
3904/20 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

korzyści niesie stosowanie grup pompowych 
wZS dla użytkowników. 
Przede wszystkim – dzięki zastosowaniu w gru-
pach zaworu termostatycznego ATM – skutecz-
ne zabezpieczenie przed oparzeniem zbyt gorą-
cą wodą. Liczy się także wygoda codziennego 
korzystania: woda o idealnej temperaturze po-
płynie natychmiast w umywalce, zlewie i pod 
prysznicem. Użytkownik, poza tym, że oszczę-
dza w ten sposób czas – nie musi niepotrzeb-
nie upuszczać zimnej wody i czekać na wła-
ściwą temperaturę – to z pewnością odczuje 
różnicę na plus w portfelu, dzięki mniejszemu 
zużyciu. Trzeba podkreślić, że grupy pompowe 
wZS mają atest higieniczny wydany przez NIZP 
– PZH. To atestowane rozwiązanie potwierdza 

PRZEMYŚLANY SPOSÓB NA CYRKULACJĘ 
C.W.U.

wspomniane powyżej urządzenia właśnie poja-
wiły się w ofercie AFRISO. Mowa o grupach pom-
powych do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 
WZS 75 i WZS 100. Grupy wZS przeznaczone są 
do szybkiego, wygodnego i profesjonalnego wy-
konania takich układów w instalacji z zasobni-
kiem c.w.u. Kompaktowa konstrukcja grup pom-
powych minimalizuje ryzyko błędów podczas 
montażu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. 
warto dodać, że grupy te zostały zaprojektowane 
w taki sposób, że można je zamontować zarów-
no z zasobnikami c.w.u. wyposażonymi w dedy-
kowany króciec cyrkulacyjny, jak i z zasobnikami 
bez niego. wielu instalatorów z pewnością doce-
ni taką uniwersalność. wszystkie grupy wZS są 
fabrycznie sprawdzane pod kątem szczelności 
połączeń, dlatego nie ma ryzyka nieprzewidzia-
nych nieszczelności i wycieków. 
Na wyposażeniu grup znajduje się energoosz-
czędna pompa cyrkulacyjna WILO (maks. 5 W)  
oraz termostatyczny zawór mieszający ATM 

(zakres 35÷60°C) z funkcją zabezpieczenia przed 
poparzeniem. Całość jest gotowym modułem, 
który nie wymaga składania oraz dodatkowej 
kompletacji urządzeń.
Jakie są różnice między wersją wZS 75 a wZS 
100? Grupa pompowa WZS 100 ma wszystkie 
niezbędne zawory zwrotne, odcinające oraz za-
wór bezpieczeństwa 6 bar. Całość zamknięto 
w estetycznej izolacji EPP. wersja wZS 100 za-
pewnia komfort użytkownikom przy minimal-
nych stratach ciepła oraz bardzo niskim zużyciu 
energii elektrycznej. Natomiast grupa pompo-
wa WZS 75 dedykowana jest do montażu w in-
stalacjach z zasobnikiem c.w.u., które zostały 
już wyposażone w zawór bezpieczeństwa. Nie 
została wyposażona w izolację jak wersja 100, 
wymusza również konieczność zainstalowania  
w odpowiednich miejscach zaworów zwrotnych.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA 
I OSZCZĘDNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW

Sprawdzone i niezawodne rozwiązania technicz-
ne to jedno. Zastanówmy się jednak, jakie realne  

Budując nowy dom, inwestor chce, aby zapewnił mu on jak najlepszy komfort życia, w którym zawiera się 
między innymi komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej. Aby go osiągnąć, należy wykonać układ cyrkulacji 
c.w.u. Jakie urządzenie dobrać, by mogło być łatwe w montażu, a jednocześnie zapewniło komfort cieplny, 
ochronę przed poparzeniem i oszczędności w rachunkach za wodę? 
Na te pytania AFRISO znalazło odpowiedź.

Gotowe rozwiązanie do cyrkulacji 
ciepłej wody użytkowej

Grupa pompowa wZS 100

Grupa pompowa wZS 75
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bezpieczeństwo stosowania urządzeń z wodą 
przeznaczoną do spożycia. 
Niewątpliwie zastosowanie grup pompowych 
wZS w instalacji z zasobnikiem ciepłej wody 
użytkowej będzie dobrym wyborem. Docenią 
to zarówno instalatorzy, którzy łatwo i bezpro-

blemowo zamontują urządzenie, jak i użytkow-
nicy, którzy będą mogli cieszyć się komfortem 
cieplnym i niższymi rachunkami za wodę i prąd. 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA WZS 100

woda 
z sieci

20 - 30 cm
50 - 60 cm

pułapka cieplna*

źródło 
ciepła

Przykład montażu grupy pompowej WZS 100 do zasobnika c.w.u., 
nie wyposażonego w króciec cyrkulacyjny.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA WZS 75

Przykład montażu grupy pompowej WZS 75 do zasobnika c.w.u. wyposażonego w króciec cyrkulacyjny.

woda 
z sieci

20 - 30 cm
50 - 60 cm

pułapka cieplna*

źródło 
ciepła

zawory zwrotne, 
nie znajdujące się 
na wyposażeniu 
grupy WZS 75

DowieDz się  więcej

Nowa stroNa iNterNetowa Kaisai

Powstała nowa strona internetowa marki KAISAI.  
Tworząc nową wersję, kierowano się przede 
wszystkim szybkim i intuicyjnym dostępem 
do informacji o produktach i oferowanych roz-
wiązaniach oraz nowoczesną i przejrzystą sza-
tą graficzną.
Z myślą o wygodzie użytkowania stworzono in-
teraktywną mapę, na której można łatwo zna-
leźć punkty dystrybucyjne marki. w zakładce 
POBIERZ PLIKI zamieszczono wszystkie publika-
cje elektroniczne z funkcjonalnym podziałem na 
katalogi i foldery oraz dokumentację techniczną  
z instrukcjami obsługi i gwarancjami.
w zakładce PORADNIK znajdują się przydatne in-
formacje o zagadnieniach związanych z klimaty-
zacją, ogrzewaniem i wentylacją, a w AKTUALNO-
ŚCIACH – o nowościach i bieżących wydarzeniach.

Ze strony można komfortowo korzystać zarówno na 
dużych ekranach, jak i na urządzeniach mobilnych.
https://kaisai.com/pl/

Powołanie ZesPołu ds. RoZwoju 
PRZemysłu odnawialnych ŹRódeł 
eneRgii i KoRZyści dla PolsKiej 
gosPodaRKi

Minister klimatu powołał Zespół do spraw Roz-
woju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii  
i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, który będzie 
organem opiniodawczo-doradczym ministra wła-
ściwego do spraw klimatu oraz energii.
Do głównych zadań Zespołu należeć będzie wy-
pracowanie rekomendacji w zakresie kierunków 
rozwoju polskiego przemysłu odnawialnych źró-
deł energii (OZE), maksymalizacji korzyści dla 
polskiej gospodarki na drodze do neutralności 
klimatycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego państwa. Zespół pracować bę-
dzie także nad przygotowaniem rozwiązań za-

równo legislacyjnych, jak i pozalegislacyjnych, 
które służyć będą realizacji tych celów.
– Naszym priorytetem jest przygotowanie odpo-
wiednich narzędzi, które przyczyniać się będą do 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na-
szego kraju. Liczę, że opracowywane przez Zespół 
rekomendacje i rozwiązania legislacyjne pozwolą 
na intensyfikację i koordynację działań służących 
OZE w Polsce – podkreślił szef resortu klimatu Mi-
chał Kurtyka.
Przygotowane przez Zespół rekomendacje do-
tyczyć będą następujących obszarów tematycz-
nych: Czyste ciepło, Ekotransport, Lokalny wymiar 
energii, Gospodarka wodorowa, Sprawiedliwa 
Transformacja i wielkoskalowe zeroemisyjne 
źródła energii.
Źródło: Ministerstwo Klimatu
Pełna informacja: kliknij
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