzić jeden instalator.
Instalacja pompy aroTHERM nie wymaga uprawnień do prac z czynnikami chłodniczymi.
Pompę aroTHERM plus można montować na podłodze, ścianie lub dachu. Do każdej opcji montażu udostępniany jest odpowiedni osprzęt.
aroTHERM plus

poprzedni model, nastawienie instalacji, zużycie, miejsce montażu, temperatura na zewnątrz)
w porównaniu z podobnymi pompami ciepła
powietrze-woda. Pompę aroTHERM plus można także łączyć z ogniwami fotowoltaicznymi
i włączać do inteligentnych sieci elektroenergetycznych (SG ready).
Niska emisja hałasu
Niski poziom hałasu wynoszący zaledwie 28 dB(A)
w trybie nocnym w odległości 3 m pozwala bez
problemów zainstalować urządzenie zgodnie
z przepisami o emisji hałasu. Jest zatem idealne
do montażu na gęsto zabudowanych osiedlach
mieszkaniowych.

Zintegrowane chłodzenie aktywne
Chłodzenie aktywne to standardowa funkcja,
która może być uruchomiona po odpowiednim
skonfigurowaniu systemu. Osiągnięta czy osiągalna oszczędność energii jest zależna od różnych czynników, takich jak lokalne ceny energii,
poprzedni model, nastawienie instalacji, zużycie, miejsce montażu, temperatura na zewnątrz
– może zatem się zmieniać.

Minimalna potrzebna powierzchnia
Niewielka jednostka zewnętrzna aroTHERM plus
może być połączona z wieżą hydrauliczną uniTOWER plus lub stacją hydrauliczną montowaną na
ścianie. Dzięki wysokiej temperaturze w obiegu
wspomagające ogrzewanie elektryczne nie jest
niezbędne, aby chronić przed bakteriami Legionelli. Ponadto w trybie pompy ciepła można uzyskać temperaturę w zasobniku sięgającą 70°C.
Przy pojemności 190 litrów uniTOWER plus zapewnia dostateczną ilość ciepłej wody dla pięcioosobowej rodziny.

Pompa aroTHERM plus
– korzyści dla instalatora
• Szybka instalacja w jeden dzień bez uprawnień
na czynniki chłodnicze.
• Niska emisja hałasu: 28 dB(A) w odległości 3 m,
dzięki systemowi Sound Safe.
• Wysoka sprawność: COP (A7/W35) sięgający 5,4.
• Do 25% więcej ciepłej wody po połączeniu
z uniTOWER plus w porównaniu z aroTHERM Split
• Elastyczność zastosowań: w nowo budowanych
domach, projektach modernizacji, dzięki
temperaturze w obiegu sięgającej 75°C.

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

rekl ama

uniTOWER plus

Wybór pojemności zasobnika
W przypadku wyższego zapotrzebowania na ciepłą wodę można połączyć pompę aroTHERM plus
ze stacją hydrauliczną VWL MEH 97 montowaną na ścianie i z wybranym zasobnikiem c.w.u.
do pomp ciepła. Dzięki wysokiej temperaturze
w obiegu możliwe jest uzyskanie wyższej ilości dostępnej ciepłej wody przy tej samej wielkości zasobnika. W trakcie eksploatacji pompa ciepła zapewnia także ochronę przed bakteriami Legionelli.
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Pompy ciepła HEWALEX
PCCO SPLIT i PCCO MONO
Ze zdalnym systemem automatycznej diagnostyki
Typoszereg pomp ciepła PCCO firmy Hewalex
zyskał w 2020 roku kilka istotnych modyfikacji. Chcąc zwiększyć świadomość ekologiczną
w Polsce, firma Hewalex zdecydowała się na rozszerzenie swojej oferty o nowy typoszereg PCCO
MONO, a więc urządzeń typu monoblok.
Nowy typoszereg, szersze zakres mocy i możliwości zastosowania
W obecnej ofercie znajdują się 4 modele pomp
ciepła PCCO SPLIT, o mocy nominalnej 6, 10, 13
oraz 20 kW oraz 3 modele nowego typoszeregu
PCCO MONO o mocy nominalnej 10, 13 oraz 20 kW.
Wszystkie pompy są typu średniotemperaturowego, a więc pozwalają uzyskiwać na zasilaniu temperaturę do 55oC (przy 0oC i 45oC przy -20oC), a ich
praca jest możliwa do temperatury zewnętrznej
-25oC. Umożliwia to zastosowanie ich jako samodzielnego źródła ciepła lub we współpracy z innym w tzw. układzie hybrydowym. Każda z pomp
może być wyposażona we wbudowany podgrzewacz elektryczny o mocy 3 lub 6 kW.

jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Powoduje to
jednak istotny wzrost kosztów inwestycji (dodatkowy wymiennik ciepła, pompa obiegowa, glikol),
a przede wszystkim eksploatacji (wyższe zużycie energii elektrycznej, obniżenie efektywności).
Całkowicie odmienną koncepcję wprowadza sprzedawany w zestawie z pompą
ciepła PCCO MONO Moduł Zabezpieczający PZ HX. Pozwala on na pracę bezpośrednio na wodzie. Instalator nie ponosi
żadnego ryzyka związanego z zamrożeniem urządzenia, producent bowiem
deklaruje, że przez 48 godzin przy temperaturze zewnętrznej -20oC skraplacz
pompy ciepła będzie zabezpieczony. Dopiero gdy przerwa w zasilaniu będzie
dłuższa, to obowiązkiem użytkownika
będzie opróżnienie urządzenia z wody.

Klasy efektywności energetycznej pomp ciepła PCCO są
w większości na poziomie A++, a nawet najwyższym A+++
jak w przypadku PCCO SPLIT 6kW (35oC). Na życzenie możliwy
jest wybór koloru jednostki zewnętrznej z palety RAL

PCCO MONO

STANDARD:

Układ na wodzie
+ Moduł Zabezpieczający
PZ HX

układ z wymiennikiem
pośrednim, dodatkową
pompą obiegową i glikolem

Woda

Pompy ciepła PCCO mogą pracować do -25oC, objęte
są 5-letnią gwarancją bez wymagania okresowych
przeglądów dzięki systemowi zdalnego nadzoru
i diagnostyki EKONTROL

NOWOŚĆ 2020. Innowacyjna ochrona przed
zamarzaniem dla pomp ciepła PCCO MONO
Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania
pomp ciepła typu monoblok jest ich zabezpieczenie przed zamarzaniem. Dla większości urządzeń
standardem jest stosowanie dodatkowego obiegu
z czynnikiem niezamarzającym (glikol) pomiędzy
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Glikol
Woda

 Wymiennik pośredni wymaga do 5K wyższej temperatury zasilania od wymaganej
= spadek COP do -20% = wzrost kosztów ogrzewania do +20%
 Glikol ma niższe ciepło właściwe i pojemność cieplną oraz większą gęstość
= wzrost kosztów ze względu na większy przepływ wody w pompy skraplaczu
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Moduł PZ HX nie jest typowym systemem UPS,
przez co nieużywany stale akumulator (zawarty
w zestawie razem z pompą ciepła) nie rozładuje się
w krótkim czasie. Nad poprawnością pracy czuwa algorytm opracowany od podstaw przez dział
techniczny i konstrukcyjny firmy Hewalex. Jego
elementem jest program testowy (dzienny/miesięczny), który sprawdza czy akumulator ma odpowiednią pojemność, czy układ elektryczny jest
poprawnie podłączony, czy zapewniony jest wymagany przepływ wody grzewczej. W razie niepokojących objawów, użytkownik otrzyma wcześniejszą informację SMS/email o konieczności
sprawdzenia i ewentualnej wymiany akumulatora.
Aplikacja EKONTROL w wersji mobilnej zawiera
podstawowe potrzebne użytkownikowi opcje,
a w wersji na komputer stacjonarny rozszerzone
dane przydatne dla fachowców

EKONTROL DIAGNOSTYKA 24/7/365
– nowy wymiar opieki technicznej
nad użytkownikiem pompy ciepła
Pompy ciepła PCCO w ostatnich latach oferowano

EKONTROL DIAGNOSTYKA
Bezcenna pewność,
że wszystko jest porządku

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

System EKONTROL DIAGNOSTYKA decyduje o tym kiedy należy dokonać przeglądu pompy ciepła
i w razie potrzeby umówić wizytę serwisową

każdorazowo z systemem zdalnego nadzoru
EKONTROL. Stanowi to warunek utrzymania
5-letniej gwarancji. Prawdziwą wartość system
monitoringu prezentuje jednak w swojej nowej
odsłonie EKONTROL DIAGNOSTYKA. Powstał on
na bazie wieloletnich doświadczeń w prowadzeniu zdalnego nadzoru kilkuset pomp ciepła. Podstawą działania jest stale prowadzona analiza
54 danych pracy pompy ciepła.
Są to w szczególności informacje z czujników temperatury, ciśnienia i przepływu. Dane podlegają
analizie i służą sporządzaniu automatycznych
raportów udostępnianych zarówno użytkownikowi, jak i firmie serwisowej. Dzięki temu zyskuje
się pewność, że urządzenie pracuje w optymalnych zakresach. Jeśli nie, to stawiana jest diagnoza potencjalnego niedomagania wraz z zaleceniem dla dalszego postępowania.
Szczególną przydatność system EKONTROL DIAGNOSTYKA wykazuje jednak we wczesnym wykrywaniu niedomagań, które mogą z czasem doprowadzić do unieruchomienia pompy ciepła.
Klasycznym przykładem może być niewłaściwa ilość czynnika chłodniczego – za mała w wyniku powstania nieszczelności lub za duża przy
nieodpowiednim napełnianiu, czy uzupełnianiu.
W praktyce system EKONTROL DIAGNOSTYKA
jest w stanie wykryć już niewielki ubytek czynnika kilka czy kilkanaście dni wcześniej od momentu zadziałania presostatu. Można więc wcześniej wezwać serwis i uniknąć unieruchomienia
pompy ciepła oraz poniesienia kosztów uzupełniania układu większą ilością czynnika.
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Diagnostyka pozwala wykryć także takie nieprawidłowości, jak: obecność powietrza w obiegu
chłodniczym, zanieczyszczenie parownika, czy
filtra wody grzewczej. Znając objawy, można też
łatwiej znaleźć wady fizyczne układu takie jak np.
przewężenia rur czynnika przy ich nieprawidłowym gięciu. System EKONTROL pozwala ograniczyć do minimum niezbędne przeglądy okresowe, a także te wynikające z ustawy f-gazowej.
Jego przydatność będzie mógł docenić nie tylko użytkownik, ale także instalator i serwisant.

Obejrzyj  Film z montażu pompy ciepła
PCCO SPLIT 13kW

Przejdź Szczegółowe informacje
o pompach ciepła PCCO

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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Systemy wentylacyjne Lindab
Warto zainwestować w system o podniesionej klasie szczelności
Na polskim rynku standardem jest wciąż wykorzystanie bezuszczelkowych
systemów wentylacyjnych, w których uszczelnienie wykonywane jest ręcznie
podczas montażu. Takie rozwiązania pozwalają wprawdzie ograniczyć
koszt zakupu kształtek i osprzętu o około 25% w stosunku do elementów
z fabrycznie montowanymi uszczelkami, jednak nieszczelne połączenia
będą mieć negatywny wpływ na wiele parametrów użytkowych budynku
oraz koszty eksploatacji związane ze zużyciem energii.
Normy PN-EN-12237 i PN-EN-1507 dot. szczelności kanałów nie podają jednoznacznie, do jakich
typów instalacji należy stosować konkretne klasy
szczelności. Zalecają jedynie, aby przeciek powietrza nie przekraczał 2% całkowitego przepływu
powietrza przez działający system, co odpowiada klasie B. Wybór optymalnej klasy szczelności

DUCT-MC
Identification number 17.11.002

dla danego projektu należy więc do projektanta
układu wentylacyjnego.
Istnieje wiele wymiernych korzyści wynikających
z zastosowania systemów o podniesionej klasie
szczelności. Najważniejszym z nich jest bezpośredni wpływ szczelnego systemu wentylacyjnego na efektywność energetyczną budynku.

Systemy wentylacyjne Lindab z certyfikatem
Eurovent i 10-letnią gwarancją

W 2018 roku systemy wentylacyjne Lindab jako pierwsze na
świecie zostały objęte prestiżowym certyfikatem Eurovent potwierdzającym zgodność procesów, maszyn, surowców, przyrządów pomiarowych i produktów ze stan10 l
dardami norm europejskich.
gwa
a
ran t
cji!
Eurovent certyfikuje aż 36 różnych kategorii produktowych. Na centralach wentylacyjnych i klimatyzatorach logo Eurovent jest już na polskim rynku standardem, zaś
w przypadku stalowych systemów wentylacyjnych Lindab jako pierwszy spełnił wymagania audytorów. Certyfikat Eurovent to nie tylko prestiż – dokument ma wysoką
wartość dla osób zaangażowanych w inwestycję: gwarancja wymiarów i szczelności pozwala projektantowi uwzględnić w projektach mniejsze tolerancje i zapewnić, że każdy element
będzie idealnie pasował do założeń, wyeliminowane też zostają problemy na placu budowy.
Warto zaznaczyć, iż Lindab jako pierwsza firma na polskim rynku zaoferowała już w 2017 r.
bezpłatną 10-letnią gwarancję na wszystkie okrągłe systemy wentylacyjne Lindab.
Stal
ow
y

em
st
sy

wentylacy
jny

Bardziej szczelne systemy mogą pracować przy
niższym ciśnieniu, a co za tym idzie mniejszym
poborze energii przez wentylatory.
Szczelność jest kluczowym czynnikiem w instalacjach wykorzystujących urządzenia grzewcze
lub chłodzące, nieszczelności bowiem są miejscami, gdzie występują straty ciepła, które później muszą być kompensowane zwiększonym
poborem prądu. Szacuje się, że różnice w poborze energii pomiędzy klasami A i D w układach,
które korzystają z rekuperacji i klimatyzacji dochodzą nawet do 30%. Kolejnym czynnikiem jest
czystość transportowanego powietrza. Nieszczelności mogą być drogą, którą kurz i zanieczyszczenia dostają się do systemu wentylacyjnego.
Nieszczelne układy są także trudne w zbalansowaniu i generują dodatkowy hałas.

Dodatkowo, w świetle dużej wagi przywiązywanej do ochrony środowiska, inwestycja w system
o podniesionej klasie szczelności zapewni zgodność z normami, nawet w przypadku ewentualnych zaostrzeń przepisów w przyszłości.
Podejmij decyzję w oparciu o fakty
– badania Lindab
Na zlecenie Lindab ośrodek badawczy TÜV przeprowadził eksperyment porównujący charakterystykę 4 najbardziej popularnych rozwiązań,
opartych na identycznym układzie, zbudowanych
z wykorzystaniem różnych technik montażowych.
W eksperymencie wykorzystano: kanały okrągłe
Lindab uszczelniane taśmą łączone blachowkrętami; kanały okrągłe Lindab uszczelniane silikonem,
łączone blachowkrętami; kanały okrągłe Lindab

Systemy wentylacyjne LINDAB
Lindab jest producentem najwyższej jakości rozwiązań wentylacyjnych.
W szwedzkich i czeskich zakładach produkowane są kompleksowe
systemy wentylacyjne, Safe Click oraz elementy systemu ICS. W Lindab Polska w siedzibie głównej w Wieruchowie k. Warszawy produkowane są natomiast produkty wchodzące w skład kompletnego systemu wentylacyjnego o przekroju okrągłym – marka Centrum Klima.
Lindab Safe to grupa produktów, w skład której wchodzą kanały
okrągłe, kształtki, trójniki itd. System oparty jest na fabrycznie instalowanej, podwójnej uszczelce EPDM, która ułatwia i przyspiesza
montaż systemu. Dzięki uszczelce system osiąga klasę szczelności D.
Produkty z tej grupy znajdują zastosowanie w wentylacji przemysłowej, komfortowej oraz mieszkaniowej.
Lindab Safe Click to innowacyjny, łatwy i szybki montaż kanałów
i kształtek za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki specjalnie ukształtowanym elementom wystarczy tylko wcisnąć oba produkty, aż do usłyszenia charakterystycznego „kliku”. Tak połączone elementy są trwałe,
bezpieczne i co najważniejsze z najwyższą klasą szczelności D. Lindab
Safe Click to mniej otworów od wkrętów i brak ostrych zakończeń, wyższa szczelność, łatwiejszy i szybszy montaż, lepsza ergonomia i prostsza instalacja w trudno dostępnych miejscach.
System Lindab Safe Click obejmuje szeroki zakres kanałów oraz kształtek o przekroju okrągłym.
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z fabrycznie montowanymi uszczelkami łączone za pomocą blachowkrętów; Lindab Safe Click
– połączenie bez konieczności stosowania blachowkrętów ani dodatkowego uszczelnienia.
Wyniki pomiarów szczelności jednoznacznie wykazują, że systemy uszczelkowe jako jedyne są
w stanie osiągnąć klasę szczelności D. Nieszczelność w badanej instalacji dla systemów uszczelkowych Lindab nie przekroczyła wartości 0,8 l/s
przy ciśnieniu 400 Pa. W systemach uszczelnianych ręcznie podczas montażu nieszczelność była
prawie 10 razy większa zarówno przy ciśnieniu
dodatnim, jak i ujemnym. Różnice są jeszcze bardziej widoczne w teście przy ciśnieniu podniesionym do 1000 Pa. Systemy uszczelkowe Lindab
osiągnęły wyniki o ponad połowę lepsze od wartości granicznych podanych w normie. W przypadku testów przy podciśnieniu 750 Pa – wyniki
systemów uszczelkowych Lindab były ponad trzykrotnie lepsze od wartości krańcowych podanych
w normach. Jednoznacznie dowodzi to, że systemy Lindab gwarantują najwyższą szczelność znacznie przekraczającą wymagania regulacji prawnych.
Znacznie krótszy czas montażu i niższe
ryzyko błędów
Wyniki testów wskazują na jeszcze jedną istotną przewagę systemów uszczelkowych nad tradycyjnymi rozwiązaniami. Dwóch instalatorów
spędziło jedynie 4 godziny i 25 minut, montując
system uszczelkowy Lindab. Dla kanałów okrągłych łączonych śrubami i uszczelnianych taśmą
okres ten wydłużył się o 38%. Wniosek z badania
jest bardzo prosty: krótszy czas montażu oznacza mniejsze koszty inwestycji.

Wartości graniczne
Klasa

Nieszczelność
w l/s

Klasa
A

Klasa
B

Klasa C

Klasa
D

1000 Pa+

l/s

l/s

l/s

l/s

Przewody
okrągłe Lindab
uszczelnianie taśmą

B

14,33

83,9

27,9

9,3

3,1

Przewody okrągłe
Lindab uszczelnianie
silikonem

B

9,66

83,9

27,9

9,3

3,1

Przewody
okrągłe Lindab
z uszczelkami

D

1,47

83,9

27,9

9,3

3,1

Lindab Safe Click

D

1,31

83,9

27,9

9,3

3,1

Wyniki pomiarów szczelności w teście przy ciśnieniu 1000 Pa.
Zobacz wszystkie wyniki testów

Warto też zauważyć, że dokładność połączeń
w systemach uszczelkowych jest bardziej powtarzalna, mniej uzależniona od jakości pracy
instalatora i mniej podatna na błędy niż ma to
miejsce w przypadku systemów montowanych
na placu budowy. Nie występuje też ryzyko nałożenia zbyt małej ilości substancji uszczelniającej lub uszkodzenia taśmy. Co ważne gumowe
uszczelki są dużo bardziej trwałe i gwarantują
utrzymanie właściwości przez wiele lat.
Wykorzystując w projekcie systemy Lindab z fabrycznie montowanymi uszczelkami, uzyskuje się
najlepszy możliwy system wentylacyjny, który zagwarantuje najwyższą dostępną na rynku szczelność i jakość, a także zgodność z normami na wiele
lat. Przełoży się to na wzrost efektywności energetycznej, niższe koszty utrzymania, zwiększenie
komfortu klimatu wewnętrznego i zmniejszenie
negatywnego wpływu budynku na środowisko.

Lindab Sp. z o.o.
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 250 50 50, e-mail: kontakt@lindab.com
www.lindab-polska.pl
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Odstawienie
kotła stałopalnego
po sezonie grzewczym
O wyłączaniu i konserwacji
M a rcin F oi t

Fot. SAS

Wyłączając kocioł z eksploatacji po sezonie grzewczym,
należy pamiętać o kilku czynnościach gwarantujących jego poprawne
działanie w kolejnym sezonie grzewczym. Wykonanie konserwacji kotła,
do której należą proste czynności, zmniejszy ryzyko awarii urządzenia
oraz zwiększy trwałość kotła i jego podzespołów.

Do fundamentalnych czynności należy zaliczyć
wentylowanie wymiennika kotła. Po wyłączeniu
kotła dokładnie należy oczyścić wewnętrzne powierzchnie korpusu kotła, szczególnie jeżeli paliwo zawiera siarkę, czyli gdy podczas pracy kotła
stosowany jest węgiel lub ekogroszek. Wentylowanie kotła poprzez otwarcie wszystkich możliwych drzwiczek oraz wyczystek kotła zapobiega
gromadzeniu się wilgoci wewnątrz urządzenia,
która podczas styczności z siarką działa szkodliwie. Dla skutecznej wentylacji zapewnić należy dopływ świeżego powietrza oraz drożność
rury dymowej, czyli łącznika spalinowego między kotłem a kominem. Podczas wentylowania
kotła należy usunąć wszystkie dodatkowe elementy jak zawirowywacze (turbulizatory) oraz
łatwo demontowalne płyty ceramiczne. Zmniejszy to opory przepływu powietrza wentylującego
kocioł. W kotłowniach, które charakteryzują się
bardzo dużą wilgotnością nie zaleca się wentylowania kotła. Wtedy najlepiej, gdyby kocioł był
eksploatowany przez cały rok, również w okresie letnim np. co najmniej sporadycznie uruchamiany do podgrzewu wody użytkowej.
Kolejną ważną czynnością jest usunięcie paliwa
ze zbiornika kotła oraz podajnika paliwa. W przypadku groszku węglowego zniszczeniu wskutek
działania siarki ulegać będą wszystkie elementy mające styczność z węglem: w tym zasobnik,
podajnik ślimakowy oraz rura podajnika ślimakowego. W przypadku pelet z powodu wilgotnego
powietrza, granulki mogą ulec rozkładowi, staną się miękkie, a więc i niepożądane do systemów podawania paliwa zarówno w kotłach retortowych, jak i peletowych.
W celu ograniczenia przepływu wody kotłowej
wskutek różnicy temperatury między wodą podgrzewaną naturalnie przez pomieszczenie na poziomie mieszkalnym a wychładzaną w piwnicy,
zaleca się zakręcenie zaworów odcinających.
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Wolny przepływ wywołany różnicą temperatury powoduje skraplanie wilgoci na wewnętrznych elementach kotła. Należy jednak pamiętać
o ponownym odkręceniu zaworów odcinających
przed uruchomieniem kotła. Dobrym zwyczajem
jest zastosowanie oznaczenia zaworów, aby wyeliminować prawdopodobieństwo uruchomienia kotła przy zamkniętych zaworach.
Wszystkie elementy ruchome jak zawiasy czy
trzpienie podajników paliwa dobrze jest odpowiednio oczyścić oraz zakonserwować smarem.
Z pewnością pozwoli to uniknąć zapiekania się
tych elementów w przyszłości.
Konserwacja korpusu kotła
Czystość wewnętrznych elementów korpusu kotła ma duży wpływ na sprawność kotła. Powstałe, podczas spalania, na wymienniku ciepła osady
lub pyły zmniejszają wymianę ciepła od gorących
spalin do wody kotłowej. Słabsza wymiana ciepła
spowodowana zanieczyszczonym od wewnątrz
korpusem kotła wpływa bezpośrednio na wzrost
temperatury spalin, a więc i na straty kominowe.
Dlatego do codziennej eksploatacji kotła zaleca
się stały lub okresowy pomiar temperatury spalin będący wskaźnikiem, kiedy należy czyścić wymiennik kotła, tzn. kiedy jego sprawność znacząco jest niższa, a zużycie opału wyższe. Dostępne
są różne termometry spalin, analogowe oraz czujniki temperatury spalin – termopary – współpracujące z regulatorami kotła. Najtańsze analogowe
termometry o zakresie pomiaru 50-350oC można kupić w cenie nawet od 35 zł. Termometr spalin zaoszczędzi również pracę osób, które czyszczą wymiennik ciepła nawet wtedy, gdy nie ma
takiej potrzeby. Czasami bowiem mimo widocznego gołym okiem zabrudzenia wymiennika ciepła temperatura spalin wylotowych jest zaledwie
nieznacznie wyższa w stosunku do temperatury
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w czasie pracy kotła przy całkowicie czystych wewnętrznych powierzchniach wymiennika.
Przed czyszczeniem wymiennika ciepła należy
usunąć wszystkie elementy dodatkowe, jak zawirowywacze, łatwo usuwalne płyty ceramiczne
itp. Po wyłączeniu kotła po sezonie grzewczym
wymiennik ciepła należy wentylować.
W celu ograniczenia nieszczelności kotła, którymi mogłoby przedostawać się fałszywe powietrze pogarszające spalanie na palenisku należy
stale kontrolować uszczelki wyczystek oraz jakość sznura uszczelniającego drzwiczki kotła.
Konserwacja układu podawania paliwa
Układ podawania paliwa to urządzenia transportujące paliwo z zasobnika paliwa do palnika automatycznego. Układ podający kotłów retortowych lub
rynnowych stanowi rura podajnika paliwa z umieszczonym wewnątrz podajnikiem ślimakowym

Smarowanie trzpienia ślimaka podajnika w kotle
retortowym/rynnowym
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napędzanym motoreduktorem – silnikiem z przekładnią. Układ podający w kotłach peletowych stanowi podajnik ślimakowy z zasobnika paliwa oraz
często dodatkowo krótki podajnik ślimakowy zainstalowany wewnątrz palnika. W takim przypadku układ podający ma dwa osobne napędy, zwykle o małym poborze mocy np. 15 W podajnika
zasobnika i 6-10 W podajnika palnika.
W przypadku kotłów peletowych układy podające nie wymagają szczególnej uwagi. Jedyna sytuacja awaryjna tego zespołu, która może mieć
miejsce to awaria samego silnika lub przerwa
na połączeniu ślimaka podajnika z napędem,
co dzieje się bardzo rzadko (ślimak spada z trzpienia silnika). W przypadku kotłów z palnikiem retortowym lub rynnowym wskazane jest również
smarowanie trzpienia ślimaka, który jest zainstalowany w tulei mocującej silnika podajnika. Coroczne smarowanie z pewnością wyeliminuje
problemy z wyjęciem ślimaka z silnika podajnika
np. z powodu zakleszczenia się trzpienia ślimaka.
Konserwacja układu podawania paliwa jest ważna w kotłach z palnikiem retortowym lub rynnowym opalanym groszkiem węglowym, ponieważ
po kilku sezonach grzewczych nastąpi moment,
w którym wymianie będzie podlegał podajnik ślimakowy (ślimak). Może okazać się, że ślimak trzeba będzie wybijać lub wyciskać pneumatycznie
z motoreduktora, co wiąże się z ryzykiem uszkodzenia dość kosztownej przekładni motoreduktora. Korozja ślimaka nie ma miejsca w sytuacji
stosowania paliw o małej zawartości siarki, jak
np. pelet. Co prawda w składzie biomasy zawarty jest chlor, jednak jego ilość jest na tyle mała,
że proces korozyjny w zasadzie jest do pominięcia. Przy spalaniu jednak paliw zasiarczonych jak
węgiel, groszek węglowy korodowanie ślimaka
przyspiesza duża wilgotność paliwa.
Dodatkowo min. co 3 lata zalecana jest wymiana
kondensatora każdego motoreduktora napędza-

jącego ślimak. Rozróżnia się kondensatory rozruchowe oraz pracy. W kotłach z reguły występują kondensatory rozruchowe, odpowiedzialne za
wprawienie podajnika ślimakowego w ruch. Jeżeli
jego pojemność jest zbyt niska silnik elektryczny
nie jest w stanie wprowadzić w ruch podajnika.
Pojemność najczęściej stosowanych kondensatorów to 7-12 μF dla kotłów retortowych i rynnowych oraz ok. 2 μF dla podajników peletowych.
Zużyty kondensator powoduje problemy z pracą
silnika, co czasem może być sygnalizowane buczeniem silnika, w innych przypadkach po prostu małą mocą silnika.
W kotłach z palnikiem retortowym lub rynnowym
zaleca się wymianę zawleczki zabezpieczającej silnik przed przegrzaniem, najlepiej przed każdym
kolejnym sezonem grzewczym. Wielosezonowe
stosowanie zawleczek zmniejsza jej wytrzymałość spowodowaną zmęczeniem eksploatacyjnym, a więc tym samym zwiększa ryzyko jej zerwania i wystąpienia awarii. Zawleczkę często
stanowi śruba M5 o twardości 8.8. Poza tym należy dbać o szczelność wyczystek układu podającego, głównie w kotłach retortowych i rynnowych, w których wyczystka usytuowana jest na
rurze podajnika ślimakowego. Nieszczelność wyczystki może powodować cofanie się żaru w stronę zasobnika lub wydymanie spalin do wewnątrz
kotłowni. Wyczystki uszczelniane są specjalnymi
uszczelkami lub elastycznym silikonem o temperaturze pracy do 320oC (najczęściej koloru czerwonego). Z tych samych względów powinna być
zachowana także szczelność połączenia między
motoreduktorem a rurą podajnika ślimakowego.
Konserwacja palnika retortowego
oraz rynnowego
Palnik retortowy to kolano retorty wraz z rusztem, na którym następuje spalanie paliwa oraz
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mieszacz powietrza o dowolnym kształcie, w którym to kolano jest zainstalowane. Palnik rynnowy zaś to palenisko wraz z komorą powietrzną
(mieszaczem), którą doprowadzane jest powietrze do spalania. W obu przypadkach duże znaczenie dla eksploatacji ma czystość mieszacza,
wewnątrz którego może gromadzić się popiół, pył
węglowy lub drobne granulki węgla lub peletu.
Nieczystości w palniku retortowym mogą gromadzić się wewnątrz mieszacza poprzez otwory przeciwdymowe usytuowane od góry na kolanie retorty. Dodatkowo popiół oraz paliwo może
dostawać się do mieszacza dyszami lub otworami, którymi doprowadzane jest powietrze do
spalania – dotyczy zarówno palnika retortowego,
jak i rynnowego. Mieszacz w zależności od konstrukcji palnika należy czyścić co 3-12 miesięcy.
Dla prawidłowego spalania należy zapewnić
szczelność rusztu retorty względem mieszacza
palnika retortowego oraz szczelność paleniska
palnika rynnowego względem mieszacza powietrza tego palnika. Szczelność rusztu należy
kontrolować co najmniej co 2 sezony grzewcze.
Nieszczelny palnik będzie skutkował niecałkowitym spalaniem paliwa, na palniku retortowym
często spalaniem jednostronnym, nie na pełnej powierzchni, co jest łatwo zaobserwować.
Do uszczelnienia palnika retortowego, jak i rynnowego można użyć sznura uszczelniającego lub
silikonu kominkowego o temperaturze pracy do
1250oC. Ruszt retorty przed uszczelnieniem wyjmuje się z mieszacza (czasem ruszt trzeba wybić) i dokładnie oczyszcza powierzchnie kołnierza
z pozostałości po starym uszczelniaczu. Po ponownym nałożeniu silikonu wsuwa się z powrotem.
Powinna być również zachowana szczelność wyczystki, rewizji mieszacza. W przeciwnym razie
powietrze do spalania może być wyprowadzane
przez powstałe nieszczelności wyczystki zamiast
kierowane do powietrznych dysz lub otworów.
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Nagar powstały podczas spalania pelet w palniku
retortowym – widok kolana retorty z góry

Palnik retortowy oczyszczony z nagaru – widok kolana
retorty z góry

Szczelność wyczystki mieszacza można zapewnić, stosując przeznaczone do tego uszczelki lub
używając do tego silikonu uszczelniającego o temperaturze pracy do 320oC.
Po kilku latach eksploatacji zniszczeniu wskutek
przetarcia może ulec również żeliwne kolano retorty, wtedy do mieszacza może dostawać się
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niespalone paliwo. Gromadzone w mieszaczu pył
lub paliwo skutecznie blokują drogę przepływu
powietrza do spalania, a w niektórych przypadkach całkowicie zatykają krócieć powietrza, do
którego zainstalowany jest wentylator nadmuchowy. Drożna droga powietrzna pozwala na
uzyskanie dobrego spalania na palniku. Możliwe są sytuacje całkowitego zapełnienia paliwem
kanału doprowadzającego powietrze do spalania kierowanego bezpośrednio z wentylatora.
Często uchylna klapka zainstalowana na wylocie
z wentylatora, nazywana anemostatem, może
być zablokowana i całkowicie zamknięta. Mechaniczne zamknięcie anemostatu powoduje brak
powietrza do spalania w palniku, a więc niecałkowite spalanie paliwa oraz niską mocą kotła.
Podczas eksploatacji palnika retortowego opalanego peletami przynajmniej 1-2 razy w sezonie
grzewczym należy usunąć nagar powstały w kolanie retorty. Nagar powstaje również przy groszku
węglowym, lecz jego gromadzenie się jest znacznie wolniejsze i wystarczy usuwać go 1-2 razy
w ciągu dwóch sezonów grzewczych. Nagar odkłada się po obwodzie pionowej części kolana
retortowego niewiele poniżej rusztu. Powstały
na kolanie retorty nagar powoduje zmniejszenie kanału podawania paliwo. Doprowadzane
paliwo jest wówczas mocno dławione. To z kolei może wpływać na głośniejszą pracę podajnika ślimakowego, a także na zrywanie zawleczki
zabezpieczającej motoreduktor. W niektórych
przypadkach może być również przyczyną nierównomiernego spalania na palniku, co błędnie
mogłoby wskazywać na nieszczelność palnika.
Aby usunąć nagar należy wpierw wyłączyć kocioł.
Przy zimnym palenisku bez demontażu jakichkolwiek części palnika nagar należy zbić młotkiem
od góry. Trzeba jednak pamiętać, że żeliwo jest
wytrzymałe jednak kruche i uderzenia w żeliwne kolano nie powinny być zbyt mocne.

Wszystkie nieszczelności kotła podczas regulacji jego pracy z wykorzystaniem analizatora spalin będą objawem obniżonej zawartości CO2 oraz
bardzo wysokiej CO. W spalinach jest wówczas
nadmiar tlenu, a spalanie nie jest zupełne, ponieważ pewna część powietrza, wydostająca się
z nieszczelnych wyczystek, rusztu palnika, drzwiczek kotła itp. nie będzie brała udziału w spalaniu. Fałszywe powietrze dodatkowo będzie wychładzać kocioł i obniżać jego sprawność.
Konserwacja palnika peletowego
Palnik peletowy może być dowolnej konstrukcji
i ich rodzajów jest bardzo dużo w porównaniu
do palników retortowych. Najczęściej jest palnikiem nadmuchowym, składa się z samego paleniska oraz wentylatora tłoczącego powietrze potrzebne do spalania. Niektóre rodzaje palników
mają wewnętrzny krótki układ podający paliwo.
Palnik peletowy bezwzględnie musi być okresowo czyszczony z powstałych podczas spalania
nagarów, które działają niekorzystnie między innymi na żywotność zapalarki elektrycznej (grzałki) zainstalowanej w palniku. Nieusuwany nagar
z palnika blokuje przepływ powietrza, a więc
uniemożliwia chłodzenie zapalarki, która się
szybciej przepala. Niektóre palniki wyposażone są w automatyczne mechaniczne czyszczenie, np. wysuwany ruszt lub obrotowe palenisko.
Takie rozwiązania pomogą w pewnym stopniu
w odpopielaniu paleniska, ale nie usuną powstałego nagaru, który jest wynikiem między innymi
spalania niskiej jakości peletu. Jako że żywotność
zapalarki zależy od konserwacji palnika przez
użytkownika, zwykle nie jest ona objęta gwarancją. Palnik peletowy w zależności od jakości paliwa należy czyścić co najmniej co 2-5 dni. Stosując słabej jakości pelet charakteryzujący się dużą
zawartością popiołu po spaleniu oraz znaczną
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wilgotnością, zaleca się, aby palnik był oczyszczany z nagarów i popiołu nawet każdego dnia.
Raz w tygodniu należy także czyścić przestrzeń
pod paleniskiem palnika (wyjmowanym rusztem,
na którym spala się pelet). Zaleca się, aby użytkownik miał zawsze dodatkową, zapasową grzałkę. Należy również zadbać o drożność dysz doprowadzających powietrze do spalania paliwa.
Kilka razy w sezonie grzewczym trzeba oczyścić
z popiołu mieszacz palnika (w palnikach z komorą mieszania powietrza). Palnik peletowy jest także wyposażony w elastyczną rurę łączącą palnik
z rurą podawczą paliwa usytuowaną w zasobniku paliwa. Rura ta spełnia również rolę rury bezpieczeństwa, w przypadku bowiem cofnięcia się
płomienia w stronę zasobnika paliwa zostanie
stopiona, odcinając tym samym drogę ognia. Stopienie się elastycznej rury palnika może świadczyć o nieprawidłowych nastawach pracy palnika, w tym również o zbyt dużej ilości powietrza
nadmuchowego, o przytkanym (np. nieczyszczonym) kotle lub palniku, albo o niewystarczającym
ciągu kominowym. Inna przyczyna stopienia rury
to np. brak energii elektrycznej w chwili pracy palnika. Aby całkowicie wyeliminować cofnięcie się
ognia w stronę elastycznej rury podajnika paliwa
podczas normalnej pracy, regulator powinien wydłużać pracę podajnika palnika względem podajnika zasobnika. Czas pracy podajnika palnika powinien być dłuższy o czas opóźnienia. Opóźnienie
zagwarantuje spalanie paliwa tylko i wyłącznie
w palenisku palnika, a nie w rurze podawczej paliwa wewnątrz palnika. Zalecany czas opóźnienia
to 7-10 s. Wartość należy zwiększać wraz z indywidualnym zapotrzebowaniem palnika.
Niezwykle istotne jest, aby podczas nieudanego
rozpalania palnika peletowego, w praktyce najczęściej po drugiej ostatniej próbie rozpalenia,
bezwzględnie oczyścić palnik z paliwa znajdującego się na palenisku. Dopiero wtedy można
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przejść ponownie do automatycznego ponownego rozpalania. Dzięki takim działaniom unikniemy zgazowania i detonacji nadmiaru wstępnie podgrzanego paliwa znajdującego się na
palenisku. Brak usunięcia z palnika nierozpalonego w pełni paliwa może doprowadzić do wybuchu paliwa, zapłonu całego palnika oraz jego
uszkodzenia. Wybuch pelet jest silny i może doprowadzić nawet do przesunięcia całego kotła
lub do uszkodzenia drzwiczek kotła wraz z zawiasami, czy połączenia kotła z kominem itp.
Oczyszczanie palnika z paliwa musi odbywać
się tylko i wyłącznie przy kotle wyłączonym
z sieci elektrycznej, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

Palnik peletowy SAS Multi Flame

Konserwacja systemu
odprowadzania spalin
Podczas eksploatacji kotła należy regularnie dbać
o czystość łącznika, rury spalinowej między kotłem a samym kominem. W tym celu najlepiej jest
stosować łączniki z fabrycznie zainstalowaną rewizją umożliwiającą swobodny dostęp do wnętrza rury. Łącznik spalinowy oraz komora wylotowa spalin kotła, nazywana czopuchem kotła,
również można oczyszczać poprzez wyczystkę czopucha umiejscowioną zwykle w dolnej
jego części. Dla przykładu podam, że po sezonie
grzewczym podczas spalania niskiej jakości pelet
w komorze wylotowej kotła może zgromadzić się
5-10 litrów pyłu lotnego. Nieusunięcie go przed
kolejnym sezonem może spowodować zatkanie
się kotła, niepoprawne spalanie, a nawet zagrożenie dla osób przebywających w okolicy kotła.
Każdego roku należy dokonać przeglądu kominiarskiego systemu odprowadzania spalin oraz
instalacji nawiewno-wywiewnej. Przeglądu dokonuje uprawniony do tego kominiarz lub mistrz
kominiarski. Wizyta kominiarza, gdy sytuacja
tego wymaga, jest również związana z czyszczeniem systemu odprowadzania spalin. Jeśli
chodzi o przewody spalinowe należy je czyścić
minimum raz na pół roku. Gdy są to przewody
dymowe czyszczenie należy zlecać co najmniej
raz na kwartał, czyli 4 razy w roku z każdorazowym wpisem do „Książki kontroli kominiarskiej”.

rekl ama

W nomenklaturze kominiarskiej przewody spalinowe oznaczają kominy odprowadzające spaliny z kotłów na paliwa płynne. Przewodami dymowymi zaś nazywa się kominy odprowadzające spaliny z kotłów na paliwa stałe. W nazewnictwie ogólnym stosowanym przez producentów kotłów, użytkowników i inne osoby, kanałami spalinowymi
czy kanałami dymowymi często oznacza się po prostu system odprowadzania spalin
niezależnie od rodzaju kotła, który jest do niego podłączony.
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Stacje zmiękczania wody
Bosch Aqua 2000 S
Twarda woda używana w gospodarstwie domowym może być
powodem wielu niedogodności i generować powstawanie
dodatkowych kosztów. Węglany wapnia i magnezu, które znajdują się
w wodzie odkładają się w postaci kamienia oraz osadów na wszystkich
elementach mających styczność z wodą.
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Skutki działania twardej wody
• Odkładanie się kamienia w urządzeniach AGD.
Elementy grzejne czajników elektrycznych, ekspresów do kawy, pralek czy elektrycznych podgrzewaczy wody pokrywają się grubą warstwą
kamienia, który blokuje wymianę ciepła, przez
co urządzenia są mniej efektywne. A w skrajnym
wypadku może prowadzić do ich uszkodzenia.
• Powstawanie uporczywych zacieków na glazurze, kabinach prysznicowych oraz armaturze.
Po odparowaniu wody pozostaje cienka warstwa
osadów, która nieusuwana na bieżąco z czasem
staje się coraz grubsza i trudniejsza do usunięcia.
• Szorstkie ubrania po praniu. Odzież uprana
w twardej wodzie jest szorstka i zbita. Nieprzyjemna w dotyku. Żeby zniwelować ten efekt trzeba stosować duże ilości płynu zmiękczającego.
• Konieczność stosowania dużej ilości detergentów.
Twarda woda słabo się pieni, ponieważ ma bardzo
wysokie napięcie powierzchniowe. Aby uzyskać zadowalający efekt prania, zmywania czy zwykłego
umycia rąk, trzeba używać znacznie więcej deter-
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gentów niż w przypadku stosowania wody miękkiej.
• Podrażniona skóra. Duża ilość detergentów
może powodować – zwłaszcza u osób uczulonych – różnego rodzaju podrażnienia skóry.
• Dodatkowa praca i czas poświęcone na utrzymanie domu. Sprzątnie skutków twardej wody to
dodatkowy wysiłek i czas jakie użytkownik musi
poświęcić, żeby usunąć wszystkie osady i zacieki będące wynikiem odkładania się kamienia.
Jak pozbyć się twardej wody
Najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem jest zastosowanie stacji zmiękczania wody
Bosch Aqua 2000 S. Urządzenie montuje się na
głównym przyłączu wody do budynku. Dzięki
temu cała woda użytkowa, jaka trafia do wszystkich punktów poboru oraz urządzeń, jest poddawana procesowi zmiękczania.
Podstawowym elementem stacji zmiękczania
jest złoże jonowymienne popularnie zwane żywicą. Woda w procesie zmiękczania przepływa
przez złoże jonowymienne. To ono odpowiada
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Zaawansowana elektronika

za usunięcie twardości z wody. Proces zmiękczania polega na usunięciu z wody jonów wapnia i magnezu odpowiedzialnych za twardość
i odkładający się kamień i zastąpienie ich jonami
sodu. Złoże jest w stanie przyjąć określoną ilość
jonów wapna i magnezu. Kiedy „wypełni się” całkowicie nie jest w stanie zmiękczać wody i musi
zostać zregenerowane. Regeneracja złoża polega na przepłukaniu go roztworem solanki, podczas którego jony wapnia i magnezu zgromadzone przez żywicę są zastępowane jonami sodu.
Roztwór po regeneracji jest odprowadzany do
kanalizacji. W tym czasie urządzenie nie produkuje zmiękczonej wody, dlatego proces ten powinien być przeprowadzany w czasie, kiedy nie
ma rozbiorów wody, czyli np. w nocy. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany.

Stacje zmiękczania wody Bosch Aqua 2000 S wyposażone są w zaawansowany system sterowania, który dba o to, żeby urządzenie było zawsze
gotowe do pracy, kiedy jest potrzebne. Użytkownik ma do dyspozycji pełny system kontroli, który
pozwala na monitorowanie i ustawianie parametrów pracy urządzenia. Nowoczesny panel sterowania wyposażony jest w przyjazny interface,
a jego obsługa jest łatwa i intuicyjna.
Najważniejszą zaletą urządzenia jest inteligentna regeneracja. Urządzenie mierzy dokładnie, jaka ilość wody została już zmiękczona
i w jakim stopniu złoże zostało zużyte. Nie przeprowadza regeneracji całego złoża, ale tylko tej
części, która tego wymaga. Dobiera odpowiednio ilość soli, która jest potrzebna do tego procesu oraz odpowiednią ilość wody. Przekłada się
to w znacznym stopniu na ograniczenie zużycia
soli oraz wody, co w dalszej perspektywie daje
oszczędności. Dla większego komfortu i oszczędności urządzenie automatycznie prognozuje czas
regeneracji. Użytkownik decyduje, w jakich godzinach urządzenie może się regenerować (np.
2 w nocy). Inteligentny sterownik na podstawie
historii zużycia wody oblicza, na ile jeszcze star-

Dane techniczne
Bosch Aqua 2000 S

czy złoża i kiedy powinien przeprowadzić rege- elektroniki odetnie dopływ wody, zabezpieczanerację tak, żeby zawsze zachować zdolność wy- jąc pomieszczenie przed zalaniem.
twarzania miękkiej wody.
Zaleca się, aby twardość wody do celów spo- Cztery wielkości do wyboru
żywczych nie była niższa niż 3-4°dH. Bardzo
miękka woda może być również agresywna Stacje zmiękczania wody Bosch Aqua 2000 S dodla materiałów, z których jest wykonana insta- stępne są w czterech rozmiarach pojemności złolacja. Woda, która przepływa przez złoże jo- ża: 10, 14, 22 oraz 26 litrów. Są to wielkości, które
nowymienne, jest praktycznie całkowicie po- mogą obsłużyć niewielkie jak i kilku osobowe gozbawiona twardości. Dlatego konieczne jest jej spodarstwa domowe. Żeby prawidłowo dobrać
zmieszanie z wodą, która nie była zmiękczana, wielkość stacji zmiękczającej należy znać aktualaby ostatecznie uzyskać zakładaną twardość. ną twardość wody oraz średnie miesięczne zużyStopień zmieszania, czyli ostateczną twardość cie wody w gospodarstwie domowym. Najlepiej
wody ustawia się na specjalnym by-passie, któ- żeby konkretny model zmiękczacza dobrał wyry dostarczany jest standardowo z urządzeniem. specjalizowany instalator, który może uwzględDodatkowo w komplecie znajduje się również nić jeszcze inne dodatkowe czynniki.
wąż odprowadzający popłuczyny po regeneracji do kanalizacji.
Kiedy powinno się stosować stacje
Stacje zmiękczania Bosch Aqua 2000 S to połą- zmiękczania wody Bosch Aqua 2000 S?
czenie wysokiej jakości marki Bosch i sprawdzonej technologii wymiany jonowymiennej, która Zawsze wtedy, gdy widać skutki działania twarjest powszechnie stosowana w procesach zmięk- dej wody: zacieki, kamień itp. Warto zmierzyć
Bosch Aqua 2000 S | 7
czania wody. Urządzenia zostały wyposażone
twardość wody i sprawdzić, w jakim przedziaw zabezpieczający zawór przelewowy, który dzia- le się znajduje. Jeżeli twardość jest w granicach
ła na zasadzie pływaka. Gdyby zdarzyło się tak, 5-9°dH, można rozważyć zastosowanie zmiękczaże poziom wody w urządzenia jest niebezpiecz- cza. Przy twardości 10°dH i więcej powinno się
nie wysoki, zawór przelewowy niezależnie od zastosować stację zmiękczania wody.

Jednostka

10 L

14 L

22 L

26 L

l

10,4

14,2

21,8

26,0

Przepływ nominalny

m3/h

0,9

1,4

1,8

1,6

Przepływ maksymalny

m3/h

2,0

2,3

2,4

2,5

Pojemność jonowymienna

m3 xo dH

16-35

24-57

50-103

49-127

Zużycie soli na regenerację

kg

0,42-1,63

0,65-3,62

0,64-5,6

1,22-6,53

l

59-64

61-71

97-114

108-131

Objętość złoża

Zużycie wody na regenerację
Ciśnienie robocze

38

1,3-8,5

Dopuszczalna temperatura pracy

oC

1-49

Dopuszczalna temperatura wody

oC

4-49

Szerokość

mm

301

Głębokość

mm

481

Wysokość

mm

670

835

1080

1080

Robert Bosch Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl,
junkers-infolinia@pl.bosch.com
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System wentylacyjny HAVACO –
bezproblemowa wentylacja na lata

Przewód wentylacyjny o przekroju kołowym HAVACO

Przewody wentylacyjne
Podstawowym elementem każdej instalacji wentylacyjnej są przewody/kanały. Do wyboru jest
kilka rozwiązań. Przewód wentylacyjny typu spiro o przekroju kołowym z blachy stalowej to najbardziej bezproblemowe rozwiązanie, jeśli pod
uwagę bierzemy, że instalacja będzie użytkowana przez wiele lat. Na rynku mamy do wyboru kilka materiałów, z których produkowane są tego
typu przewody. Są to m.in. blacha ocynkowana,
aluminiowa, kwasoodporna 1.4301 i 1.4404 oraz
blacha czarna. Najbardziej popularne na polskim
rynku są przewody wykonane z blachy ocynkowanej. Przewody wentylacyjne o przekroju kołowym powinny spełniać Polskie Normy: PN-EN
1506, PN-EN 12237.

To, jakich użyjemy materiałów w trakcie wykonywania
instalacji, będzie skutkowało tym, co później z tą instalacją
będzie się działo. Jeśli inwestor będzie oszczędzać, wybierając
produkty najtańsze o wątpliwej jakości, zysk może się okazać
bardzo pozorny. Jeśli wykonawca będzie musiał jechać do
poprawek lub łatania nieszczelności, to biorąc pod uwagę czas,
który mógłby wykorzystać do montażu kolejnej instalacji –
będzie stratny. Warto więc wybierać produkty wysokiej jakości,
takie jak kanały okrągłe typu SPIRO od HAVACO, kształtki
VENTO by HAVACO czy np. wentylatory ICM Silent HAVACO.
Przewody wentylacyjne HAVACO wykonywane
są z blachy stalowej ocynkowanej wysokiego gatunku DX51D+Z275. Grubość blachy uzależniona
jest od średnicy elementów. Dla Ø do 315 mm
grubość blachy – 0,4 mm; dla 355-450 mm –
0,5 mm; dla 500-560 mm – 0,6 mm. To co ważne, to grubości gwarantowane. Rury od średnicy 250 mm są dodatkowo wzmacniane poprzez
zewnętrzne przetłoczenia podwyższające odporność na zgniatanie i podciśnienie. Standardowa
długość przewodu wynosi 3000 mm.
Kształtki wentylacyjne
Kolejnym ważnym elementem dobrze wykonanej, bezproblemowej w użytkowaniu, instalacji
wentylacyjnej jest użycie odpowiedniej jakości

Charakterystyka przewodu wentylacyjnego o przekroju kołowym HAVACO

Klasa szczelności Wartości graniczne ciśnienia statycznego [Pa]
przewodów
Nadciśnienie
Podciśnienie
A
500
500
B
1000
750
C
2000
750
D
2000
750

Wartość graniczna wskaźnika nieszczelności (fmax)
m3s-1m-2
0,027 · pt0,65 · 10-3
0,009 · pt0,65 · 10-3
0,003 · pt0,65 · 10-3
0,001 · pt0,65 · 10-3

Tabela Klasyfikacja szczelności przewodów o przekroju kołowym

i szczelności kształtek wentylacyjnych tj. kolan,
nypli, trójników czy przepustnic. Daje to mniejsze zużycie energii elektrycznej, gdyż urządzenia
– centrale wentylacyjne czy wentylatory – nie muszą pracować z większą mocą, aby osiągnąć założone parametry instalacji. Szczelność ma szczególne znaczenie w przypadku dużych instalacji,
gdzie może dojść do znacznych strat w wyniku
nieszczelności układu. Na skutek nieszczelności

przewodów zmniejsza się ilość nawiewanego
i wywiewanego powietrza, przez co w pomieszczeniach nie dochodzi do właściwej wymiany.
Aby mieć pewność, że instalacja będzie szczelna,
optymalnym wyborem będą kształtki takie jak np.
VENTO by HAVACO, z podwójną uszczelką EPDM
zaciśniętą zamkiem blacharskim, która eliminuje konieczność stosowania dodatkowych taśm
uszczelniających oraz zdecydowanie zwiększa
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System kształtek VENTO by HAVACO
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szczelność instalacji. Warto zwrócić uwagę, że wyłącznie uszczelka zaprasowywana zamkiem blacharskim nie będzie się zwijała podczas montażu
i będzie spełniała deklarowaną przez producenta
klasę szczelności. Należy w tym momencie podkreślić, że wszystkie kształtki z uszczelką z oferty
VENTO by HAVACO, są w klasie szczelności D, czyli
najwyższej z możliwych. Gwarantuje to fabryczna,
komputerowa kontrola jakości i szczelności każdej pojedynczej kształtki. Produkty VENTO mają
również certyfikaty TÜV NORD oraz PZH.
Wysokiej jakości kształtkę wentylacyjną VENTO
poznamy także po precyzyjne zrobionym automatycznym zgrzewie liniowym, grubości blachy,
wykonaniu zgodnie z PN-EN 1506, PN-EN 12237
oraz odpowiedniej grubości ocynku 275 g/m2
wg normy PN-EN 10346. Tylko spełnienie naraz
wszystkich powyższych aspektów technicznych
zapewnia, że użyte kształtki zagwarantują przysłowiowy „święty spokój” na lata.
Jakościowy osprzęt

Obejrzyj  Film o VENTO by HAVACO

Na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru
wentylatora kanałowego? Przed wszystkim trzeba skupić się na ilości zapotrzebowanego powietrza nawiewanego czy wyciąganego przy danych
oporach instalacji. Pomocna do tego będzie charakterystyka pracy wentylatora, która pozwoli
określić odpowiedni punkt pracy. Uwaga! Nie dobierajmy wentylatorów wyłącznie na podstawie
średnicy przyłącza. To klasyczny błąd – szczególnie często popełniany w domach jednorodzinnych i budownictwie mieszkaniowym.
Wentylatory kanałowe typu ICM/ICM Silent HAVACO są przystosowane do transportu powietrza o niskim stopniu zanieczyszczenia. Idealnie
nadają się do instalacji nawiewnych, jak i wyciągowych budynków mieszkalnych, użyteczności
publicznej, biur czy sklepów.
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Wentylator kanałowy ICM – HAVACO i jego charakterystyka

Dla lepszego komfortu użytkownika – tak aby cały
czas iść w duchu bezproblemowego użytkowania
– należy zwrócić uwagę na kolejny ważny parametr
pracy wentylatora tzn. poziom hałasu. Dobry wentylator przy średnicy 100 mm powinien generować hałas w zakresie 26-31 db(A). Jeżeli inwestorowi zależy na jeszcze cichszym rozwiązaniu, warto
zastanowić się nad wentylatorem kanałowym
HAVACO ICM Silent, który przy średnicy 100 mm
generuje hałas na poziomie tylko 22-25 db(A).
Z punktu widzenia konserwacji i serwisu istotne jest, aby była możliwość demontażu wirnika wraz z silnikiem bez konieczności ingerencji
w system wentylacyjny. Daje to możliwość szybszego i łatwiejszego dostępu do wirnika wraz
z silnikiem. Wentylatory HAVACO ICM/ICM Silent
mają silnik dwubiegowy, zasilany prądem jednofazowym 230 V, 50 Hz. Urządzenie jest przystosowane do regulacji napięciowej oraz wyposażone
w trwałe łożyska kulkowe. Jest również wypo-

Wentylator kanałowy ICM Silent

sażone w termiczne zabezpieczenie uzwojenia
przed przeciążeniem. Obudowa wentylatora wykonana jest z polipropylenu, natomiast wirnik
z tworzywa sztucznego ABS. Specjalne złącza
ułatwiają montaż i demontaż urządzenia oraz
jego konserwację. Urządzenie możemy instalować zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej.
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COSMO — nowości w grzejnikach dekoracyjnych
Grzejniki łazienkowe i dekoracyjne COSMO zostały zaprojektowane i wykonane w celu stworzenia idealnej
kompozycji we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od tego czy znajdują się w łazience,
pokoju dziennym, sypialni, kuchni czy przedpokoju. Nowatorskie konstrukcje, niebanalny kształt oraz
doskonała jakość gwarantują wysoką moc grzewczą i eksploatację przez wiele lat. Same grzejniki stają
się główną atrakcją w pomieszczeniach mieszkalnych obecnych czasów. Kompletny program grzejników
łazienkowych i dekoracyjnych spełnia wszystkie wymagania nowoczesnego świata wnętrz.

PIATO CHIUSO

PIATO

PIATO SPA
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Wygięta wersja grzejnika łazienkowego to świeży powiew nowoczesnej łazienki, pozwalający na
odkrycie zupełnie nowych rozwiązań. W ten sposób nowoczesna i jednocześnie delikatna forma
łączy się z funkcjonalnością, tak istotną w grupie
grzejników łazienkowych.
Szeroka oferta grzejników
dekoracyjnych

STANDARD-M

3 modele grzejników łazienkowych
Grzejniki łazienkowe COSMO występują w 3 rodzajach: STANDARD, WAVE i Standard M. Grzejniki dostępne są w szerokiej rozpiętości wymiarów
(wysokość od 700 do 1800 mm) oraz w dużym zakresie mocy (od 286 do 1326 W dla parametrów
75/65/20°C). Zapewniają więc możliwość optymalnego doboru urządzenia do danej łazienki.
W wyposażeniu standardowym producent zapewnia wszystkie elementy niezbędne do montażu i prawidłowego funkcjonowania grzejnika
(odpowietrznik, zaślepka, zestaw montażowy).

WAVE

Jako praktyczne doposażenie grzejników oferowane są akcesoria takie, jak: wieszaki, szklane półki. Oczywiście w grzejnikach tych przewidziano także możliwość zainstalowania grzałki
elektrycznej.
Model STANDARD to klasyk wśród grzejników.
Ten grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez swoją elegancję i prostotę wykonania.
Linie współgrają z niezależnym systemem mocowań, dzięki którym montaż grzejnika do ściany przebiega płynnie i bezproblemowo. Dostępny jest w wersji z podłączeniem środkowym jako
model Standard M.

Kompletny program grzejników dekoracyjnych
COSMO sprawia, że każdy znajdzie produkt spełniający jego oczekiwania: od prostych, funkcjonalnych drabinek aż do indywidualnie zaprojektowanego, nowoczesnego grzejnika. Wśród
grzejników COSMO reprezentujących najnowsze trendy znajdziemy modele: NERO, BERLIN,
WIEDEŃ czy ZURYCH.
Modele z serii grzejników ponadczasowych to
także m.in. PIZA, FLORENCJA, GRAZ, GENEWA
czy RZYM.
Grzejniki dekoracyjne w zależności od modelu
występują w następujących wersjach:
- standard – w zakresie dostawy zaślepka i odpowietrznik oraz zestaw montażowy;
- z podłączeniem środkowym – w zakresie dostawy zaślepka, odpowietrznik oraz zestaw montażowy;
- wykonanie jako ścianka działowa (np. model
FLORENCJA-T);
- wykonanie elektryczne (m.in. WIEDEŃ-E, GENEWA-E, TARA-E, LEVO-E).
Grzejniki dekoracyjne COSMO pracują przy maks.
temperaturze roboczej 110°C. Przechodzą dwuwarstwowe lakierowanie wg DIN 55900: gruntowanie lakierami wodorozcieńczalnymi oraz elektrostatyczne proszkowe lakierowanie.
W ostatnim roku w szerokiej ofercie dwudziestu
kilku modeli grzejników dekoracyjnych pojawiły się trzy nowe grzejniki.
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PIATO
Nowy grzejnik dekoracyjny PIATO to niezwykle
elegancka konstrukcja stworzona na bazie płaskich kolektorów o przekroju prostokątnym. Nowoczesny styl i podłączenie środkowe nawiązują
do obowiązujących trendów. Dostępny w pełnej
palecie kolorów Rettig.
PIATO CHIUSO
Zbudowany z płaskich kolektorów jest kwintesencją minimalizmu. Dzięki formie zamkniętej,
model ma wyjątkowo purystyczny charakter.
Grzejnik może zostać dodatkowo wyposażony
w dwa praktyczne wieszaki: w wersji otwartej
lub zamkniętej. Przy wysokości 1150 mm możliwy jest tylko jeden wieszak.
PIATO SPA
Serię PIATO uzupełnia PIATO SPA, jednostronnie otwarty z technologią podłączenia środkowego. W tym modelu elegancka forma łączy się
z funkcjonalnością.

DYSTRYBUTOR:
www.bimsplus.com.pl

rekl ama
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Nowe rozwiązania
odpływów z natrysków
Minimalizm w designie i minimalizm w montażu

stosowanie do różnych sytuacji montażowych.
Do wyboru są więc systemy do montażu w posadzce i przy ścianie, w różnych długościach,

Fot. Viega

Fot. Kessel

W tradycyjnych odwodnieniach liniowych postawiono obecnie nie tylko na wygląd, ale i na
modułowość i elastyczność systemów, czyli przy-

W odpływach liniowych producenci poszli
o krok dalej, tworząc specjalną wersję stanowiącą połączenie odpływu punktowego z liniowym, ale… tu nie ma już typowego dla odpływu liniowego długiego korpusu/
korytka montowanego na nóżkach oraz ramki montażowej z rusztem. Jest po prostu wąski
ozdobny profil liniowy (rynna) o odpowiednim
spadku, odprowadzający wodę do centralnego wpustu. Wpust/opływ punktowy to fabrycznie gotowy element z zamontowaną już izolacją
w postaci maty uszczelniającej. Sam profil jest

Fot. TECE

Natrysk bez brodzika, na poziomie podłogi z odpływem liniowym lub
punktowym to dziś dla wielu z nas po prostu wyznacznik dobrego
gustu. Dla instalatora zaś to niemałe wyzwanie montażowe, szczególnie
w kontekście właściwego przygotowania podłoża, wykonania izolacji,
podejścia kanalizacji czy zainstalowania odpływu. Od lat więc producenci
dążą z jednej strony do perfekcyjnego projektowania odpływów pod
kątem wzornictwa, z drugiej zaś strony proponowane obecnie rozwiązania
są coraz prostsze w montażu i coraz łatwiejsze w utrzymaniu czystości.

z odpływem w wersji standardowej, remontowej,
czy pionowej, z różnymi ramkami montażowymi
(standardową, płaską, zaokrągloną) i rusztami
w najróżniejszych wariantach materiałowych,
kolorystycznych, czy do wypełnienia płytkami.
Odpływ liniowy jest więc obecnie integralną częścią łazienki, spójną kolorystycznie i materiałowo z designem całego pomieszczenia.
Odpływ ścienny też jest coraz prostszy, ale też
coraz bardziej wyrafinowany, do wersji nawet
z podświetleniem LED tworzącym niesamowity nastrój.
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na stałe zamontowany w podłodze natrysku.
Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest wyjątkowa łatwość czyszczenia. Wystarczy przetrzeć
profil odpływu, aby zapewnić jego higieniczną
czystość. Dodatkowo pokrywę wpustu centralnego można wyjąć za pomocą uchwytu, aby wyczyścić koszyczek w odpływie.
Panel do natrysków bezbrodzikowych to kolejna innowacja w stosunku z kolei do od dawna stosowanych odpływów punktowych czy
brodzików. To kompletne gotowe rozwiązanie zawiera wszystkie elementy niezbędne do
szybkiego i szczelnego wykonania natrysku na
poziomie podłogi. Oprócz wierzchniego panelu system składa się z ramy montażowej, nóżek,
izolacji i syfonu. Oczywiście i tu przewidziano
różne wersje i uwzględniono zróżnicowane wymagania instalacyjne.
Szczegółowo jednak innowacje w rozwiązaniach odpływów do natrysków omówione są w prezentacjach firm. Zachęcamy do
zapoznania się z najnowszymi propozycjami producentów.
Fot. Geberit
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Najnowsze rozwiązanie Viega: Advantix Cleviva
Integracja odpływu liniowego i punktowego
Seria Advantix firmy Viega to
kompletny system odpływów
do pryszniców bez brodzika,
wyróżniających się wysokiej
jakości designem. Harmonijnie
wkomponowane w wyłożoną
płytkami podłogę, sprawiają, że
każda łazienka wydaje się większa
i bardziej przestronna. Nowy odpływ
liniowy Advantix Cleviva łączy w sobie
unikalne możliwości aranżacyjne
odpływu liniowego z praktycznymi
zaletami odwodnienia punktowego.

Gwarancja bezpiecznego
odprowadzania wody
W przeciwieństwie do tradycyjnych odpływów
liniowych woda jest tutaj odprowadzana w wąskim, ozdobnym profilu ze stali nierdzewnej
(o odpowiednim spadku) do centralnego wpustu
z zamontowaną fabrycznie matą uszczelniającą.
Dzięki temu montaż korpusu i jego integracja
z uszczelnieniem cienkowarstwowym są znacznie bezpieczniejsze i efektywniejsze.

Odpływ punktowy oparty na posadzce charakteryzuje się niewielką wysokością, łatwym czyszczeniem oraz zabezpieczeniem przed wysysaniem wody przez podciśnienie. Oferta obejmuje
dwie wersje: standardową o wysokości montażowej od 95 do 155 mm oraz model do łazienek
remontowanych o wysokości od 70 mm. Dzięki połączeniu rurowemu HT o długości 50 mm,
między odpływem a kołnierzem uszczelniającym
można realizować również projekty o innej wysokości. Kompaktowa konstrukcja pozwala na

obrócenie odpływu o 360° w zależności od miejsca montażu, a także na instalację profilu bezpośrednio przy ścianie.
Profil w różnych wariantach
Wysokiej klasy wkład do profilu odpływu liniowego ze zintegrowanym spadkiem jest dostępny w dwóch wersjach wzorniczych: z jednym zaokrąglonym lub dwoma prostokątnymi otworami
odpływowymi.

Dwa łatwe do wymiany wkłady pozwalają zaprojektować
strefę prysznica w jeszcze bardziej indywidualny sposób
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Odpływ Advantix Cleviva został wyróżniony jednymi z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa:
- iF Design Award 2020
- German Design Award 2020
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Budowa: wydajność, materiały,
szczelność
Wydajność odpływu Advantix Cleviva wynosi 0,4
l/s przy najniższej wysokości, a w wersji standardowej do 0,75 l/s. Zastosowanie dodatkowej rury
HT do wyrównania wysokości umożliwia dodatkowe zwiększenie tych parametrów.
Nie bez znaczenia pozostaje najwyższa jakość
materiałów. Wkład jest wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 o grubości 4 mm, dzięki czemu
jest odporny na skręcanie, zginanie i nie ulega
odkształceniu. Dzięki specjalnej obróbce powierzchni profilu woda jest odprowadzana optymalnie bez żadnych oporów w kierunku odpływu punktowego.
Opcjonalny element dźwiękochłonny zamontowany pod odpływem pozwala spełnić aktualne
normy ochrony akustycznej DIN 4109 i VDI 4100.
W sytuacjach, gdzie mamy do czynienia ze szczególnymi wymogami w zakresie ochrony przeciw-

pożarowej, można zastosować przepust R 120
z gamy Advantix.
Równie innowacyjny jest sposób integracji nowego odpływu w standardowym uszczelnieniu
wg DIN 18534 z płytkami podłogowymi. Dołączony w standardzie zestaw dla glazurnika, zawiera
matę uszczelniającą o powierzchni uszczelnienia ponad 120 mm, którą wystarczy zamocować zatrzaskowo od góry w kołnierzu odpływu.
Dzięki temu mata nie marszczy się na jastrychu
i można ją zatopić bezpośrednio w uszczelnieniu
cienkowarstwowym. Tworzy to również wyraźną
granicę między zakresami prac poszczególnych
fachowców. Instalator osadza odpływ, a glazurnik zajmuje się jego zabudowaniem w uszczelnieniu cienkowarstwowym.
System uszczelniający odpływu Advantix Cleviva
odpowiada wszystkim klasom oddziaływania wody
do W3-I (zgodnie z aktualną normą DIN 18534-1
Uszczelnienie pomieszczeń) określonym dla łazienek domowych z prysznicem bez brodzika i kabiny.

2 Pewne uszczelnienie
Mata uszczelniająca jest przymocowana
fabrycznie do uchwytu, który montuje się
zatrzaskowo w kołnierzu odpływu. Zapewnia
to skuteczne uszczelnienie między kołnierzem
a matą uszczelniającą. Z pewnością docenią to
glazurnicy.

3 Elastyczna aranżacja łazienki
Element do wyrównania wysokości niweluje
różnice do 30 mm. Pozwala to na użycie płytek
o minimalnej grubości lub grubej okładziny
kamiennej. Minimalne niedokładności można
skompensować o 3,5 mm na dłuższym i 5 mm
na krótszym boku.

Proste czyszczenie
Równie ważna zaleta to wyjątkowa łatwość
czyszczenia. Po skorzystaniu z prysznica wystarczy przetrzeć profil odpływu, aby zapewnić
jego czystość. Dodatkowo wkład można wyjąć
za pomocą uchwytu, aby wyczyścić sitko w odpływie. Sam odpływ jest zaprojektowany w taki
sposób, że oczyszcza się samoczynnie.

Łatwy i szybki montaż

1 Montaż w dowolnym miejscu
Odpływ liniowy Advantix Cleviva można umieścić
w dowolnym miejscu prysznica: pośrodku,
z boku lub bezpośrednio przy ścianie. Dzięki
możliwości łatwego odcięcia brzegu, odpływ
można umieścić bezpośrednio przy ścianie.
Rurę odpływową można dowolnie dopasować
do wymogów danej sytuacji instalacyjnej.
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4 Odpływ liniowy na wymiar
Profile są dostępne w długości 800, 1000
i 1200 mm. Można je skracać do 300 mm.
Opcjonalnie istnieje również możliwość
połączenia dowolnej liczby odpływów
liniowych. Daje to niezwykłą swobodę
aranżacyjną, zwłaszcza w przypadku
większych pomieszczeń.
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Odwadnianie łazienek produktami KESSEL
A nn a S t och a j

W nowoczesnej łazience stosuje się nowoczesne rozwiązania – jednym z nich jest wygodna, funkcjonalna
i modna kabina prysznicowa bez brodzika. Takie rozwiązania cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników,
zwłaszcza, że kąpiel w formie natrysku jest szybsza, zdrowsza, bardziej ekonomiczna i ekologiczna.
Scada – instalacja w ścianie
Ciekawym rozwiązaniem, wpisującym się w trend
łazienek bez barier i dającym spore możliwości
kształtowania przestrzeni w łazience jest odpływ ścienny Scada. Odpływ ten instaluje się
w ścianie, dzięki czemu nie trzeba kuć w podłodze i naruszać spójności posadzki. Taki montaż
znosi również ograniczenia dla stosowania ogrzewania podłogowego w łazience.
Produkt ten idealnie sprawdzi się w niedużych
łazienkach, w których należy szukać sposobów
na optyczne powiększenie przestrzeni.

Scada

Odpływ ścienny Scada można elastycznie dopasować do każdego typu zabudowy. Minimalna całkowita wysokość zabudowy odpływu wynosi zaledwie 80 mm, a więc nadaje się świetnie
nie tylko do wykończenia nowych przestrzeni
prysznicowych, ale i do zastosowania podczas
remontów lub renowacji pomieszczeń. Instalacja
możliwa jest w ścianie murowanej, w płycie gipsowej oraz za pomocą gotowego modułu podłogowego z fabrycznie wykonanym spadkiem.
Płynna regulacja wysokości za pomocą nóżek
montażowych zapewnia komfortowy montaż

i perfekcyjne zlicowanie odpływu z warstwą wykończeniową ściany i posadzki. Wyjmowany syfon umożliwia bezproblemowe utrzymanie wpustu w czystości. Odpływ ścienny KESSEL Scada
stanowi zatem efektowny, uniwersalny i funkcjonalny produkt do wyposażenia każdej łazienki, bez względu na zastane warunki budowlane.
Linearis Compact – ponadczasowa elegancja
Odpływ liniowy Linearis Compact to estetyczna alternatywa dla klasycznych wpustów podłogowych. Cechą szczególną tego odpływu jest

Linearis
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niezawodna, a jednocześnie kompaktowa konstrukcja umożliwiająca zabudowę w płytkich posadzkach (minimalna całkowita wysokość zabudowy 80 mm). Dwustronną pokrywę ze stali
nierdzewnej można wypełnić płytkami ceramicznymi zastosowanymi na posadzce pomieszczenia, dzięki czemu, rozwiązanie stanie się niemal
niewidoczne, umożliwiając zachowanie spójnej
aranżacji pomieszczenia. Wyjmowane, łatwo dostępne sitko pozwala szybko i bez kłopotu usunąć nagromadzone włosy i zanieczyszczenia.

Jak w przypadku montażu każdego urządzenia
odwadniającego istotne jest wykonanie właściwego spadku posadzki w kierunku odpływu, który powinien wynosić minimum 2%.
Prawidłowo zamontowana pokrywa powinna
być umieszczona około 2 mm poniżej poziomu
podłogi. Można ją także zlicować z powierzchnią
posadzki, jeśli brodzik zostanie z każdej strony
ograniczony kabiną natryskową.
Ultraflat – trafione w punkt
Jeśli chcemy lub z przyczyn budowlanych musimy zainstalować w łazience wpust punktowy,
a grubość stropu jest na tyle niewielka, że nie pozwala na zamontowanie przeciętnego odpływu
podłogowego, z pomocą przychodzi nowy wpust
łazienkowy Ultraflat 54. Liczba w nazwie oznacza
wysokość korpusu bez nasadki. Nowe wpusty
podłogowe stworzone zostały do użytku w nowo
budowanych obiektach oraz do stosowania przy
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remontach. Dzięki kompaktowej konstrukcji nadają się szczególnie do natrysków bezprogowych.
Mają boczny odpływ, wyjmowany syfon montowany w nasadce oraz, w zależności od modelu, dołączoną do kompletu lub już fabrycznie zamontowaną matę. W ten sposób możliwe jest wykonanie
uszczelnień alternatywnych przy spełnieniu najwyższych wymagań klasy wodoszczelności W3
według DIN 18534-1, dzięki czemu wpust Ultraflat
jest odpowiedni również do zabudowy w obiektach przemysłowych.
Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami
w łazienkach z ogrzewaniem podłogowym
Odpływy i wpusty łazienkowe Kessel mogą być
opcjonalnie wyposażone w suchy syfon Multistop
chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami, które powstają wskutek wysychania odpływów. Problem ten dotyczy najczęściej rzadko używanych łazienek, np. przeznaczonych dla gości oraz łazienek

Jak prawidłowo zamontować odpływ ścienny?
Odpływ ścienny można zamontować w płycie gipsowej, w ścianie murowanej lub za pomocą gotowego modułu podłogowego. Jeśli nie chcemy podnosić poziomu posadzki, do zamontowania odpływu wystarczy wykucie odpowiedniej wielkości otworu w posadzce, umożliwiającego podłączenie podejścia kanalizacyjnego (i elektrycznego w przypadku zastosowania
podświetlenia LED) oraz korpusu z syfonem. W zależności od sposobu montażu korpus wpustu wkuwa się w ścianę lub obudowuje go stelażem z płyt gipsowo-kartonowych. W precyzyjnym ustawieniu korpusu wpustu pomogą dołączane do kompletu nóżki montażowe regulowane na wysokość maks. 55 mm. Jeżeli podejście kanalizacyjne montowane jest w posadzce,
należy wykuć pod nie odpowiednią bruzdę. Należy pamiętać, że odpływ powinien znajdować
się wyżej niż miejsce połączenia z pionem kanalizacyjnym. Przestrzenie wokół odpływu i bruzdy należy wypełnić wylewką betonową i wyrównać ją ze spadkiem 2,5% w kierunku odpływu. Po zamontowaniu odpływu powierzchnię posadzki oraz ścian kabiny prysznicowej należy zagruntować i zabezpieczyć płynną hydroizolacją. Narożniki, kołnierz uszczelniający korpusu
i otwory pod armaturę zabezpiecza się taśmą hydroizolacyjną, wklejając ją pomiędzy 2 warstwy płynnej hydroizolacji. Bezpośrednio na posadzce i ścianie zaizolowanej
preparatem uszczelniającym można układać płytki. Najwygodniej jest rozpocząć
od strony odpływu, co ułatwi uzyskanie
właściwych spadków w pomieszczeniu.
Na całej posadzce łazienki i na ścianach
w obrębie natrysku warto użyć spoin wodoodpornych, które zapewniają 100% szczelność, nie wykruszają się i nie wymywają.

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

Ultraflat
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moczynnie podczas przepływu ścieków i pozwala
na ich swobodny odpływ. Następnie klapa powraca do pozycji podstawowej (zamkniętej) i zapobiega w ten sposób przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji.

Kessel Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-044 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl

rekl ama
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TECEdrainprofile
– odpływ prysznicowy
na miarę
Elegancki i praktyczny dla użytkownika,
łatwy w montażu dla instalatora
Profil odpływowy został stworzony
nie tylko z myślą o doskonałym wzornictwie,
ale także o prostym montażu, szczelności
i higienie. TECEdrainprofile ułatwia tworzenie
indywidualnych projektów przestrzeni łazienkowych
– montowany jest w płaszczyźnie płytek na całej
długości strefy prysznicowej i może być
dopasowany poprzez przycięcie
po obu stronach.
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Dobrze zaprojektowany
TECEdrainprofile to rozwiązanie stworzone z myślą o projektowaniu nowoczesnych stref prysznicowych. Wykonany ze stali nierdzewnej profil
łączy w sobie funkcjonalność odwodnienia liniowego i punktowego. Gwarantuje szczelność,
higienę oraz łatwą instalację. Jednak to, co najważniejsze, to możliwość montowania w płaszczyźnie płytek na całej długości strefy prysznicowej i dopasowania do pożądanej długości.
Dokonuje się tego poprzez przycięcie profilu po
obu stronach. Takie podejście pozwala spersonalizować strefę prysznicową oraz zintegrować
odwodnienie z płaszczyzną posadzki.
Przemyślana budowa i prosty montaż
TECEdrainprofile to nie tylko atrakcyjny design.
To także prosty montaż na każdym z jego etapów. Został bowiem zaprojektowany tak, aby
stanowił proste modułowe rozwiązanie przy zastosowaniu jedynie kilku komponentów – profilu, syfonu standard (DN 50), syfonu „niskiego”
(DN 40), maty wygłuszającej i stopek montażowych (opcjonalnie).
TECEdrainprofile oferuje także możliwość późniejszego wypoziomowania (we wszystkich kierunkach) i dopasowania wysokości do różnych
grubości płytek podłogowych. Tuleja uszczelniająca zapewnia wodoszczelne połączenie – za jednym kliknięciem.
Profil do odprowadzania wody z prysznica montowany jest w warstwie kleju do płytek, ponad
jastrychem i warstwą uszczelnienia. Istnieje możliwość regulacji montażowej profila w zakresie
8-25 mm. Minimalna grubość okleiny ściennej
wraz z klejem wynosi 10 mm. Może być montowany przy ścianie lub w dowolnej odległości od ściany.
Profil prysznicowy składa się z:
• profilu ze stali nierdzewnej – z możliwością przy-
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Główne zalety systemu
TECEdrainprofile:
• montaż w płaszczyźnie płytek/jednolity spadek
w kierunku odwodnienia
• możliwość przycięcia profilu do wybranej długości
• certyfikowane bezpieczeństwo dzięki taśmie
uszczelniającej Seal System
• prosty montaż
• rozwiązanie modułowe – przejrzyste, elastyczne,
nieskomplikowane, najwyższej jakości materiały
wykonania
• łatwość utrzymania w czystości

03/20
cięcia i dopasowania długości – z wewnętrznym
spadkiem odpływu wody i efektem samooczyszczania,
• rusztu ze stali nierdzewnej, z funkcją „push” do
zdejmowania ręcznie,
• zespolonego z profilem prysznicowym adaptera przyłączeniowego do syfonu odpływowego,
• grzebieni zespolonych z profilem do solidnego
połączenia z klejem.
Dostępne długości profili: 800, 900, 1000, 1200 mm.
Komfort użytkowania
Wykonany ze stali nierdzewnej profil prysznicowy
można wyczyścić ściereczką – nie ma potrzeby
wyjmowania rusztu, jak w przypadku odpływów
rynnowych. Z kolei jego wewnętrzne nachylenie
optymalizuje odprowadzanie wody i działanie
samoczyszczące, ułatwiając tym samym utrzymanie higieny.

rekl ama

Przejdź  Informacje szczegółowe
o TECEdrainprofile

Minimalistyczny design i najnowsze warianty
TECEdrainprofile doskonale prezentuje się
w połączeniu z płytkami oraz innymi materiałami wykończeniowymi – bez względu na ich rodzaj, kształt, strukturę czy kolorystykę. Wyjątkowy efekt osiągniemy dzięki zestawieniu profilu
z wielkoformatowymi płytkami i podłogą z kamienia naturalnego. Przemyślana konstrukcja
odpływu sprawia, że może być montowany zarówno na krawędzi strefy prysznicowej, jak i na
środku pomieszczenia.
Dotychczas TECEdrainprofile był dostępny
w dwóch wariantach wykończenia profili: w stali szczotkowanej i stali polerowanej. Od kwietnia nowością w ofercie są profile z powłoką PVD:
czarny chrom, złoty optyczny, czerwone złoto dostępne zarówno w wersji szczotkowanej, jak
i polerowanej. Takie rozwiązanie umożliwia dopasowanie odwodnienia do wykończenia armatury czy przycisku spłukującego (TECEsquare II).
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Geberit i praktyczne rozwiązania
do natrysków: Setaplano i CleanLine
Panel do natrysków bezbrodzikowych i odpływ liniowy
Wszystkie rozwiązania
odpływowe zastosowane
w natryskach bezbrodzikowych
Geberit wyróżnia atrakcyjne
wzornictwo, łatwość czyszczenia
i zoptymalizowana hydraulicznie
technika odprowadzania wody.
Nieważne, które rozwiązanie
wybierze klient – każdy wariant
cechuje ponadczasowe i wysoce
funkcjonalne wzornictwo Geberit.
Wśród jednak oferty panel do
natrysków bezbrodzikowych
Setaplano i odpływ liniowy
CleanLine, to rozwiązania,
w których osiągnięto idealne
połączenie designu i perfekcyjnego
utrzymania natrysku w czystości.

Montaż ramy i stóp

Panel do natrysków bezbrodzikowych
Geberit Setaplano
Przemyślany, wstępnie zmontowany panel zawiera wszystkie elementy niezbędne do szybkiego i bezpiecznego, czyli szczelnego wykonania natrysku na poziomie podłogi.

Praktyczny łatwy do czyszczenia koszyczek
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Syfon z dwiema wielkościami zasyfonowania

Geberit Setaplano
– parametry techniczne
Panele Setaplano oferowane są jako kwadratowe
w trzech wymiarach boków 90, 100 i 110 oraz jako prostokątne w aż 8 wariantach wymiarów: 100x120 lub
140, 90x100 lub 120 lub 140, 80x100 lub 120 lub 140 cm.
Syfon jest dostępny w 2 wersjach zasyfonowania:
30 i 50 cm. Wydajności przepływu wynoszą odpowiednio 0,45 l/s oraz 0,65 l/s. Odpływ po umieszczeniu
w zintegrowanym uchwycie można dopasować obracając go o 360 stopni.Elastyczny element syfonujący
można w moment wyjąć i i go wyczyścić.

Konstrukcja nowego panelu do natrysków bezbrodzikowych Geberit Setaplano ogranicza liczbę elementów montażowych do minimum. Większość z nich została zamontowana na etapie
produkcji. Podstawę stanowi stabilna, stalowa
rama montażowa, którą montuje się na czterech
do sześciu stopach (w zależności od rozmiaru panelu Geberit Setaplano), a ich montaż jest bardzo prosty - wystarczy kliknąć.
Nogi można w łatwy sposób dopasować do wysokości podłogi przy użyciu standardowych narzędzi.
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Po ustawieniu, nogi stabilizuje się przesuwnymi
elementami zabezpieczającymi.
W skład zestawu wchodzi folia - także przygotowana już na etapie produkcji, co ułatwia jej instalację i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.
Sam panel Geberit Setaplano wykonany jest
z najwyższej jakości kompozytowego materiału
mineralnego, ograniczającego dodatkowo ryzyko
poślizgnięcia się. Półmatowa, biała powierzchnia
pasuje do każdej łazienki. Zalety tego materiału można dostrzec już od pierwszego wejrzenia
i pierwszego dotknięcia. W przeciwieństwie do
metalu, szkła czy ceramiki, materiał kompozytowy jest przyjemnie ciepły, a zarazem i jedwabiście gładki w dotyku. Co więcej, bezkrawędziowa
powierzchnia panelu do natrysków bezbrodzikowych Geberit Setaplano ułatwia czyszczenie.
Woda z panela odprowadzana jest przez syfon
z praktycznym koszyczkiem, bardzo łatwym do
czyszczenia.
Odpływy liniowe Geberit CleanLine
Opływy liniowe są bardzo popularne, dzięki swojemu ponadczasowemu projektowi.
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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
rekl ama
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zalety praktyczne wpustu punktowego z wzornictwem odpływu liniowego.
Geberit CleanLine to kompletne rozwiązanie składające się m.i.n z wpustu liniowego, izolacji, rynny zbiorczej.
Izolacja odpływu jest niezawodna, ponieważ
folia uszczelniająca jest wtryskiwana do odpływu bezpośrednio podczas produkcji. Dzięki też
tej elastycznej folii wpusty Geberit można instalować zarówno pośrodku kabiny prysznicowej,
jak i blisko ściany.
Rynny zbiorcze wykonano ze szczotkowanej stali nierdzewnej i spełniają najwyższe standardy w zakresie jakości i nowoczesnego wzornictwa. Oferowane są w wariantach szczotkowanej
stali nierdzewnej z polerowanym lub ciemnym
wykończeniem odpływu i wielkościach Geberit
CleanLine20 lub CleanLine60.
Wpust liniowy Geberit CleanLine montuje się
równie łatwo, jak klasyczny wpust podłogowy
i znacznie prościej niż wiele innych popularnych
wpustów liniowych.
Kompaktowa pokrywa na środku rynny zbiorczej zapewnia bardzo łatwy dostęp do odpływu,
ponieważ można ją wyjmować ręcznie. Nowatorski koszyczek wychwytuje zanieczyszczenia
i włosy, a dzięki specjalnej konstrukcji można
go łatwo wyjąć w całości w celu wyczyszczenia i opłukania. Otwierana powierzchnia rynny zbiorczej zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń, ponieważ można ją łatwo przepłukać.

Opływy Geberit CleanLine przekonują nie tylko wzornictwem, ale też łatwością czyszczenia.
Żadne zanieczyszczenia ani bakterie nie gromadzą się na ich długości, w przeciwieństwie do innych tradycyjnych wpustów liniowych. Łączą więc

Indywidualne dopasowanie z możliwością
skrócenia
Rynny zbiorcze Geberit CleanLine można skrócić do odpowiedniej długości na miejscu montażu i precyzyjnie dopasować do natrysku
(regulacja w granicach od 1300 do 300 mm),
długość pokrywy zaś to 157 mm, wysokość
rynny 43 mm.

Odpływy liniowe DELFIN
– minimalizm i wygoda
Czy nieskazitelny wygląd i wysoki komfort użytkowania oraz
konkurencyjna cena mogą iść z sobą w parze? W marce DELFIN
jest to możliwe! Zwłaszcza w przypadku odwodnień liniowych.
To minimalistyczne rozwiązania, które nadadzą nowoczesnego
charakteru łazience
oraz uczynią ją bardziej
funkcjonalną.
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Odpływ liniowy z rusztem pełnym

Odpływ ścienny z rusztem pełnym

Słowo klucz - minimalizm
Styl minimalistyczny jest nadal bardzo mocno
obecny w aranżowaniu i wyposażaniu wnętrz.
Charakteryzuje się wysmakowaną prostotą, która przekłada się też na stosowane produkty. Doskonale wpisują się w ten trend odpływy liniowe,
pozwalające uzyskać nieskazitelny wygląd aranżowanych pomieszczeń. Rozwiązanie to przypadnie do gustu zwłaszcza tym, którzy chcą ujednolicić łazienkową aranżację poprzez ograniczenie
wykorzystywanych faktur i kolorów.
Odpływ liniowy = więcej możliwości
Montaż odpływów umożliwia zachowanie w całym pomieszczeniu takiej samej powierzchni pod-
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Odpływ liniowy z rusztem pod płytki

Odpływ ścienny z rusztem pod płytki

łogi pokrytej podobnym rodzajem płytek. Montuje się go zamiast brodzika, dzięki czemu kabina
prysznicowa może przybierać różne, niestandardowe rozmiary i kształty. Przestrzeń kąpielowa
z odpływem liniowym jest łatwa do utrzymania
w czystości, a ponadto bardzo wygodna. To rozwiązanie daje możliwość zniwelowania poziomów pomiędzy strefą mokrą i suchą, jest idealne dla dzieci, osób starszych i poruszających się na wózku.
Odpływ ścienny – argumenty za
Podłogowe odwodnienia liniowe to już absolutna klasyka, dlatego więcej uwagi poświęcimy
odwodnieniom ściennym. Odwodnienia ścienne są równie estetyczne, łatwe w czyszczeniu.

Odpływ liniowy: ruszt ze wzorem

Mogą być one także przydatne, kiedy w łazience jest rozprowadzone ogrzewanie podłogowe.
Dzięki temu zaoszczędzimy zbędnych dywagacji,
czy i jak pogodzić oba te rozwiązania. Jeśli strefa prysznicowa nie jest duża – tutaj także przyda się wariant ścienny – zyska się kilka cennych
centymetrów. Częstym argumentem jest także
fakt, że uzyskuje się jednolitą przestrzeń, po której można swobodnie chodzić – część użytkowników odwodnień liniowych podłogowych boi
się na nich postawić stopy.
Szczegóły techniczne
Odpływy liniowe DELFIN dostępne są w różnych
wykończeniach (z rusztem pełnym, pod płytki
oraz ze wzorem), a także kilku długościach (60,
70, 80 i 100 cm). Wykonane są z wysokiej jakości
stali nierdzewnej. Produkty są dodatkowo wyposażone w nóżki do poziomowania i haczyki ułatwiające zdejmowanie maskownicy, dzięki czemu czyszczenie i pielęgnacja odpływu są zwykłą
domową formalnością. Wszystkie odpływy dostępne w ofercie SBS mają syfony o wysokości
65 mm i przepustowość aż 40 l/min. Głębokość
osadzenia jest regulowana w zakresie 70-105 mm.
Udogodnieniem są dodatkowe otwory w pionowych ściankach maskownicy, usprawniające odprowadzanie wody.

Kilka prostych wskazówek montażowych
Nawet najpiękniejszy odpływ nie będzie cieszył,
jeśli zostanie źle zamontowany, dlatego poniżej
kilka bardzo podstawowych wskazówek.
· Dobór zestawu zwłaszcza w kontekście wysokości – nasze odpływy mają regulowaną głębokość osadzenia 70-105 mm, każde odwodnienie
ma syfon o wysokości 65 mm.
· Zwróć uwagę na spadek rur odprowadzających.
·	W odpowiednim miejscu wyznacz kratkę ściekową (powinna znajdować się 1-2 milimetrów
poniżej poziomu podłogi).
· Pamiętaj o sprawdzeniu szczelności instalacji
oraz hydroizolacji podłoża – folia w płynie jest
tu niezbędna.

Przejdź Hurtownie partnerskie SBS

Przejdź  Dodatkowe informacje
o odpływach

SBS Sp. z o.o.
ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01, faks 42 663 54 02
marketing@grupa-sbs.pl, www.grupa-sbs.pl
rekl ama
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NIBE z nową fabryką
i nowym Centrum Szkoleniowym
Relacja z otwarcia
Uroczyste otwarcie nowego Centrum Szkoleniowego NIBE-BIAWAR, miało miejsce podczas Spotkania
Partnerów NIBE 2020 i zbiegło się 20-leciem sprzedaży pomp ciepła NIBE w Polsce. Wydarzenie odbyło się
28 lutego 2020 r. w nowej fabryce BIAWAR Produkcja, która mieści się na rogu ulic Solnickiej i Karpińskiego
w Białymstoku w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Centrum Szkoleniowego z pompami ciepła NIBE, kotłami na pelet PELLUX oraz zasobnikami c.w.u.
BIAWAR itp.

Uroczystego przecięcia wstęgi przed Centrum Szkoleniowym dokonali Mariusz Maliborski,
prezes spółki NIBE-BIAWAR i Małgorzata Smuczyńska, Business Unit Manager OZE
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Kaskada 4 gruntowych pomp ciepła NIBE F1345 60 kW
pracujących na potrzeby ogrzewania budynku
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W trakcie uroczystości partnerzy NIBE, przedstawiciele lokalnych mediów i inni zaproszeni
goście, mogli obejrzeć pierwszy etap inwestycji,
w skład którego wchodzi m.in. kompleksowe
centrum szkoleniowe dla ponad 50 osób, przestronna sala ekspozycyjna z pokazową kotłownią,
hale magazynowo-produkcyjne z laboratoriami.
Nowe centrum szkoleniowe NIBE-BIAWAR to nie
tylko przestrzeń do otwartej wymiany wiedzy
i doświadczeń, ale także miejsce prezentujące
w pełni funkcjonalną technologię zgodną z założeniami zrównoważonego i ekologicznego budownictwa.
Przyszłościowe rozwiązania produktowe i systemowe zostały połączone w wielozadaniowy
i inteligentny system grzewczy. Kompleks produkcyjno-szkoleniowy ogrzewany jest za pomocą nowoczesnej instalacji grzewczej, w skład której wchodzi kaskada 8 powietrznych pomp ciepła
NIBE F2120-20 oraz kaskada 4 gruntowych pomp
ciepła NIBE F1345 60 kW. Łączna moc grzewcza instalacji to około 400 kW. Dolnym źródłem
gruntowych pomp ciepła jest umieszczone pod
halą produkcyjno-magazynową 60 odwiertów
pionowych o łącznej długości 6000 m.b. W tym

budynku wiedza i doświadczenie NIBE została
w pełni wprowadzona w życie, a dzięki nowoczesnej
pokazowej kotłowni, firma może przekazać ją partnerom handlowym i wszystkim odwiedzającym.
Nowy, imponujący budynek fabryki BIAWAR Produkcja w Białymstoku jest częścią Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Pierwszy etap inwestycji to ponad 10 tys. m2 powierzchni, na których powstało nowoczesne centrum szkoleniowe z salą ekspozycyjną,
a także hala produkcyjna z kompleksem laboratoryjnym. Docelowo powierzchnia fabryki wyniesie ponad 30 tys. m2, gdzie rozwinięta zostanie produkcja
ogrzewaczy wody, kotłów peletowych oraz pomp
ciepła. W pierwszym etapie inwestycji uruchomiona zostanie linia produkcyjna jednostek wewnętrznych pomp ciepła oraz kotłów peletowych, bo właśnie na te urządzenia jest obecnie największy popyt.
Po zakończeniu pierwszego etapu inwestycji, rozpocznie się budowa kolejnego, gdzie docelowo
przeniesiony zostanie cały zakład, który obecnie
mieści się przy Alei Jana Pawła II w Białymstoku.
Zwiększenie powierzchni hal produkcyjnych umożliwi skokowe zwiększenie zatrudnienia – w nowej
lokalizacji w SSSE znajdzie pracę ponad 70 osób.
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Zmiany terminów
wydarzeń branżowych:
• Forum Termomodernizacja: 9 czerwca 2020 r.
XX Forum Termomodernizacja 2020 pt. „Strategia Termomodernizacji Budynków” został przeniesiony na nowy termin 9 czerwca 2020 r.
Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych organizator Forum - informuje, że dokonane zgłoszenia zachowują swoją ważność i będzie można z nich skorzystać w nowym terminie na tych
samych zasadach. Niezmienione pozostaje także miejsce wydarzenia: budynek Tower-Service
przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 w Warszawie.
• Targi INSTALACJE: 18-20 listopada 2020 r.
Zarząd Grupy MTP zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Światowej Organizacji Zdrowia oraz zalecanymi przez instytucje
państwowe procedurami podjął decyzję o przełożeniu Międzynarodowych Targów Instalacyjnych
INSTALACJE na termin 18 – 20 listopada 2020 roku.
• IV Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych,
Instalacji, Wentylacji i Klimatyzacji:
17 listopada 2020 r.

Zwiedzanie fabryki

W związku ze zmianą terminu Targów Instalacje
2020 na 18-20 listopada, ulega zmianie również
termin, organizowanej przez Związek ZHI wspólnie ze Stowarzyszeniem SPIUG
IV Konferencji Rynku Urządzeń Grzewczych, Instalacji, Wentylacji i Klimatyzacji.
Nowy termin to 17 listopada 2020 roku. Pozostałe informacje nie ulegają zmianie: Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym MTP
w godzinach 12:00 – 17:00, organizatorzy zapowiadają równie interesujący program.
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Rekordowy ENEX
2020 za nami!
8000 zwiedzających i 176 firm z 14 krajów
– oto bilans największych targów
odnawialnych źródeł energii ENEX.

Konferencje i fora branżowe na ENEX
Wiele konferencji, najlepsi eksperci i największe
firmy zaszczyciły swoją obecnością targi ENEX/
ENEX Nowa Energia. Forum Solar+, Forum Pomp
Ciepła, Forum Elektromobilności, VIII Kongres
Port PC, Konferencje: Energia PL, Heat Not Lost,
„Wysoka jakość powietrza wyzwaniem XXI wieku”,
MiastOZE i nowy temat – budownictwo pasywne
– wszystkie te wydarzenia cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii,
to nie ma lepszego miejsca do rozmów branżowych niż Targi Kielce. Na targach ENEX 2020 zadebiutowało również budownictwo pasywne.
Energetyczne atrakcje
Zwiedzający podczas ENEX-u mieli okazję przejechać się samochodami elektrycznymi na torze

jazd pokazowych przygotowanym przez Forum
Elektromobilności. Nie była to jednak jedyna forma rozrywki, z jakiej można było skorzystać. Wydarzenie uświetnili wybitni sportowcy: olimpijka
Weronika Nowakowska, były reprezentant Polski w piłce ręcznej Mariusz Jurasik oraz zawodnicy PGE Vive Kielce – Dani Dujshebaev i Branko Vujović.
Nagrody ENEX i EKOTECH
Koniec pierwszego dnia targów 27 lutego upłynął
pod znakiem medali i wyróżnień przyznanych
za najlepsze produkty i stoiska prezentowane
podczas tegorocznych XXIII Międzynarodowych
Targach Energetyki i Elektrotechniki ENEX, XVIII
Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX oraz
XXI Targach Ochrony Środowiska i Gospodarki
Odpadami EKOTECH.
Wieczorną galę, która poprzedziła mniej formalne
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Nowatermia Nowak – za inwerterową gruntową
pompę ciepła THERMIA ATLAS 18(4-18 KW)
Nowatermia Nowak – za filtr antysmogowy TRIMBOX NO2 marki TITON
Fronius Polska – za falownik FRONIUS TAURO
(ECO)
Soluxtec z Niemic – za moduł fotowoltaiczny –
monokrystaliczny FR ACTIVE
Elektrotermia – za elektryczny akumulacyjny kocioł c.o. z magazynem energii – STEFFES COMFORT PLUS (SERIA E5100)
Medale
NEST ze Słowacji – za Flexit EcoNordic WH 4
SOLGEN – za wprowadzenie na polski rynek technologii /MWT w oparciu o moduł PHONOSOLAR
NOVA PERC 340 Wp
ZMK SAS – za pompę ciepła VESTA
BRUK-BET – za BEM 340W Nivo OPTI (Type) Glass-Glass
Michał Mika i Rafał Kowalski na stoisku firmy Nowatermia
z wyróżnieniem za pompę ciepła THERMIA ATLAS

spotkanie wystawców, organizatorów i zaproszonych gości, poprowadzili gościnnie Tomasz
Zubilewicz, miłośnik odnawialnych źródeł energii, znany dziennikarz i prezenter oraz Basia Sipa,
kierownik Zespołu PR w Targach Kielce. Spotkanie rozpoczęto od wręczenia medali za produkty targów ENEX. Wręczyli je dyrektor Wydziału
Targów Kamil Perz z przewodniczącym Komisji Konkursowej prof. dr hab. inż. Waldemarem
Kamratem.
Kolejno przyznano je następującym firmom:
Wyróżnienia
Politechnika Świętokrzyska – za generatory do
małych elektrowni wiatrowych

Wyróżnienia i medale targów EKOTECH oraz informacja o pozostałych nagrodach: kliknij
Instalator Roku 2020 na Targach ENEX
Corab wraz ze Stowarzyszeniem Branży Fotowoltaicznej Polska PV przy współpracy z markami
Q.Cells, SolarEdge i Jean Mueller już po raz czwarty postanowili promować dobre praktyki instalatorskie. Podczas pierwszego dnia Targów Enex
w Kielcach podczas konkursu o tytuł Instalatora
Roku walczyło 6 firm. W trzech rundach pierwszego etapu starły się ze sobą: Solar Spot z PV
System, Oze Projekt z Sunsol oraz Helios Power
z Bio-Energy. W finale walczyły ze sobą drużyna
PV System z Helios Power. Z tej rywalizacji zwycięsko wyszła firma Helios Power, która została
tegorocznym Instalatorem Roku.
Źródło: targikielce.pl

Nagrodzona pompa ciepła SAS VESTA
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VIII KONGRES PORT PC z ważnymi tematami
Polska siłą napędową wzrostu znaczenia niskoemisyjnych technologii grzewczych w UE
W sektorze ogrzewnictwa indywidualnego leży ogromny potencjał dotyczący redukcji emisji oraz rozwoju
efektywności energetycznej i OZE w ciepłownictwie. Jest to szczególnie ważne w trakcie debaty nt.
ostatecznego kształtu Europejskiego Zielonego Ładu, realizacji polityki środowiskowej oraz klimatycznej UE.

27 lutego br. w Kielcach odbył się największy
kongres branży pomp ciepła w Unii Europejskiej.
W wydarzeniu zorganizowanym przez Polską
Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
(PORT PC) uczestniczyło ponad 600 osób.
Thomas Nowak, sekretarz generalny EHPA, doceniając dotychczasowe polskie wysiłki, a także
program modernizacji ogrzewnictwa zauważył,
że Polska może być siłą napędową wzrostu znaczenia pomp ciepła w Unii Europejskiej.
O przyszłych zmianach w programie Czyste Powie-

trze i potrzebie jego zgodności z wymogami tzw.
Szybkiej Ścieżki dla urządzeń grzewczych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mówił z kolei
Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW: Według aktualnego projektu intensywność dofinansowania niskoemisyjnych technologii grzewczych w programie
Czyste Powietrze będzie mocno proporcjonalna do
zmniejszania emisji z urządzeń grzewczych. Zgodnie z zasadą, że im mniejsza emisja zanieczyszczeń
i wyższa efektywność rozwiązań, tym większa intensywność dofinansowania.

Paweł Lachman, prezes PORT PC, stwierdził natomiast: Dekarbonizacja sektora ogrzewania i chłodzenia jest niezbędnym krokiem do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych i energetycznych Unii
Europejskiej. Tym bardziej, że ogrzewanie i chłodzenie stanowią połowę całkowitego zapotrzebowania
na energię końcową w Unii i jest to zdecydowanie
największy sektor energochłonny. Przy czym obecne podejście do tego sektora można nazwać usilnym niedostrzeganiem „słonia w pokoju”.
Z kolei Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Euro-

pejskiego i sprawozdawca komisji ds. przemysłu, badań i energii PE (ITRE) ws. rozporządzenia nt. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji,
w wideo-przesłaniu skierowanym do uczestników kongresu podkreślił: Obecnie dostępne są
tylko trzy technologie ogrzewania domów w oparciu o odnawialne źródła energii (OZE). Są to kotły
grzewcze na biomasę, termiczne kolektory słoneczne i różnego typu pompy ciepła. Pompy ciepła odgrywają coraz większą rolę ze względu na
wielki potencjał w zakresie poprawy efektywności
energetycznej i zwiększania udziału OZE. Doskonale wpisują się w idee Smart City, a przede wszystkim – Europejskiego Zielonego Ładu.
Pompy ciepła stają się w ogrzewaniu budynków
odpowiednikiem samochodów elektrycznych
w transporcie. W miastach, gdzie powstaje dużo
ciepła odpadowego, np. z kanalizacji czy zakładów przemysłowych, można je wykorzystać w systemach ciepłowniczych, jak i budynkach jednorodzinnych, tam, gdzie nie dociera sieć ciepłownicza,
łącząc z energetyką prosumencką, czyli produkcją i konsumpcją własnej energii elektrycznej wytworzonej z instalacji fotowoltaicznych.
Więcej na stronie PORT PC: kliknij
Źródło: PORT PC
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18. EDYCJA FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA
Podsumowanie targów
Za nami 18. edycja targów Forum Wentylacja – Salon Klimatyzacja
2020, która odbyła się w dniach 3-4 marca w Warszawie. Były to dwa
dni owocnych spotkań, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy,
nawiązywania i podtrzymywania kontaktów.

Tegoroczne targi organizowano w szczególnych
okolicznościach. W wielu krajach Europy zachodniej odwołano najważniejsze imprezy targowe ze względu na rozprzestrzeniający się wirus COVID-19. W Polsce sytuacja przedstawiała się
w tym czasie znacznie lepiej, nie odnotowano
zachorowań, dlatego targi odbyły się zgodnie
z planem. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań organizacyjnych, aby zapobiegać ewentualnemu ryzyku przenoszenia wirusa. Zaapelowano do uczestników, aby na targi nie przyjeżdżały
osoby w złym stanie zdrowia lub powracające
z regionów zagrożonych wirusem.
Jak co roku wydarzenie zgromadziło licznych

uczestników. Rekordowa liczba 185 wystawców zaprezentowała się na powierzchni ponad
10 000 m2. Goszczono 4000 profesjonalistów
branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej – projektantów, instalatorów, serwisantów,
służby techniczne obiektów oraz handlowców.
W tym roku gośćmi imprezy byli reprezentanci zagranicznych organizacji branżowych – EVIA
(Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Wentylacyjnego) oraz ISIB (Stowarzyszenie Tureckich
Eksporterów urządzeń HVAC).
Uczestnicy mogli skorzystać z bogatego programu wydarzeń towarzyszących: Seminariów, Strefy
instalatora, Areny technologii, Warsztatów chłodniczych, Warsztatu projektanta, a także zagłosować w Konkursie na Najciekawszy Produkt 2020.
Warsztaty Projektanta
Prezentacja projektów instalacji wentylacji i klimatyzacji zrealizowanych w latach 2018-2019 i zgłoszonych do nagrody branżowej Stowarzyszenia

Polska Wentylacja – PASCAL 2020. Ideą nagrody PASCAL 2020 jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów,
honorowanie autorów instalacji – osób i firm –
za wyróżniające się koncepcje projektowe oraz
rzetelność zawodową.
Laureaci nagrody PASCAL oraz DELTA
– przyznawanej za osiągnięcia biznesowe zostali ogłoszeni podczas wieczornej gali branżowej w dniu 3 marca.
PASCAL – nagrody główne
- Hotel Europejski, Warszawa – Grzegorz Kalicki, Leszek Machowski, Adeo
Energy Sp. z o.o.
- GPP Business Park Biurowiec im. K.
Blocha, Katowice – Artur Górny, MBC
Automatyka i Wentylacja Sp. z o.o.
- Muzeum Józefa Piłsudskiego, Sulejówek – Robert Brzozowski, Studio
Klima Sp. z o.o.
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PASCAL – wyróżnienia
- Generation Park, budynek Z, Warszawa – Paweł
Wilim, Buro Happold Sp. z o.o.,
- NOWY TARG, Wrocław – Roger Preston Polska,
Maciej Kałuża
- Szpital Uniwersytecki UJ, Kraków – Anna Goździewska – wentylacja, Katarzyna Kawka – klimatyzacja, Grupa MSP Sp. z o.o.
DELTA
Kategoria – firmy działające ponad 30 lat:
I miejsce A.W. KLIMA Sp. z o.o. Sp. k.
II miejsce KLIMOR Sp. z o.o.
III miejsce MERCOR S.A.
Kategoria – firmy działające do 30 lat:
I miejsce KLIMA THERM Sp. z o.o.
II miejsce TESTO Sp. z o.o.
III miejsce IGLOTECH Sp. z o.o.
Kategoria – firmy działające do
20 lat:
I miejsce REFSYSTEM Sp. z o.o.
II miejsce EUROKLIMAT Sp.
z o.o. Sp. k.
III miejsce CLIMA GOLD
Sp. z o.o. i KLIMAT SOLEC
Sp. z o.o.

Kategoria – firmy działające do 10 lat:
I miejsce CALDO WENTYLACJA Sp. z o.o.
II miejsce HARMANN POLSKA Sp. z o.o.
III miejsce PLANETFAN Sp. z o.o. Sp.k.
Strefa Instalatora
Po raz kolejny na targach zorganizowano specjalną strefę dedykowaną branżystom – instalatorom
systemów wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia. Strefa Instalatora była wydzielonym miejscem pośród

ekspozycji targowej, w której można było podnieść
swoje umiejętności zawodowe, a także zapoznać
się z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi. W tegorocznej Strefie udział wzięli: Agmet, B&L International, BH-RES, Elektronika, Energy Air, Frapol, Gizo,
Heatpex, Hilti, Milwaukee, Prozon, Ventermo.
Arena Technologii
Arena Technologii miała dwa odrębne tematy:
klimatyzatory split oraz centrale wentylacyjne.

W Arenie swoje produkty pokazali: Alnor, Clima
Gold, Elektronika, Frapol, Ge Appliances, Gree,
Harmann, Hvac Ratherm, Komfovent, Lindab,
Nest, Oem Energy, Prodmax, Thermo, Ventermo, Ventia, Wienkra.

Konkurs Najciekawszy Produkt
Stowarzyszenie Polska Wentylacja, jak co roku,
zoorganizowało podczas targów konkurs Najciekawszy Produkt. Do konkursu Najciekawszy
Produkt 2020 wystawcy mogli zgłosić nowości
– produkty i urządzenia wprowadzone na polski rynek po 1 stycznia 2019 r. Podczas dwóch
dni targowych 3 i 4 marca 2020 r. odwiedzający
mogli głosować na zgłoszone produkty.
Zwycięzcy Konkursu na Najciekawszy
Produkt 2020:
- kategoria WENTYLACJA: centrala wentylacyjna
KOMFOVENT VERSO PRO 2 – VENTIA Sp. z o.o.
- kategoria KLIMATYZACJA: klimatyzator naścienny FTXA-BB – DAIKIN AIRCONDITIONING
POLAND Sp. z o.o.
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Firma Bosch nagradza uczniów
za pomysły na wynalazek
Firma Bosch wyróżniła uczniów z najlepszymi pomysłami na wynalazek, zgłoszonymi w ramach
Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha. Podczas finału 9. edycji programu edukacyjnego, nagrody odebrali autorzy trzech projektów najwyżej ocenionych przez jury.
Zadaniem uczniów, którzy dostali się do ścisłego
finału konkursu, było przygotowanie prototypów
zgłoszonych wynalazków. Pod koniec stycznia br.
jury wyłoniło tegorocznych laureatów warszawskiej edycji Akademii Wynalazców im. Roberta
Boscha. Przy ocenie jury brało pod uwagę kryteria takie jak: niskie koszty realizacji, możliwość
powszechnego użycia oraz wpływ urządzenia na
środowisko naturalne.
Projekty nagrodzone w Warszawie:
I miejsce – czujnik wyprzedzania dla rowerzysty montowany pod siodełkiem ma za zadanie
ostrzegać dźwiękowo cyklistę o zbliżającym się
do niego pojeździe.
II miejsce – Lecak, czyli autonomiczny plecak wy-
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posażony w panel fotowoltaiczny zasilający kierunkowskazy. Lecak otrzymał również nagrodę
specjalną, przyznaną przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, za najlepszy prototyp wynalazku.
III miejsce – sygnalizator MAGKAR zawiera czujnik dymu i szkodliwych substancji, by na bieżąco
kontrolować poziom zanieczyszczeń w kominach.
Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha
to program edukacyjny dla uczniów w wieku
13-15 lat z Warszawy i Wrocławia oraz okolic, prowadzony przez firmę Robert Bosch w Polsce od
2011 r. Jego celem jest promowanie uzdolnionej
młodzieży oraz popularyzacja przedmiotów ścisłych, co w przyszłości ma skutkować zwiększeniem kadry inżynierskiej w Polsce. W Akademii
młodzież uczestniczy w warsztatach kreatywnych
oraz zgłasza pomysły do konkursu na wynalazek.
W ramach 9. edycji organizatorzy udostępnili aż
860 miejsc na warsztatach kreatywnych, w których uczestniczyło prawie 550 uczniów z 49 szkół
z woj. mazowieckiego i dolnośląskiego.
Partnerzy merytoryczni: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Wojskowa Akademia Techniczna, Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych, Urząd Patentowy RP, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Wrocławski Park Technologiczny
wraz z Fundacją Promathematica oraz
firma Bosch Rexroth i fabryka Boscha
w Mirkowie.
Partnerzy honorowi: Minister Edukacji Narodowej, Polska Akademia Nauk, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, Urząd Patentowy
Rzeczpospolitej Polskiej, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Prezydent
Wrocławia.
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Metalowe kształtki Wavin Tigris M5
Nowy Wavin Tigris M5 został zaprojektowany z myślą o potrzebach instalatora, oprócz szeregu niezawodnych i cenionych cech swojego poprzednika, Tigris K1 / M1, Nowy Wavin Tigris M5 jest pierwszą
na świecie kształtką, która ma innowacyjną funkcję ACOUSTIC LEAK ALERT (akustyczne wykrywanie
nieszczelności). Każda niezaciśnięta kształtka ujawni się poprzez głośny gwizd. Nowy Wavin Tigris
M5 może pochwalić się również największym przekrojem
hydraulicznym wśród dostępnych zaciskanych kształtek
na rynku, a także funkcją Multi Jaw, czyli możliwością zaciskania aż 5 typami szczęk.
WAVIN

Kurki kulowe F-Comfort
Kurki kulowe F-Comfort to produkty z nowej serii w ofercie Ferro.
Służą do montażu w instalacjach wodnych ogrzewczych, wody zimnej
i ciepłej wody użytkowej. Wykonane są z najwyższej jakości materiałów,
w tym z mosiądzu CW671-4MS, w oparciu o wytyczne projektu 4MS,
podającego najnowsze wymagania higieniczne dla materiałów
używanych do produkcji elementów sanitarnych mogących
mieć kontakt z wodą pitną.
Mają proste, lecz unikalne rozwiązania użytkowe,
w tym dwukolorowe, demontowalne
gumki służące identyfikacji woda
zimna/woda ciepła oraz etykiety
w postaci demontowalnych
zawieszek, na których
podawane są wszystkie
istotne informacje
produktowe i które
umożliwiają sprzedaż
detaliczną.
FERRO
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Pompy ciepła Panasonic Aquarea generacji J
Panasonic wprowadził na rynek nowe pompy ciepła typu split
Aquarea High Performance generacji J. Modele zapewniają
ogrzewanie, chłodzenie i produkcję c.w.u., 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.
Nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych, przy -20°C,
Aquarea skutecznie ogrzewa budynek. Z kolei w miesiącach letnich klimatyzuje dom, zapewniając całoroczny komfort.
Urządzenie ma wbudowany specjalnie zaprojektowany tryb nocny, który w razie potrzeby redukuje poziom hałasu. 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 przykład anodowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej klasy A+ o pojemności 192 i 280 l lub emaliowanym
zbiornikiem w czterech wariantach: 150, 200, 350 i 380 l.
Pompy Aquarea generacji J można dodatkowo zsynchronizować z panelami słonecznymi, aby uzyskać jeszcze bardziej ekologiczne rozwiązanie.
Aby ułatwić sterowanie, pompy ciepła Aquarea są kompatybilne z systemem Aquarea Smart Cloud, intuicyjnym rozwiązaniem pozwalającym użytkownikom w prosty sposób zarządzać funkcjami związanymi z ogrzewaniem i produkcją c.w.u.,
a także monitorować zużycie energii. Dostępna jest także usługa Service Cloud pozwalająca na zdalną konserwację systemu
przez instalatora, co przekłada się na dodatkową oszczędność
czasu i pieniędzy.
Ponadto wygodę użytkowania zapewnia współpraca systemu Aquarea z IFTTT, aplikacją znaną również pod nazwą
„If This, Then That”. IFTTT w połączeniu z pompą ciepła umożliwia zdefiniowanie zarówno prostych poleceń, takich jak włączanie i wyłączanie ogrzewania, jak i tych bardziej skomplikowanych np. wysyłanie e-maili lub powiadomień o błędach.
PANASONIC
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Pompa ePCO 25/40-70Z smart
z wbudowanym modułem WiFi
Pompy ePCO przeznaczone są do zapewniania obiegu wody w systemach grzewczych. Ich działanie pozwala na szybkie rozprowadzanie ciepła, zapewniając jednocześnie stałą temperaturę w ogrzewanych
pomieszczeniach. Pompy te idealnie sprawdzają się
w instalacjach ze zmiennym natężeniem przepływu,
np. instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami
regulowanymi za pomocą termostatu. Pompa ePCO
25/40-70Z Smart to nowoczesna, energooszczędna pompa, która dzięki modułowi WiFi i możliwości
sterowania i monitorowania przez Internet, idealnie
wpisuje się w nowoczesną kotłownię inteligentnego
domu, ułatwiając użytkownikowi jej obsługę i eksploatację oraz zapewnia możliwość integracji z systemem skupiającym wiele urządzeń Internetu Rzeczy.
Leszczyńska Fabryka Pomp
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Kotły kondensacyjne KELLER Cyrkon
Gazowe kotły kondensacyjne KELLER Cyrkon
to nowoczesne i ekonomiczne urządzenia przeznaczone do ogrzewania
pomieszczeń, jak również
przygotowania ciepłej
wody użytkowej. Kotły
te są proste w obsłudze
i serwisowaniu – mają nieskomplikowany panel sterowania oraz zwartą konstrukcję. Wyróżniają się
innowacyjnym palnikiem
z włókna ceramicznego
o szerokim zakresie modulacji i niezwykłej trwałości.
GRUPA SBS

KELLER CYRKON

jednofunkcyjny
20

Klasa sezonowej efektywności energetycznej
ogrzewania pomieszczeń
Zakres modulacji
Sezonowa efektywność energetyczna
Moc cieplna kotła 50/30°C (modulowana)
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego
obciążenia i temp. wody powrotnej 30°C
Maksymalne ciśnienie wody w obiegu c.o.
Klasa sezonowej efektywności energetycznej
podgrzewania wody
Deklarowany profil obciążenia
Moc cieplna kotła przy pracy na c.w.u. 80/60°C
Przepływ c.w.u. dla Δt = 30 K
Poziom mocy akustycznej
Wymiary

Spis reklamodawców

dwufunkcyjny

25

20/20

25/30

21-100%
93,5%
4,5-21 kW

17-100%
94,7%
4,5-26,5 kW

Afriso str. 9, BDR Thermea str. 4, Beretta str. 5, Galmet str. 13,
Nibe-Biawar str. 14, Rettig Heating str. 1, SAS str. 16,
Tece str. 49, TROX BSH Technik str. 2, Viega str. 36.

A
21-100%
93,5%
4,5-21 kW

17-100%
94,7%
4,5-26,5 kW

108%
3 bary
-

-

-

-

A

L
4,1-19,1 kW
9 l/min
47 dB(A)
770x400x280 mm

A
L
4,1-30 kW
14 l/min
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