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REHVA – Poradnik COVID-19
W odpowiedzi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, eksperci REHVA opracowali wytyczne dotyczące sposobu obsługi i korzystania z usług
budowlanych na obszarach objętych epidemią,
w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez systemy HVAC i hydrauliczne.
Dokument REHVA uwzględnia najlepsze dostępne zalecenia i dostępną wiedzę, wykorzystując wiedzę ekspertów naukowych i działających
w REHVA.
Dokument, przeznaczony jest przede wszystkim
dla specjalistów HVAC i zarządców obiektów,
ogranicza się do budynków komercyjnych i publicznych, np. biur, szkół, centrów handlowych,
obiektów sportowych itp., w których oczekuje
się jedynie sporadycznego obłożenia osób zarażonych. Nie obejmuje szpitali i placówek opieki zdrowotnej.
Jak wynika z dokumentu REHVA, czyszczenie
systemów klimatyzacji i kanałów nie ma wpływu na rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. W dokumencie podkreślono, że nawilżanie i klimatyzacja nie mają praktycznego wpływu
na przenoszenie wirusa, a systemy ogrzewania i chłodzenia mogą działać normalnie. Uważa się, że urządzenia do odzyskiwania ciepła

SPIUG: Prace serwisowe są
bezpieczne!
SPIUG po telekonferencji z EHI wyszedł z inicjatywą akcji informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa prac instalacyjnych i serwisowych w branży
grzewczej. Zasady bezpieczeństwa skonsultowano także z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.
Poniżej ulotki POBE dotyczące procedury bez-
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Wilo – darmowy serwis pomp
w szpitalach

mogą przenosić wirusa przyłączonego do cząstek ze strony powietrza wywiewanego do strony powietrza nawiewanego przez nieszczelności.
W obrotowych wymiennikach ciepła cząstki osadzają się po stronie powietrza powrotnego powierzchni wymiennika ciepła, po czym mogą
być ponownie zawieszone, gdy wymiennik ciepła przechodzi w stronę powietrza nawiewanego. W rezultacie REHVA zaleca wyłączenie obrotowych wymienników ciepła na czas epidemii.
Podobnie jest z centralami wentylacyjnymi wyposażonymi w sektory recyrkulacji – zaleca się
zamknięcie przepustnic recyrkulacji.
Wiedza o wirusie jest stale aktualizowana, dlatego REHVA informuje, że wytyczne należy uznać
za tymczasowe.
Pobierz Poradnik REHVA

pieczeństwa ochrony przed COVID-19 dla branży instalacyjno-grzewczej dotyczące:
– prac serwisowych (pobierz PDF)
– serwisantów – bezpieczeństwo przed koronawirusem (pobierz PDF)
– klientów (pobierz PDF)
– dostawców (pobierz PDF)
– producentów (pobierz PDF)
– instalatorów (pobierz PDF)

Serwis Wilio Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do
nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie
urządzeń Wilo w szpitalach, tak aby mogły one
funkcjonować w sposób ciągły, co w dzisiejszych
czasach jest niezmiernie ważne.
W takich sytuacjach jesteśmy do dyspozycji pod
numerem całodobowego pogotowia serwisowego 602 523 039. Bezinteresowna pomoc
jest naszym wyrazem solidarności w tym trudnym czasie!
Redakacja InstalReportera zachęca wszystkich
z branży instalacyjnej do włączenia się do akcji
zaproponowanej przez Wilo #pomagamszpitalom

Pełna treść komunikatu do Klientów:
https://wilo.com/pl/pl/Korona-wirus.html

Immergas wydłuża gwarancje
i terminy rejestracji w CAIUS

Dla instalatorów: WYDŁUŻONY TERMIN
REJESTRACJI W CAIUS

Dla klientów: WYDŁUŻONE WARUNKI
GWARANCJI

W odpowiedzi na docierające do firmy sygnały związane z brakiem możliwości zarejestrowania produktów w regulaminowym terminie,
Immergas wychodzi naprzeciw potrzebom instalatorów.
Na czas sytuacji w kraju spowodowanej epidemią koronawirusa i ograniczeniami z niej wynikającymi, wydłuża termin na rejestrację urządzeń
w Programie Caius zakupionych i zainstalowanych po 01.01.2020r. z 60 dni do 120 dni od daty
zakupu produktu promocyjnego.
Wprowadzając nowe zasady, które będą obowiązywać do 30.06.2020 r., ma na uwadze komfort
i aktualne możliwości operacyjne instalatorów.

W trosce o komfort i bezpieczeństwo klientów,
w odpowiedzi na aktualną sytuację Immergas informuje, że w przypadku wystąpienia opóźnień
w wykonaniu przeglądu urządzenia warunki gwarancji zostają podtrzymane przez Immergas Polska (do 3 miesięcy).
Dotyczy to urządzeń, których termin obowiązkowego przeglądu serwisowego przypada między 1.03.2020 a 30.06.2020.
W przypadku pytań związanych z gwarancją urządzenia do dyspozycji pozostaje mail: serwis@
immergas.pl, infolinia 422 124 422 oraz nr tel.
42 649 36 21.

Immergas zachęca do kontaktu z Infolinią Caius:
61 625 02 02 lub poprzez e-mail: caius@caius.pl
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MASECZKI OCHRONNE OD IMMERGAS
DLA ŁÓDZKIEGO SZPITALA
W Immergas Polska stale angażujemy się we
wsparcie lokalnych działań charytatywnych na
terenie Łodzi. Przekazujemy środki pieniężne na
zakup sprzętu medycznego, wspieramy fundacje
pomagające dzieciom, szpitalom. W sytuacjach
kryzysowych to wsparcie jest nieocenione, więc
w tym trudnym dla wszystkich czasie nie wyobrażamy sobie, by nie wesprzeć lekarzy, sanitariuszy
i pielęgniarek, którzy codziennie stają do walki
z koronawirusem.
Na co dzień dostarczamy komfort w postaci ciepła, tym razem w postaci bezpieczeństwa.
Dlatego przekazaliśmy 5000 sztuk maseczek
ochronnych Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.
Pamiętajcie – oni zostają dla nas w szpitalu,
my zostańmy dla nich w domu.

CALEFFI: pomagamy w walce
z koronawirusem
Grupa CALEFFI zdecydowała się przekazać środki
pieniężne w wysokości: 1 miliona EUR na wsparcie rozwiązania sytuacji kryzysowej w związku
z koronawirusem Covid-19.
Grupa CALEFFI z tworzącymi ją firmami Caleffi
Hydronic Solutions, Cristiną Rubinetterie, Pressco i RDZ, dołącza do walki z koronawirusem Covid-19 wspierając szpitale w walce z epidemią.
W związku z obecną sytuacją postanowiliśmy
przekazać darowiznę w wysokości 1 miliona euro,
podzieloną między: Szpital Maggiore w Mediolanie i SS. Trójcy Borgomanero. Kwota ta, zostanie
podzielona po równo:
– Szpital SS. Trinità di Borgomanero: dotacja

obejmie urządzenia służące do ratowania ludzkiego życia.
– Szpital Maggiore Policlinico w Mediolanie
otrzymuje darowiznę, która przeznaczona będzie na pokrycie bieżących wydatków na opiekę medyczną i pomoc niezbędną dla pacjentów
zagrożonych koronawirusem, część dotacji zostanie także wykorzystana na badania nad wirusem.
Celem jest wspieranie struktur szpitalnych i konkretna pomoc dla całego personelu lekarzy, pielęgniarek i pracowników służby zdrowia na pierwszej linii.
Caleffi ma nadzieję, że inicjatywa zwiększy świadomość obecności zagrożenia, wobec którego
obecnie się znajdujemy, gdzie sytuacja kryzysowa dotyczy nas wszystkich bez wyjątku.

Działania branży instalacyjnogrzewczej i klimatyzacyjnej
w dobie zagrożenia COVID-19
– ostatnie 3 tygodnie
Koronawirus, który dotarł do Polski na początku
marca spowodował szereg perturbacji zarówno
w społeczeństwie, jak i w gospodarce.
Na początku epidemii w Polsce dały się zauważyć oznaki psychozy spowodowanej zagrożeniem. Nie sprzyjał i w dalszym ciągu nie sprzyja
negatywny przekaz przedstawicieli rządów zarówno w UE jak i pozaeuropejskich, związanych
z nimi ekspertów i przede wszystkim mediów,
który skierowany jest na powiększanie obaw
w społeczeństwach, a nie jest skierowany na działania pozytywne, mające na celu dopasowanie
się gospodarki do nowych warunków brzegowych jakim jest pandemia.
Z jednej strony mamy realne zagrożenie zdrowia
obywateli, z drugiej zaś strony zagrożenie ich bytu
ekonomicznego, który jest niemniej groźnym zjawiskiem. O ile w wypadku zagrożenia zdrowotnego, jesteśmy zdani na lekarzy i laboratoria, o tyle
przestawienie działalności gospodarczej przez
dopasowanie jej do nowych warunków zależy od
nas samych oraz rządzących. Według wstępnych
analiz z początku pandemii w Polsce, 20% MSP
działających w naszej branży planowała zawiesić
działalność, a kolejne 60% wprowadzało istotne
ograniczenia, w tym ograniczenie wyjazdów fachowców do napraw w domach (np. serwisanci też nie byli wpuszczani do domów i jednocześnie sami mieli obawy obawy przy realizowaniu
kilku wizyt dziennie).
Z tego powodu, grupa organizacji branżowych
działających w ramach POBE – Porozumienia

3

Organizacji Branżowych na Rzecz Efektywności
Energetycznej zainicjowała szereg działań, które
były konieczne z powodu opanowania niepokoju, który zaistniał w branży z powodu epidemii
i pozwoliły pomóc firmom w szybkim dostosowaniu się do nowych warunków działań gospodarczych. Po trzech tygodniach, można śmiało
stwierdzić, że ogromna większość firm działających w branży instalacyjno-grzewczej, wprowadziło procedury bezpieczeństwa przeciw zarażeniom COVID-19 i funkcjonuje dalej.
W tym celu zostały przez POBE przygotowane
procedury bezpieczeństwa dla serwisantów, instalatorów, firm produkcyjnych i handlowych,
które zostały przekazane dalej do firm działających w branży.
Podjęliśmy i wdrożyliśmy konkretne działania
od początku pandemii w Polsce, aby zagwarantować swobodny dostęp do obiektów wymagających obsługi ekspertom technicznym
zatrudnionym w tym sektorze (głównie inżynierom, serwisantom i instalatorom), przy zachowaniu koniecznych procedur bezpieczeństwa, również na wypadek, gdy Unia Europejska
i jej kraje członkowskie w tym Polska wprowadziły by bardziej rygorystyczne środki bezpieczeństwa przeciw rozprzestrzenianiu się wirusa, ograniczające możliwość poruszania się
swoich obywateli.
Zapewniło to utrzymanie i naprawę ważnego
osprzętu instalacyjnego, a tym samym zagwarantuje ciągłość dostaw ciepłej wody użytkowej, chłodniczej i sanitarnej, oraz funkcjonowania wentylacji jako elementów infrastruktury
krytycznej.
Pobierz: pełna wersja informacji

04/20
Danfoss zaprasza na Webinaria
Ogrzewnictwo
Znajdź czas na pogłębienie wiedzy i sprawdź webinaria Danfoss.
• Podział na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe, ciepłownictwo i przemysł;
• Szeroki zakres tematyczny
• Wszystko w jednym miejscu – oglądasz, kiedy
chcesz!
Przejdź do Webinariów

Kraków od kilku lat walczy ze smogiem. Mimo wydanych milionów i całkowitego zakazu ogrzewania paliwami stałymi badania pokazują, że efekty tej walki są nie lepsze, niż w innych miastach
Małopolski, w których nie wprowadzono takich
zakazów. Takie wnioski można wyciągnąć z badań, które przeprowadził prof. Paweł Bogacz z
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. We
wnioskach informuje on, że w latach 2006-2019
zanotowano znaczący, sięgający średnio 30-40%

spadek średniorocznych stężeń pyłu PM10 we
wszystkich analizowanych miastach.
Dynamika spadku stężenia pyłu typu PM10 w Krakowie, jedynym mieście spośród analizowanych,
w którym wprowadzono zakaz ogrzewania mieszkań paliwami stałymi, nie była wyższa dla okresu
2006-2019, niż w pozostałych miastach. Poziomy
zanieczyszczeń pyłem typu PM10 w Krakowie, tak
w układzie średniomiesięcznym, jak średniorocznym, wciąż (za rok 2019) pozostają jako najwyższe
wśród badanych miast – zaznacza prof. Bogacz.
Źródło: energiapress.pl
Pełny artykuł: kliknij

KAN – cykl szkoleń online
W każdy czwartek o godzinie 13:00 KAN zaprasza na
cykl szkoleń online, które na żywo poprowadzą specjaliści z firmy KAN: Włodzimierz Mroczek – dyrektor
ds. technicznych oraz Konrad Kasprzak – menedżer
ds. rozwoju biznesu. Prowadzący powiedzą o nowościach KAN, narzędziach i sposobach montażu.
Szkolenie dostępne na profilu Facebook: System
KAN-therm.
rekl ama

Zakaz palenia w piecach węglem
nie zmniejsza smogu

BDR THERMEA GROUP
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PZITS — raport GKL

KOWALSKI PRO-MEDIA PRZYZNAJE

C E RT Y F I K AT
Viessmann

Dostępny jest już comiesięczny raport Głównej Komisji Legislacyjnej.
Zobacz Raport 03.2020
Sprawdź poprzednie Raporty

OTRZYMUJE ZŁOTE GODŁO W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
LAUR KLIENTA 2020
W KATEGORII
JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ BRANŻY BUDOWLANEJ

KESSEL – premie dla instalatora

R O B E R T K O WA L S K I

M AG DA L E N A RYŚ

ORGANIZATOR KONKURSU

DYREKTOR PROGRAMU

CERTYFIKAT NR LKO 06/03/2020

Złoty Laur Klienta 2020 oraz
Laur Klienta – Grand Prix 2020
dla Viessmann
Firma Viessmann została wyróżniona tytułem
Złoty Laur Klienta w kategorii Jakość i innowacyjność branży budowlanej oraz Laur Klienta
Grand Prix 2020. Jest to kolejne z rzędu zwycięstwo marki w tym prestiżowym ogólnopolskim
konkursie.
Laur Klienta to ogólnopolski projekt konsumencki, z ponad 16-letnią tradycją, którego celem jest
wyłanianie i nagradzanie najpopularniejszych
produktów i marek w swoich kategoriach. Niezależny plebiscyt przynosi producentom i dystrybutorom towarów oraz usługodawcom odpowiedź
na jedno z podstawowych pytań: które produkty i usługi są obecnie najpopularniejsze w swojej
grupie. Niezależne jury złożone z konsumentów
oddaje głos w wielu kategoriach na ulubiony produkt, markę lub usługę. W każdej kategorii grupa respondentów liczy co najmniej 1000 osób.
W tym roku firma Viessmann została wyróżniona

w ogólnopolskim plebiscycie Laur Klienta,
a tym samym zdobyła najbardziej elitarny tytuł
złoty Laur Klienta 2020 w kategorii Jakość i innowacyjność branży budowlanej. Dodatkowo
za trzykrotne zajęcie miejsca na podium marka została również wyróżniona tytułem Laur
Klienta – Grand Prix 2020. Jest to potwierdzenie
czołowej pozycji na rynku oraz w oczach konsumentów. Firma Viessmann została doceniona za innowacyjny charakter produktów i podejście pro-ekologiczne.
– Bardzo się cieszymy, że konsumenci w Polsce
rozpoznają naszą markę i niezmiennie obdarzają nas zaufaniem. Dzięki temu, już po raz kolejny
z rzędu możemy cieszyć się wspaniałą nagrodą, jaką
jest Laur Klienta. To dla nas wyjątkowe wyróżnienie, ponieważ przyznawane jest przez obiektywne
i niezależne jury. Dziękujemy za każdy głos oddany na firmę Viessmann. Mogę Państwu obiecać,
że tytuł jest dla nas zachętą do dalszej wytężonej pracy i realizowania kolejnych innowacyjnych
projektów – dodał Sebastian Walerysiak, prezes
Viessmann Polska.

Firma KESSEL przygotowała specjalną akcję ukierunkowaną na ofertę urządzeń kompaktowych,
a więc wielkością dopasowanych głównie do
potrzeb domów, niewielkich firm, czy punktów
usługowych, np. gastronomicznych. Zaliczają
się do nich małe przepompownie do instalacji
podposadzkowej, jak i wolnostojące, separatory tłuszczu EasyClean free Basic Standard, zawory przeciwzalewowe z pompą Pumpfix F i wiele innych. Każdy instalator, który spełni warunki

promocji, otrzyma specjalną premię pieniężną.
Program premiowy, dotyczący systemów małej
infrastruktury KESSEL, ma jasne zasady, które
są bardzo korzystne dla instalatorów. Kto zakupi, zamontuje, udokumentuje i zgłosi się do firmy KESSEL, otrzyma premię i to pieniężną. Promocja trwa do 30 maja br.
Co w obecnej sytuacji warto zaznaczyć – produkty dostępne są również w sprzedaży online
u dystrybutorów.
Więcej informacji na stronie:
http://www.kessel.pl/promocja.html

SZWEDZKA
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22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego,
w tym promowanie zachowań proekologicznych.
Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji tego
święta będą działania na rzecz ochrony klimatu,
w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.
W tym roku wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, a także przy wsparciu
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizowane są warsztaty on-line „Dzień
Ziemi w Ministerstwie Klimatu”. Wydarzenie to
zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Do udziału w warsztatach on-line Ministerstwo
zaprasza uczniów klas 7-8 szkół podstawowych
i uczniów szkół ponadpodstawowych. Warsztaty
odbędą się w ramach ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego „Postaw na Słońce”, promującego
odnawialne źródła energii.
Warsztaty on-line będą dostępne na żywo na
stronie www.dzienziemiwmk.pl. Za pośrednictwem specjalnego czatu każdy z uczniów i nauczycieli będzie mógł zadać pytanie ministrowi

Michałowi Kurtyce oraz uczestniczyć w wykładach zaproszonych ekspertów: „Zrozumieć globalne ocieplenie – mechanizm i konsekwencje”
(dr Mariusz Gogól) i „OZE. Skąd mamy prąd?”
(dr Tomasz Rożek). Wydarzenie zakończą warsztaty filmowe „Jak zwykłym telefonem komórkowym nakręcić profesjonalny film?” z Szymonem
Chałupką (vlog „Filmujemy!”).

do pomp ciepła NIBE do

10 000 ZŁ

Jak wziąć udział w warsztatach?
22 kwietnia o godzinie 11:40 przejdź pod adres
www.dzienziemiwmk.pl. Na tej stronie znajdzie się
też instrukcja, jak zalogować się do czatu, aby
móc zadawać pytania.

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 JAK ŻYĆ
W HARMONII

Projekt edukacyjny „Postaw na Słońce” to inicjatywa Fundacji BOŚ. Składa się z dwóch konkursów: badawczego i filmowego. Ideą konkursu jest
promowanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, zachęcanie młodzieży do podejmowania lokalnych aktywności na rzecz zwiększenia
znajomości tej tematyki, jak również do angażowania się w działania na rzecz ochrony klimatu.
Od 2014 r. w pięciu zakończonych już edycjach
projektu wzięło udział ponad 7 tys. uczniów.
Więcej informacji o konkursie: www.postawnaslonce.pl
Źródło: Ministerstwo Klimatu
Pełny artykuł: kliknij

Dotacja do 5 000 zł do pompy ciepła
Dotacja do 6 000 zł do pompy ciepła
z rekuperatorem
Dotacja do 10 000 zł do pompy ciepła
z rekuperatorem i zestawem fotowoltaicznym

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA
BEZ KOSZTÓW

Uwaga!
Szwedzką Dotację można łączyć z ulgą podatkową i dotacją w ramach programu „Czyste Powietrze” lub „Mój Prąd”
Promocja trwa od 02.03.2020 do 31.05.2020. Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
www.szwedzkadotacja.pl oraz www.nibe.pl
rekl ama

Dzień Ziemi w Ministerstwie
Klimatu – warsztaty on-line

DOTACJA

Ekologiczne źródło
ciepła do Twojego
domu
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Nowe funkcje KAN SET 7.2
Program KAN SET to kompleksowe narzędzie
wspierające projektowanie. Właśnie wprowadzana jest na rynek najnowsza wersja programu
KAN SET 7.2. Narzędzie łączy w jednym projekcie
obliczenia instalacji wody zimnej i ciepłej wraz
z cyrkulacją oraz instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia. KAN SET 7.2 został wzbogacony
o siedem nowych funkcji modułu ogrzewania podłogowego i dwa inne dodatkowe usprawnienia.

Mój Prąd – od 31 marca tylko
e-wnioski
Łatwo, szybko i bez błędów. Zgodnie z zapowiedziami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przechodzi na wnioski
online w programie Mój Prąd. – Od 31 marca papier w Moim Prądzie staje się przeszłością – mówi
prezes NFOŚiGW Piotr Woźny. – Kanał elektroniczny na gov.pl to sposób na szybsze uzyskanie pieniędzy na domową fotowoltaikę.
Żeby złożyć wniosek online, wystarczy mieć profil zaufany założony np. dzięki bankowości elektronicznej lub e-dowód. Papierowe wnioski w
Moim Prądzie można było składać tylko do 30
marca br. Zmiana ta nie dotyczy agregatorów
(instalatorów PV), z którymi NFOŚiGW ma podpisane umowy o współpracy.
Program dopłat do 5 tys. zł do zakupu i montażu
PV (2-10 kW) ruszył na przełomie sierpnia i września 2019 r. Początkowo wnioski można było składać wyłącznie w wersji papierowej, ale 21 października NFOŚiGW udostępnił rozwiązanie online
na rządowej platformie gov.pl. – Z tej opcji skorzystało już w sumie 12 755 wnioskodawców Mojego Prądu. Kanał elektroniczny jest efektywniejszy,

a budowa przez NFOŚiGW systemu informatycznego, do którego wpadają wnioski elektroniczne
powoduje, że obsługa tych wniosków nie stwarza
większych problemów. A to przekłada się wprost
na tempo obsługi klientów. Dlatego usprawniamy
program, wykluczając wnioski papierowe, które poważnie opóźniają obsługę również i tych wnioskodawców, którzy skorzystali z drogi elektronicznej.
W grudniu 2019 r. – pod koniec I naboru – Fundusz
zalany został lawiną niekompletnych lub nieczytelnych papierowych wniosków, których wyjaśnianie
zajmuje nam teraz dużo czasu, a każdemu przecież chcemy dać szansę na uzyskanie dofinansowania do domowej elektrowni słonecznej – wyjaśnia szef NFOŚiGW.
W II naborze do Mojego Prądu, który rozpoczął
się 13 stycznia 2020 r., według stanu na 26 marca do NFOŚiGW wpłynęło łącznie 21 000 wniosków, w tym 14 289 papierowych oraz 6 711 elektronicznych. Już ponad 10 000 wniosków jest
na różnym etapie weryfikacji, z czego prawie
5000 wniosków elektronicznych zostało już ocenionych, w tym ok. 4000 pozytywnie, a pozostałe wymagają uzupełnień. Nabór potrwa do
18 grudnia 2020 r.
Mój Prąd z miliardowym budżetem to jeden
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Nowe funkcje programu SET 7.2:
• mechanizm określania efektywnej powierzchni grzejnej grzejników podłogowych,
• usprawnienia modyfikacji kształtu pól grzejnych (cięcie, sklejanie, dodawanie lub usuwanie
wierzchołków w miejscu kursora),
• możliwość wyboru kierunku rysowania pętli

grzejnej i sposobu układania przewodów w narożach wklęsłych,
• funkcja wyświetlająca linie pomocnicze do ręcznego rysowania wężownicy,
• wygodne wstawianie pól grzejnych wokół kursora,
• rozszerzenie zakresu schematów grup mieszających,
• sygnalizator niepodłączonych pól grzejnych.
Inne przydatne usprawnienia: rozbudowany edytor graficzny, usprawnienia procesu projektowania.
Więcej

z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną
na własne potrzeby. Program przyczynia się do
spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej,

poprawy jakości powietrza, przede wszystkim na
obszarach słabo zurbanizowanych oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.
Szczegóły programu dostępne są na stronie:
https://mojprad.gov.pl/
Źródło: NFOŚiGW

Wszystko to, by jeszcze bardziej ułatwić projektowanie instalacji i skrócić czas wykonywania
projektów.
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Immergas Sponsorem Premium
WTS Sparty Wrocław
Do grona sponsorów WTS Sparty Wrocław dołączyła kolejna firma. To Immergas Polska Sp.
z o. o., jeden z wiodących dostawców nowoczesnych rozwiązań grzewczych na polskim rynku.
WTS Sparta Wrocław to kilkadziesiąt lat tradycji. Klub ma na swoim koncie 23 medale Drużynowych Mistrzostw Polski. W zakończonym jesienią 2019 roku sezonie drużyna Betard Sparty
Wrocław wywalczyła
wicemistrzostwo najlepszej żużlowej ligi
świata PGE Ekstraklasy.
Immergas został Sponsorem Premium WTS-u,
a logotyp firmy będzie
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eksponowany m.in. na kevlarze żużlowców WTS
Sparty rywalizujących o drużynowe mistrzostwo Polski.
– Zaangażowaliśmy się we wspieranie wrocławskiego klubu, bo chcemy zaznaczyć swoją obecność na rynku w tej części kraju. Ale to nie jedyny
powód. Żużel to dziś wiodąca dyscyplina sportu
w Polsce, dostarczająca kibicom niezwykle pozytywne emocje. A emocje są nieodzowną częścią budowania relacji biznesowych – powiedział Maciej
Czop, dyrektor zarządzający Immergas Polska.
– Cieszę się, że pozyskaliśmy nowego sponsora.
Cieszę się tym bardziej, że firma Immergas od razu
zdecydowała się na pakiet Sponsora Premium.
Wierzę, że przed nami początek długiej i owocnej współpracy – stwierdził z kolei Andrzej Rusko, prezes WTS.
Źródło: www.wts.pl i www.immergas.pl
Pełna informacja: kliknij

PROMOCJA HYDRO-TECH
NA POWIETRZNE POMPY CIEPŁA
W trakcie trwania promocji obniżone zostają ceny
katalogowe powietrznych inwerterowych pomp

AFRISO WSPÓŁPRACA Z OSFIS
AFRISO nawiązało współpracę z Ogólnopolskim
Stowarzyszeniem Firm Instalacyjnych i Serwisowych. Stowarzyszenie jest autorem programu
Zawód Możliwości. Program opiera się na założeniu, że branża instalacyjna będzie taka, jak jej kadry.
AFRISO, podobnie jak Stowarzyszenie, pragnie,
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ciepła serii alira LWDV w pakietach z modułem
lub stacją hydrauliczną nawet o 5000 zł netto.
Promocja firmy Hydro-Tech trwa od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2020 r.
Więcej szczegółów: www.promocjepompy.pl

aby firmy instalacyjne rozwijały się w oparciu
o solidne podstawy oraz zdrowe zasady, dlatego wspiera projekt Zawód Możliwości, kierowany
zarówno do najmłodszych (uczniów szkół branżowych), ale także do firm instalacyjnych, które
już funkcjonują w branży.
Firma będzie wspierać projekt swoją wiedzą techniczną oraz organizacją szkoleń i warsztatów.

Targi WOD-KAN — 28-30 września
Organizator Targów WOD-KAN, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” podjęła trudną, aczkolwiek jedyną możliwą w obecnej sytuacji epidemiologicznej, decyzję. Postanowiono zmienić termin tegorocznych targów. W tym roku organizator zaprasza do Bydgoszczy
w dniach 28-30 września 2020 r.
Targi WOD-KAN co roku poprzedzał Bieg Instalatora. Niestety VI edycja Biegu Instalatora nie odbędzie się.

04/20
NFOŚiGW – pilotaż współpracy
z samorządami przy Czystym
Powietrzu
262 złożone wnioski o dofinansowanie w ramach
rządowego programu Czyste Powietrze – to efekt
zakończonego pilotażu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowanego z władzami gmin Zabierzów (Małopolska) i Wilkowice (Śląsk). Przez dwa miesiące
przygotowano więcej wniosków niż mieszkańcy
tych gmin złożyli samodzielnie w ciągu 1,5 roku
(184). Najważniejszą korzyścią dla ludzi i środowiska będzie większa liczba zielonych kropek
w obwarzanku Krakowa i na mapie Śląska.
Kompleksowe wsparcie informacyjno-doradcze, setki rozmów z mieszkańcami, którzy zo-

THALE – SOLIDNY PRACODAWCA 2019
Firma THALE, kolejny rok z rzędu, otrzymała
tytuł Solidnego Pracodawcy Roku. Ten prestiżowy konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, wyróżniających
się najciekawszymi rozwiązaniami z zakresu HR.
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stali ukierunkowani na właściwy sposób walki ze smogiem w swojej gminnej społeczności
i przede wszystkim zaangażowanie samorządów
jako lokalnych ambasadorów Czystego Powietrza to gotowy przepis na efektywną wymianę
kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych w całej Polsce.
Dwumiesięczny pilotaż był realizowany od 7 stycznia do 7 marca br. na podstawie umowy z firmą pomagającą przy wypełnieniu wniosków
o dofinansowanie. Finansowane przez NFOŚiGW
działania informacyjno-doradcze – kierowane
do wszystkich mieszkańców Zabierzowa oraz
Wilkowic zainteresowanych programem Czyste
Powietrze – objęły: akcje promocyjne (ulotki,
plakaty, strony www i media społecznościowe
gmin, a także ogłoszenia parafialne na niedziel-

nych nabożeństwach), spotkania informacyjne
z udziałem wójtów gmin i gminnych ekodoradców (blisko 1 tys. uczestników na 4 spotkaniach),
dyżury konsultacyjne oraz doradztwo w indywidualnych domach (z porad ekspertów skorzystało ok. 900 osób).
Konsultanci Czystego Powietrza pomagali w wypełnianiu i składaniu wniosków do właściwych
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (Kraków i Katowice). 181 złożonych wniosków o dofinansowanie dotyczyło gminy Zabierzów (70%),
a 81 gminy Wilkowice (30%). Warto jednak zauważyć, że Zabierzów jest dużo większą gminą
(23 miejscowości, ponad 26 tys. mieszkańców, ponad 8 tys. nieruchomości) niż Wilkowice (3 miejscowości, ponad 13 tys. mieszkańców, ponad 4 tys. nieruchomości), zatem stosunek złożonych wniosków

jest adekwatny do wielkości tych dwóch gmin.
Rekomendacje z pilotażu posłużą do optymalizacji sposobu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu Czystego Powietrza.
Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny przypomina, że to
właśnie samorządy są najbliżej swoich mieszkańców, znają ich potrzeby i trudności w uzyskaniu dofinansowania, ale trzeba połączyć siły JST
z Narodowym i wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, by podnosić świadomość lokalnych społeczności w zakresie dbania o jakość
powietrza, co przełoży się na liczniejsze grono
wnioskodawców o środki w programie.
Do tej pory do porozumienia w ramach współpracy przy realizacji programu Czyste Powietrze
przystąpiło ponad 650 gmin w Polsce.
Więcej

Nagradza się przede wszystkim firmy i organizacje, dbające o zapewnienie wyjątkowego środowiska pracy oraz realizujące najlepsze praktyki
w zakresie, zarówno zatrudnienia, jak i doskonalenia pracowników.
W programie szczegółowo analizowane są standardy zarządzania kapitałem ludzkim oraz realizacja działań zapewniających pracownikom jak
najlepsze warunki do pracy i rozwoju. THALE stawia również na realizację kampanii społecznych,
projektów marketingowych oraz zaangażowanie
w inicjatywy związane z ochroną środowiska.
Nagroda stanowi wyraz uznania dla wzorowej
polityki zarządzania potencjałem ludzkim realizowanej w firmie. Doceniono przede wszystkim
ergonomiczne warunki pracy, politykę szkoleniową firmy, możliwości rozwoju zawodowego,
a także liczne benefity pozapłacowe. Uznanie
zyskała również działalność firmy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Relacja z obrad Forum DSC 2020
w Poznaniu

na tradycyjnych sieciach kanałowych. Elementami dodatkowymi wzbogacającymi główny nurt
obrad panelowych i dyskusji była problematyka
skutecznego zastosowania technologii termografii do lokalizacji uszkodzeń sieci ciepłowniczych,
w tym z zastosowaniem nowoczesnych technologii skanowania sieci przy użyciu dronów.
Szczegółowa relacja: pobierz plik

W dniach 02 - 04 marca 2020 roku w hotelu Grand
Royal w Poznaniu, odbyła się kolejna edycja konferencji technicznej Forum Diagnostyki Sieci Ciepłowniczych (Forum DSC 2020) organizowanej
przez firmę TESTERON Consulting. Było to już
siódme spotkanie profesjonalistów zajmujących
się diagnostyką uszkodzeń sieci ciepłowniczych.
Wzięli w nim udział przedstawiciele 23 przedsiębiorstw ciepłowniczych z całego kraju, 5 firm wykonawstwa robót i serwisu technicznego oraz
7 dostawców technologii i sprzętu pomiarowego obecnych na rynku polskim.
Obecna edycja Forum DSC to projekt nieco rozszerzony tematycznie w stosunku do lat ubiegłych. Zakres merytoryczny konferencji opierał
się o dwa główne filary: diagnostykę uszkodzeń
sieci preizolowanych oraz diagnostykę wycieków
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Podłogówka bezpośrednio zasilana z kotła
Kiedy można bezpośrednio połączyć kocioł kondensacyjny z instalacją podłogową?
S t e fa n Ż uchow s k i

Przewidując zastosowanie w budynku kotła kondensacyjnego,
w naturalny sposób dążymy do zaplanowania instalacji w taki
sposób, by ograniczyć temperaturę wody. Pozwala to skutecznie
schłodzić spaliny opuszczające wymiennik ciepła w kotle i lepiej
wykorzystać zawartą w nich energię. Stąd bardzo często stosujemy
w budynkach jednolitą, podłogową instalację grzewczą.
Jednocześnie dążymy do maksymalnego uproszczenia instalacji
tak, by ograniczyć koszty inwestycji oraz późniejsze zużycie energii,
np. do napędu pomp obiegowych.

Zdjęcie wnętrza kotła

W przeciwieństwie do instalacji z kotłami tradycyjnymi nie ma już potrzeby stosowania zaworu mieszającego w celu ograniczenia i regulacji temperatury wody zasilającej instalację
podłogową.
Regulacja temperatury jest realizowana poprzez
płynne dostosowanie mocy palnika do aktualnych potrzeb budynku. Musimy przy tym pamiętać, iż wydajność instalacji zależy nie tylko od
temperatury, ale i przepływu wody.
W tym miejscu u wielu wykonawców pojawiają
się wątpliwości i pytania, np.: z jak dużą instalacją podłogową można połączyć dany kocioł? Czy
nie pojawią się problemy z osiągnięciem wymaganego przepływu?
Dotyczy to oczywiście przypadku, w którym
kocioł ma już wbudowaną pompę obiegową,
a więc przede wszystkim wiszących kotłów kondensacyjnych.

Podłączenie bezpośrednie, czyli kocioł
z wbudowaną pompą obiegową a...
…wielkość domu
Możemy się spotkać z różnymi sugestiami, np.
by bezpośrednio łączyć kocioł z instalacją o powierzchni do 100, 150 czy 200 m2. W praktyce zależy to nie tylko od samej powierzchni, ale i od:
• wartości strat ciepła budynku. Im lepiej izolowany jest budynek, tym niższe są straty ciepła,
a przez to niższy wymagany przepływ. Oznacza
to, że pompa w kotle będzie mogła zasilić większą instalację. Przykładowo dla budynku o powierzchni 200 m2 i jednostkowych stratach ciepła na poziomie 60 W/m2 wymagany przepływ
(dla parametrów 40/30°C) to około 1030 l/h. Jeśli
budynek byłby zbudowany w lepszym standardzie energetycznym i jednostkowe straty ciepła
nie przekraczałyby 40 W/m2, wówczas wymagany
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Oczywiście inne ważne kwestie to średnica, grubość ścianki i rozstaw rur oraz rodzaj czynnika
grzewczego (np. woda lub płyn niezamarzający).

przepływ jest znacznie niższy i wynosi 700 l/h;
• długości pętli w instalacji podłogowej. Im większa jest długość pojedynczej pętli, tym wyższy jest
opór hydrauliczny instalacji, a przez to zmniejsza
się powierzchnia, jaką może zasilić pompa w kotle.
• oporów hydraulicznych pozostałej części instalacji.

Przykładowo zbyt mała średnica rur przed rozdzielaczem generuje dodatkowe opory hydrauliczne i redukcję wielkości instalacji, którą moglibyśmy zasilić bezpośrednio z kotła.
• charakterystyki pompy i oporów hydraulicznych kotła.

…ciśnienie dyspozycyjne i punkt pracy
Dysponując wymienionymi wyżej informacjami projektant instalacji może dokładnie określić
wymagany przepływ wody oraz opór hydrauliczny instalacji. Następnie nanosi projektowany punkt pracy na wykres ciśnienia dyspozycyjnego i sprawdza czy punkt ten znajduje się
w polu pracy pompy obiegowej. Obok przykładowy wykres ciśnienia dyspozycyjnego dla jednego
z kotłów oraz przykładowe punkty pokazujące
wymagany przepływ wody i związane z tym opory hydrauliczne. Jak widać punkt A nie mieści się
w polu pracy pompy kotłowej. Jest to zapewne
instalacja w budynku o względnie wysokich stratach ciepła lub zaprojektowana z niewielką różnicą temperatury, a przez to wymagająca wyższego
przepływu. W tym przypadku nie ma możliwości
bezpośredniego zasilenia instalacji z kotła. Wymagana będzie dodatkowa pompa obiegowa
i sprzęgło hydrauliczne. Można oczywiście sprawdzić czy inny kocioł o zbliżonej mocy nie będzie

dysponował nieco szerszym zakresem przepływu i ciśnienia dyspozycyjnego.
Punkt B to przykład instalacji wymagającej niższego przepływu, np. gdy budynek jest lepiej izolowany i wymaga niższej mocy do ogrzania. Może to
być również instalacja zaprojektowana z wyższą
różnicą między temperaturą zasilania i powrotu.
W tym przypadku możemy zastosować bezpośrednie połączenie kotła z instalacją podłogową, redukując w ten sposób koszty inwestycji i zakres prac
montażowych. Dobrze wykonany projekt instalacji i dostosowanie jej parametrów do współpracy
z kotłem może przynieść wymierne oszczędności.
Szacunkowe przeliczenie możliwości
zasilenia instalacji wprost z kotła
Powyższy przypadek pokazuje, jak ważne jest
dokładne określenie potrzeb energetycznych
budynku i zaprojektowanie instalacji podłogowej. Optymalnym rozwiązaniem jest współpraca wykonawcy z doświadczonym projektantem
instalacji sanitarnych. Jednak często, na wstępnym etapie rozmów z inwestorem przydatne
jest szacunkowe określenie możliwości zasilenia

Przepływ w zależności od powierzchni budynku i strat ciepła
2000,
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Schemat układu z bezpośrednim zasileniem instalacji podłogowej z kotła i układu z dodatkową
pompą i sprzęgłem hydraulicznym
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Klienta zachwyci
oryginalny szklany panel.
Ciebie jako instalatora:
elastyczność i
funkcjonalność systemu.

hPa, wówczas pompa kotłowa będzie w stanie
wymusić wymagany przepływ w rozpatrywanej
instalacji. W takim przypadku możemy zasilić ją
bezpośrednio z kotła. Widać również, że w przypadku budynku o większej powierzchni czy wyższych stratach ciepła, a przez to wyższym wymaganym przepływie nie będzie możliwe uzyskanie
wymaganego przepływu z wykorzystaniem jedynie pompy kotłowej.
Oczywiście na późniejszym etapie niezbędne
jest wykonanie szczegółowego projektu instalacji podłogowej tak, by mieć pewność, że instalacja będzie pracowała poprawnie.

Użytkownika przekonuje komfort i estetyka.
Nowy Unibox z białym lub czarnym panelem
z szkła szlachetnego o grubości 6 mm
i minimalistycznym pokrętłem regulacyjnym
będzie doskonale harmonizował
z wyposażeniem nowoczesnej łazienki.

Podsumowanie

Instalator doceni łatwość montażu i możliwość
zastosowania nowego regulatora Unibox
zarówno w nowych, jak i remontowanych
łazienkach. Oferta Oventrop w segmencie
ogrzewania podłogowego zawiera również
bogaty wybór innych rozwiązań.
Sprawdź – to nic nie kosztuje!

Instalacja podłogowa w całym budynku to dziś
bardzo popularne rozwiązanie. Dbając o racjonalizację kosztów inwestycji, warto zlecić wykonanie szczegółowego projektu instalacji. Jedynie
na wstępnym etapie możemy ocenić możliwość
bezpośredniego podłączenia kotła do instalacji
na podstawie oszacowanego przepływu wody
i przyjętego poziomu oporów hydraulicznych.

rekl ama

instalacji wprost z kotła. Niekiedy może to mieć
wpływ na konkurencyjność oferty wykonawcy.
Niezbędne jest zatem oszacowanie parametrów
instalacji i porównanie ich z wydajnością pompy
kotłowej. W tym celu:
1. ustalmy straty ciepła budynku. Najkorzystniej,
gdy znajdziemy tę wartość w dokumentacji projektowej budynku. W przeciwnym razie musimy
dokonać oszacowania na podstawie znanych parametrów budynku;
2. określamy wymagany przepływ. Dla projektowanej różnicy temperatury równej 10 K możemy
skorzystać z poniższego wykresu. Przykładowo,
jeśli przygotowujemy ofertę dla budynku o powierzchni 180 m2 i jest to budynek o stratach ciepła na poziomie 50 W/m2 wówczas wymagany
przepływ wynosi około 800 l/h;
3. teraz analizujemy wykres ciśnienia dyspozycyjnego kotła, który planujemy zastosować. Na
tym etapie niestety nie znamy oporów hydraulicznych instalacji. W przypadku instalacji podłogowej należy założyć, iż będą one wynosiły co
najmniej 200-300 hPa (mbar).
Jak widać, jeśli opory instalacji nie przekroczą 240

www.oventrop.pl
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POMPUJ CZYSTE CIEPŁO!
– chwytliwa promocja
Stiebel Eltron
Inwerterowe pompy ciepła typu monoblok
w atrakcyjnych pakietach
Z początkiem kwietnia STIEBEL ELTRON startuje z nową kampanią
promocyjną zestawów z monoblokowymi pompami ciepła HPA-O 8 CS
Plus flex i HPA-O 13 C Premium. Te dwie nowoczesne powietrzne pompy
ciepła serii HPA-O mogą być skonfigurowane w dowolne pakiety, tak by
sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Dodatkowy atut to możliwość podłączenia wszystkich pakietów do
instalacji fotowoltaicznej. Promocja trwa od 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r.
i co ważne na pompy ciepła HPA-O inwestor może otrzymać także
dodatkową dotację w ramach programu Czyste Powietrze.
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HPA-O
Powietrzne pompy ciepła HPA-O typu monoblok
są w całości produkowane i montowane w fabryce. Wszystkie elementy – wentylator, parownik,
sprężarka, zawór rozprężny oraz skraplacz – zamknięte są w jednym urządzeniu. Całość połączeń instalacji wewnątrz pompy zawierających
gaz chłodniczy wykonywana jest również w czasie procesu produkcji. Układ termodynamiczny
zostaje napełniony gazem chłodniczym, następnie zostaje szczelnie zamknięty i przetestowany
w sposób niezwykle skrupulatny. Pompa ciepła
jest hermetyczna.
Technologia inwerterowa z kolei powoduje, że
pompa ciepła sterowana jest zależnie od aktualnego zapotrzebowania na ciepło, płynnie regulując wydajność poprzez zmianę prędkości pracy
sprężarki oraz wentylatora. To zapewnia wysoką wydajność całego systemu i znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
Ze względu na minimalną emisję dźwięku pompa może być stosowana nawet w wąskich przestrzeniach między budynkami.
Pompy ciepła serii HPA-O to idealne źródła ciepła do nowo budowanych oraz modernizowanych domów jednorodzinnych. Dodatkowo zastosowanie monoblokowych pomp ciepła podczas
modernizacji starego systemu grzewczego i wymiany starych kotłów ma ważny ekologiczny
wymiar. Komponenty najwyższej jakości, wysoka efektywność i bezawaryjność pomp ciepła

Stiebel Eltron oraz możliwość uzyskania dotacji w programie Czyste Powietrze szybko trafiły
w gusta wielu indywidualnych Inwestorów.
Walory rynkowe i techniczne pomp ciepła
HPA-O:
• Atrakcyjne ceny na rynku za monoblokową,
powietrzną pompę ciepła HPA-O 8 CS Plus flex
Set oraz HPA-O 13 Premium basic Set w pakietach od STIEBEL ELTRON.
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Promocja! Najlepsze ceny pakietów
Pakiet HPA-O 8 CS Plus flex Set
…składa się z pompy ciepła HPA-O 8 CS Plus i modułu hydraulicznego HM Trend z zestawem
przyłączeniowym AS-HM Trend. W razie potrzeby możliwe jest dobranie zasobnika ciepłej wody
i zasobnika buforowego z asortymentu STIEBEL ELTRON. Możliwość chłodzenia za pomocą
ogrzewania powierzchniowego i klimakonwektorów
HPA-O 8 CS Plus – inwerterowa monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda
do nowych domów
• Pakiety zaprojektowane na potrzeby nowego domu o powierzchni 100-220 m2
• Idealne rozwiązanie do pracy w instalacjach niskotemperaturowych takich, jak ogrzewanie
podłogowe
• Aktywne chłodzenie budynku
• Klasa efektywności energetycznej (W55/W35): A+/A++
• Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze
• Gwarancja 3 lata z pełnym osprzętem STIEBEL ELTRON, z możliwością przedłużenia do 5 lat
• Uproszczona instalacja wewnętrzna dzięki integracji niezbędnych akcesoriów w module
hydraulicznym lub w wieżach hydraulicznych
Pakiet HPA-O 13 C Premium basic Set
….składa się głównie z pompy ciepła HPA-O 13 C Premium.
HPA-O 13 C Premium – inwerterowa monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda
do nowych oraz modernizowanych domów
• Pakiety zaprojektowane na potrzeby nowego domu o powierzchni 220-400 m2
• Wysoka temperatura zasilania (65°C) umożliwia pracę w istniejących instalacjach grzejnikowych
• Aktywne chłodzenie budynku pakietami w werji cool
• Klasa efektywności energetycznej (W55/W35): A++/A+++
• Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze
• Gwarancja 3 lata z pełnym osprzętem STIEBEL ELTRON, z możliwością przedłużenia do 5 lat
• Uproszczona instalacja wewnętrzna dzięki integracji niezbędnych akcesoriów w module
hydraulicznym lub w wieżach hydraulicznych
Więcej informacji o wybranych modelach:
• HPA-O 8 CS Plus flex Set
• HPA-O 13 C Premium
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• Możliwość rozbudowania systemu grzewczego o nowoczesne zbiorniki buforowe i c.w.u. dostosowane do indywidualnych potrzeb domowników.
• Najlepszy stosunek jakości monoblokowej
pompy ciepła do ceny: sprawdzony w polskich
warunkach system grzewczy do domu od markowego producenta.
• Najlepsze rozwiązanie systemu grzewczego
dla portfela inwestora. Można uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe z rządowego programu Czyste Powietrze oraz wykorzystać ulgę podatkową, jeśli modernizowany jest stary system
grzewczy.
• Bezpieczna, hermetycznie zamknięta na etapie produkcji konstrukcja monoblokowa do instalacji na zewnątrz domu.
• Bardzo cicha praca jednostki zewnętrznej. Dla
komfortu inwestora i jego sąsiadów. Poziom mocy
akustycznej wynosi tylko 50 dB.
• Najprostszy montaż systemu dla Instalatora,
bezpłatny nadzór uruchomienia. Dodatkowo
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny STIEBEL
ELTRON.
Przejdź  Do promocji
POMPUJ CZYSTE CIEPŁO

Przejdź  Do programu
Czyste Powietrze

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30
www.stiebel-eltron.pl
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Komfovent VERSO Pro 2 – nowe standardy na rynku
central wentylacyjnych w Polsce
Naturalna ewolucja czy już rewolucja?
Myśląc o najwyższej jakości, jednym z pierwszych urządzeń, które przychodzi
na myśl jest Komfovent VERSO PRO. Obecnie premierę ma zupełnie
odmieniona jego druga generacja – VERSO PRO 2. To innowacyjna,
wyprzedzające konkurencję o lata seria central wentylacyjnych.

Wymagania i potwierdzenie parametrów
Zawsze przed dokonaniem wyboru, jakie urządzenie zarekomendujemy inwestorowi, warto
zwrócić uwagę, czy ma ono szereg istotnych certyfikatów. Oczywistym jest, że centrala wentylacyjna musi być wyprodukowana zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, urządzenia muszą
być zgodne z Dyrektywą Ekoprojekt (ErP), ale
dobrze, aby również niezależne instytucje takie,
jak Eurovent, RLT czy TUV potwierdziły parametry
i jakość zastosowanego urządzenia. Tylko komplet certyfikatów gwarantuje, że kupujemy rozwiązanie najwyższej dostępnej jakości. Ponadto warto upewnić się, że produkcja odpowiada

odpowiednim standardom ISO, oraz czy jest
zgodna z innymi standardami jak np. VDI.
Obudowa – najwyższe możliwe parametry
Rewolucję przeszła obudowa urządzenia Komfovent VERSO Pro 2, osiągając obecnie para-

Izolacja

metry T2, TB1, L1, D1. Co to oznacza i na co
w praktyce się przekłada? Klasa przenikania ciepła
(zgodnie z PN-EN:1886) to dla nowej serii Komfovent VERSO Pro 2 – parametr o wartości T2. Jest
to możliwe dzięki zmianie konstrukcji centrali
wentylacyjnej oraz zwiększeniu grubości izolacji,
z obecnie stosowanych 45 mm w typoszeregu VERSO Pro 1 do aż 75 mm w VERSO Pro 2. Materiałem
izolacyjnym jest niepalna wełna mineralna
o współczynniku przenikania ciepła ʎ = 0,036 W/
(m2 K), co w połączeniu z zaawansowaną konstrukcją i grubością obudowy urządzenia daje wynik
o 30% lepszy niż obecnie stosowane rozwiązania.
To i sam sposób wykonania obudowy – konstrukcja stosowana w centralach VERSO Pro 2

Klamki

jest samonośna – sprawia, że zniwelowane zostały mostki termiczne. W praktyce oznacza
to, że z dotychczasowej średniorynkowej klasy
TB3 uzyskano klasę TB1 (zgodnie z PN-EN:1886)
– najwyższą dostępną na rynku. Z perspektywy
użytkownika końcowego to z kolei sprawi, że
zużycie energii w centrali VERSO Pro 2 będzie
znacznie niższe – powietrze po przejściu przez
centralę wentylacyjną nie będzie tak bardzo wychłodzone w sezonie grzewczym lub przegrzane
w sezonie zimowym.
Kolejną istotną innowacją jest przebudowanie drzwi
rewizyjnych. W centralach VERSO Pro 2 zastosowano system podwójnych uszczelek. Dzięki temu
otrzymano najwyższą klasę przecieków L1. W prak-

Mostki

tyce oznacza to, że przy podciśnieniu (400 Pa) przecieki wynoszą ~0,05 dm3/(s m2), a przy nadciśnieniu (700 Pa) jedynie ~0,09 dm3/(s m2).
Jedną z najistotniejszych cech, na które zwraca
uwagę każdy użytkownik centrali wentylacyjnej
to hałas, jaki generuje urządzenie. Dzięki opisanym powyżej cechom zdolność tłumienia obudowy jest o około 25% lepsza niż w przypadku
obecnie stosowanych rozwiązań. W praktyce
przekłada się to na niższy o około 10 dB hałas
odbierany przez użytkowników.
Wisienką na torcie jest stosowanie najwyższej jakości klamek i zawiasów. Element często bagate-

Zdalne Wsparcie serwisowe to unikalna usługa bezpłatnego serwisu on-line,
dla wszystkich central wentylacyjnych
KOMFOVENT, wyposażonych w automatykę sterowania C5 lub C6.
Zobacz centrale wentylacyjne objęte
usługą Zdalne Wsparcie serwisowe:
- DOMEKT
- VERSO
- RHP
- VERSO PRO
- VERSO PRO 2
Poznaj szczegóły
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lizowany, a w praktyce przekładający się zarówno
na bezpieczeństwo, jak i komfort użytkowników
i wykonawców urządzeń. Ci pierwsi mają pewność,
że nikt niepowołany nie będzie w stanie dostać się
do centrali wentylacyjnej. Ci drudzy mogą pracować przy centrali bez obaw. W praktyce, nie mają
problemu z otwieraniem zamarzniętych drzwi –
specjalny materiał, z którego wykonano zawiasy
i klamki nie zamarza. Ponadto drzwi zamknięte są
z większą siłą, a dzięki systemowi wyrównywania
ciśnienia przed otwarciem drzwi serwisant nie jest
narażony na niebezpieczeństwo bycia uderzonym
przez nie podczas pracy centrali.

Usługa Zdalne Wsparcie serwisowe od Ventia to:

PEŁNA DIAGNOSTYKA
CENTRALI WENTYLACYJNEJ
KOMFOVENT ON-LINE

USŁUGA BEZPŁATNA
ZARÓWNO W TRAKCIE,
JAK I PO GWARANCJI

90% ZGŁOSZEŃ
SERWISOWYCH
ROZWIĄZANYCH ZDALNIE

DLA WSZYSTKICH CENTRAL
WENTYLACYJNYCH
KOMFOVENT WYPOSAŻONYCH
W AUTOMATYKĘ C5 LUB C6

Kolejną zmianą, którą wprowadza
Komfovent w typoszeregu VERSO Pro 2
jest nowa obudowa dla zintegrowanej automatyki. Od teraz dostęp do
płyty głównej nie wymaga otwierania
całego urządzenia – wystarczy zdjąć
specjalny panel na froncie centrali,
aby mieć dostęp do płyty głównej.
To ułatwia zarówno montaż, skracając czas jego trwania, jak i prace przy
serwisie konserwacyjnym centrali.
Podzespoły i automatyka –
rozwiązania z najwyższej półki
W typoszeregu VERSO Pro 2 zastosowano oprócz
silników EC klasy IE5 Ultra Premium, najnowszej generacji wentylatory z silnikami typu PM
(z magnesem stałym), charakteryzujące się klasą wydajności energetycznej IE5 Ultra Premium,
a także bardzo wysoką sprawnością sięgającą nawet 93%. Z kolei zintegrowane z silnikiem falowniki otrzymały obudowę o klasie szczelności IP 54.
Najważniejszą innowacją są jednak najnowszej generacji wirniki ZA bluefin. Wirniki te
charakteryzują się wyższą dopuszczalną temperaturą pracy (mogą pracować do 50°C, poprzednia generacja – do 45°C), a co najważniejsze ich
sprawność jest wyższa o niemal 15% i osiąga
wartość nawet 74%.
Centrale są kontrolowane przez jeden z najbardziej
zaawansowanych i niezawodnych systemów sterowania na rynku – autorską automatykę Komfovent typu C5. W pełni zintegrowana i okablowana w fabryce daje możliwość regulacji wszystkich
parametrów pracy. Ponadto dzięki zastosowaniu
protokołów Modbus i Bacnet centrale Komfovent
w standardowym wykonaniu mogą być podłączone pod istniejący system zdalnego zarządzania
budynkiem (BMS). System ten jest dobrze znany
użytkownikom, sprawdzony i niezawodny.
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Komfovent VERSO Pro 2 po
wdrożeniu wszystkich rozwiązań pozwoli na dobór 1,6 miliona wariantów projektowych.
Może więc okazać się najbardziej wszechstronnym urządzeniem na rynku i co za tym
idzie zdecydowanym faworytem projektantów instalacji
HVAC. Komfovent, wprowadzając na rynek VERSO Pro 2,
zdecydowanie rozbudził apetyty zarówno projektantów instalacji, jak
i wykonawców. Patrząc po parametrach
urządzenia oraz zastosowanych komponentach nie można oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z jakościową
rewolucją i wyznaczeniem nowych, wyśrubowanych standardów rynkowych.

Obejrzyj Film o Komfovent
VERSO Pro 2

Przedstawiciel marki
Komfovent na terenie Polski
Ventia sp. z o.o.
ul. Słowikowskiego 81, 05-090 Raszyn
tel.: 22 841 11 65, faks: 22 841 10 98
info@ventia.pl, www.ventia.pl
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Aplikacja mobilna Buderus MyMode
Aplikacje mobilne oferowane
przez markę Buderus dedykowane
są zarówno do użytkowników
systemów grzewczych (aplikacje
MyDevice i MyMode), jak do
profesjonalistów (aplikacje
ProWork i ProScan).

Aplikacja Buderus MyMode umożliwia komfortowe zarządzanie systemem grzewczym wyposażanym w regulator Logamatic TC100 i opcjonalnie
w elektroniczne dedykowane głowice grzejnikowe. Zarówno regulator Logamatic TC100, jak
i głowice wyposażone są w czujnik temperatury
pomieszczenia. W zależności od liczby zastosowanych głowic możliwe jest niezależne programowanie temperatury i czasów ogrzewania nawet dla 19 stref grzewczych (pomieszczeń).
W przypadku kotłów marki Buderus wyposażonych

Aplikacja MyMode – najważniejsze informacje o regulatorze i urządzeniu grzewczym są dostępne
równocześnie. Dzięki radiowym termostatom grzejnikowym aplikacja umożliwia indywidualne
sterowanie każdym pomieszczeniem (1) oraz wprowadzanie indywidualnych ustawień na każdy
dzień tygodnia. Oznacza to automatyczne oszczędzanie energii (2). Obok intuicyjnej obsługi
zapewnia ona użytkownikowi również inteligentne funkcje dodatkowe, takie jak rozpoznawanie
obecności (3). Poprzez wskazanie zużycia energii można ponadto szybko i dokładnie zorientować
się w zużyciu energii potrzebnej do ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej (4)
(opcja dostępna dla wybranych kotłów)

Systemy grzewcze
przyszłości.
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w protokół EMS plus możliwe jest również programowanie czasów podgrzewania wody w podgrzewaczu pojemnościowym c.w.u., jeśli jest on
zasilany z kotła.
Aplikację MyMode można bezpłatnie pobrać
z GooglePlay lub AppStore i użytkować na urządzeniach mobilnych typu smartfon lub tablet
z systemem Android lub iOS. Możliwe jest podłączenie do 8 urządzeń mobilnych.
Dzięki bezprzewodowej komunikacji system nie
wymaga podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej, ponieważ informacje o aktualnej temperaturze na zewnątrz budynku mogą być pobierane z serwisu internetowego. Dlatego do
sterowania modulacją mocy kotła kondensacyjnego Buderus z protokołem wymiany danych
EMS plus wystarczy aktywne połączenie z internetem mobilnym lub siecią WLAN.
System grzewczy zarządzany za pomocą aplikacji MyMode ma również funkcję geolokalizacji, która na życzenie użytkowników umożliwia
wykrywanie ich obecności w domu i automatyczne obniżanie lub podwyższanie temperatury bez konieczności dodatkowego ingerowania
w nastawione programy grzewcze.
Komfortowy system sterowania z aplikacją
MyMode marki Buderus to wygoda i możliwość
zwiększenia sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nawet o +5%,
a w efekcie zmniejszenia rachunków za ogrzewanie.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl
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OFERTIMM – System Ofertowania Immergas
Z myślą o specjalistach odpowiedzialnych za dobór urządzeń
Podczas każdej inwestycji niezwykle ważnym, ale też czasochłonnym procesem jest skonfigurowanie systemu
grzewczego i właściwy dobór urządzeń. Zadanie to spoczywa najczęściej na instalatorach czy handlowcach
w punktach sprzedaży. To właśnie głównie dla nich została stworzona aplikacja ofertowania OFERTIMM.
OFERTIMM System Ofertowania Immergas to nowoczesne narzędzie umożliwiające dowolną konfigurację produktów w zależności od wybranych
parametrów.

Poznaj zalety naszego rozwiązania
Generowanie gotowej oferty i zamówienia na podstawie
skonfigurowanego systemu
Dane i cechy produktów Immergas dostępne w jednym miejscu
Dowolne konfigurowanie systemów grzewczych w zależności od:
powierzchni, metrażu pomieszczenia, wymogów i preferencji klienta
oraz innych, wybranych parametrów
Praktyczne narzędzie usprawniające pracę i dobór odpowiednich produktów

Dzięki aplikacji przygotowanie oferty w oparciu
o produkty marki Immergas będzie znacznie łatwiejsze i szybsze. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna w wersji mobilnej dla systemu Android
oraz desktop w języku polskim.
Zadania takie, jak tworzenie ofert, przygotowanie
wyceny oraz obliczenia kosztów zajmują często
dużo czasu. Dzięki aplikacji OFERTIMM oszczędzisz swój czas i szybko przygotujesz niezbędne do projektu wyliczenia.

Aplikacja dostępna jest wyłącznie
dla instalatorów zarejestrowanych
w programie Caius.
Jeśli jesteś zainteresowany
pobraniem aplikacji, zarejestruj się
lub zaloguj się do programu.
ZAREJESTRUJ SIĘ
ZALOGUJ SIĘ

To przyjazne i łatwe w obsłudze narzędzie będzie doskonałym wsparciem w codziennej pracy.
Możesz z niego korzystać również w terenie – aplikacja dostępna jest wszędzie tam, gdzie masz
dostęp do Internetu.
Odtąd wszystkie oferty i dane będą gromadzone w jednym, bezpiecznym miejscu, a gdy zajdzie taka potrzeba, z łatwością odnajdziesz je
w swoim systemie.

Prosta i intuicyjna obsługa

THE SIGN OF THE FUTURE

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
tel. 42 649 36 00, biuro@immergas.pl
www.immergas.pl

rekl ama

Specjaliści, którzy współpracują z Immergas,
mają możliwość korzystania z aplikacji OFERTIMM
usprawniającej proces konfigurowania ofert i instalacji grzewczych.
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Ekontrol i OPTI-ENER – zdalne monitorowanie
i sterowanie instalacjami OZE Hewalex
S z y mon R a z ows k i

Analiza obecnych trendów na rynku instalatorskim pozwala wysunąć
wniosek, iż zmierzamy w kierunku domów inteligentnych, nisko- lub
bezkosztowych w eksploatacji, a także zdalnie zarządzanych przez
sprawdzone systemy. Komfort oraz maksymalna bezobsługowość,
które może zapewnić system Ekontrol to jedne z kluczowych aspektów
biorących udział w decyzji u potencjalnego inwestora. Warto zatem
postawić na doświadczenie i wysoką jakość produktów Hewalex.
System Ekontrol umożliwia monitorowanie i zarządzanie instalacjami solarnymi, fotowoltaicznymi oraz
pompami ciepła do c.o. i c.w.u. W zależności od modelu sterownika łączą się z Internetem i serwerem
bazy danych firmy Hewalex za pomocą modemu
EKO-LAN, używając przewodu Ethernet (RJ45) lub
poprzez domową sieć Wi-Fi. Użytkownik otrzymuje dzięki temu zdalny dostęp do wygodnego sterowania urządzeniami OZE, bez konieczności pamiętania o każdorazowym odłączaniu urządzenia
od zasilania na czas wyjazdu. Instruowanie członków rodziny w sprawie nastaw sterownika również
przestanie być zmartwieniem – można przecież
zrobić to dużo wygodniej za pomocą aplikacji webowej dostępnej z poziomu przeglądarki oraz aplikacji mobilnej kompatybilnej z systemami Android
i iOS. Weryfikacja poprawności działania instalacji
w ciągu kilku minut bez zbędnych wyjazdów serwisowych i reorganizacji dnia pracy jest w zasięgu ręki.
Wystarczy, że użytkownik zezwoli czasowo na dostęp do systemu serwisantowi czy też instalatorowi.

Ekontrol Diagnostyka – automatyczne
wykrywanie usterek
Właściciele pomp ciepła PCCO do ogrzewania budynków otrzymują w standardzie inteligentny system do wykrywania usterek i awarii zanim jeszcze do nich dojdzie. Jest to jedyne tego rodzaju
innowacyjne rozwiązanie na rynku. Diagnostyka
pracy obejmuje 54 dane pomiarowe (temperatury, ciśnienia, przepływy), które stanowią podstawę do raportu z analizą pracy pompy ciepła.
Intencją tego systemu nie jest czekanie na skutki awarii, ale zapobieganie ich występowaniu.
Wcześniejsze wykrycie usterki to szybszy czas reakcji serwisu i krótszy okres oczekiwania na jego
przyjazd. Stałe raporty z pracy urządzenia trafiają automatycznie do użytkownika, który zyskuje
kontrolę nad jego poprawną pracą.
Pierwsze symptomy nieprawidłowej pracy chcemy
wykryć jak najwcześniej – aby użytkownik nie został
zaskoczony awarią np. w okresie zimowym i wysokimi kosztami serwisu. System autodiagnostyki
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Przejdź  Ekontrol

Widok ogólny aplikacji Ekontrol dla zdalnego nadzoru
pracy instalacji solarnej, fotowoltaicznej oraz pompy
ciepła do ogrzewania, chłodzenia budynku i podgrzewania
ciepłej wody użytkowej

Aplikacja mobilna Ekontrol jest produktem polskiej
firmy z wieloletnim doświadczeniem. Trzy cechy,
które przyświecały zespołowi podczas projektowania aplikacji, to funkcjonalność, przejrzystość
i łatwość obsługi, której szukają klienci, aby oszczędzić swój czas i zwiększyć poczucie komfortu oraz
kontrolę nad działaniem urządzeń. Przekonaj się,
czy OPTI-ENER to rozwiązanie, którego szukasz.

Przejdź Testy darmowej wersji
demonstracyjnej

codziennie sprawdza ponad 2400 punktów pracy, serwer porównuje te dane z odpowiednimi
wzorcami – idealnymi parametrami i sprawdza
jakie są tendencje oraz odchylenia od stanów
prawidłowej pracy. W przypadku nieprawidłowości system samoczynnie zgłasza problem. Dzięki takiemu narzędziu jak Ekontrol Diagnostyka
wykrywamy mikronieszczelności średnio 10 dni
wcześniej, redukując tym samym ilość ulatniającego się czynnika chłodniczego. W tym czasie może wydostać się nawet 2 kg czynnika, który podczas wizyty serwisowej należy uzupełnić.
OPTI-ENER – zdalna kontrola
nad energią elektryczną
OPTI-ENER to inteligentny system, który ma pomóc zarządzać bilansem energii w budynku.
W ten sposób użytkownik zyskuje kontrolę nad
ilością energii oddawanej lub pobieranej z sieci,
z podziałem na fazy. System prowadzi m.in. kalkulację poziomu autokonsumpcji, który przekłada
się na opłacalność inwestycji. Mierzony jest również stan magazynu energii uwzględniający współczynnik prosumenta, dając tym samym kontrolę
nadwyżki energii w czasie rzeczywistym i odpowiadając inwestorowi na częste pytania: „Ile energii wyprodukowała moja instalacja i ile z tej energii zużyłem, a ile jeszcze mogę odebrać z sieci?”.
OPTI-ENER – rozwiązanie
dla przewymiarowanych instalacji PV
OPTI-ENER umożliwia automatyczne włączanie urządzeń elektrycznych zgodnie z nadanymi
priorytetami, przy uwzględnieniu wielkości nadwyżki energii wyprodukowanej przez instalację
fotowoltaiczną. W połączeniu z modułami dodat-

Przejdź OPTI-ENER
kowym OPTI-HOME, OPTI-TEMP oraz Konwerterem
PV daje szereg funkcjonalności, które z pewnością
przydadzą się posiadaczom instalacji fotowoltaicznych, pomagając im zagospodarować nadwyżki energii i skracając czas zwrotu inwestycji.
OPTI-TEMP – wykorzystaj nadwyżki energii
do ogrzewania c.w.u.
OPTI-TEMP umożliwia płynne sterowanie mocą
grzałki elektrycznej o mocy do 2 kW. Regulacja
oparta jest na wykorzystaniu chwilowej nadwyżki mocy produkowanej
przez instalację fotowoltaiczną ponad zużycie wynikające z bieżącego
zapotrzebowania. Tym samym możemy ograniczyć nadwyżki energii
oddawanej do sieci, utrzymując bilans mocy oddawanej i pobieranej
na zerowym poziomie. Za pomocą aplikacji mobilnej można sprawdzić jaka jest bieżąca temperatura
wody w zbiorniku i dostosować pracę grzałki do uzysków energii z instalacji fotowoltaicznej.
Ekontrol+ gwarancją producenta
prawidłowej pracy instalacji
Inwestorzy w pierwszych latach eksploatacji urządzeń OZE wykazują się
największą aktywnością w monitorowaniu swoich instalacji. Podstawowe
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pytania, jakie sobie zadają to czy instalacja działa
prawidłowo i czy może pracować, efektywniej natomiast odpowiedzi najczęściej szuka się u instalatora. Ekontrol+ to usługa, która pozwala w pełni
wykorzystać możliwości zdalnego nadzoru pracy
wszystkich instalacji OZE. Przede wszystkim użytkownik zyskuje stałe wsparcie techniczne ze strony firmy Hewalex. Wsparcie obejmuje nie tylko reakcję na ewentualne nieprawidłowości lub awarie,
ale także doradztwo w zakresie optymalnych nastaw sterowników urządzeń dla uzyskania jak najwyższego poziomu komfortu użytkowania przy jak
najniższych kosztach eksploatacyjnych. Wszystko
to umożliwia system zdalnego nadzoru – Ekontrol.

Efekty funkcjonowania OPTI-ENER z dodatkowym modułem OPTI-TEMP na
przykładzie typowego rozkładu zużycia energii w dniu roboczym
w domu prywatnym, z instalacją PV o mocy 3 kW. W okresie
występowania nadwyżek energii włączane są urządzenia elektryczne

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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Aplikacja OVENTROP dla branży HVAC
Oventrop udostępnia wszystkim
zainteresowanym niezwykle
użyteczną, bezpłatną aplikację
do wykorzystania na urządzeniach
mobilnych z systemem iOS
lub Android, umożliwiającą
użytkownikowi m.in. szybki
dobór armatury równoważącej
i termostatycznej.

Aplikacja OVENTROP dostępna jest
poprzez sklepy Apple App Store oraz
Google Play. Zainteresowanym rekomendujemy już teraz zeskanowanie
jednego z kodów QR i zaakceptowanie
przekierowania do sklepu, a następnie
pobranie i instalację na swoim urządzeniu mobilnym.
Pobierz na iPhone’a

Pobierz na Androida

Inne pożyteczne funkcje aplikacji to:
- obsługa przyrządu pomiarowego OV-DMC3,
- wyliczenie zapotrzebowania ciepła,
- dostęp do informacji o produktach (katalog,
dane techniczne, itp.),

- dostęp do informacji na temat nowości w ofercie i serwisie,
- możliwość wyznaczenia klasy efektywności
energetycznej systemu HVAC zgodnie z wytycznymi Dyrektywy ErP przy użyciu Asystenta ErP,

- użyteczny przelicznik jednostek,
- asystent zgłoszenia serwisowego.
Szczególnie interesującą funkcją aplikacji jest
automatyczny dobór zaworu równoważącego
na podstawie wymaganych wartości przepływu

oraz spadku ciśnienia (w dowolnych jednostkach).
Aplikacja określa dodatkowo stopień otwarcia
dobranego zaworu oraz wartość współczynnika
kv dla dobranej nastawy. Ta informacja pozwala
uniknąć przewymiarowania zaworu, co mogłoby
niekorzystnie wpłynąć na dokładność równoważenia hydraulicznego przez niepotrzebne obniżenie wartości nastaw na zaworze. Inną interesującą funkcją jest możliwość bezprzewodowej
obsługi przyrządu pomiarowego OV-DMC3
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(komunikacja WiFi). Z poziomu aplikacji możemy wykonywać kontrolne pomiary przepływu na
armaturze dobranej wcześniej z użyciem jej innych, wyżej opisanych funkcji. wszystko to sprawia, że aplikacja jest narzędziem niezwykle uniwersalnym – w poręcznie ułożonym interfejsie
użytkownika umożliwia w jednym ciągu działań
dobór armatury, weryfikację przepływu na zainstalowanej armaturze oraz stworzenie protokołu z wykonanych pomiarów. Tę funkcjonalność

docenią zapewne wszyscy pracujący w warunkach terenowych – na budowie bądź przy serwisie pracujących instalacji.
Aplikacja dostępna jest w Internecie od dłuższego
czasu i cieszy się dużą popularnością wyrażoną tysiącami pobrań. Powyższym opisem chcemy przekonać do jej pobrania tych, którzy tego jeszcze nie
zrobili. Nowe, pożyteczne narzędzie pracy od firmy Oventrop znajduje bowiem zastosowanie nie
tylko w bezpośrednim związku z jej produktami.
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Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 722 96 42
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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Aplikacje Viessmann
do zarządzania kotłem:
ViCare i ViStart
Jeszcze nie tak dawno sterowanie instalacją grzewczą ograniczało się
albo do prostego termostatu w kotle utrzymującego stałą temperaturę
na zasilaniu i głowic na grzejnikach albo w przypadku bardziej
zaawansowanych rozwiązań w pomieszczeniu reprezentatywnym
pojawiał się termostat włączający i wyłączający pracę kotła w zależności
od aktualnie panującej temperatury w pomieszczeniu. Dziś w dobie
wszechobecnych smartfonów z dostępem do Internetu oczekiwania
użytkowników są znacznie większe.
Firma Viessmann jako jeden z liderów branży
grzewczej także tutaj stara się wyznaczać nowe
trendy. Na podstawie doświadczeń z wcześniejszymi aplikacjami, a także po konsultacjach
z klientami powstała aplikacja ViCare. Aplikacja ta dostępna jest na smartfony wyposażone
zarówno w system Android, jaki i iOS i jest całkowicie bezpłatna. W najnowszej linii kotłów Vitodens serii 200 moduł komunikacyjny jest już
wyposażeniem podstawowym, w przypadku
starszych urządzeń należy doposażyć je w moduł będący akcesorium dodatkowym. W urządzeniach, gdzie moduł jest wyposażeniem dodatkowym, podłączenie go ogranicza się do
podpięcia tylko 2 wtyczek, wtyczki zasilacza
i wtyczki do gniazdka na panelu głównym urządzenia. Kolejnym krokiem jest wskazanie domowej

sieci WiFi oraz wpisanie jej hasła dostępowego.
Od tego momentu klient ma pełen dostęp do
swojej instalacji grzewczej.
ViCare dla użytkownika
Podstawowym założeniem było, że aplikacja
ma być czytelna i prosta w użyciu. Na ekranie
głównym użytkownik widzi obiegi grzewcze wraz
z wymaganymi wartościami temperatury ogrzewanych pomieszczeń, parametry ciepłej wody
użytkowej, a także temperaturę zewnętrzną czy
też zużycie gazu i energii elektrycznej (pokazywane parametry mogą się różnić w zależności
od urządzenia grzewczego).
Użytkownik widzi zarówno wymaganą (ustawioną) temperaturę pomieszczenia, jak również

1

2

i rzeczywistą. Gdy temperatura rzeczywista jest
poniżej wymaganej, wokół temperatury pojawia
się pomarańczowa obwódka wskazująca, że dany
obieg właśnie grzeje (fot. 1).
Po wybraniu konkretnego kafelka możemy dokonywać zmiany nie tylko wymaganej temperatury, ale również ustawić domyślną temperatu-

rę trybu normalnego oraz trybu zredukowanego
(temperatura, która będzie utrzymywana, gdy
śpimy albo gdy nie będzie nas w domu) (fot. 2).
W tym samym miejscu ustawia się programy
czasowe, w których automatyka kotła sama
powinna zadbać o właściwe warunki w domu.
Dodatkowo w zakładce „informacje diagnostyczne”

Zapraszamy do udziału w cyklicznych szkoleniach on-line z udziałem ekspertów firmy
Viessmann w ramach Akademii Viessmann. Zgłoś udział w szkoleniu za pomocą formularza.
Sprawdź aktualną listę szkoleń
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można odczytać temperaturę wody instalacyjnej
w kotle czy na obiegach grzewczych, ciśnienie
panujące w instalacji czy choćby takie parametry, jak czas pracy palnika czy liczba jego startów. Gdy instalacja jest rozbudowana o instalację
solarną zbudowaną na bazie wybranych modułów firmy Viessmann, uzyskujemy dostęp także
do parametrów tej instalacji.
ViCare dla serwisu

3

usterce, co powoduje, że nie jest niemiło zaskakiwany po powrocie do wychłodzonego domu.
ViStart dla instalatora
uruchamiającego kocioł
Oczywiście ViCare to nie jedyna aplikacja ułatwiająca obsługę kotła. Każdy instalator zajmujący się
uruchamianiem instalacji z urządzeniem grzewczym Viessmann ma możliwość skorzystania np.

Każdy użytkownik, który do swojej instalacji zaprosi firmę Viessmann oprócz gwarancji nadzoru przez 24 h na dobę 365 dni w roku otrzymuje także gwarancję, że w przypadku jakiegokolwiek problemu skierowany zostanie do niego albo pracownik serwisu
fabrycznego lub jeden z prawie 500 serwisantów dostępnych na terenie całego kraju.
Dodatkową korzyścią, z takiego wyboru, jest możliwość przystąpienia do programu
wydłużonej gwarancji ze standardowych 2 lat aż do 5.

z aplikacji ViStart pozwalającej za pomocą smartfonu dokonać szybko i bezproblemowo podstawowych nastaw kotła. Kolejne kroki gwarantują, że zostaną robione wszystkie nastawy, które
są wymagane dla prawidłowej pracy urządzenia.
Strony Viessmann dedykowane
różnym grupom
Viessmann udostępnia również strony internetowe, gdzie można w prosty sposób szybko odszukać niezbędne informacje. Może to być strona www.viessmann.pl, gdzie klient zapozna się

z firmą, ofertą, odnajdzie cenniki. Strony dedykowane grupom branżystów to:
• www.viessmann-szkolenia.pl dla instalatorów, serwisantów czy projektantów pragnących
poszerzyć swoją wiedzę,
• www.viessmann-projektant.pl, gdzie projektant może odnaleźć wszystkie niezbędne narzędzie i informacje pozwalające dobrze dobrać najlepsze urządzenie,
• www.viessmann-serwis.pl, gdzie każdy klient
może założyć sobie konto, dzięki któremu będzie
mógł w dowolnej chwili przejrzeć historię serwisową swojego urządzenia.

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

rekl ama

Bardzo ważną funkcjonalnością aplikacji jest
możliwość „zaproszenia” firmy serwisowej przez
właściciela instalacji (fot. 3). Wybrana firma serwisowa będzie mogła uzyskać podstawowe informacje na temat poprawności funkcjonowania instalacji.
Dzięki temu użytkownik instalacji będzie miał
świadomość, że serwisant zostanie powiadomiony natychmiast, gdy w urządzeniu grzewczym
pojawią się jakiekolwiek zakłócenia w pracy.
Może to być konieczność wykonania obowiązkowego przeglądu (wymaganego zarówno przez
polskie przepisy jak również wymogi gwarancji),
ale przede wszystkim o ewentualnych usterkach.
Serwisant otrzymuje raport, dzięki któremu wie
dokładnie, z jakim urządzeniem ma odczynienia
(model i typ) oraz o rodzaju usterki, dzięki czemu
może już wstępnie przygotować się do interwencji, zabierając niezbędne części zapasowe. Oczywiście użytkownik również jest informowany o
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Bosch EasyControl

Aplikacje mobilne
JUNKERS-BOSCH

Aplikacje mobilne
oferowane przez
Junkers-Bosch stanowią
zarówno ułatwienie
w obsłudze urządzeń,
jak i w znaczący
sposób wpływają na
komfort i efektywność
użytkowania nie tylko
źródła ciepła, ale całych
systemów ogrzewania
i ciepłej wody.

Aplikacja Bosch EasyControl zapewnia mobilne sterowanie domowym systemem ogrzewania wyposażonym w regulator CT200 za pomocą
smartfona lub tabletu z systemem operacyjnym
iOS lub Android. Jedynym warunkiem jest dostęp
do internetu mobilnego lub sieci WLAN. System
sterowany przez Bosch EasyControl może być
również wyposażony w elektroniczne grzejnikowe głowice termostatyczne Bosch komunikujące
się bezprzewodowo z regulatorem CT200, umożliwiając indywidualne nastawy czasów pracy z indywidualnie zaprogramowanymi temperaturami nawet w kilkunastu pomieszczeniach. Dzięki
przetwarzaniu informacji o aktualnej temperaturze na zewnątrz budynku i w pełni modulowanym sterowaniu systemy z kotłami grzewczymi
Junkers-Bosch wykorzystującymi magistralę EMS
i obsługiwane przez Bosch EasyControl osiągają zwiększoną efektywność energetyczną nawet
o 5% (zgodnie z Dyrektywą ErP). Aplikację Bosch
EasyControl można pobrać bezpłatnie z Google
Play lub App Store.
Bosch EasyRemote
Aplikacja Bosch EasyRemote przeznaczona jest
do mobilnego sterowania systemami grzewczymi z regulatorem CW400 i modułem MB LAN lub
MB LANi. Umożliwia ona komunikację on-line
(przez internet mobilny lub sieć WLAN) z automatyką sterującą kotłem lub pompą ciepła, obiegami grzewczymi i ciepłej wody, czyli możliwość
swobodnego programowania żądanej temperatury wewnątrz pomieszczeń, temperatury ciepłej wody oraz trybu pracy. Użytkownik ma również dostęp do informacji o stanie pracy kotła
grzewczego, ewentualnych nieprawidłowościach,
temperaturze wewnątrz i na zewnątrz budynku,

Bosch EasyControl

Bosch EasyRemote

Internet lub WiFi

Smartfon/
Tablet

Router
(Protokół WPA2)
LAN

Kabel

Kocioł
i regulator

Internetowy moduł
komunikacyjny
MB-LAN2 lub MB LANi
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Nowy program NFOŚiGW
dla samorządów. 300 mln zł
na odwierty geotermalne
Od 15 kwietnia do 30 września 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej będzie czekał na wnioski od jednostek
samorządu terytorialnego zainteresowanych dotacjami na realizację projektów geotermalnych.
Nowy program przyczyni się do rozwoju geotermalnego potencjału Polski. Do rozdysponowania w pierwszej rundzie jest 150 mln zł (budżet
to 300 mln zł).

Kawka Bis Poznań – rusza drugi
nabór w kwietniu

Bosch EasyService

a w przypadku zastosowania systemu kolektorów
słonecznych do informacji o aktualnym uzysku solarnym oraz do danych historycznych. Oczywiście
praca kotła w systemie z aplikacją Bosch EasyRemote jest w pełni modulowana, co przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i wpływa na żywotność kotła. Aplikację Bosch EasyRemote można
pobrać bezpłatnie z Google Play lub App Store.

Pozwala również lepiej dopasować parametry
systemu do potrzeb użytkownika. Dodatkowymi
ułatwieniami jest również minimalizacja ingerencji w urządzenie oraz automatyczne generowanie
protokołów serwisowych w wersji elektronicznej.

Bosch EasyService
Dedykowana profesjonalistom aplikacja Bosch
EasyService przeznaczona do uruchamiania
i diagnozy urządzeń Junkers-Bosch, to gwarancja
profesjonalnej i nowoczesnej usługi. Komunikacja
z urządzeniem grzewczym odbywa się poprzez
narzędzie Smart Service Key za pośrednictwem
internetu mobilnego lub sieci WLAN. Korzystanie z aplikacji daje pewność profesjonalnego uruchomienia i serwisu urządzeń oraz przyspiesza
i pozwala zautomatyzować prace konserwacyjne.

Robert Bosch Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl,
junkers-infolinia@pl.bosch.com
rekl ama

W ramach Kawki Bis można uzyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Pierwszy nabór wniosków do programu zakończył się 31 marca. Drugi nabór rusza
15 kwietnia i potrwa do 14 maja.
W trosce o zdrowie mieszkańców miasta i pracowników urzędu wnioski należy składać listownie, umieszczając kopertę w skrzynce podawczej
przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Poznania (przy pl. Kolegiackim 17 lub ul. Gronowej 22a)
lub przesłać pocztą na adres Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania podany poniżej lub za pośrednictwem
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Kawka Bis, to miejski program, dzięki któremu po
spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest
pozyskanie środków z budżetu miasta na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym,
gazem, olejem opałowym, energią elektryczną,
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Program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” będzie pomagał realizować przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania i rozpoznawania
złóż wód termalnych w celu ich udostępnienia
do wykorzystania pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania.. Program przewidziany jest
na pięć lat (2020-2025), ale umowy będą podpisywane do 2022 r.
Nabór wniosków odbędzie się w trybie konkursowym. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij

pompami ciepła lub ogrzewaniem przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych i solarnych.
Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji, a także doprowadzenie do trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania
opartego na paliwie stałym. Więcej informacji dotyczących Kawki Bis można znaleźć na stronie internetowej: https://www.poznan.pl/kawka/.
Obecnie w programie Kawka Bis wysokość
maksymalnej dotacji wynosi 12 tys. zł, a nawet
15 tys. zł, w przypadku instalacji odnawialnych
źródeł energii w postaci pomp ciepła lub paneli fotowoltaicznych. W latach ubiegłych dofinansowanie wynosiło do 6 tys. zł. Ponadto poznaniacy, którzy zdecydowali się na wymianę
pieca na bardziej ekologiczny, będą mogli starać się o zwrot nie 80% kosztów, jak dotychczas, lecz 100% Na Kawkę Bis przeznaczono
także więcej pieniędzy z miejskiego budżetu. Na cele związane z programem zabezpieczono 10 mln zł, czyli pięciokrotnie więcej niż
w poprzedniej edycji.
Więcej szczegółów: https://www.poznan.pl/kawka/
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Zespoły pomp pożarowych Wilo
Systemy do zaopatrzenia w wodę instalacji przeciwpożarowych oraz bytowo-socjalnych
Wilo Polska, jako pierwszy i obecnie jedyny producent na rynku polskim otrzymał Certyfikat Stałości
Właściwości Użytkowych dla kompletnego zespołu pomp pożarowych COR (1-4) Helix VF…/SC-FFS do
zastosowania w SUG-W mgłowych, instalacjach i sieciach hydrantowych oraz w instalacjach wody bytowej.
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Z dniem 1 stycznia 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) tylko zespoły pomp mające powyższe dopuszczenie, a także
mające Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz oznakowane znakiem „B” będą mogły
zostać legalnie udostępniane na rynku Krajowym.
Co zyskujesz dzięki nowym zespołom pomp
pożarowych Wilo?
• Bezpieczeństwo i najwyższą jakość potwierdzoną Krajową Oceną Techniczną, Certyfikatem
Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB dla
zespołu pomp pożarowych oraz niemieckim Certyfikatem VdS dla pomp Helix VF.
• Gwarancję nieprzerwanej pracy dzięki sterownikom i falownikom z funkcją Fire-Mode.
• Spokój przy uzgodnieniach projektów i pewność odbiorów zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi już dziś oraz od 01.01.2021.
• Łatwość projektowania dzięki zintegrowanym
systemom MOIB do kontroli i monitoringu odcięcia wody bytowej w czasie pożaru.
• Zwiększoną niezawodność przez zastosowanie systemu 3 czujników ciśnienia z systemem
ich analizy i sygnalizacji stanów w sterowniku.
• Kontrolę parametrów pracy zestawu dzięki ujętym w Krajowej Ocenie Technicznej Układom Pomiarowych Wilo-UP.
Projektuj zgodnie z nowymi przepisami prawa
Pompownie przeciwpożarowe w Polsce muszą
być projektowane, instalowane i odbierane zgodnie z przepisami prawa polskiego i europejskiego, a w przypadku określonych aplikacji mają zastosowanie również Normy krajowe i europejskie
oraz Dyrektywy Unii Europejskiej.

04/20
Zebraliśmy nowe wytyczne projektowe dla pompowni przeciwpożarowych zasilających instalacje i sieci wodociągowe przeciwpożarowe oraz
systemy łączone z wodą pitną.
Podstawy prawne (kliknij)
Wytyczne projektowe (kliknij)
Wilo-COR-Helix VF…/SC-FFS – krótki opis
Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia do pośredniego lub bezpośredniego podłączenia. Składa się z normalnie zasysających,
równolegle połączonych, pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej
w wykonaniu dławnicowym. Gotowe do podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej, z urządzeniem
sterującym/regulacyjnym dysponującym wszystkimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi
i sterującymi. Do w pełni zautomatyzowanego
zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia
w budynkach mieszkalnych, biurowych i admini-
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stracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach przemysłowych.
Szczegółowe dane techniczne (kliknij)
Wilo-COR-Helix VF…/SC-FFS – jeden zestaw
pompowy na cele ppoż. oraz bytowe
Przypadkiem, jaki często występuje w budynkach w Polsce, jest połączenie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z instalacją bytową.
Tak zwany system dualny jest bardziej wymagający w projektowaniu, ale dopuszczalny przez polskie prawo pod kilkoma warunkami.
Przede wszystkim musimy spełnić wymagania
w zakresie zabezpieczenia instalacji bytowej przed
niekontrolowanym wypływem oraz zapewnienie
priorytetu dla instalacji przeciwpożarowej, tak aby
w każdym przypadku możliwym było uzyskanie żądanych parametrów jej pracy. Do tego celu stosuje
się moduł odcięcia instalacji bytowej Wilo-MOIB.
Moduł MOIB współpracuje ze sterownikiem SCe-Fire
w certyfikowanych zespołach pomp pożarowych
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COR (1-4) Helix VF…/SC-FFS i pełni kilka ważnych
funkcji. Przede wszystkim, w przypadku wykrycia przepływu w instalacji gaśniczej odcina automatycznie instalację bytową do czasu ręcznego resetu trybu pożarowego.
Ten sam czujnik przepływu realizuje jednocześnie funkcję aktywacji tak zwanego trybu pożarowego w całym urządzeniu oraz może aktywować drugi punkt pracy urządzenia, o ile parametry
wymaganego ciśnienia w instalacji hydrantowej
są wyższe niż w instalacji bytowej.
Drugi czujnik przepływu umieszczony na instalacji bytowej, tuż za przepustnicą z napędem
potwierdza, czy moduł zadziałał prawidłowo.
W przypadku wykrycia przepływu w instalacji
bytowej po sygnale zamknięcia przepustnicy
sterownik odczytuje ten stan jako awarię MOIB.
Ważne jest zatem, aby na etapie projektowania zadbać o wrysowanie w schemat pompowni wszystkich elementów MOIB w odpowiednich
dla nich miejscach.

Wilo i certyfikacja zestawów pompowych a reakcja rynku
Prawie 4 lata temu weszły w życie nowe przepisy prawa, których celem było uporządkowanie rynku ochrony przeciwpożarowej poprzez wprowadzenie wymogu certyfikacji między innymi zespołów pomp. Ponad 3 lata temu Wilo Polska rozpoczęło proces certyfikacji swoich zestawów
pompowych, tak aby być gotowym na nadchodzące zmiany w prawie. Czas przygotowania do certyfikacji był dla nas wymagający technicznie,
organizacyjnie, czasowo, a także finansowo, bo wymagał stworzenia nowych procesów w firmie.
Zwiększone bezpieczeństwo społeczne, dzięki zaostrzonym przepisom ochrony przeciwpożarowej, stanie się nowym standardem w Polsce. Nikt chyba nie
ma wątpliwości, że jeśli dzięki tym przepisom będzie choćby o jeden pożar mniej, jeśli uratowane zostanie czyjeś życie, zdrowie czy mienie, to było warto.
Dnia 5 lutego 2020 roku, prawie 4 lata po wejściu w życie rozporządzenia wprowadzającego Krajowe Oceny Techniczne, przedstawiciele kilku
producentów pomp i zestawów pompowych powołali do życia Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych (SPSP). Mimo iż Wilo jest
niekwestionowanym liderem rynkowym w segmencie zestawów do podnoszenia ciśnienia, a członkowie SPSP reprezentują łącznie udziały rynkowe porównywalne do samego Wilo, nie zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w stowarzyszeniu. Działając wbrew interesowi publicznemu,
wzmiankowane Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych opublikowało 10 marca 2020 roku Oświadczenie i Raport, które to dokumenty w naszej ocenie zawierają dane merytorycznie błędne, nieprawdziwe, a także różne insynuacje.
Oświadczenie Wilo Polska Sp. z o.o. (kliknij)
Stanowisko Wilo Polska Sp. z o.o. ws. regulacji prawnych (kliknij)

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola
tel. 22 702 61 61, faks 22 702 61 00
wilo@wilo.pl, www.wilo.pl
rekl ama
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System rur wielowarstwowych KISAN
„Dobre, bo polskie”
System rur wielowarstwowych Kisan jest obecny na polskim rynku już od prawie 30 lat.
Przez ten czas zdobył sobie miano jednego z najpewniejszych i najlepszych
jakościowo systemów na rynku wewnętrznych instalacji budowlanych.
Na zdobycie takiej opinii na pewno bardzo duży wpływ miało
ulokowanie produkcji rur, złączek i rozdzielaczy we własnym
zakładzie w Polsce. W obecnych czasach wszechobecnej
kooperacji firm, również w zakresie dostarczania
praktycznie gotowego produktu pod nazwą
zleceniodawcy, własna produkcja systemu
zalicza KISAN do wąskiego grona firm będących
jednocześnie producentem, jak i dostawcą
kompletnego systemu rurowego.
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3 typy rur w systemie Kisan
Bazą systemu rur wielowarstwowych Kisan jest
oczywiście rura o klasycznej konstrukcji 5-warstwowej (polietylen/klej/aluminium/klej/polietylen). Nośna rura aluminiowa wykonywana jest
z zawijanej taśmy aluminiowej zgrzewanej ultradźwiękami na zakładkę. Dołożenie pozostałych
warstw tworzywa i kleju wewnątrz i na zewnątrz
powoduje uszczelnienie tej rury do poziomu pozwalającego utrzymać ciśnienie wewnętrzne nawet powyżej 70 bar.
Obecnie w skład systemu Kisan wchodzą trzy
typy rur. Podstawowym typem jest biała rura
uniwersalna PE-Xb/Al/PE która według obecnie
obowiązującej normy jest przypisana do najwyższej klasy 5 pod względem zastosowań. Pozostałe
typy rur to biała rura uniwersalna PE-RT/Al/PE-RT
dla ogrzewań grzejnikowych niskotemperaturowych i rura czerwona PE-RT/Al/PE do ogrzewań
podłogowych. Z pozoru wydawać by się mogło,
że oferowane produkty nie zmieniły się praktycznie od wielu lat. Jednakże nieustająco są
prowadzone działania w celu ulepszenia obecnych właściwości rur, poczynając od podwyższenia wytrzymałości na ciśnienie i temperaturę,
a kończąc na zwiększeniu elastyczności przy zginaniu. Działania te polegają na poszukiwaniu nowych komponentów do produkcji rur. Proces ten
jest niezwykle długotrwały, gdyż wyprodukowana rura testowa jest poddawana wielomiesięcznym testom w zakładowym laboratorium jakości.
Złączki z… doświadczeniem
z motoryzacji
Jak już wspomniano wcześniej, firma KISAN zajmuje się również produkcją złącz. Warto tu również nadmienić, że firma od kilku lat jest mocno
zaangażowana w branżę motoryzacyjną.
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sztucznych skupia się głównie na złączkach, których montaż odbywa się za pomocą różnego rodzaju zaciskarek lub urządzeń podobnego typu.
Jednakże są sytuacje, gdy łatwiejsze jest zastosowanie klasycznych skręcanych złącz zaciskowych. Pozwalają one na szybki montaż instalacji bez użycia drogich narzędzi, dodatkowo dając
możliwość późniejszego rozłączenia i ponownego przyłączenia złączki.
Obecnie do oferty KISAN dołączył system Złącz
Zintegrowanych dla średnic rur 16, 20 i 25 mm.
Nadal jest to system złącz dający możliwość montażu rurociągów w instalacjach za pomocą prostych narzędzi, jak klucze i kalibrator.
Wszystkie złączki są wykonane z mosiądzu,
a elementy mające kontakt z wodą są cynowane, natomiast pozostałe elementy są niklowane dla podniesienia zewnętrznej estetyki złącz.

Nowości w przyłączach grzejnikowych
Asortyment złącz zaprasowywanych jest wciąż
poszerzany. Ważną nowością w systemie Kisan są
podwójne przyłącza grzejnikowe, będące uzupełnieniem dostępnej już oferty przyłączy pojedynczych. Przyłącze podwójne z rozstawem króćców
przyłączeniowych 50 mm zostało stworzone do
podłączenia grzejników, ozdobnych, jak i klasycznych płytowych z dolnym zasilaniem, do instalacji wykonanej z rur wielowarstwowych prowadzonej w ścianie lub posadzkach. Dzięki warstwie
niklu położonego na wysoki połysk na rurkach,
otrzymujemy wysoką estetykę podłączenia grzejnika i dużą odporność na uszkodzenia. Przyłącze
umożliwia wykonanie próby ciśnieniowej instalacji bez dodatkowego zaślepiania i konieczności zawieszania grzejników.
System Złącz Zintegrowanych
Obecny rozwój w połączeniach rur z tworzyw

Obejrzyj  Reportaż o firmie
KISAN z serii „Dobre, bo polskie”

KISAN Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 21, 37-220 Kańczuga
tel. +48 16 649 20 61; 16 649 20 94
office@kisan.pl, www.kisan.pl

rekl ama

Jest to produkcja złączek mosiężnych mających
kontakt z paliwami w pojazdach, gdzie konieczne są wyższe wymagania wytrzymałościowe oraz
rygory technologiczne. Doświadczenia zdobyte
podczas produkcji tych złączek zostały wprost
przeniesione do złączek systemu Kisan pozwalających na łączenie rur metodą zaprasowywania lub skręcania.

III generacja złączek
Obecnie w ofercie jest już III generacja złączek
zaprasowywanych, a należą do nich złączki
z ocynowanym korpusem mosiężnym typu WL
i złączki WT (KD) z korpusem wykonanym z tworzywa sztucznego PPSU. Obydwa typy złączek
mają funkcję kontrolowanego przecieku, zgodną z zaleceniem DVGW, dostarczającą instalatorom jasnej wskazówki, że jakieś połączenie nie
jest jeszcze zaprasowane. Pozwala to na natychmiastowe wykrycie przecieku połączenia podczas
próby szczelności „niezaciśnięte – nieszczelne”.
Drugą ważną cechą tych złącz jest możliwość ich
zaprasowywania dwoma profilami szczęk, typu
KI oraz typu TH.
Dodatkowo złączki pozwalają na montaż możliwy bez użycia narzędzia fazującego w postaci
kalibratora. Bardzo zwiększa się szybkość wykonania połączenia, co pozwala znacząco na skrócenie czasu pracy.

Sprawdź, jaką wagę przykładamy do naszych produktów i zobacz reportaż z serii „Dobre, bo polskie”
zrealizowany w firmie KISAN Sp. z o.o. przez TVP3
Rzeszów w grudniu 2017 roku.
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Rury w ofercie marki PURMO
K a rol in a K as z k ie wic z

Rury są kluczowym elementem
każdej wewnętrznej instalacji wodnej.
Obecnie na rynku dostępny jest
szeroki zakres rur dedykowanych
do instalacji sanitarnych. Różnią się
przede wszystkim materiałami,
z których są zbudowane, co decyduje
o właściwościach fizycznych oraz
sposobie wykonywanych połączeń.
Istotnym parametrem jest
wytrzymałość na zmiany ciśnienia
i temperatury, co wpływa na
trwałość i niezawodną, długoletnią
eksploatację. Duży wpływ na
żywotność rur ma odporność
na korozję i zarastanie. Nie bez
znaczenia jest także obojętność na
różne związki chemiczne, które mogą
znajdować się w transportowanym
medium czy też różnego rodzaju
środkach uszczelniających, farbach,
klejach, a także w wylewkach
i tynkach w których zatapiane są rury.
W systemach grzewczych oraz rozprowadzania
ciepłej, zimnej wody użytkowej bardzo dużą popularnością cieszą się rury z polietylenu.
Wykazują bardzo dobre parametry techniczne,

a także wysoką odporność mechaniczną, termiczną i chemiczną. Są łatwe i szybkie w montażu. Rury tworzywowe nie reagują z wodą
i substancjami w niej zawartymi, zatem nie zmie-

niają jej parametrów, co jest szczególnie ważne przy transporcie wody pitnej. Zastosowanie
tworzywa praktycznie eliminuje zjawisko korozji i zarastania. Ponadto charakteryzują się

też bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną.
Przy poprawnie wykonanej instalacji, doskonale tłumią drgania i wibracje powstałe podczas
pracy instalacji.

CLEVERFIT PE-Xc SD4+

Rura PexPenta PE-Xc
Rozwiązaniem zasługującym na szczególną uwagę jest rura PexPenta PE-Xc marki Purmo. Zbudowana z polietylenu usieciowanego metodą
C. Ma pięć jednocześnie wytłaczanych warstw,
nierozerwalnie łączonych ze sobą pod ciśnieniem przekraczającym 150 bar. Bariera tlenowa, niezbędna w instalacjach grzewczych znajduje się centralnie w środku ścianki rury. Mocna
i elastyczna zewnętrzna warstwa usieciowanego
polietylenu o grubości 1 mm bez trudu wytrzymuje wszelkie przetarcia lub zadrapania powstające na budowie. Jest bardzo wytrzymała i jednocześnie elastyczna. Rura ma funkcję pamięci
kształtu, która po podgrzaniu do odpowiedniej
temperatury pozwala na powrót do pierwotnego kształtu. Doskonale sprawdzi się w różnego
typu instalacjach ogrzewania płaszczyznowego.
PexPenta ma klasę 4 i 5 zatem może być także zastosowana w instalacjach grzejnikowych w systemie rozdzielaczowym.
Rura Objektline PE-RT
Trochę innym rozwiązaniem, oferowanym przez
Purmo jest rura Objektline PE-RT. Jest przeznaczona do energooszczędnych niskotemperaturowych instalacji grzewczych, w których temperatura pracy nie przekracza 70°C, a ciśnienie 6 bar.
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CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT

PE-RT typ II to polietylen uszlachetniony cechujący się zwiększoną wytrzymałością na wysoką
temperaturę, trwałością, przy zachowaniu bardzo dużej elastyczności. Podobnie jak PexPenta,
rura Objektline PE-RT wyposażona jest w barierę antydyfuzyjną EVOH, jednak w tym przypadku warstwę ochronną dla bariery antydyfuzyjnej
stanowi cienka warstwa polietylenu.
Rura CLEVERFIT Axial PE-Xc
Purmo CLEVERFIT Axial PE-Xc, podobnie jak PexPenta PE-Xc, charakteryzuje się 5-warstwową
konstrukcją. Warstwę zewnętrzną stanowi płaszcz
polietylenowy. Pod nim znajduje się cienka warstwa folii z alkoholu etylowinylowego, która stanowi barierę antydyfuzyjną. Warstwa wewnętrzna
wykonana z polietylenu usieciowanego strumieniem elektronów. Dzięki temu PE-Xc jest odporny
na wysoką temperaturę oraz na kontakt z wodą
o właściwościach agresywnych i korozyjnych.
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PexPenta PE-Xc

Warstwa PE-Xc higieniczna i neutralna dla wody
pitnej jest odporna na różne środki chemiczne
(np. glikol do 30%). Rura jest elastyczna, umożliwia rozciąganie i ma pamięć kształtu, co pozwala
jej wrócić do kształtu fabrycznego po podgrzaniu. Rura ma wszystkie klasy, zatem może być
stosowana zarówno w instalacjach grzewczych,
jak i instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej.
Jest elementem kompletnego systemu Purmo
CLEVERFIT Axial, rozbudowanego o szeroki wachlarz złączek oraz narzędzi.

na doczołowo metodą laserową, co gwarantuje
takie same właściwości rury w całym przekroju.
Płaszcz aluminiowy pełni także funkcję bariery antydyfuzyjnej. Grubszą warstwę wewnętrzną ponownie stanowi polietylen uszlachetniony PE-RT. Dzięki wszystkim 4 klasom, rura może
być użyta w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego, grzejnikowego oraz instalacjach wody
użytkowej. W połączeniu ze złączkami zaprasowywanymi i narzędziami tworzy kompletny system rurowy CLEVERFIT Radial.

Rura wielowarstwowa CLEVERFIT
Radial PE-RT/AL/PE-RT
Zupełnie inna pod względem budowy jest rura
wielowarstwowa CLEVERFIT Radial PE-RT/AL/PE-RT. Cieńsza warstwa zewnętrzna jest wykonana z polietylenu uszlachetnionego o podwyższonej odporności na temperaturę PE-RT. W środku
ścianki znajduje się aluminiowa taśma zgrzewa-

Wszystkie rury marki Purmo pochodzą w fabryki należącej do koncernu Purmo Group,
bazującej na innowacyjnych metodach produkcji oraz najnowocześniejszych standardach jakości. W rozbudowanym centrum badawczo-rozwojowym, każda rura przechodzi szereg testów i badań, a także monitorowany jest cały proces produkcji. W połączeniu z długoletnim doświadczeniem gwarantuje produkty najwyższej jakości.

Rettig Heating sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00
purmow@purmo.pl, www.purmo.pl

rekl ama

04/20

04/20

A K T UA L N O Ś C I    |   AR T Y K U Ł   |    P ORA D a    |    P RO D U K T Y    |    w y w i a d

TWEETOP – produkcja w nowej hali
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dla zapewnienia szczelności połączeń. Tweetop
współpracuje z jednym z czołowych dostawców uszczelek o-ringowych z Niemiec, który
bierze udział w procesie odpowiedniego dopasowania uszczelki do zaprojektowanego profilu
kształtki. Dzięki połączeniu doświadczeń obu
firm powstają złączki o absolutnej szczelności
poprawnie wykonanych połączeń zaprasowywanych i skrętno-zaciskowych.
Nowości w konstrukcji złączek

Rozgrzany do czerwoności materiał, huk spadającej prasy,
syczenie sprężonego powietrza, wokół uwijający się w pośpiechu
ludzie w ubraniach ochronnych. To nie film propagandowy
z czasów pierwszej pięciolatki, tylko jeden z etapów produkcji
kształtek mosiężnych do rur wielowarstwowych.

Jak powstają złączki Tweetop?
Tak naprawdę wszystko zaczyna się od przygotowania projektu złączki w 3D, dostosowanego wymiarowo do tolerancji rur oraz specyfiki
wykonywania połączeń za pomocą zaciskarek. Kolejnym etapem jest zaprojektowanie
i wykonanie formy kształtek, na bazie przekazanych przez konstruktora rysunków, co jest

początkiem długiej drogi do wyprodukowania
złączki. Poza mosiężnym korpusem kształtka
wyposażona jest w obejmy z tworzywa, stabilizujące pierścienie ze stali nierdzewnej. Ich lokalizacja i kształt muszą być dostosowane do
profilu złączki oraz typu używanych narzędzi.
Kolejną składową złączki są uszczelki, których
kształt i zagłębienie w karbach złączki, a także skład chemiczny, mają ogromne znaczenie

Prace nad kształtkami Tweetop, prowadzone
są niemal cały czas. Ostatnia znacząca modernizacja zaowocowała udoskonaleniem kształtu obejmy plastikowej trzymającej pierścień ze
stali nierdzewnej służący zaprasowaniu, co pozwoliło uzyskać większą jego stabilizację. Dodatkowo uszczelnienia typu o-ring pokryte zostały
specjalną substancją poślizgową nowego typu,
co w dużej mierze przeciwdziała możliwości ich
uszkodzenia w trakcie montażu. Istotnym czynnikiem poprawiającym szczelność połączeń jest
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wydłużalność termiczna, brak pamięci kształtu) i tworzywowych (elastyczność, niska chropowatość oraz straty ciepła, wysoka trwałość)
przy jednoczesnym wyeliminowaniu ich wad,
od lat stanowią produkt flagowy firmy. Zakres
zastosowań rur Tweetop-PERT to instalacje
wody użytkowej, ogrzewania grzejnikowego
i płaszczyznowego, ciepła technologicznego
oraz wody lodowej;
• rury typu PERT-EVOH-PERT, wyposażone
w barierę antydyfuzyjną z alkoholu etylowinylowego (EVOH), dostępne w zakresie średnic

także lepsze zespolenie tworzywa z mosiężnym
korpusem kształtki, co osiągnęliśmy poprzez
zmodyfikowanie króćca złączki, w sposób gwarantujący idealne wgniecenie ścianki rury z PERT
w profil kształtki w trakcie zaprasowywania. Pomimo tych udoskonaleń złączki wciąż mają profil
U, zatem w dalszym ciągu do ich łączenia mogą
być używane dotychczas wykorzystywane narzędzia. Surowcem pozostał mosiądz CW617N,
który jest materiałem odpornym na korozję, bez
konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń, jak chociażby niklu oraz spełnia wymagania
higieniczne zawarte w dyrektywie 4MS Common
Approach, obowiązujące w większości krajów UE.

Zakres produkcji rur Tweetop
Również „na odcinku” rur, nastąpiło sporo innowacyjnych zmian. Dzięki wybudowaniu nowej hali produkcyjnej, w drugiej połowie 2019
i pierwszym kwartale bieżącego roku, Tweetop
uruchomił dwie nowe linie do wytwarzania rur,
dzięki czemu firma produkuje obecnie:
• rury wielowarstwowe typu PERT-AL-PERT
(14-75 mm), przy wykorzystaniu trzech ciągów
technologicznych. Nowością są tu własnej produkcji geometrie 50, 63 i 75 mm. Same przewody, dzięki zaletom rur tradycyjnych (mała
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12-32 mm. Ich zakres zastosowań jest zbieżny
z opisanym dla rur PERT-Al-PERT, od których
różnią się większą elastycznością oraz pamięcią kształtu, co sprawia, że dobrze nadają się
do instalacji rozprowadzeń wody i ogrzewania
w budynkach wielorodzinnych, a także do ogrzewań podłogowych wszelkiego typu, w tym do
podgrzewania boisk.

Obejrzyj Film przybliżający produkcję
rur typu PERT-EVOH-PERT

Tweetop od lat konsekwentnie udoskonala zarówno sam produkt, jak i wszystkie czynności związane z jego obsługą – od produkcji, poprzez magazyn i spedycje, a skończywszy na obsłudze klientów w terenie. Wszelkie wątpliwości klientów co do warunków zastosowania systemu, rozstrzygane są przez fachowców, z wieloletnim doświadczeniem
w branży, wspomaganych przez zakładowe laboratorium, gdzie rury i kształtki przechodzą wszelkie testy wymagane przez obowiązujące normy. Klienci Tweetop mogą liczyć
także na wsparcie projektowe m.in. w zakresie obliczeń hydraulicznych ogrzewań podłogowych i ściennych, dzięki czemu instalator zamontuje instalacje tego typu na podstawie profesjonalnych rysunków oraz konkretnych wyliczonych nastaw przepływów.
Tweetop zapewnia również ubezpieczenie swoich produktów do kwoty 4 mln PLN
we współpracy z STU Ergo-Hestia. Polisa ubezpieczeniowa ma indywidualny numer
oraz informacje o beneficjencie ewentualnego odszkodowania (inwestorze zadania).
Warunkiem uzyskania polisy jest wykonywanie robót przez firmę przeszkoloną przez
Tweetop Sp. z o.o. oraz okazanie kopii dokumentów odbiorowych, w szczególności protokołu z prawidłowo przeprowadzonej próby ciśnieniowej.

Tweetop Sp. z o.o.
ul. Ludowa 24c, 71-700 Szczecin
tel. 91 488 47 71, 665 123 168
biuro@tweetop.pl
www.tweetop.pl

rekl ama
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Pompy powierzchniowe i hydrofory IBO
Jak wybrać dobry hydrofor?

HYDROFORY

POMPY DO OLEJU

POMPY GŁĘBINOWE

POMPY DO ŚCIEKÓW
I ODWODNIEŃ

OSPRZĘT

POMPY TOALETOWE
POMPY OBIEGOWE

Pojemność zbiornika ciśnieniowego
Wielkość zbiornika hydroforu będzie warunkowana maksymalnym zapotrzebowaniem na
wodę w zasilanym obiekcie. Gdy hydrofor ma
zaopatrywać dom jednorodzinny w wodę użytkową, to jego wielkość nie powinna być mniejsza niż 100 litrów. Wszystko zależy od liczby domowników i ilości zużywanej przez nich wody.
Nie bez znaczenia w tym kontekście pozostają również rozmiary instalacji hydraulicznej w budynku.

Kształt zbiornika ciśnieniowego
Zbiorniki ciśnieniowe w zestawach hydroforowych dostępne są w różnych kształtach,
choć najbardziej popularnym jest model cylindryczny o orientacji pionowej lub poziomej.
Jego konkretny wariant należy dostosować do
możliwości przestrzennych pomieszczenia.
Technologia wykonania zbiornika
Zbiorniki hydroforowe mogą być membranowe

Hydrofory to zbiorniki ciśnieniowe,
które utrzymują ciśnienie
w instalacji wodociągowej na
stałym poziomie. Najczęściej
wykorzystywane są w budynkach
prywatnych, ale mogą również
być zamontowane w instalacjach
miejskich. Hydrofor jest niezbędny,
gdy czerpiemy wodę z własnej
studni lub gdy zbyt małe ciśnienie
w punkcie podłączenia do wodociągu
uniemożliwia dopływ wody do
wszystkich punktów. W ofercie
Dambat znajdują się nowoczesne
zestawy hydroforowe w różnych
rozmiarach, które wyróżniają
się cichą pracą i najwyższym
komfortem użytkowania.
(przeponowe) lub ocynkowane. Zbiorniki membranowe mają gumowy zbiornik do gromadzenia wody. Najczęściej stosowane są w pomieszczeniach zamkniętych, ponieważ membrana nie
powinna być narażona na oddziaływanie promieni UV. Natomiast zbiorniki ocynkowane nie poddają się warunkom atmosferycznym, więc z powodzeniem mogą być instalowane na zewnątrz.
W ostatnich latach coraz większą popularnością
cieszą się zbiorniki membranowe. W przeciwień-
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stwie do zbiorników przeponowych mają one membranę w pozycji prostopadłej względem zbiornika,
którego wnętrze pokryte jest specjalną powłoką
przeznaczoną do kontaktu z wodą pitną. Zbiorniki takie są praktycznie bezobsługowe, gdyż poziom ciśnienia wewnątrz zbiornika należy sprawdzać tylko raz do roku. Firma PHU DAMBAT jako
jedna z pierwszych wprowadziła na polski rynek
tego typu zbiorniki oznaczone IBO ITALY FIX, przy
produkcji których zostały zastosowane włoskie
przepony. Największą zaletą tego typu zbiorników
jest niezwykle długa gwarancja, bo aż 5-letnia.
Rodzaj pompy hydroforowej
W zestawach hydroforowych używa się pomp powierzchniowych (samozasysających) lub pomp głębinowych. Pierwsze instalowane są obok zbiornika
lub na zbiorniku. Natomiast warto mieć na uwadze,
że taka pompa charakteryzuje się podwyższonym
poziomem emitowanego hałasu, dlatego nie powinna się znajdować w pomieszczeniach gospodarczych, a np. w piwnicy. Pompy głębinowe zaś
znajdują się pod powierzchnią wody i w celu ich
instalacji niezbędna jest studnia głębinowa. Pompę głębinową należy zainstalować, jeżeli poziom
wody w studni znajduje się poniżej 7-8 m.
Pompy hydroforowe mogą być poza tym jednostopniowe lub wielostopniowe oraz mieć zasilanie jednofazowe lub trójfazowe.
Moc pompy hydroforowej
Moc pompy należy dostosować do zapotrzebowania na wodę użytkową. Generalna zasada
jest taka, że wydajność pompy musi być większa
niż spodziewany pobór wody. Istotna jest nie tylko wartość zapotrzebowania na wodę w obiekcie Qmax, ale także minimalna wymagana wysokość ciśnienia wody na wyjściu z hydroforni Hmin.
Na podstawie tych wartości można wyznaczyć
wymaganą wysokość podnoszenia Hp zestawu
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hydroforowego, do której dobieramy moc pompy.
W tym celu konieczna jest analiza karty doboru
produktu. Przy tym kryterium należy brać pod
uwagę wydajność studni. Kierowanie się założeniem, iż czym mocniejsza pompa, tym lepiej,
niestety często okazuję się błędem. Szczególnie podczas suchych okresów użytkownicy posiadający bardzo wydajne pompy o wydajności
powyżej 100 l/min narażeni są na tak zwany suchobieg skutkujący zatarciem pompy. Podczas
suszy poziom lustra wody w studni zazwyczaj
się obniża, a gdy pompa działa bez wody, dochodzi do zatarcia hydrauliki i wówczas pozostaje jedno – kupić nową pompę. W przypadku takich pomp warto doposażyć je w dodatkowe
zabezpieczenie suchobiegowe, które pozwoli na
wieloletnią, bezproblemową pracę urządzenia.
Oferta pompy powierzchniowych
i hydroforów Dambat
Pompy powierzchniowe i hydrofory firmy Dambat to nowoczesne i niezawodne urządzenia
wykorzystywane do pompowania wody z własnych ujęć. Świetnie sprawdzają się na prywat-

IBO AJ 50/60 TYP: 24
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nych posesjach – w domach jednorodzinnych
całorocznych i letniskowych czy w ogródkach
działkowych. Mogą być też wykorzystywane do
zaopatrywania w wodę gruntów rolnych, zakładów przemysłowych i punktów usługowych.
W skład zestawu hydroforowego wchodzi pompa, zbiornik ciśnieniowy, presostat oraz zawory.
• AJ. Najpopularniejszą grupą pomp i hydroforów
jest model AJ. Jest to pompa odśrodkowa, jednostopniowa, samossąca, wyposażona w układ podnoszący zdolność ssania dzięki zastosowaniu tuby
Venturiego. Korpus pompy wykonano ze stali nierdzewnej. Zdolność ssania do 8 m. Moc silnika 1,1 kW.
• BJ. Pompa BJ 45/75 jest pompą odśrodkową, samossącą typu JET. Pompa wykonana jest
w najwyższych standardach jakościowych, co
dotyczy tak materiałów, jak i wykonania.
• JET100A(a). Kolejna bardzo popularna grupa pomp i hydroforów. Pompa JET100A(a) jest
pompą odśrodkową, jednostopniową, samossącą, wyposażoną w układ podnoszący zdolność ssania dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Korpus pompy wykonano z trwałego żeliwa.
Zdolność ssania do 8 m. Moc silnika 1,1 kW.
• JSW150 i JSW200. Bardzo wydajne i ciche urzą-

JSW 150 TYP: 50

dzenia o wyjątkowo dobrej zdolności zasysania
wody. Wyższa wydajność niż pomp AJ i JET. Pompa JSW jest pompą odśrodkową, jednostopniową, samossącą, wyposażoną w układ podnoszący zdolność ssania dzięki zastosowaniu tuby
Venturiego. Korpus pompy wykonano z żeliwa.
Zdolność ssania do 8 m. Moc silnika 1,1/1,5 kW
dla JSW150, 1,8 kW dla JSW200.
• MH. Rodzina wielostopniowych pomp odśrodkowych. Dwie podstawowe wersje z wirnikami ze
stali nierdzewnej (wykonanie SS/INOX) lub z wirnikami z norylu. W pompach zastosowano układ
ssący Venturiego. Zdolność ssania do 8 m. Moc
silnika od 1,3 kW dla MH1300 poprzez 2,2 kW dla
MH2200, do 2,5 kW dla MH2500.
• HP1500INOX. Pompa HP1500 INOX jest pompą odśrodkową, wielostopniową, samossącą.
Pompa wykonana jest w najwyższych standardach jakościowych, dotyczy to materiałów i wykonania. Zaletą pompy jest możliwość pompowania wody o temperaturze do 70°C.
• WZI i WZC. Małe, kompaktowe pompy jednostopniowe o konstrukcji peryferalnej. Wirnik
pompy wykonano z mosiądzu, obudowę z żeliwa. Pompy mają wbudowany zawór zwrotny.

IBO JET 100A TYP: 24

IBO MH 1300 INOX TYP: 50
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Pompy WZ i WZC są pompami samossącymi, wyróżniają się wyjątkowo cichą pracą. Dwie wielkości silnika o mocy: 0,25 kW oraz 0,75 kW.
• CPM INOX. Nowość w ofercie IBO – jednostopniowe pompy odśrodkowe, normalnie ssące do
przetłaczania cieczy nieagresywnych, o zawartości zanieczyszczeń stałych o charakterze nieabrazyjnym i nieabsorpcyjnym w wysokości 0,27 kg/m3.
Maksymalna temperatura pompowanej cieczy do
60°C. Pompa przystosowana do pracy ciągłej. Klasa ochrony przed wnikaniem wody i pyłu IP44. Klasa izolacji uzwojenia B. Pompy mają atest PZH.
• MULTI 1300 INOX. Kolejna nowość, która już
znalazła wielu zwolenników. Pompa odśrodkowa
z wbudowanym filtrem siatkowym, samossąca,
wyposażona w układ podnoszący zdolność ssania dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Korpus
pompy wykonano z wysokiej jakości tworzywa
i stali nierdzewnej. Pompa zaopatrzona w zintegrowany z obudową włącznik.

Przejdź Pełna oferta Dambat
w zakresie hydroforów

IBO IWH3-02 TYP: 50
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System PV i powietrzna pompa ciepła, czyli duet idealny
Instalacja fotowoltaiczna
przynosi najwięcej korzyści, kiedy
zapotrzebowanie budynku na
energię elektryczną jest duże.
Oznacza to, że „prąd słoneczny”
wykorzystywany jest nie tylko na
potrzeby urządzeń elektrycznych
w domu, ale także do ogrzewania
budynku zimą, chłodzenia
latem oraz produkcji ciepłej
wody użytkowej przez cały rok.
Zastosowanie systemu grzewczego
na bazie pompy ciepła NIBE zasilanej
energią elektryczną pozwala na
efektywne wykorzystanie energii
na własne potrzeby.
Produkowana energia elektryczna
bilansuje się z energią zużywaną,
a rachunki za prąd sprowadzają się
do niewielkich opłat stałych.
NIBE SPLIT
Powietrzna pompa ciepła NIBE SPLIT gwarantuje całoroczny komfort przebywania w budynku, zapewniając jednocześnie ogrzewanie, chłodzenie oraz ciepłą wodę użytkową.
Pompa ciepła NIBE SPLIT zapewnia aż 58°C na
zasilaniu systemu grzewczego z pracy samej

sprężarki, a z dodatkowym źródłem ciepła aż
do 65°C, będąc tym samym idealnym rozwiązaniem do termomodernizacji budynków, w których użytkownicy chcą zachować istniejący system grzejnikowy. Dzięki możliwości odwrócenia
obiegu chłodniczego, system NIBE SPLIT oprócz
ogrzewania i produkcji c.w.u., zapewnia również chłodzenie w okresie letnim.
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Darmowa energia ze słońca
Podstawowy zestaw instalacji fotowoltaicznej
NIBE PV składa się z paneli fotowoltaicznych NIBE
PVK, inwertera NIBE PVI, modułu komunikacji
z pompą ciepła NIBE EME oraz uchwytów montażowych NIBE PRM. Systemy fotowoltaiczne dostępne są w zestawach o mocy 3, 4, 5, 6, 9, 12,
15 i 24 kW. Panele można dodawać lub usuwać
w celu uzyskania instalacji solarnej optymalnie
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dopasowanej do potrzeb i powierzchni dachu budynku. Panele słoneczne mogą być montowane
na rożnych rodzajach powierzchni dachów dzięki
specjalnie dedykowanym uchwytom. Dzięki zastosowaniu modułu komunikacyjnego NIBE EME,
układ pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych
pracuje z najwyższą wydajnością, gdy sprężarka
pompy ciepła, jak i inne urządzenia w budynku
wykorzystują największą ilość energii elektrycznej. Nadwyżkę wyprodukowanej energii można
przekazać operatorowi sieci dystrybucyjnej za
pomocą systemu on-grid. Instalacje do 10 kW
pozwalają na odebranie 80% energii oddanej do
sieci, instalacje zaś powyżej 10 kW umożliwiają
odbiór 70% energii oddanej do sieci. Najkorzystniej jest więc jak najwięcej energii konsumować
w czasie rzeczywistym. Wtedy możliwe jest wykorzystanie 100% wyprodukowanej energii.
Jak obniżyć koszty inwestycji?
Inwestorzy, którzy zdecydują się zainwestować
w system PV mogą skorzystać z różnych form

Przykładem technicznie zaawansowanego rozwiązania jest instalacja wykonana w jednym z domów jednorodzinnych wybudowanym w Białymstoku. Zastosowany w budynku system obejmuje:
• 22 panele fotowoltaiczne NIBE PV o mocy 6 kW pracujące w systemie on-grid,
• powietrzną pompę ciepła NIBE SPLIT o mocy 8 kW,
• zbiornik buforowy NIBE UKV o poj. 100 l,
• centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła NIBE ERS,
• kocioł gazowy NIBE GBM10-15 + OPT (jako źródło wspomagające).
W budynku o powierzchni 143 m2 (+ nieogrzewany garaż) opisany system hybrydowy
uruchomiono w 2017 r. Od tego czasu właściciel domu monitoruje system i po roku
eksploatacji wyliczył, ile kosztuje ogrzewanie domu, jego wentylacja, chłodzenie
i produkcja ciepłej wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny. Koszt ten kształtuje się
na poziomie 98 zł/miesięcznie. Jest on tak niski w przeważającej mierze dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych.

dofinansowania. Dotacja w ramach programu Mój
Prąd oferuje nawet 50% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych (czyli kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej), ale nie więcej niż 5000
złotych. Dotacja w ramach programu Mój Prąd jest
bezzwrotna i nie jest wymagane żadne zabezpieczenie, by ją uzyskać. Wsparcie finansowe z kolei
na zakup i montaż pompy ciepła można uzyskać
w formie ulgi podatkowej oraz w formie dotacji dla
budynku istniejącego z programu Czyste Powietrze.
Firma NIBE-BIAWAR po raz kolejny wychodzi naprzeciw wszystkim budującym oraz modernizującym swój dom. Od 2 marca 2020 r. trwa kolejna
edycja akcji „Szwedzka Dotacja do pomp ciepła

NIBE do 10 000 zł”. Jeśli marzysz o czystym, energooszczędnym i komfortowym systemie grzewczym, skorzystaj ze wsparcia do 5000 zł do pompy
ciepła, do 6000 zł do pompy ciepła wraz z rekuperatorem NIBE ERS lub GV-HR, do 9000 zł na
zakup pompy ciepła z zestawem paneli fotowoltaicznych NIBE PV. Dotację w wysokości 10 000 zł
można otrzymać na zakup pompy ciepła, rekuperatora oraz zestawu paneli fotowoltaicznych NIBE
PV. Szwedzką Dotację marki NIBE można łączyć
z ulgą podatkową oraz dotacją w ramach programu NFOŚiGW Czyste Powietrze lub Mój Prąd.
Rejestracja w promocji, regulamin i szczegółowe
informacje na www.szwedzkadotacja.pl.

NIBE-BIAWAR sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
tel. 85 662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl
www.nibe.pl
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Wykorzystana w NIBE SPLIT technologia inwerterowa dostosowuje moc sprężarki do aktualnego
zapotrzebowania budynku na ciepło, dzięki czemu urządzenia te zapewniają wyższą niż tradycyjne pompy ciepła, efektywność pracy.
Technologia ta zapewnia większą trwałość, większy komfort i mniejsze zużycie prądu, a pompy
ciepła osiągają wysoki współczynnik sprawności COP: dla pompy SPLIT 6 kW wynosi 5,32 przy
A7/W35 wg EN 14511. Pompa ciepła NIBE SPLIT
wyróżnia się niezwykłą elastycznością w doborze lokalizacji i prostotą instalacji.
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Gotowe rozwiązanie do cyrkulacji
ciepłej wody użytkowej

PRZEMYŚLANY SPOSÓB NA CYRKULACJĘ
C.W.U.
Wspomniane powyżej urządzenia właśnie pojawiły się w ofercie AFRISO. Mowa o grupach pompowych do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
WZS 75 i WZS 100. Grupy WZS przeznaczone są
do szybkiego, wygodnego i profesjonalnego wykonania takich układów w instalacji z zasobnikiem c.w.u. Kompaktowa konstrukcja grup pompowych minimalizuje ryzyko błędów podczas
montażu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.
Warto dodać, że grupy te zostały zaprojektowane
w taki sposób, że można je zamontować zarówno z zasobnikami c.w.u. wyposażonymi w dedykowany króciec cyrkulacyjny, jak i z zasobnikami
bez niego. Wielu instalatorów z pewnością doceni taką uniwersalność. Wszystkie grupy WZS są
fabrycznie sprawdzane pod kątem szczelności
połączeń, dlatego nie ma ryzyka nieprzewidzianych nieszczelności i wycieków.
Na wyposażeniu grup znajduje się energooszczędna 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 zawór bezpieczeństwa 6 bar. Całość zamknięto
w estetycznej izolacji EPP. Wersja WZS 100 zapewnia komfort użytkownikom przy minimalnych stratach ciepła oraz bardzo niskim zużyciu
energii elektrycznej. Natomiast grupa pompowa WZS 75 dedykowana jest do montażu w instalacjach 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 techniczne to jedno. Zastanówmy się jednak, jakie realne

korzyści niesie stosowanie grup pompowych
WZS dla użytkowników.
Przede wszystkim – dzięki zastosowaniu w grupach zaworu termostatycznego ATM – skuteczne zabezpieczenie przed oparzeniem zbyt gorącą wodą. Liczy się także wygoda codziennego
korzystania: woda o idealnej temperaturze popłynie natychmiast w umywalce, zlewie i pod
prysznicem. Użytkownik, poza tym, że oszczędza w ten sposób czas – nie musi niepotrzebnie upuszczać zimnej wody i czekać na właściwą 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

Grupa pompowa WZS 75

Grupa pompowa WZS 100

AFRISO Sp. z o.o.
Szałsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
tel. (32) 330-33-55
e-mail:zok@afriso.pl, www.afriso.pl

rekl ama

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.
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Nowa strona internetowa Kaisai
SCHEMAT PODŁĄCZENIA WZS 75

pułapka cieplna*
50 - 60 cm
20 - 30 cm

źródło
ciepła

zawory zwrotne,
nie znajdujące się
na wyposażeniu
grupy WZS 75
woda
z sieci

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

SCHEMAT PODŁĄCZENIA WZS 100

pułapka cieplna*
50 - 60 cm
20 - 30 cm

źródło
ciepła

woda
z sieci

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

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 użytkownicy, którzy będą mogli cieszyć się komfortem
cieplnym i niższymi rachunkami za wodę i prąd.

Dowiedz się  Więcej

Powstała nowa strona internetowa marki KAISAI.
Tworząc nową wersję, kierowano się przede
wszystkim szybkim i intuicyjnym dostępem
do informacji o produktach i oferowanych rozwiązaniach oraz nowoczesną i przejrzystą szatą graficzną.
Z myślą o wygodzie użytkowania stworzono interaktywną mapę, na której można łatwo znaleźć punkty dystrybucyjne marki. W zakładce
POBIERZ PLIKI zamieszczono wszystkie publikacje elektroniczne z funkcjonalnym podziałem na
katalogi i foldery oraz dokumentację techniczną
z instrukcjami obsługi i gwarancjami.
W zakładce PORADNIK znajdują się przydatne informacje o zagadnieniach związanych z klimatyzacją, ogrzewaniem i wentylacją, a w AKTUALNOŚCIACH – o nowościach i bieżących wydarzeniach.

Powołanie Zespołu ds. Rozwoju
Przemysłu Odnawialnych Źródeł
Energii i Korzyści dla Polskiej
Gospodarki
Minister klimatu powołał Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii
i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, który będzie
organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw klimatu oraz energii.
Do głównych zadań Zespołu należeć będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie kierunków
rozwoju polskiego przemysłu odnawialnych źródeł energii (OZE), maksymalizacji korzyści dla
polskiej gospodarki na drodze do neutralności
klimatycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego państwa. Zespół pracować będzie także nad przygotowaniem rozwiązań za-

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

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

A K T UA L N O Ś C I    |   AR T Y K U Ł   |    P ORA D a    |    P RO D U K T Y    |    w y w i a d

Pompa ciepła Lizea marki Sofath
Sposób na walkę ze smogiem
Problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz smogiem doskwierają nam coraz mocniej.
To, czym oddychamy ma bardzo duże znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia.
Wybierając odpowiednie urządzenie grzewcze, możemy poprawić obecną sytuację.

Największa ilość zanieczyszczeń w atmosferze
występuje zimą, kiedy obecność pyłów zawieszonych i węglowodorów aromatycznych nasila się za
sprawą palenia paliwem stałym. Polacy wciąż bowiem w dużej mierze korzystają z urządzeń grzewczych starego typu, które do spalania wykorzystują węgiel i drewno. Niestety, dużym problemem
jest również nieprzestrzeganie zakazu spalania
śmieci, w tym odpadów plastikowych, które emitują ogromną ilość zanieczyszczeń do atmosfery.
Smog – cichy zabójca
Kiedy powietrze jest zanieczyszczone, do układu
oddechowego dostają się szkodliwe substancje

m.in. metale ciężkie, sadza czy benzopiren, który ma działanie rakotwórcze. Zły stan powietrza
może powodować różnego typu alergie, bóle głowy, zapalenia gardła, płuc i oskrzeli oraz problemy
z oddychaniem czy koncentracją. Często jednym
z elementów przyczyniających się do schorzeń
układu nerwowego i depresji jest smog. Jakość
powietrza jest codziennie analizowana, dlatego
kiedy normy zostają przekroczone, co zimą zdarza się bardzo często, aktywność fizyczna oraz
spacery szczególnie w przypadku kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych powinny zostać ograniczone do minimum.
Według badań opublikowanych w 2018 roku przez
Ministerstwo Zdrowia co roku umiera ok. 67 tys.
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W sposób ekologiczny i energooszczędny przetwarza ona energię na ogrzewanie i podgrzanie
ciepłej wody, która służy mieszkańcom. O tym
rozwiązaniu mówią również klienci marki Sofath:
Zawsze interesowała nas tematyka odnawialnych
źródeł energii, więc nie wyobrażaliśmy sobie zastosowania innego źródła ciepła w naszym nowo
budowanym domu. Ciągle słyszy się o przekroczonym stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu i mamy
świadomość, że główną tego przyczyną są lokalne, nieefektywne systemy grzewcze. Nie chcieliśmy
się więcej do tego przyczyniać, więc postawiliśmy
na powietrzną pompę ciepła.
Najchętniej wybierane przez użytkowników sprężarkowe pompy ciepła wymagają zasilenia energią elektryczną. Warto wspomnieć, że pobór

Polaków z powodu smogu. Oczywiście nie są to
w pełni jasne dane, ponieważ ciężko jest ustalić
dokładną przyczynę zgonu, jednak analizując poszczególne miesiące oraz rodzaje schorzeń wyraźnie widać zależność pomiędzy jakością powietrza, a stanem zdrowia.
Czas na czyste powietrze
Rozwiązaniem problemu emisji szkodliwych substancji jest wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Urządzeniem, które nie zagraża środowisku oraz gwarantuje komfort użytkowania
bez emisji szkodliwych substancji w miejscu zainstalowania jest pompa ciepła.

Fot. Sofath
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Jednym ze sprawdzonych urządzeń marki Sofath jest pompa ciepła Lizea, która spełnia wszystkie wymagania zarówno w kontekście prostoty obsługi, jak i kosztów eksploatacyjnych oraz emisji zanieczyszczeń. Nie zajmuje ona zbyt wiele miejsca i nie wymaga
montażu w osobnym, przeznaczonym do tego pomieszczeniu. Urządzenie jest w pełni
zintegrowane z zasobnikiem na ciepłą wodę, a dodatkowym plusem jest możliwość korzystania ze sterownika pokojowego, który łączy się z domową siecią Wi-Fi. Właściciele
domów chcąc ograniczyć zużycie energii elektrycznej w czasie codziennej eksploatacji
oraz pracy pompy ciepła, mogą zdecydować się na rozwiązanie umożliwiające na jej produkcję poprzez uzupełnienie instalacji pompy ciepła o panele fotowoltaiczne.

Fot. Sofath

energii elektrycznej stanowi jedynie ok. 20%, natomiast pozostała część ciepła dostarczanego
do obiektu jest darmowa, pobierana przez pompę ciepłą ze środowiska. Co ważne, w miejscu jej
eksploatacji nie powstają żadne spaliny, zatem nie
zanieczyszcza się środowiska naturalnego, a więc

nie szkodzi zdrowiu. Spaliny wydobywające się
z elektrowni podczas produkcji energii elektrycznej, zużywanej przez pompę ciepła, są o wiele
mniej szkodliwe niż zanieczyszczenia emitowane
z kominów domów jednorodzinnych, ze względu
na specjalistyczne układy oczyszczania.
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Nowe wersje pianek
izolacyjnych Armacell
do klimatyzacji
Tubolit® Split SE oraz Tubolit® DuoSplit SE
Tubolit® Split i Tubolit® DuoSplit firmy Armacell to dostępne od wielu
lat na polskim rynku systemy rur preizolowanych dedykowanych do
urządzeń klimatyzacyjnych. Te popularne i cenione otuliny dostępne
są teraz pod nieco zmienioną nazwą: Tubolit® Split SE oraz Tubolit®
DuoSplit SE. W odróżnieniu od wcześniejszych wersji produkty mają
oznakowanie znakiem CE oraz Deklaracje Właściwości Użytkowych
(DoP), a ich deklarowana klasa reakcji na ogień, to Euroklasa E.
Dodatkowo producent podwyższył ich parametry techniczne,
szczególny nacisk kładąc na wytrzymałość mechaniczną.

04/20
Izolacja ze znakiem jakości
Przyjęcie zmian w nazwach oferowanych przez
firmę Armacell produktów z grupy Tubolit wynika z chęci rozszerzenia oferty systemów preizolowanych o rozwiązania z izolacją mającą oznakowanie znakiem CE. Dostępny do tej pory na
rynku polskim system rur preizolowanych występujący pod nazwą Tubolit® Split i Tubolit®
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DuoSplit, który nie jest objęty europejską normą zharmonizowaną, został wprowadzony do
obrotu przy zastosowaniu zasady wzajemnego uznawania (zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych), ponieważ został on wcześniej legalnie
wprowadzony do obrotu na terenie Niemiec.
Zgodnie z tą zasadą pozostałe kraje UE uznają
jego zgodność i dopuszczają do obrotu na wła-

Tubolit® Split SE oraz Tubolit® DuoSplit SE firmy Armacell to niezawodne, preizolowane
rozwiązanie systemowe do łączenia wewnętrznych i zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych
typu split i multi-split oraz pozostałych elementów całej instalacji

snych rynkach. Jest to jedna z dróg prawidłowego wprowadzania do obrotu wyrobów, które nie są objęte żadnymi innymi regulacjami
ogólnoeuropejskimi. Ponieważ wielu klientów
sugerowało, aby izolacja techniczna wchodząca w skład zespołu preizolowanego była jednak oznakowana znakiem CE (jest to rozwiązanie możliwe, ponieważ sama izolacja jest objęta
zharmonizowaną normą europejską EN 14313),
firma Armacell zdecydowała o rozszerzeniu swojej oferty o produkt preizolowany Tubolit® Split
SE oraz Tubolit® DuoSplit SE, którego izolacja
techniczna będzie oznakowana znakiem CE
i będzie miała Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP). Rury preizolowane w nowej wersji zastępować będą wyroby wprowadzone legalnie już wcześniej do obrotu i będące nadal
w sprzedaży, stąd konieczne było dokonanie
modyfikacji nazwy dla rozróżnienia produktów
znakowanych znakiem CE od nieznakowanych.
Dla nowej wersji obowiązuje więc nazwa własna z dopiskiem SE oraz nowe kody zamówień.
Od połowy lutego 2019 roku wszystkie rozmiary
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z oferty Armacell są sukcesywnie zastępowane
Tubolitem® Split SE oraz Tubolitem® DuoSplit SE.
Prosty montaż i jeszcze wyższa
odporność na uszkodzenia
Tubolit® Split SE oraz Tubolit® DuoSplit SE firmy Armacell to niezawodne, preizolowane rozwiązanie systemowe do łączenia wewnętrznych
i zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych typu
split i multisplit oraz pozostałych elementów
całej instalacji.

System składa się z bezszwowych, ciągnionych miedzianych rur chłodniczych
pokrytych izolacją odporną na promieniowanie UV dzięki udoskonalonej powłoce kopolimerowej zapewniającej
nie tylko estetyczny wygląd, ale przede
wszystkim jeszcze wyższą niż w przypadku znanych już wersji Tubolit ochronę mechaniczną materiału izolacyjnego.
Atutem produktów jest również zgodność z popularnymi czynnikami chłodniczymi, takimi jak gazy chłodnicze R410A
i R407C.

Zamkniętokomórkowa struktura Tubolit® Split
SE oraz Tubolit® DuoSplit SE zapobiega niebezpiecznemu zjawisku kondensacji a opatentowana technologia klejenia typu split-split pozwala
na łatwe łączenie i rozłączanie rur bez konieczności użycia narzędzi. Na docenienie zasługuje
także nieskomplikowany montaż, który ułatwia
wszechstronna gama profesjonalnych, dopasowanych akcesoriów. W przypadku obu otulin producent deklaruje, że klasą reakcji na ogień będzie Euroklasa E.
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Naturalne chłodzenie w gruntowych pompach ciepła
B a r t o s z Świe rc z e ws k i

Współczesny inwestor coraz częściej docenia komfort i kompleksowe
rozwiązania dla domu, dlatego gruntowe pompy ciepła ze zintegrowanym
chłodzeniem pasywnym, cieszą się rosnącym zainteresowaniem.
Możliwość ogrzewania i chłodzenia domu za pomocą jednego urządzenia
to duży atut. Gruntowe pompy ciepła zyskują jeszcze bardziej, jeśli
przyjrzeć dokładniej się zaletom wspomnianego typu chłodzenia,
jaki oferują tylko te urządzenia, czyli właśnie chłodzenia pasywnego,
zwanego wymiennie naturalnym.

Chłodzenie pasywne w gruntowych
pompach ciepła
Chłodzenie pasywne jest niemal bezkosztowym
sposobem chłodzenia budynku. Ten typ chłodzenia wykorzystuje fakt, iż w lecie temperatura gruntu
jest dużo niższa (około 8°C) od temperatury otoczenia. W trybie chłodzenia pasywnego pracuje tylko
pompa obiegowa oraz regulator – bez żadnego
udziału sprężarki, zatem zużycie energii elektrycznej jest minimalne. Proces chłodzenia naturalnego
pozwala wystarczająco schłodzić wodę w instalacji podłogowej czy ściennej, tak aby dać odczucie
przyjemnego chłodu i zniwelować ciepło w pomieszczeniu o kilka stopni. Wystarcza to w zupełności
do uzyskania w domu komfortowej temperatury.

Regeneracja dolnego źródła
Dodatkowo chłodzenie pasywne pomaga w regeneracji cieplnej dolnego źródła (czyli gruntu wychłodzonego po sezonie grzewczym). Dolne źródło ciepła jest przy tym dodatkowo podgrzewane
przez solankę (glikol), która odbiera ciepło z wnętrza budynku. Takie działanie chłodzenia pasywnego podwyższa nieco współczynnik efektywności
pompy ciepła, co wpływa także na obniżenie kosztów eksploatacji urządzenia w sezonie grzewczym.
Zintegrowane chłodzenie pasywne
w pompach alpha innotec
Niemiecki producent specjalizujący się od 20 lat
wyłącznie w pompach ciepła – alpha innotec –

posiada w swej ofercie bogaty wybór gruntowych pomp ciepła dla każdego zapotrzebowania, które kompleksowo zapewniają ogrzewanie,
chłodzenie i przygotowywanie c.w.u. Na uwagę
zasługują gruntowe centrale cieplne serii alterra
WZS z wbudowanym zasobnik o pojemności 180
litrów, czy gruntowe kompaktowe pompy ciepła
z serii alterra SWC, umożliwiające szybki montaż
dzięki zintegrowanym komponentom oraz dobór
dowolnie dużych zasobników c.w.u. pod indywidualne zapotrzebowanie. Modele WZS oraz SWC
występują zarówno w wersjach on/off, jak i w wersjach z inwerterem (regulacją mocy), wszystkie
ze zintegrowanym chłodzeniem pasywnym. Dla
wszystkich pomp alpha innotec producent zapewnia darmowe sterowanie przez Internet dzięki usłudze alpha web i alpha app oraz 5 lat gwarancji fabrycznej w standardzie.
Aż 18 modeli gruntowych pomp ciepła alterra
z chłodzeniem pasywnym jest aktualnie w promocji trwającej do 31 maja.
Szczegóły na www.promocjepomy.pl

Typ pompy
ciepła

Model

Gruntowe
centrale cieplne ze zintegrowanym
chłodzeniem
pasywnym
i wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
180 l

WZSV 62K3M
(inwerter)
WZSV 92K3M
(inwerter)
WZSV 122K3M
(inwerter)
WZS 42K3M
WZS 82K3M
WZS 102K3M
WZS 122K3M

Kompaktowe
gruntowe
pompy ciepła
ze zintegrowanym chłodzeniem pasywnym

SWCV 62K3
(inwerter)
SWCV 92K3
(inwerter)
SWCV 122K3
(inwerter)
SWCV 162K3
(inwerter)
SWC 42K3
SWC 82K3
SWC 102K3
SWC 122K3
SWC 142K3
SWC 172K3
SWC 192K3

Moc grzewcza
B0/W35, min./
maks. [kW]
1,3-6,0

Moc chłodzenia B15/W25,
maks. [kW]
5,8

1,8-8,7

7,8

2,5-13,6

12,3

4,7
7,7
9,3
12,2

4,3
7,0
8,6
10,8

1,3-6,0

5,8

1,8-8,7

7,8

2,5-13,6

12,3

3,2-17,2

14,9

4,7
7,7
9,3
12,2
13,5
16,9
18,6

4,3
7,00
8,6
10,8
12,5
14,9
16,6
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Viega Polska z własnym kanałem na YouTube
Filmy montażowe, nowości, inspiracje łazienkowe
Kanał został uruchomiony z myślą zarówno o instalatorach,
projektantach, jak i klientach indywidualnych. Można
w nim znaleźć wysokiej jakości materiały video w polskiej
wersji językowej, z lektorem lub napisami. Filmy dotyczą
wszystkich najważniejszych rozwiązań producenta, w tym
systemów zaprasowywanych, zabudowy podtynkowej,
czy techniki odprowadzania wody. Kanał znajdziemy, wpisując
w wyszukiwarkę serwisu YouTube hasło Viega Polska.
Dzięki pięciu filmom zamieszczonym w sekcji
dotyczącej zabudowy podtynkowej, instalatorzy mogą dowiedzieć się wszystkiego o innowacyjnym systemie Prevista oraz obejrzeć filmy instruktażowe pokazujące krok po kroku montaż
poszczególnych stelaży i nowych przycisków uruchamiających z serii Visign.

Odpływy liniowe to jeden z najpopularniejszych
trendów we współczesnych łazienkach. Wyglądają bardzo efektownie i skutecznie odprowadzają
wodę z posadzki. Warunkiem jest jednak prawidłowy montaż. Filmy dotyczące najpopularniejszych odpływów firmy Viega, czyli Advantix Vario
i Advantix Cleviva stanowią doskonały instruktaż

Filmy dotyczące innowacyjnego systemu podtynkowego Viega
Prevista tłumaczą jego najważniejsze zalety oraz w przystępny
sposób pokazują montaż poszczególnych stelaży i przycisków
uruchamiających Visign

dla instalatorów oraz inspirację dla projektantów
wnętrz. Na kanale firmy Viega można znaleźć również materiały video, dotyczące kompletów odpływowo-przelewowych do wanien z serii Multiplex.
Viega to niekwestionowany lider w zakresie
techniki zaprasowywania na zimno. Firma od
lat stara się upowszechniać na rynku polskim

Wysokiej jakości materiały video, pokazujące odpływy
liniowe, takie jak Advantix Cleviva, to doskonały
instruktaż dla instalatorów oraz inspiracja dla
projektantów wnętrz

tą szybką i bezpieczną technologię łączenia rur.
Dzięki filmom zamieszczonym na kanale YouTube instalatorzy mogą jeszcze lepiej zrozumieć jakie korzyści zapewniają systemy zaprasowywane
Viega, takie jak Profipress, Megapress, czy Smartpress. To doskonałe źródło informacji o produktach oraz pomoc w codziennej pracy.

Technika zaprasowywania to jedna z głównych kompetencji
firmy Viega. Filmy i animacje doskonale tłumaczą na czym
polega ta technologia oraz pokazują najważniejsze zalety
takich systemów, jak Smartpress
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Pompa ciepła Vesta
Pompa ciepła to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących ekologicznego i komfortowego w użytkowaniu źródła ciepła, które będzie dodatkowo ekonomiczne
w eksploatacji. 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 niepodlegającego ustawie SZWO (tzw.F-gazy) wpływa bezpośrednio na łatwy montaż urządzenia. Vesta charakteryzuje się wysokim współczynnikiem COP = 4,25 dla
A2W35, a konstrukcja parownika dostosowana jest do polskich warunków klimatycznych. Modulowana praca wentylatora zagwarantuje możliwość regulacji wydajności w okresie letnim (przygotowanie c.w.u.). Łatwą obsługę pompy zapewnia
intuicyjny panel sterowania pełniący jednocześnie funkcję regulatora pokojowego. Pompa 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. Produkt spełnia wymogi programów dofinansowań m.in. programu Czyste Powietrze. Wybierając Vestę, można liczyć na fachowe doradztwo oraz 40-letnie doświadczenie producenta
branży urządzeń grzewczych.
ZMK SAS
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Antybakteryjne przyciski spłukujące marki TECE
Skutecznym orężem w walce z bakteriami są aktywne jony srebra, które odpowiadają za hamowanie rozwoju drobnoustrojów.
Likwidują one bowiem ponad 99% bakterii, grzybów, wirusów
i pleśni. Walory te doceniają także producenci rozwiązań sanitarnych. W ofercie firmy TECE znajdziemy kilka modeli antybakteryjnych przycisków spłukujących, wśród nich minimalistyczny TECEnow, nowoczesny TECEloop czy klasyczny TECEambia.
W przypadku przycisków TECE aktywne jony srebra wykorzystano już na etapie produkcji. Ich gęste rozmieszczenie w całej masie surowca skutecznie przyczynia się do ochrony przed bakteriami przez cały okres użytkowania.
Dzięki temu przyciski spełniają
najwyższe wymogi higieniczno-sanitarne. Nie ma także potrzeby stosowania silnych środków
dezynfekcyjnych.
Minimalistyczny przycisk TECEnow wyróżnia się klasycznym,
ponadczasowym wzornictwem
i płaską powierzchnią. Dużą zaletę stanowi możliwość montażu standardowego lub w wersji
zlicowanej z płytką ścienną –
w tym przypadku wymagane jest jednak zastosowanie specjalnej ramki dystansowej oraz montażowej. TECEnow do WC opiera się na sprawdzonej technologii spłukiwania dwoma ilościami wody, może być uruchamiany z przodu lub od góry i jest kompatybilny ze wszystkimi spłuczkami
TECE oraz płytką maskującą z koszem na kostkę czyszczącą. Antybakteryjny przycisk TECEnow występuje także w wersji do pisuaru.
Modele o antyseptycznych właściwościach znajdziemy także wśród serii
TECEloop, która wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem i okrągłą formą
elementów uruchamiających spłukiwanie. Można zdecydować się na modułowy przycisk w wersji ze szkła i dobrać do płytki antybakteryjne klawisze. Drugą opcją jest biały model w całości wykonany z tworzywa, do produkcji którego wykorzystano aktywne jony srebra. W przypadku wariantu
ze szkła istnieje możliwość montażu zlicowanego w połączeniu z ramką.
TECE
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Grzejnik łazienkowy Telia z lustrem

SCHELL PURIS E – bezdotykowa higiena rąk

Do małych pomieszczeń należy szukać nie tylko produktów w niewielkich rozmiarach, ale również
wielofunkcyjnych, które spełniają funkcje dwóch (lub więcej) produktów. Dla miłośników urządzeń, które spełniają wiele funkcji, przeznaczony jest niewielki grzejnik łazienkowy Atlantic Telia.
Panel czołowy modelu Telia Mirror wyposażony został w lustro. Szerokość grzejnika wynosi zaledwie 31,8 cm, natomiast wysokość 57,9 cm i głębokość 11,2 cm. Dlatego bez problemu wpasuje się
do małych łazienek i kuchni. Warto zaznaczyć, iż można kupić także grzejnik w wersji bez lustra.
W Telii wbudowano wydajny i cichy wentylator, który zapewnia przyjemną dyfuzję ciepła. W połączeniu z elementem grzewczym znajdującym się w grzejniku bardzo szybko dogrzewa pomieszczenie i suszy ręczniki. Wykonanie tych zadań ułatwia funkcja Boost. Polega ona na pracy urządzenia z maksymalną mocą, przez 15 min, dzięki czemu następuje szybki wzrost temperatury.
Następnie grzejnik samoczynnie powraca do normalnego cyklu pracy. Funkcję uruchamia się
specjalnym przyciskiem na wyświetlaczu.
Telia wyposażona jest w dwa ramiona wykonane ze stali nierdzewnej na ręczniki czy bieliznę i praktyczny, boczny haczyk (wieszak) do dowolnego wykorzystania – można np. powiesić na nim szlafrok.
Telia ma moc 1800 W. Wersja Mirror z lustrem kosztuje 1129 zł, natomiast bez lustra – 1004 zł. Obudowę urządzenia wykonano z polimeru w kolorze antracytowym.

Pewność higieny użytkowania zapewnią baterie uruchamiane bezdotykowo,
jak np. SCHELL PURIS E. Podstawową zaletą baterii elektronicznych
jest ich bezdotykowa obsługa. Aby uruchomić baterię SCHELL PURIS
E, wystarczy zbliżyć dłonie do okienka podczerwieni. Wypływ wody
następuje automatycznie, bez potrzeby dotykania jakiegokolwiek
elementu armatury i jest zamykany w momencie usunięcia rąk z pola
zasięgu sensora, np. na czas mydlenia. Oznacza to nie tylko maksymalną
higienę użytkowania, lecz także oszczędność. Przyjmując, że objętość wypływu
wynosi 5 l/min, podczas mydlenia rąk przez 30 sekund tracimy 2,5 litra wody.
Dobrej jakości baterie są ponadto produkowane z materiałów, które ułatwiają utrzymanie ich w czystości. Korpus baterii SCHELL PURIS E został wykonany z wysokogatunkowego,
chromowanego mosiądzu. Idealnie gładka powierzchnia i opływowy kształt baterii sprawiają,
że jest ona łatwa w czyszczeniu, a rozwój baterii jest utrudniony. Inteligentne baterie SCHELL
PURIS E zostały ponadto wyposażone w program antystagnacyjny. Po 24 godzinach od ostatniego użycia bateria przepłukuje instalację, aby zapobiec rozwojowi drobnoustrojów, które
mogą się w niej znajdować.
SCHELL

ATLANTIC

Grupa pompowa PrimoTherm
Grupa pompowa PrimoTherm to gotowy zespół urządzeń
i armatury, przeznaczony do połączenia źródła ciepła
z instalacją grzewczą. W skład grupy wchodzą zawory odcinające z termometrami w pokrętłach, zawór przeciwgrawitacyjny, zawór odcinający umożliwiający odcięcie
i konserwację pompy obiegowej, pompa obiegowa Wilo
Para (lub Grundfos UPM3 Hybrid) oraz innowacyjny zawór
mieszający ARV KVSvario ze zmiennym współczynnikiem
przepływu Kvs. Wartość Kvs zaworu może być ustawiona
w zakresie 2,5-12 m3/h. Zawór ARV KvsVario przystosowany jest do montażu siłowników ARM oraz regulatorów
ACT w wersji ProClick. Całość znajduje się w estetycznej
izolacji termicznej.
AFRISO
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Ferro – black design w łazience i kuchni
Dostępny na rynku asortyment czarnej armatury łazienkowej i kuchennej uzupełniły nowe modele marki FERRO z kolekcji: Stratos Black, Zicco Black, Algeo Square Black/Chrom, Algeo Black oraz
kuchenne baterie Ratio i Lugio. Wszystkie w wykończeniu satynowego matu.
Stratos Black to najbardziej rozbudowana linia spośród nowych propozycji w czerni. W jej skład wchodzi aż osiem modeli: bateria umywalkowa (stojąca, nablatowa lub podtynkowa), wannowa ścienna,
bidetowa stojąca, natryskowa ścienna oraz dwie baterie natryskowe podtynkowe (z przełącznikiem
dwufunkcyjnym i bez). Design baterii charakteryzują płaskie powierzchnie wylewek oraz uchwytów.
Kolejna propozycja w czerni to seria Zicco Black. W jej skład wchodzi pięć modeli: umywalkowy, bidetowy, wannowy, prysznicowy i zlewozmywakowy. Ich design nawiązuje do kształtu prostokąta.
Praktycznie wszystkie elementy kolekcji – wylewki, korpusy, uchwyty, rozety oraz rączkę natrysku
– oparto na prostokątnym profilu. Warto to podkreślić szczególnie w przypadku modelu zlewozmywakowego, bo w tych rozwiązaniach powszechnie stosuje się bowiem wylewki okrągłe.
Design linii Algeo Square Black/Chrome spodoba się tym, którzy lubią minimalizm i proste, eleganckie formy. Baterie cechuje charakterystyczna, płaska powierzchnia uchwytu i wylewki. Algeo Square
Black/Chrom wyróżnia się za sprawą połączenia czarnego matu z błyszczącym chromem. Wybrane elementy wylewki, uchwytu sterującego czy
korpusu pokryto tradycyjną powłoką chromowaną. W kolekcji znajdziemy baterię umywalkową w wersji stojącej i nablatowej, bidetową,
wannową ścienną oraz natryskową ścienną.
Algeo Black ma z kolei bardziej miękkie, cylindryczne kształty. Ciekawą propozycją w tej
serii jest stojąca bateria umywalkowa z obrotową wylewką. Poza tym uzupełniają ją modele: umywalkowy stojący i umywalkowy nablatowy stojący, a także bidetowy, wannowy
ścienny i natryskowy ścienny. Wszystkie baterie
z obu linii wyposażono w niezawodny regulator ceramiczny.
Nowe propozycje kuchenne Ratio i Lugio utrzymane są w stylu skandynawskim. Ich oszczędne kształty podkreśla elegancja matowej czerni. Są idealnym rozwiązaniem dla zwolenników
prostych, wyrazistych form. Obie mają delikatny uchwyt sterujący i obrotową wylewkę.
Wyposażone są w regulator ceramiczny.
Ferro

Spis reklamodawców

De Dietrich str. 4, Nibe-Biawar str. 6,
Oventrop str. 12, Wilo str. 1.
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