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Bosch stworzył szybki test
na COVID-19
W pełni zautomatyzowany szybki test COVID-19
firmy Bosch, może pomóc placówkom medycznym w diagnozowaniu choroby w krótkim czasie. Szybki molekularny test diagnostyczny działa na urządzeniu do analizy Vivalytic firmy Bosch
Healthcare Solutions.
Szybki test, opracowany w ciągu zaledwie sześciu
tygodni, może wykryć zakażenie koronawirusem
SARS-CoV-2 u pacjentów w czasie krótszym niż dwie
i pół godziny – od momentu pobrania próbki do
momentu otrzymania wyniku. Kolejną zaletą testu jest to, że można go wykonać bezpośrednio
w punkcie opieki medycznej. Eliminuje to konieczność
transportu próbek i oszczędza cenny czas. Oznacza
również, że pacjenci szybko zyskują pewną informację o swoim stanie zdrowia, co umożliwia natychmiastową identyfikację i izolację osób zakażonych.
Szybki test Boscha jest jednym z pierwszych na
świecie, w pełni zautomatyzowanych molekularnych testów diagnostycznych, które mogą być
stosowane przez wszystkie instytucje medyczne.
Co więcej, pozwala on przetestować pojedynczą
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próbkę nie tylko pod kątem COVID-19, ale także
pod kątem dziewięciu innych chorób układu oddechowego, w tym grypy A i B.
Nowo opracowany test będzie dostępny od kwietnia w Niemczech, a następnie na innych rynkach
w Europie i poza nią. Szybki test na COVID-19 firmy Bosch jest wynikiem współpracy spółki Bosch
Healthcare Solutions i firmy Randox Laboratories
Ltd. z Irlandii Północnej, która zajmuje się technologią medyczną.
W różnych testach laboratoryjnych z SARS-CoV-2,
test Bosch uzyskał wyniki z dokładnością ponad
95%. Spełnia standardy jakości Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Próbkę pobiera się z nosa
lub gardła pacjenta za pomocą wacika. Następnie wkład, który zawiera już wszystkie odczynniki wymagane do testu, jest umieszczany w urządzeniu Vivalytic w celu analizy.
Analizator Vivalytic jest tak przyjazny dla użytkownika, że nawet personel medyczny, który nie
został specjalnie przeszkolony, może niezawodnie przeprowadzić test. Analizator Bosch Vivalytic może wykonać do dziesięciu testów w ciągu
24 godzin. Oznacza to, że wystarczy 100 urządzeń, aby przeprowadzić do 1000 testów dziennie.

AFRISO WSPIERA WALKĘ
Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA
AFRISO chce dołożyć swoją cegiełkę i pomóc
prawdziwym bohaterom – pracownikom służby zdrowia. Skontaktowaliśmy się z placówkami medycznymi i otrzymaliśmy informację,
że jednym z najbardziej potrzebnych materiałów
są maseczki ochronne.
Przy zaangażowaniu całej załogi AFRISO, wykorzystując swoje kanały logistyczne, ściągnęliśmy
w szybkim tempie z Chin transport 10 000 sztuk
jednorazowych maseczek chirurgicznych.
Maseczki przekazaliśmy placówkom ochrony
zdrowia w naszym regionie: Jednoimiennemu
Szpitalowi Zakaźnemu w Raciborzu, Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach, Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu w Katowicach oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Chorzowie. Największą satysfakcją były dla nas

Budujemy wsparcie
– dziękujemy Bohaterom!
Ruszyła zbiórka środowiska inżynierów budownictwa na rzecz pomocy w walce z Covid-19. Wesprzyjmy jako środowisko budowlane koleżanki
i kolegów z branży medycznej. Okażmy solidarność i inżynierską odpowiedzialność!
Pomaganie ma największą moc, gdy działa się
razem. Ruszyła zbiórka środowiska inżynierów
budownictwa na rzecz pomocy w walce z Covid-19. Inżynierowie z Warszawskiego Oddziału
PZITB uruchomili specjalną skarbonkę, za pośrednictwem której wpłacane kwoty są automatycznie przekazywane na zbiórkę: „Wspieramy
polską służbę zdrowia w czasie walki z epidemią COVID-19”.
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podziękowania pracowników tych jednostek,
doceniających wysoką jakość dostarczonych
maseczek, które pomogą im w wykonywaniu
codziennych obowiązków.
AFRISO także bardzo dziękuje wszystkim pracownikom służby zdrowia za wysiłki w walce z epidemią.

Każdy może włączyć się w akcję pomocy służbie
zdrowia w tym wyjątkowym okresie wpłacając dobrowolne kwoty np. do skarbonki za pośrednictwem
https://www.siepomaga.pl/pzitb-warszawa-covid-19
PIIB zachęca wszystkich, a w szczególności swoich członków – mimo trudności, jakie sami przeżywają – do wspierania, w ramach swoich możliwości, polskiej służby zdrowia w jej zmaganiach
ze skutkami epidemii COVID-19, m.in. poprzez
wpłaty na fundusze celowe. PIIB przekazała –
ze środków przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentów i ryczałtów dla osób funkcyjnych w izbie
– darowiznę na rzecz takich funduszy, zgodnie
z wolą tych osób. Aktualnie jest to kwota 28 598,89 zł
(stan na 06.05).
Źródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij
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Viessmann przestawia
część produkcji
W walce z pandemią COVID-19, Grupa Viessmann
rozszerza swoje działania w ramach tak zwanej
odpowiedzialności społecznej. Rodzinne przedsiębiorstwo przekształciło część swoich obiektów produkcyjnych i wytwarza obecnie – poza
wiodącymi rozwiązaniami dotyczącymi klimatu
i energii – także wentylatory płucne, mobilne bloki intensywnej opieki medycznej, maski do oddychania oraz środki do dezynfekcji.
Max Viessmann, dyrektor zarządzający firmy Viessmann: - Walka z aktualną pandemią wymaga
spójności, ducha zespołu i kreatywności, aby jak
najlepiej poradzić sobie w bieżącej trudnej sytuacji. Jestem niezmiernie dumny, że mogę, wraz
z około 12 300 członkami rodziny Viessmann, doświadczać tych wartości każdego dnia. Jesteśmy
świadomi naszej odpowiedzialności społecznej
w czasach kryzysu i teraz, po raz kolejny dajemy
temu dowód. Problem pandemii pokonamy dopiero wtedy, gdy zagrożenie skończy się dla każdego
– na całym świecie. Sposób, w jaki radzimy sobie
z koronawirusem dzisiaj, zdeterminuje to, jak będziemy pamiętać ten czas w przyszłości – miejmy
nadzieję, że osiągnięty nowy wymiar solidarności
sprawi, że mimo wszystko będziemy mogli o nim
myśleć ze dumą.
Jedna z linii do produkcji wiszących kotłów gazowych, znajdująca się w siedzibie głównej firmy
w Allendorf (Eder), została w ciągu kilku dni przestawiona na wytwarzanie wyrobów medycznych
do intensywnej opieki. Sam fakt, iż w ogóle możliwe było opracowanie uproszczonego wentylatora
płucnego w tak krótkim czasie wynika z wykorzystania projektu wiszących urządzeń grzewczych.
Do wykonania wentylatora można było bowiem przystosować wiele komponentów tych
produktów, takich jak elektroniczne przyłącze
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gazu i powietrza. Ponadto, Viessmann posiada
niezmiernie elastyczny obiekt produkcyjny, który można w bardzo krótkim czasie dopasować
do nowych wymagań.
Inżynierowie Viessmann ściśle współpracują
z lekarzami z intensywnej opieki medycznej, którzy towarzyszyli im w procesie opracowywania
urządzeń. Zespół jest ponadto aktywnie wspierany przez prof. dra Müllera z Centrum Badawczego E.ON Energy przy Uniwersytecie RWTH.
Wentylatory płucne umożliwiają indywidualną
regulację odpowiednich poziomów ciśnienia,
jak również tempa oddychania i pozwalają na
zmienną domieszkę tlenu. Spełniają one wymagania inwazyjnej wentylacji pacjentów cierpiących z powodu COVID-19. Te kompaktowe
wentylatory płucne są przenośne i niezależne
od infrastruktury technicznej szpitala – można
z nich korzystać za pośrednictwem szpitalnej
sieci zaopatrzenia w tlen, albo przez podłączenie butli z tlenem. Wielka Brytania, Włochy, Rosja, Hiszpania i wiele innych krajów ma aktualnie ogromny niedobór wentylatorów płucnych.
Firma Viessmann jest już w kontakcie z władzami tych krajów w celu zbadania możliwości ich
lokalnego zastosowania. Aktualnie dokładane
są wszelkie starania mające na celu uzyskanie
szybkiego zezwolenia na stosowanie tych wentylatorów w Niemczech.
Firma Viessmann będzie również oferować modułowe bloki do intensywnej opieki medycznej.
Dzięki prefabrykowanej i modułowej konstrukcji, bloki mogą być szybko instalowane. Urządzenia są dostępne w wersjach dla jednego lub
dwóch pacjentów. Przewoźne bloki do intensywnej opieki medycznej (przy zapewnieniu odpowiedniej osłony) mogą być ustawiane w różnego
rodzaju budynkach, na przykład w halach wystawowych lub arenach sportowych.
Firma Viessmann przywiązuje ogromną wagę do

szkolenia młodych ludzi. W rezultacie oni także
wykazują się ogromną inicjatywą i odpowiedzialnością przy wspieraniu walki z pandemią. Dzięki
ich pracy w centrum szkoleń technicznych Grupy
Viessmann w Allendorf (Eder), powstała linia produkcyjna do wytwarzania wysokiej jakości masek do ochrony układu oddechowego dla sektora medycznego. Maski te zostały już przekazane
do lokalnych szpitali i instytucji opiekuńczych
w okręgu Waldeck-Frankenberg.
Każdego roku pracownicy Grupy Viessmann składają około 150 000 pomysłów i sugestii ulepszeń.
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Aktualnie wiele pomysłów wiąże się bezpośrednio z kryzysem spowodowanym koronawirusem.
Na przykład, produkcja własnego środka do dezynfekcji została wdrożona po sugestii pracowników. Na apel firmy Viessmann odpowiedziało
ostatnio ponad 250 partnerów, którzy zadeklarowali chęć połączenia sił w celu okazania solidarności w mediach i wspólnego przezwyciężenia
kryzysu. Pierwsze partie wytwarzanego środka
do dezynfekcji zostały udostępnione do użytku
zewnętrznego w lokalnych szpitalach i instytucjach opiekuńczych.
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Oras przekazał bezdotykowe
baterie do Instytutu Matki i Dziecka
W kwietniu Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
zwrócił się z apelem o wsparcie w walce z Covid-19.
Oras, fiński producent armatury, przekazał na
potrzeby szpitala baterie bezdotykowe, które
umożliwiają zachowanie higieny rąk bez kontaktu z powierzchnią urządzenia.
Środki ochrony osobistej, produkty do dezynfekcji i wszelkie inne produkty ograniczające ryzyko
rozprzestrzeniania się wirusów to dziś kluczowe
zapotrzebowanie szpitali nie tylko z pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, ale i tych, które zapewniają opiekę medyczną pacjentom zmagającym się z chorobami innymi niż Covid-19.
Baterie bezdotykowe to standardowe wyposażenie przy salach operacyjnych czy oddziałach
intensywnej terapii. Jednak zapotrzebowanie
na te urządzenia, również w strefach takich jak
punkty rejestracyjne lub poczekalnie, jest duże.
– Możliwość używania bezdotykowych baterii umywalkowych, a więc reagujących na ruch dłoni, prze-
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kłada się bezpośrednio na zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa w placówce medycznej i poprawia komfort wszystkich, którzy z takich urządzeń
mogą skorzystać – mówi Milena Kraszewska-Sulich, zastępca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych Instytutu Matki i Dziecka.
– Szpital opublikował na swoim profilu FB informację o tym, że baterie trafiły już do placówki.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że istnieją takie inicjatywy – mówi dr Dorota Kleszczewska, prezes
zarządu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka.
– Wstrząs społeczny, wynikający ze zmian, jakie
pandemia koronawirusa wywołała na świecie, bynajmniej nie mija. Wzajemne okazywanie sobie solidarności i wsparcia staje się dzisiaj wielkim testem
dla nas wszystkich – mówi Dariusz Osiński, Country Manager Oras w Polsce. – Nikt by nie przypuszczał, że życie stworzy tak wymowny kontekst dla
produktów bezdotykowych. Cieszę się, że możemy
pomóc Instytutowi Matki i Dziecka. To legendarna placówka z zespołem fantastycznych specjalistów. Jej dorobek budzi wielki szacunek nie tylko
w Polsce, ale i za granicą – dodaje.
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DAB Pumps Poland
– maseczki dla szpitala
FIrma DAB Pumps Poland, włączając
się w pomoc szpitalom w walce
z koronawirusem, w kwietniu
przekazała 1000 maseczek
chirurgicznych do
szpitala MSWiA
w Warszawie.

Normy nieodpłatnie
Na podstawie decyzji Komitetu
Prezydenckiego CEN-CENELEC Polski
Komitet Normalizacyjny udostępnia
bezpłatnie (na czas walki z pandemią)
normy, które będą pomocne
w zwalczaniu wirusa SARS-CoV-2.
Lista norm do nieodpłatnej dystrybucji
na czas walki z COVID-19
Więcej informacji: https://sklep.pkn.pl/pn

Koronawirus a BHP
Pracodawcy stają codziennie przed nowymi wyzwaniami w różnych zakresach swojej działalności. Jednym z nich jest bezpieczeństwo i higiena
pracy – BHP. Wolters Kluwer przygotowało materiał, który będzie pomocny w codziennej pracy.
Eksperci opracowali odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania w temacie: koronawirus a BHP.
W materiale odpowiedzi m.in. na poniższe pytania:
• Czy powrót pracownika z obszaru objętego

koronawirusem uprawnia pracodawcę do niedopuszczenia go do pracy?
• Czy pracodawca ma prawo badać stan zdrowia
pracownika w związku z zagrożeniami związanymi z koronawirusem?
• Czy w związku z zagrożeniem koronawirusem
administrator może prowadzić kontrolę temperatury ciała pracowników?
• Czy w sytuacji epidemii koronawirusa można prowadzić szkolenia bhp w formie wideokonferencji?
Więcej
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Planowana zmiana definicji
drewnA energetycznego
w związku z koronawirusem
W wykazie prac legislacyjnych i programowych
Rady Ministrów znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Główna zmiana dotyczy definicji drewna energetycznego. Dzięki niej więcej drewna ma trafić
do zakładów przemysłowych.
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie: Brak zmiany definicji drewna energetycznego skutkowałby deprecjacją surowca drzewnego pozyskanego w lasach
wskutek zmniejszonego odbierania drewna przez zakłady przemysłowe, będącego skutkiem pandemii wirusa COVID-19. Pozostawienie pozyskanego surowca
w lesie może również skutkować zwiększoną gradacją szkodników owadzich, co negatywnie wpłynie na
prowadzoną w kraju gospodarkę leśną, jak również
zwiększone zagrożenie pożarowe w lasach.
Istota rozwiązań ujętych w projekcie: Projekt ustawy określa definicję drewna energetycznego. Wprowadzenie tej zmiany pozwoli zapobiec deprecjacji
surowca drzewnego pozyskanego w lasach wskutek zmniejszonego odbierania drewna przez zakłady
przemysłowe, będącego skutkiem pandemii wirusa
COVID-19. Dodatkowym czynnikiem stymulującym
poprawę sytuacji gospodarczej poprzez niezmniejszanie pozyskanie surowca drzewnego będzie stabilność zatrudnienia w Zakładach Usług Leśnych.
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej
Pełna informacja: kliknij
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PROMOCJA ALPHA INNOTEC
NA GRUNTOWE POMPY CIEPŁA
Gruntowe pompy ciepła serii alterra
WZS(V)/SWC(V) z chłodzeniem pasywnym
– grzanie i chłodzenie w jednym
urządzeniu. Niemal bezkosztowy sposób
na chłodzenie latem, przy jednoczesnej
regeneracji dolnego źródła.
W trakcie trwania promocji zamów
jedną z gruntowych pomp ciepła z serii
alterra WZS(V)/SWC(V) z chłodzeniem
pasywnym, a zapłacisz za nią tyle,
co za standardowy model, zyskując
nawet 10 000 zł netto.
Czas trwania promocji: do 31 sierpnia
2020 r.
Więcej szczegółów:
www.promocjepompy.pl

SPIUG opublikował podsumowanie
pierwszego kwartału 2020 w branży
instalacyjno-grzewczej w Polsce
Sytuacja rynkowa w branży instalacyjno-grzewczej w I kwartale 2020 miała w dalszym ciągu
pozytywny charakter, pomimo że od początku marca widać było coraz bardziej narastającą
nerwowość w gospodarcze i w społeczeństwie
spowodowaną pandemią koronawirusa. Opinie
dotyczące wyników branży byłe w większości pozytywne, ale były zróżnicowane w zależności od
grupy produktowej, regionu czy docelowej grupy
klientów. Nie brakowało opinii, że jeżeli sytuacja
z początku roku miałaby mieć kontynuacje do
końca roku, czekałby nas rekordowy rok. Uśredniając wszystkie wyniki, które udało się zebrać
z rynku na koniec kwartału, branża instalacyjno-

-grzewcza zamknęła go z pozytywnym wynikiem
bliskim 10% wzrostu. Widoczne było co prawda
pewne osłabienie dynamiki wzrostu sprzedaży,
w niektórych przypadkach nawet nastąpiły spadki, ale można traktować takie zjawisko jako normalne. Pewną niewiadomą są oczekiwane wyniki w następnych kwartałach. Należy pamiętać,
że gospodarka to naczynia połączone, uzależnione od branż pokrewnych i dalszych, co przekłada się na szereg ważnych dla funkcjonowania
czynników takich, jak łańcuch dostaw oraz –
co jest szczególnie ważne – siła nabywcza obiorców ostatecznych towarów i usług. Tymczasem
od początku wystąpienia pandemii w Europie
i USA społeczeństwa są bombardowane przez
polityków i związanych z nimi różnej maści ekspertów, wyłącznie negatywnym przekazem odmieniającym słowo „kryzys” czy zapaść gospo-

darcza we wszelkich możliwych przypadkach.
Taki przekaz serwowany przez wszelkie media
powoduje powstanie nie mniej groźnego wirusa,
jakim jest pandemia strachu, paraliżująca motywacje do podejmowania jakichkolwiek działań gospodarczych. Tymczasem sytuacja, w której się
znaleźliśmy to po prostu nowe warunki brzegowe, do których należy się zaadoptować poprzez
zastosowanie procedur bezpieczeństwa eliminujących lub maksymalnie redukujących niebezpieczeństwo zakażenia, po to aby utrzymać obieg
pieniędzy w gospodarce. Tego niestety w działaniach rządów brakuje – motywacji ludzi do działania, poprzez wskazanie im w jaki sposób można
to robić bezpiecznie, żeby przejść przez trudny
okres, nie kasując przy tym ich źródeł dochodu.
Źródło: SPIUG
Pełna informacja: kliknij

SZWEDZKA
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Grupa MTP – organizator targów Instalacje – uruchomiła internetową platformę Buy Poland, która
służy prezentacji potencjału eksportowego polskich producentów.
Zadaniem Buy Poland jest wsparcie przedsiębiorców w zdobywaniu zagranicznych kontrahentów. Internetowy katalog zawiera informacje o tysiącach producentów z najsilniejszych
polskich branż. Katalog firm jest cały czas uzupełniany, trwają również prace nad dodatkowymi funkcjonalnościami platformy.
Dzięki promocji się m.in. poprzez mailing, kampanie internetowe i telemarketing oraz bezpośrednią współpracę z zagranicznymi izbami
i stowarzyszeniami, Buy Poland stanowi miejsce,

na którym Grupa MTP aktywnie skupia uwagę kilkuset tysięcy przedsiębiorców z niemal wszystkich krajów świata. Są to głównie kupcy działający
w kluczowych dla Polski branżach proeksportowych, w tym także w handlu branży instalacyjnej.
Bazy międzynarodowego biznesu Grupa MTP
buduje i aktualizuje od lat, a wiele spośród posiadanych kontaktów stanowią dystrybutorzy,
którzy regularnie odwiedzają poznańskie targi,
poszukując nowych kontrahentów.
Patronat nad projektem objęły ważne branżowe instytucje, takie jak SPIUG, ZHI, Polska PV,
oraz OSFiS.
Oprócz informacji o przedsiębiorstwach i ich najnowszych produktach Buy Poland służyć będzie
również publikacji najnowszych wiadomości i raportów na temat kluczowych sektorów polskiego przemysłu.
www.buypoland.pl

do pomp ciepła NIBE do

10 000 ZŁ

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

Nowa seria
pomp ciepła

WIEMY JAK ŻYĆ
W HARMONII

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

NIBE S

objęta dotacją!

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA
BEZ KOSZTÓW

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

Buy Poland – Grupa MTP promuje
polskie firmy z branży HVAC
za granicą

DOTACJA

Ekologiczne źródło
ciepła do Twojego
domu
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Majówka w Akredytowanym
Laboratorium Pomiarowym Testo
Zostań w domu, w tym czasie Testo zajmie się
Twoimi przyrządami pomiarowymi. Wyślij do firmy swoje mierniki i skorzystaj z rabatu 10% na
wszystkie usługi wzorcowania wykonane przez
Akredytowane Laboratorium Pomiarowe Testo.
Warunki uczestnictwa:
• rejestracja zlecenia za pośrednictwem formularza on-line do 31.05.2020 (w polu „Uwagi” na
dole formularza należy wpisać hasło „Majówka”)
• dostarczenie przyrządów pomiarowych do laboratorium najpóźniej do 15.06.2020
Więcej

Clean Hydrogen Alliance to nowa inicjatywa
w ramach niedawno przyjętej strategii przemysłowej Komisji Europejskiej. Celem jest wspieranie inwestycji w oparty na energii odnawialnej
i zdekarbonizowany wodór w UE.
Struktury sterujące i zarządzające, inspirowane
przez Europejski Sojusz Magazynowania Energii
(The European Battery Alliance), przybiorą formę forum wysokiego szczebla z udziałem kilku komisarzy europejskich, kierowanych przez
francuskiego komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona i komisarza ds. ekologicznych umów Fransa Timmermansa, wraz
z 30 do 50 prezesami branży wodorowej. Komisja
utworzy od 6 do 8 paneli/platform tematycznych,
od produkcji wodoru, infrastruktury po wykorzystanie wodoru w różnych sektorach w celu omówienia potrzebnych zmian i śledzenia postępów.

Najbardziej odpowiednią platformą dla branży
grzewczej jest prawdopodobnie platforma „Ogrzewanie mieszkaniowe”, a także dwie inne: „Doliny
wodoru”, tj. Regiony UE, w których przewiduje się
zaangażowanie lokalnej administracji publicznej;
oraz „społeczeństwo obywatelskie”, ponieważ Komisja przewiduje pewne zmiany w społeczeństwie
związane z szerszym wykorzystaniem wodoru.
Branża grzewcza zostanie zaproszona do wzięcia udziału i spodziewamy się, że takie zaproszenie zostanie wysłane do branży około maja
2020 r. W międzyczasie branża grzewcza współpracuje z Hydrogen Europe i branżą gazową
w celu opracowania wspólnej mapy drogowej
wykorzystania gazu, gazów odnawialnych i wodoru w 2030 i 2050.
Inne działania Komisji europejskie dotyczą:
- nowej „Strategii przemysłowej”
- nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym
- planu strategicznego UE w sprawie emisji metanu
Pełna informacja
rekl ama

Komisja Europejska ustanowi
„Sojusz na rzecz czystego
wodoru”

BDR THERMEA GROUP
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Akademia Czystego Powietrza
#AkademiaCzystegoPowietrza to cykl bezpłatnych webinariów dla instalatorów, doradców energetycznych i firm z branży budowlanej. Poniedziałkowe spotkania on-line,
które rozpoczęły się 11 maja, są wspólną inicjatywą Ministerstwa Klimatu, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Polskiego Alarmu Smogowego.
– Pomysł webinariów zrodził się jako odpowiedź
na sytuację wywołaną COVID-19, która spowodowała przestój w działalności gospodarczej wielu
firm. Przez Akademię Czystego Powietrza chcemy
dotrzeć do szerokiego grona podmiotów świadczących usługi wspierane przez program Czyste
Powietrze oraz doradzających beneficjentom. Akademia ma podnosić wiedzę na temat dostępnego
wsparcia dla przyjaznych środowisku rozwiązań
dotyczących zaopatrzenia budynków w energię
– mówi Michał Kurtyka, minister klimatu.
Szef resortu klimatu przypomina też, że już
od 15 maja program Czyste Powietrze rusza
w nowej uproszczonej wersji, co pozwoli na
sprawniejszą i szybszą obsługę beneficjentów.
– Jestem przekonany, iż inwestycje wynikające
z tego programu będą impulsem dla wzrostu polskiej gospodarki po pandemii koronawirusa –
dodaje minister Kurtyka.
– Program Akademii przygotowaliśmy we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym, który
wskazał nam kluczowe zagadnienia podnoszące
kwalifikacje zawodowe fachowców z firm remontowo-
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-budowlanych, instalatorów kotłów i osób zajmujących się ocieplaniem domów. Nasze kompendium wiedzy przyda się wszystkim podmiotom
doradzającym beneficjentom programu Czyste
Powietrze i wykonującym inwestycje w wymianę starego pieca, termomodernizację domu czy
przydomową fotowoltaikę – wyjaśnia Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste
Powietrze i prezes NFOŚiGW.
– Akademia Czystego Powietrza jest odpowiedzią
na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe grup zawodowych zajmujących się inwestycjami w wymianę starych urządzeń grzewczych i dociepleniem
budynków. Niedawno przeprowadziliśmy badania
z których wynika, iż wiedza na temat dostępnych
programów wsparcia czy termomodernizacyjnej
ulgi podatkowej jest wśród tych podmiotów bardzo ograniczona. Jednocześnie podmioty te są niezmiernie ważne, gdyż mają one bezpośredni kontakt, z tymi którzy planują wymianę źródła ciepła
czy docieplenie domu – mówi Andrzej Guła, lider
Polskiego Alarmu Smogowego.
Pierwsze webinarium ekspertów NFOŚiGW – dotyczące nowych zasad i zmienionego wniosku
w programie Czyste Powietrze – odbyło się 11 maja.
Drugie szkolenie, które poprowadzi Paweł Lachman z PORT PC, zaplanowano na 18 maja o godz.
12:00. Jego tematyka obejmuje dwa zagadnienia:
wymagania dotyczące kart produktów oraz etykiet energetycznych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, a także uchwały antysmogowe w Polsce w kontekście programu Czyste Powietrze Żeby
wziąć udział w szkoleniu, wystarczy zarejestrować
się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/formularze/.

Kolejne webinaria, w sumie kilkanaście, zaplanowano aż do lipca. Będzie
się można na nie rejestrować na stronie NFOŚiGW. Obowiązuje kolejność i limit (500) zgłoszeń. Ci, którzy nie zdążą
się zapisać na poszczególne spotkania,
będą mogli je obejrzeć – również bezpłatnie – w nieco późniejszym terminie
na kanale YouTube NFOŚiGW.

Przypominamy!
Celem programu Czyste Powietrze – z budżetem
103 mld zł na lata 2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Nabór wniosków o dofinansowanie na nowych
zasadach rozpocznie się 15 maja br. Beneficjenci
uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł.
Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane
są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł. Będzie można finansować
przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym
data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza
niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.
https://czystepowietrze.gov.pl
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Viessmann – Lider Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu 2020
Firma Viessmann sp. z o.o. została doceniona
i wyróżniona zdobywając uznanie jury i tym samym zaszczytny tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w kategorii „Eko Firma
2020” oraz „Dobry Pracodawca 2020”. Uzyskane
wyróżnienia są wyrazem uznania dla polityki firmy opartej na partnerstwie, zaufaniu oraz szacunku dla człowieka i środowiska naturalnego.
Program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności
2020 to konkurs organizowany przez Forum Biznesu, którego celem jest wyróżnienie działających
na terytorium Polski firm i instytucji, które kierują się zasadami Odpowiedzialnego Biznesu oraz
liderów w zakresie realizacji założeń CSR. W wyborze laureatów brane są pod uwagę liczne kryteria, m.in. stopień zaangażowania firmy w działalność charytatywną, sponsorską, realizowaną
politykę firmy jako pracodawcy oraz inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa.
Kapituła konkursu doceniła firmę Viessmann za
działania z zakresu zrównoważonego zarządzania kapitałem ludzkim, wspierające rozwój zawodowy i osobisty pracowników. Firma Viessmann
doceniona została również za działania na rzecz
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska oraz
poprawy klimatu.
- Uhonorowanie naszej firmy tytułem Lidera Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, to wielki zaszczyt
i potwierdzenie, że kierunek, w którym od lat zmierzamy, jest właściwy. Mogę Państwu obiecać, że
wyróżnienie to na pewno zainspiruje nas do realizowania kolejnych innowacyjnych projektów w ramach polityki naszej firmy. Dziękuję wszystkim, którzy poprzez swoją codzienną pracę budują wartość
firmy Viessmann i pozwalają nam być wzorem do
naśladowania dla innych przedsiębiorstw – mówił
Sebastian Walerysiak, prezes Viessmann Polska.
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W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie
ministra klimatu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów
obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.
Rozporządzenie określa:
1) maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką
w 2020 r. może zostać sprzedana przez wytwórców
w drodze aukcji energia elektryczna z odnawialnych

Hewalex ostrzega – uwaga
na nieuczciwe praktyki!
Hewalex przypomina, że przy inwestycjach prowadzonych przez Dział Fotowoltaiki Hewalex, wizyty
instalatorów w celu wykonania wizji lokalnej i następnie montażu instalacji, są umawiane wcześniej
przez firmę Hewalex. Klient zostaje co najmniej

źródeł energii, zwaną dalej „ceną referencyjną”;
2) okres, w którym przysługuje obowiązek zakupu zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanej dalej „ustawą”, oraz okres, w którym
przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda, o którym mowa w art. 92 ust. 5 ustawy,
w odniesieniu do energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, przysługujące
wytwórcom, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, obowiązujący wytwórców, którzy w 2020 r.
wygrają aukcję.
Przejdź do dziennika ustaw: kliknij

1 dzień wcześniej poinformowany dokładnie
o danych osobowych, numerze telefonu instalatora oraz terminie jego wizyty (ustalonym w porozumieniu z klientem). Na wizje lokalne kierowane
są osoby kompetentne technicznie dla dokładnego określenia dalszego planu prac montażowych.
Wszelkie dokumenty i faktury są przesyłane wyłącznie z firmy Hewalex. Na miejscu nie są pobierane żadne opłaty. Płatności powinny być dokonywane na podstawie otrzymanych od Hewalex
faktur pro-forma i na wskazany na fakturze numer
konta bankowego, który można sprawdzić także
w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej firmy.
Wszelkie inne praktyki mogą nosić znamiona
nieuczciwych i być prowadzone przez osoby
niemające nic wspólnego z prowadzoną przez
Hewalex działalnością. Firma nie bierze za nie odpowiedzialności i w razie wątpliwości prosi o kontakt w celu uzyskania wyjaśnień z pracownikami
w Dziale Fotowoltaiki Hewalex.
Informacja przekazywana jest w związku z dochodzącymi do firmy Hewalex informacjami
o nieuczciwym wykorzystywaniu dobrego imienia i uznanej pozycji rynkowej producenta.
rekl ama

Znamy już ceny referencyjne
energii z OZE w 2020 roku
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Najnowsze informacje
nt programu Czyste Powietrze
Od 15 maja – podstawowy poziom
dofinansowania
Zgodnie z nowymi zapisami w programie Czyste
Powietrze, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć
na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są
panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie
nawet 30 tys. zł.
Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia
nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.
Czyste Powietrze na gov.pl
Czas pandemii koronawirusa NFOŚiGW wykorzystał na testowanie – wraz z wojewódzkimi funduszami, bankami i alarmami smogowymi – nowego formularza wniosku do Czystego Powietrza.
Efektem prowadzonych prac i konsultacji było
nie tylko wprowadzenie uwag do wzoru wniosku,
ale również zmiana programu Czyste Powietrze,
przewidująca możliwość łączenia dofinansowania
oferowanego przez program z dofinansowaniem
z gminnych programów ograniczania niskiej emisji. W ten sposób Czyste Powietrze staje się wspólnym mianownikiem programów finansujących
walkę z niską emisją, a gminy uzyskują możliwość
tworzenia własnych programów uzupełniających
finansowanie otrzymywane z Czystego Powietrza.
W maju, jeszcze przed uruchomieniem naboru
do Czystego Powietrza na nowych zasadach, na
rządowym portalu gov.pl pojawi się podstrona
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dedykowana programowi. W pierwszej fazie
wnioskodawcy znajdą tam linki do generatorów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, a następnie – z końcem maja – planuje się
ogólnopolską odsłonę e-wniosków na gov.pl.
Przepisy umożliwiające wsparcie najuboższych
Procedowane są także zmiany legislacyjne, które umożliwią wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu otrzymała do zaopiniowania projekt
ustawy przewidującej wydawanie przez samorządy gminne zaświadczeń potwierdzających prawo
gorzej sytuowanych gospodarstw domowych do
otrzymania w programie dofinansowania o zwiększonej intensywności. Na wprowadzenie tego rozwiązania potrzebna jest jeszcze zgoda Sejmu.
Do podwyższonego poziomu dofinansowania –
do 37 tys. zł – uprawnieni będą ci o przeciętnym
dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1960 zł (gospodarstwa
jednoosobowe).
Sektor bankowy docenił zmiany
w Czystym Powietrzu
Uproszczenie Czystego Powietrza, w tym przede
wszystkim formularza wniosku i sposobu aplikowania o środki, stworzyło sektorowi bankowemu
możliwość efektywnego włączenia się do programu. Dlatego 30 kwietnia, NFOŚiGW oraz Związek Banków Polskich podpisały porozumienie,
które docelowo pozwoli beneficjentom na występowanie przez banki z wnioskiem o dotację
na częściową spłatę kapitału kredytu. Dla wprowadzenia takiej możliwości potrzebne jest jeszcze wypracowanie do końca maja szczegółów
technicznych procedur gwarantujących klientom pełną obsługę wniosków o dofinansowanie i kredytów.

PGNiG strategicznym partnerem
Czystego Powietrza
Wraz z uruchomieniem naboru na nowych zasadach, czyli od 15 maja, w program Czyste
Powietrze zaangażowane będzie także Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, z którym
NFOŚiGW podpisał w styczniu tego roku porozumienie o współpracy. Dzięki temu szybciej
będzie można weryfikować dostępność sieci gazowej dla konkretnej nieruchomości, której właściciel składa wniosek o dofinansowanie
w Czystym Powietrzu. Zgodnie z danymi PGNiG
ok. 400 000 polskich domów jednorodzinnych
podłączonych do sieci gazowej korzysta z gazu
jedynie dla potrzeb przygotowywania posiłków,
a nie dla potrzeb ogrzewania. To powoduje,
że NFOŚiGW i PGNiG są dla siebie naturalnymi
partnerami we wdrażaniu programu Czyste Powietrze i będą wspólnie działać na rzecz wymiany przestarzałych kopciuchów zainstalowanych
w wielu z tych domów.
#AkademiaCzystegoPowietrza
Ponadto Ministerstwo Klimatu wspólnie z NFOŚiGW
– z inicjatywy i ze wsparciem Polskiego Alarmu Smogowego – przygotowują cykl bezpłatnych webinariów (szerzej w aktualnościach
na str. 6).
103 mld zł na walkę ze smogiem
Celem programu Czyste Powietrze – z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029 – jest poprawa
jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 24 kwietnia 2020 r. złożono 131 623 wnioski o dofinansowanie, na łączną kwotę ok. 2,8 mld zł.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij
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Majowa promocja COMAP
5 maja wystartowała Majowa promocja termostatyczna COMAP. W tym roku jest ona wyjątkowo
atrakcyjna, gdyż przygotowano termostatyczne
pakiety promocyjne w atrakcyjnych cenach, przy
zakupie których instalator otrzymuje wytrzymałe
spodnie robocze, natomiast do zamówień o minimalnej liczbie 7 dowolnych pakietów promocyjnych COMAP dodaje (do wyboru) jeden z gadżetów:
• opaskę do pomiaru aktywności Prixtone lub
• słuchawki bezprzewodowe Xiaomi
Więcej

05/20

Do 50 tys. zł wsparcia z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą
mogły otrzymać podmioty przygotowujące wnioski w unijnym Programie LIFE. – To nasza nowa
propozycja w ramach „Inkubatora wniosków LIFE”,
zatwierdzonego dzisiaj (8 maja) przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW – wyjaśnia wiceprezes Narodowego Funduszu Artur Lorkowski. – W naborze 2020
to pilotaż skierowany do NGO – dodaje.
W programie priorytetowym NFOŚiGW „Współfinansowanie Programu LIFE” wprowadzono tzw.
„Inkubator wniosków LIFE”, w ramach którego
możliwe będzie dofinansowanie prac związanych
z przygotowaniem projektu oraz wniosku LIFE do
KE. Maksymalnie można uzyskać 50 tys. zł, ale nie
więcej niż 1% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia LIFE, którego dotyczy wniosek. Dofinansowanie w formie ryczałtu wypłacane będzie
w czterech lub pięciu transzach po osiągnięciu
konkretnych etapów w procedurze przygotowywania i oceny wniosków obowiązującej w Programie LIFE. Podział transz pomyślany został w taki
sposób, by zapewnić środki w momencie, w którym są one najbardziej potrzebne w procesie przygotowywania projektu i wniosku aplikacyjnego.
Inkubator wniosków LIFE jest jednym z czterech elementów oferty NFOŚiGW pn. „Inkubator LIFE”, który
obejmuje także: narzędzie elektroniczne – „eKonsultantLIFE”, bazę podmiotów – „Find your partner for
LIFE” oraz wsparcie merytoryczne – „LIFE suport”.
W ramach „Inkubatora LIFE” zaplanowano szereg działań, które mają na celu zwiększenie zainteresowania Programem LIFE przez potencjalnych wnioskodawców, zbudowanie kompetencji
do właściwego przygotowania i prowadzenia projektów, zwiększenie konkurencyjności polskich

wniosków do Programu LIFE, co w konsekwencji
przełoży się na zwiększenie pozyskiwania i wykorzystywania środków z Programu LIFE.
Oprócz sfinansowania prac związanych z przygotowaniem projektu oraz wniosku LIFE do KE,
w ręce wnioskodawców oddaje będzie narzędzie
„eKonsultantLIFE” oparte na platformie internetowej, służące do konsultacji przygotowywanych
projektów LIFE. Daje ono możliwość przyporządkowania wniosku do eksperta NFOŚiGW, wspólną,
jednoczesną edycję koncepcji wniosku, zachowanie historii zmian koncepcji wniosku oraz wymianę
uwag w formie konwersacji, czy wideo-rozmowy.
Dla podmiotów zainteresowanych znalezieniem
partnera do projektu szczególnie interesująca będzie dostępna na stronie internetowej platforma
„Find your partner for LIFE”, która służy do kojarzenia podmiotów chcących współpracować przy
projektach LIFE, w szczególności w celu zwiększenia zasięgu realizowanych projektów, co przekłada
się na wzrost wysoko punktowanej przez KE tzw.
europejskiej wartości dodanej projektu.
Kolejnym elementem „Inkubatora” jest „LIFE suport”, czyli wsparcie merytoryczne specjalistów
NFOŚiGW w przygotowaniu projektów i wniosków do KE. W bieżącym naborze LIFE ze względu na sytuację epidemiologiczną zaplanowano
dla wnioskodawców, zamiast szkoleń i warsztatów, webinaria, które oprócz ekspertów NFOŚiGW prowadzą zaproszeni goście z nadzorującej Program LIFE Agencji KE – EASME, a także
pracujący na zlecenie KE monitorzy projektów
zatrudnieni w firmie NEEMO oraz beneficjenci
Programu, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Oprócz wsparcia on-line wnioskodawcy mogą się umawiać na konsultacje telefoniczne i wideo-rozmowy.
Więcej o Programie LIFE:
• Strona KE: kliknij
• Strona NFOŚiGW: kliknij

SZWEDZKI STYL ŻYCIA W TWOIM DOMU
DOTACJA DO POMP CIEPŁA
Twórcza
pasja

Pionier w dziedzinie
pomp ciepła

Szwedzka
jakość

Dotacja 4000 zł

5-letnia gwarancja

Cenę każdej pompy gruntowej
o mocy 1,5 - 18 kW okresowo
obniżamy o 4000 zł netto.

Gwarancja na pompę ciepła
po okresie 2 lat zostaje wydłużona
o kolejne 3 lata.

Czas trwania promocji

Dotacja rządowa
„Czyste Powietrze”

Promocja trwa od 18 maja
do 31 lipca 2020 roku.

Przedpłata i dostawa
Pompy ciepła dostępne w promocji
są sprzedawane na zasadach 100%
przedpłaty. Płatność na podstawie
proformy przed dostawą.
Dostawa pompy do 31 sierpnia 2020.

Kupując pompę ciepła Thermia
w obniżonej cenie dodatkowo wykorzystaj
dotację WFOŚiGW w ramach
rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Autoryzowani Partnerzy
Zakup i montaż wyłącznie przez
autoryzowanych partnerów Nowatermia.
Znajdź instalatora na poland.thermia.com

poland.thermia.com

rekl ama

Nowość w Programie LIFE:
NFOŚiGW dofinansuje prace związane
z przygotowaniem unijnego wniosku

NOWATERMIA NOWAK Sp. k.
ul. Duninowska 4, 87-800 Włocławek
bok@nowatermia.pl, tel. 882 054 012
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Raport Głównej Komisji
Legislacyjnej – kwiecień 2020
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników budowlanych zaprasza do zapoznania się z raportem

Zostań partnerem
„Bezpiecznej Ekipy”
„Bezpieczna Ekipa” Viessmann, powstała, by
przeprowadzić Klienta przez proces wyboru, wymiany i montażu nowego urządzenia w sposób
profesjonalny, szybki i z zachowaniem najwyż-
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Głównej Komisji Legislacyjnej z kwietnia 2020 r.
W raporcie m.in.: odnośniki do dyrektyw UE, krajowych ustaw i rozporządzeń oraz norm opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Przejdź do raportu GKL kliknij

szych norm bezpieczeństwa. W ramach projektu „Bezpieczna Ekipa” wszelkie prace serwisowe
i instalatorskie Viessmann wykonywane są przez
certyfikowane firmy partnerskie. Pracownicy rekomendowanych przez Viessmann firm są przeszkoleni i otrzymują bezpłatnie certyfikat BHP
w zakresie pracy podczas zwiększonego zagrożenia zarażenia koronawirusem
i stosują się do rekomendacji
Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz firmy Viessmann.
Dołączając do „Bezpiecznej
Ekipy” Partner zyskuje:
- promocję na głównej stronie
viessmann.pl jako firmy rekomendowane i polecane klientom,
- szkolenia i certyfikację z zakresu BHP,
- dostęp do tematycznych webinarów on-line,
- możliwość posługiwania się
logotypem „Bezpieczna Ekipa”
w materiałach reklamowych
- kampania w mediach projektu
„Bezpieczna Ekipa” .
Każda z firm partnerskich współpracujących z Viessmann może
zostać Bezpieczną Ekipą!
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Źródło: Viessmann
Szczegóły akcji: kliknij

XX Forum Termomodernizacja
– nowy termin – 7.10.2020
Z uwagi na trwającą nadal pandemię koronawirusa (COVID-19) oraz brak perspektyw jej ustąpienia w najbliższym czasie w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo wystawców, partnerów, jak
również uczestników w XX Forum Termomodernizacja 2020 pt. „Strategia Termomodernizacji
Budynków”, zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych podjął decyzję o ponownej zmianie

Nowy adres SPIUG
Stowarzyszenia Producentów i Importerów
Urządzeń Grzewczych zmieniło siedzibę
z dotychczasowego miejsca na:
01-793 Warszawa ul. Rydygiera 15 lok. 114.
Pozostałe dane teleadresowe pozostają
bez zmian.

Ruszają webinaria w ramach
AKADEMII ITB
W ramach AKADEMII ITB Instytut zaprasza
na webinaria, których cykl rozpocznie
szkolenie pt. „Wprowadzanie wyrobów
budowlanych do obrotu w systemie
europejskim i krajowym (oznakowanie CE,
znak budowlany, wzajemne uznawanie,
badania, ETA, KOT, certyfikaty)”.
Webinarium odbędzie się 22 maja
2020 roku.
Więcej
Informacje o planowanych
szkoleniach i kursach
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terminu forum na dzień 7 października 2020 r.
Decyzja o zmianie terminu XX Forum Termomodernizacja 2020 została podjęta po konsultacjach
z partnerami, wystawcami oraz uczestnikami
w wyniku wpływających zapytań dotyczących
forum, a także mając na względzie komunikaty
oraz zalecenia wydawane przez Główny Inspektorat Sanitarny.
Dokonane zgłoszenia zachowują swoją ważność
i będzie można z nich skorzystać w nowym terminie na tych samych zasadach.
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Wszystko, co musisz wiedzieć o stali w branży HVAC
Zasada działania ocynku
Trwałość stalowego systemu wentylacyjnego i jego odporność na korozję zależy przede wszystkim od kilku
czynników: grubości powłoki ocynku i blachy oraz poprawnego montażu. Aby zrozumieć, jak istotny jest
ich wpływ na zmiany stanu technicznego systemów wentylacyjnych, trzeba prześledzić zasady działania
powłoki ocynku i przyczyny występowania korozji na elementach ocynkowanych.
PROCES CYNKOWANIA
Cynkowanie polega na pokryciu powierzchni
stali powłoką cynku w celu ochrony przed korozją powodowaną czynnikami atmosferycznymi.
Na szybkość procesów korozji szczególny wpływ
ma wilgotność otoczenia:
• w instalacjach zewnętrznych – deszcze, mgły,
a nawet osadzanie się porannej rosy,
• w instalacjach wewnętrznych – wilgoć trans-

Krystaliczna powierzchnia powstała w wyniku
cynkowania ogniowego

portowana systemem wentylacyjnym, wydzielana przez użytkowników budynku i nawiewana wraz z powietrzem zewnętrznym.
Prawidłowo uformowana powłoka o odpowiedniej grubości chroni stal przed rdzą nawet przez
100 lat. Istnieje wiele technologii powlekania stali cynkiem, różniących się charakterystyką, równomiernością i grubością pokrycia.
Procesem, który gwarantuje powstanie jednolitej, grubej powłoki i jednocześnie umożliwia

Lindab, jeden z największych producentów stalowych systemów wentylacyjnych, rocznie zużywa 5000 ton stali.
Dzięki nowoczesnej linii produkcyjnej
i szczegółowemu nadzorowi nad każdym etapem produkcji stali, od surowca po gotową blachę, w każdej partii
uzyskiwany jest produkt praktycznie
idealnie zgodny ze specyfikacją. Wykorzystywany w hucie proces cynkowania ogniowego składa się z wielu etapów przygotowawczych oraz kąpieli
w płynnym cynku w temperaturze 460°C,
po której nadmiar cynku jest zdmuchiwany precyzyjnymi nawiewnikami.

masową, efektywną kosztowo produkcję jest
cynkowanie ogniowe. Metoda ta jest idealna do
szybkiego powlekania wielkopowierzchniowych
płacht blachy stalowej. Podstawowym warunkiem działania powłoki jest prawidłowe przeprowadzenie procesu cynkowania i zagwarantowanie powtarzalności wyników w kolejnych
partiach materiału.
Jeżeli proces zostanie przeprowadzony niepoprawnie, co ma często miejsce w przypadku
tanich surowców, można się spodziewać szybkich ognisk korozji, które są zjawiskiem nieodwracalnym.
DLACZEGO CYNK TAK SKUTECZNIE
CHRONI STAL?
Najważniejszą zaletą cynku i powodem, dla którego tak skutecznie chroni stal jest zdolność do
wytwarzania ochrony katodowej. Zgodnie z szeregiem napięciowym metali potencjał standardowy cynku wynosi -0,76 V i jest prawie dwukrotnie bardziej elektroujemny niż potencjał żelaza
(-0,45 V). Metale o niższych potencjałach mają
zdolności redukujące względem metali o wyższych potencjałach.
Blacha stalowa do produkcji wyrobów Lindab

Systemy wentylacyjne LINDAB
Lindab jest producentem najwyższej jakości rozwiązań wentylacyjnych.
W szwedzkich i czeskich zakładach produkowane są kompleksowe systemy wentylacyjne, Safe Click oraz elementy systemu ICS. W Lindab Polska
w siedzibie głównej w Wieruchowie k. Warszawy produkowane są natomiast produkty wchodzące w skład kompletnego systemu wentylacyjnego o przekroju okrągłym i klasie szczelności D – marka Centrum Klima.
Lindab Safe to grupa produktów, w skład której wchodzą kanały okrągłe, kształtki, trójniki itd. System oparty jest na fabrycznie instalowanej,
podwójnej uszczelce EPDM, która ułatwia i przyspiesza montaż systemu.
Dzięki uszczelce system osiąga klasę szczelności D. Produkty z tej grupy
znajdują zastosowanie w wentylacji przemysłowej oraz mieszkaniowej.
Lindab Safe Click to innowacyjny, łatwy i szybki montaż kanałów
i kształtek za pomocą jednego kliknięcia. Dzięki specjalnie ukształtowanym elementom wystarczy tylko wcisnąć oba produkty, aż do usłyszenia charakterystycznego „kliku”. Tak połączone elementy są trwałe, bezpieczne i co najważniejsze z najwyższą klasą szczelności D. Lindab Safe
Click to mniej otworów od wkrętów i brak ostrych zakończeń, wyższa
szczelność, łatwiejszy i szybszy montaż, lepsza ergonomia i prostsza instalacja w trudno dostępnych miejscach. System Lindab Safe Click obejmuje szeroki zakres kanałów oraz kształtek o przekroju okrągłym do średnicy Ø315.
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W obecności wilgoci i różnicy potencjałów pomiędzy tymi metalami następuje samoistna reakcja
chemiczna powodująca przepływ prądu, utlenianie (rdzewienie) cynku. Żelazo zawarte w stali
przyjmuje elektrony z cynku, co skutecznie przeciwdziała korozji stalowego rdzenia elementu.
W wyniku reakcji utleniania cynku powstają takie
związki, jak tlenek cynku, wodorotlenek cynku,
zasadowy węglan cynku czy uwodnione związki, w składzie których znajdują się siarczany.
Zwłaszcza dwie pierwsze substancje, a więc tlenek oraz wodorotlenek cynku, przyczyniają się
do powstawania zabarwionej warstwy ciemnego osadu nazywanego „białą rdzą”. Tworzy ona
naturalną warstwę chroniącą przed dalszym
postępowaniem korozji cynku. To właśnie dzięki tej elektrochemicznej właściwości cynku stal
jest dalej chroniona nawet w przypadku niewielkiego uszkodzenia powłoki cynkowej, bowiem
warstwa patyny po prostu powstanie na nowo
w miejscu uszkodzenia.
Dodatkowo, powłoka cynkowa tworzy również
skuteczną ochronę mechaniczną. Dzięki warstwowej budowie charakteryzuje się zróżnicowaną twardością na różnych głębokościach,
co sprawia, że jest niezwykle odporna na uszkodzenia, ścieranie i zadrapania.
Utworzona w tym procesie powłoka jest nierozerwalnie połączona ze stalą, atomy cynku bowiem wnikają w metal, tworząc jednolity stop.
Przy samej powierzchni stalowego rdzenia stop
ma skład około 75% cynku i 25% żelaza, a na
samej powierzchni powłoki znajduje się czysty
cynk. Zapobiega to odwarstwianiu się materiału
i wzmacnia ochronę elektrochemiczną.

Grubość stali t
[mm]

t>6
3<t≤6
1,5 ≤ t ≤ 3
t < 1,5

Minimalna
średnia grubość
powłoki
[µm]
85
70
55
45

14

Masa
odniesiona
do powierzchni
[g/m²]
610
505
395
325

GRUBOŚĆ POWŁOKI CYNKOWEJ
Zgodnie z PN-EN ISO 1461 grubość powłoki
cynkowej mierzy się w mikrometrach (µm) lub
w masie powłoki cynkowej w [g/m2] za pomocą specjalnych urządzeń. Najniższa rekomendowana grubość w normie jest podana dla blachy gr. 1,5 mm, znacznie grubszej niż surowiec
wykorzystywany do produkcji kanałów i kształtek wentylacyjnych. Optymalnym rozwiązaniem
dla cieńszych blach, popartym wynikami testów
w komorze solnej, jest standard wykorzystywany przez firmę Lindab. Na kanały wentylacyjne
Lindab, w zależności od średnicy wykorzystuje
się blachę gr. 0,5-0,9 mm, która jest ocynkowana w klasach Z200-Z275, a więc grubość powłoki ocynku wynosi 200 do 275 g/m2 po obu stronach powierzchni blachy.
W tańszych przewodach wentylacyjnych dostępnych na polskim rynku, warstwa cynku
może oscylować w okolicach zaledwie 140 g/m2.
W przypadku tak cienkiej warstwy szybko okaże się, że pozorne oszczędności w procesie cynkowania powodują zwiększenie kosztów związanych z konserwacją systemu i znacznie szybsze
powstawanie ognisk korozji.

Lindab Sp. z o.o.
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 250 50 50, e-mail: kontakt@lindab.com
www.lindab-polska.pl

rekl ama
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Kotły kondensacyjne Vaillant
Na co zwrócić uwagę, wybierając kocioł gazowy
Kotły kondensacyjne
wciąż stanowią jedno
z najpopularniejszych rozwiązań
w dziedzinie ogrzewania
budynków i przygotowania
ciepłej wody użytkowej.
Kotły gazowe są technologią
rozwiniętą, sprawdzoną i pewną.
Dobierając gazowy kocioł
kondensacyjny, warto wybrać
rozwiązanie dostosowane do
rodzaju budynku oraz potrzeb
użytkowników. Warto też
podkreślić, że wysoka efektywność
energetyczna decyduje o tym,
że wszystkie kotły kondensacyjne
z oferty Vaillant mogą być objęte
dofinansowaniem z rządowego
programu Czyste Powietrze.

ecoTEC plus VCW
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Jeżeli jednak stosuje się te urządzenia w instalacjach już eksploatowanych, to wcześniej należy
dołożyć szczególnej staranności w wyczyszczeniu takiego układu. Pojemność wodna wymienników w wiszących kotłach wynosi około 2-4 l.
Z tego też powodu praca w zanieczyszczonej
instalacji może wiązać się z szybkim uszkodzeniem wymiennika kotłowego – najdroższej części urządzenia. Wiszące kotły gazowe można podzielić na 2 rodzaje:
· dwufunkcyjne (np. Vaillant ecoTEC plus VCW)
podgrzewają ciepłą wodę w sposób przepływowy poprzez wymiennik płytowy zabudowany wewnątrz kotła.
· jednofunkcyjne (np. Vaillant ecoTEC plus VC)
przygotowują ciepłą wodę w osobnym zasobniku, umieszczonym często pod kotłem.
Kotły dwufunkcyjne najczęściej znajdują zastosowanie w mieszkaniach lub niewielkich domach jednorodzinnych. Kotły te zajmują bardzo mało miejsca ze względu na brak zasobnika ciepłej wody
użytkowej. Ich głównym ograniczeniem jest to,
że mogą dostarczyć „na bieżąco” tylko taką ilość
ciepłej wody, na jaką pozwala maksymalna moc
kotła. Często wiąże się to z koniecznością wykorzystania kotła o znacznie większej mocy, niż
faktycznie wynika z zapotrzebowania budynku,
co może spowodować niższą efektywność pracy
w trybie centralnego ogrzewania. Mimo to standardowe kotły dwufunkcyjne stosowane w gospodarstwach jednorodzinnych pozwalają na zasilenie jednego punktu poboru w danym czasie.

Kotły wiszące Vaillant ecoTEC
– niewielka przestrzeń,
wysoka wydajność

Stojący kocioł kondensacyjny
jednofunkcyjny Vaillant ecoVIT VKK
– solidność i wytrzymałość

Gdy mamy do czynienia z nową instalacją oraz
niewielką przestrzenią montażową, wiszący kocioł
kondensacyjny będzie idealnym rozwiązaniem.

Problem obniżonej wydajności ciepłej wody użytkowej nie istnieje w przypadku zastosowania kotła jednofunkcyjnego z prawidłowo dobranym
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ecoVIT VKK

ecoCOMPACT VSC

zasobnikiem c.w.u. Ciepła woda użytkowa w tym
przypadku magazynowana jest w zasobniku najczęściej umieszczonym pod kotłem. Dzięki temu
można jednocześnie zasilić wiele punktów poboru, przy zachowaniu komfortu. Rozwiązanie
to pozwala również na lepszy dobór mocy kotła
pod kątem zapotrzebowania budynku.
Kotły stojące, takie jak Vaillant ecoVIT VKK będą
najlepszym rozwiązaniem w przypadku modernizacji kotłowni przy zachowaniu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania.
W odróżnieniu od kotłów wiszących mają dużą
pojemność wodną wymiennika kotłowego. Dzięki temu są znacznie mniej wrażliwe na ewentualne zanieczyszczenia pochodzące z wcześniej
eksploatowanej instalacji c.o. Urządzenia te, tak
jak wiszące kotły jednofunkcyjne, również magazynują ciepłą wodę w zasobniku, który najczęściej stoi obok kotła. Kolejną zaletą kotłów
stojących ecoVIT VKK jest brak konieczności stosowania sprzęgła hydraulicznego w przypadku
zasilania kilku obiegów grzewczych.
Stojący kocioł kompaktowy
ecoCOMPACT VSC – wysoki komfort,
niewielka przestrzeń
Jeśli na inwestycji wymagany jest wysoki komfort ciepłej wody użytkowej, ale ograniczona jest przestrzeń montażowa, zastosowanie
znajdą kotły kompaktowe, takie jak Vaillant
ecoCOMPACT VSC. Kotły te łączą w sobie cechy
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wiszących kotłów jedno- i dwufunkcyjnych. Mają
wbudowany zasobnik c.w.u. pozwalający na zachowanie wysokiego komfortu ciepłej wody.
Zajmują tyle samo miejsca, co typowa stojąca
lodówka. Dzięki jednolitej budowie oraz możliwości zabudowania elementów instalacyjnych
wewnątrz kotła, stanowią one również najbardziej estetyczne rozwiązanie. Należy jednak
pamiętać, że mają taki sam wymiennik kotłowy, jak kotły wiszące, co wiąże się z podobnymi
obostrzeniami.

Przy ostatecznym wyborze kotła gazowego warto również zadbać o to,
aby wybrane urządzenie miało jak najszerszą zdolność modulacji mocy i jak
najwyższą efektywność wskazaną na
etykiecie energetycznej. Niska moc
minimalna kotła pozwoli na oszczędną pracę w okresach niższego zapotrzebowania na ciepło dla budynku.
Z kolei górna granica mocy zapewni
komfort oraz szybkość przygotowania
ciepłej wody użytkowej. Wysoka efektywność wskazana na etykiecie energetycznej pozwala na wykorzystanie
dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Dofinansowanie to jest możliwe dla każdego kotła kondensacyjnego z oferty Vaillant.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Pompa ciepła i kocioł peletowy
– duet na miarę oczekiwań
nowoczesnego inwestora
Zarówno kocioł peletowy, jak i pompa ciepła mogą z powodzeniem
pracować samodzielne i być jedynym źródłem ogrzewania
oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku.
Po co więc stosować układy hybrydowe składające się z większej liczby
urządzeń? Upraszczając, zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że w danym
momencie pracuje źródło, które jest bardziej wydajne w aktualnych
warunkach lub obydwa źródła pracują jednocześnie. Głównym punktem
odniesienia są tutaj oczywiście warunki atmosferyczne.
Dla kogo takie rozwiązanie?
Układy hybrydowe są szczególnie polecane do
modernizowanych budynków, chociaż nic nie
stoi na przeszkodzie, aby zastosować ten model do nowo budowanych domów. W starszych
obiektach instalacje grzejnikowe mogą nie być
dostosowane do ogrzewania jedynie pompą
ciepła – wtedy lepiej sprawdzi się ogrzewanie płaszczyznowe. Kolejnym nieco prozaicznym aspektem, jest fakt, iż w modernizowanym obiekcie jakieś źródło ciepła już istnieje.
Dlaczego więc nie wspomóc go pompą ciepła,
zapewniając inwestorowi komfort i oszczędności finansowe? Dodatkowe urządzenie grzewcze
to też zabezpieczenie na wypadek ewentualnej
awarii pompy ciepła.

Co można zyskać, decydując się
na hybrydę?
Jeśli inwestor zdecyduje się na pompę ciepła
pracującą w systemie hybrydowym z kotłem,
wtedy możemy dobrać mu urządzenie o mniejszej mocy grzewczej, czyli automatycznie tańsze.
Dzięki temu inwestycja staje się atrakcyjniejsza.
W systemie grzewczym źródła ciepła korzystające z różnych rodzajów paliw zazwyczaj odznaczają się różną mocą grzewczą, np. pompa
ciepła dostarcza 80% energii, a kocioł dobieramy tak, by wytworzyć brakujące 20%. Wielu inwestorów zastanawia się jednak, jak układy hybrydowe w praktyce przekładają się na koszty
ogrzewania budynku. Czy łączenie pracy pompy ciepła z kotłem peletowym jest opłacalne?

Vesta – powietrzna pompa ciepła typu monoblok

Poniżej przedstawiamy porównanie kosztów
ogrzewania domu pompą ciepła Vesta i kotłem
peletowym SAS. Do obliczeń przyjęto roczne zapotrzebowanie na energię budynku wyliczone
na podstawie audytu energetycznego. Pozwoli to na dokładniejsze wyliczenia niż te uwzględniające tylko powierzchnię budynku. Wyliczenie
przeprowadzono dla dwóch wariantów uwzględniających różne zapotrzebowanie budynku przy
-10°C i dla innego punktu biwalentnego, czyli temperatury, w której uruchamia się drugie urządzenie grzewcze – w tym przypadku kocioł peletowy o sprawności uśrednionej do 90%. Oznacza
to, że do obliczeń można przyjąć dowolny kocioł
peletowy SAS. Najlepsze rezultaty ekonomiczne otrzyma się, wykorzystując kocioł peletowy

w sezonie grzewczym jako urządzenie wspomagające, a pompę ciepła w pozostałych dniach
roku. Wszystko oczywiście zależnie od temperatury na zewnątrz.
WARIANT I
Założenia:
• zapotrzebowanie budynku przy -10°C: 14,5 kW
• roczne zapotrzebowanie na energię budynku:
30 277 kWh (klimat umiarkowany według Rozporządzenia Komisji (UE) 813/2013)
• SCOP pompy ciepła dla W35: 4,2
• SCOP pompy ciepła dla W55: 3,5
• punkt biwalentny: -4°C
• sprawność kotła peletowego: 90%
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BIO COMPACT to jeden z kotłów peletowych SAS wyposażony w samoczyszczący palnik
MULTIFLAME, który doskonale sprawdzi się w układzie hybrydowym z pompą ciepła

• 1 kg peletu: 5 kWh
• koszt 1kWh energii elektrycznej: 0,65 zł
• koszt 1 tony peletu: 900 zł

4. system hybrydowy (pompa ciepła i kocioł peletowy), układ podłogowy: 4286,3 zł (koszt pracy kotła peletowego jako drugie źródło ciepła: 181,3 zł)

Roczny koszt ogrzewania budynku:
1. system podłogowy: 4694 zł (koszt pracy grzałki
elektrycznej: 589 zł; praca przez 259 godzin przy
średniej mocy 3,5 kW)
2. system mieszany (podłogowy/grzejnikowy):
5571 zł (koszt pracy grzałki elektrycznej: 589 zł;
praca przez 259 godzin przy średniej mocy 3,5 kW)
3. kocioł peletowy: 6055 zł

WARIANT II
Założenia:
• zapotrzebowanie budynku przy -10°C: 11,6 kW
• roczne zapotrzebowanie na energię budynku:
24 054 kWh (klimat umiarkowany według Rozporządzenia Komisji (UE) 813/2013)
• SCOP pompy ciepła dla W35: 4,4
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• SCOP pompy ciepła dla W55: 3,6
• punkt biwalentny: -7°C
• sprawność kotła peletowego: 90%
• 1 kg peletu: 5 kWh
• koszt 1kWh energii elektrycznej: 0,65 zł
• koszt 1 tony peletu: 900 zł

czyli poza sezonem grzewczym bez włączania
się kotła, co dodatkowo wydłuży jego żywotność. W okresie zimowym, kiedy ze względu na
bardzo niskie wartości temperatury pompa ciepła nie podgrzewa ciepłej wody tę funkcję całkowicie może przejąć kocioł peletowy.

Roczny koszt ogrzewania budynku:
1. system podłogowy: 3547 zł (koszt pracy grzałki elektrycznej: 112 zł; praca przez 49 godzin przy
średniej mocy 3,5 kW)
2. system mieszany (podłogowy/grzejnikowy):
4250 zł (koszt pracy grzałki elektrycznej: 112 zł;
praca przez 49 godzin przy średniej mocy 3,5 kW)
3. kocioł peletowy: 5345 zł
4. system hybrydowy (pompa ciepła i kocioł peletowy), układ podłogowy: 3466 zł (koszt pracy
kotła peletowego jako drugie źródło ciepła: 31 zł)

Dofinansowanie do pompy ciepła
jako dodatkowa oszczędność

Jak widać po powyższych obliczeniach w pierwszym wariancie, koszt całkowity koszt ogrzewania domu kotłem peletowym wyniesie 6055 zł,
a w systemie hybrydowym koszt ogrzania przy
układzie podłogowym wyniesie jedynie 4286,3 zł,
z czego koszt pracy samego kotła peletowego
stanowił będzie 181,3 zł.
W wariancie II oszczędności są jeszcze większe.
Podczas gdy ogrzewanie kotłem peletowym wyniesie inwestora 5345 zł, to w systemie hybrydowym suma ta będzie opiewać na 3466 zł, z czego
koszt pracy kotła peletowego, to będzie jedyne
31 zł w skali roku.
Przedstawione wyliczenia dotyczą kosztów ogrzewania budynku, ale należy pamiętać, że w przypadku przygotowywania c.w.u. również odnotujemy korzystny efekt finansowy dla wariantu
zastosowania układu hybrydowego. Pompa ciepła
samodzielnie i w pełni automatycznie może przygotowywać ciepłą wodę od kwietnia do września,

Do montażu pompy ciepła w modernizowanych
budynkach można uzyskać dopłatę m.in. z rządowego programu Czyste Powietrze. Pompa ciepła
Vesta, dzięki swojej klasie efektywności energetycznej A++ kwalifikuje się aż na 45% dofinansowanie (do 13 500 zł). Należy jednak pamiętać, że
aby dostać takie dofinansowanie, wszystkie źródła ciepła w domu muszą spełniać jego wymogi.
W przypadku kotłów na pelety jest to certyfikat
EcoDesign.

Przejdź Więcej o kotłach
peletowych i pompie ciepła SAS

ZMK SAS Sp. z o.o.
28-100 Busko-Zdrój,
Owczar y, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19,
faks +48 41 370 83 10
biuro@sas.busko.pl, www.sas.busko.pl
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System hybrydowy Magis Combo od Immergas
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Z kondensacyjnym kotłem jedno- lub dwufunkcyjnym

P O WIE

System Magis Combo to tzw. hybryda: pompa ciepła powietrze-woda typu split
zintegrowana z gazowym kotłem kondensacyjnym. Zapewnia możliwość ogrzewania,
chłodzenia oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. System Magis Combo został
zaprojektowany tak, aby sprostać najwyższym wymaganiom użytkowników.
MAGIS COMBO 5 / 8 / 10 kW
w skrócie
System hybrydowy MAGIS COMBO łączy zalety pompy ciepła powietrze-woda typu split z kondensacyjnym kotłem gazowym.

Jednostka zewnętrzna powietrznej pompy ciepła
jest dostępna w trzech wersjach o mocy: 5, 8 i 10 kW.
Jednostka wewnętrzna zawiera elementy kotła kondensacyjnego o mocy 27 kW na potrzeby
podgrzania ciepłej wody i 24 kW na potrzeby centralnego ogrzewania, zintegrowane z modułem
hydraulicznym pompy ciepła. Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pozwalają na pracę
pompy ciepła do temperatury zewnętrznej -20°C.
Pompa ciepła jest w stanie zasilać instalację czynnikiem o temperaturze 55°C (dla temperatury
powietrza zewnętrznego -10°C) lub 45°C (dla temperatury powietrza zewnętrznego -20°C).
Magis Combo zajmuje niewiele miejsca i pozwala
na znaczne oszczędności energii dzięki wysokiej

MAGIS COMBO składa się z:
• jednostki zewnętrznej AUDAX PRO o mocach 5, 8
lub 10 kW;
• jednostki wewnętrznej MAGIS COMBO. Jednostka
wewnętrzna zawiera elementy hydrauliczne
pompy ciepła oraz kocioł gazowy o mocy 27 kW na
potrzeby c.w.u. i 24 kW na potrzeby c.o.
Jednostka wewnętrzna MAGIS COMBO występuje
w dwóch wersjach:
• MAGIS COMBO z kotłem dwufunkcyjnym
przepływowym,
• MAGIS COMBO PLUS z kotłem jednofunkcyjnym
do współpracy z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u.
efektywności energetycznej. Szczególnie dobrze
sprawdzi się w nowych domach o podwyższonej
izolacyjności termicznej, może też być z powodzeniem zastosowany w systemach modernizowanych. Jako gotowe zoptymalizowane rozwiązanie systemowe zapewnia dużą oszczędność

zarówno na etapie doboru, jak i eksploatacji.
Inteligentne zarządzanie w postaci nowej elektroniki decyduje o pracy pompy ciepła lub kotła
gazowego w zależności od warunków pogodowych tak, aby zapewnić najwyższą efektywność
pracy instalacji grzewczej.

Najważniejsze cechy MAGIS COMBO:
• praca w trybie grzania i chłodzenia
• maksymalna temperatura zasilania to 55oC
dla pompy ciepła oraz 80oC dla kotła gazowego
• czynnik roboczy R410A
• możliwość współpracy z instalacją fotowoltaiczną
• sterowanie dwoma obiegami grzewczymi
bezpośrednio z automatyki jednostki
wewnętrznej MAGIS
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na system hybrydowy – połączenie odnawialnego źródła energii w postaci pompy ciepła z systemem opartym na gazie, czyli kondensacyjnym
kotłem gazowym.
Mimo że inwestycyjnie jest to rozwiązanie droższe niż np. sam kocioł gazowy, ale w eksploatacji
umożliwiające korzystanie z darmowej energii zawartej w powietrzu i zapewniające komfort bezpieczeństwa paliwowego, w postaci możliwości
pracy systemu na gaz w okresach zwiększonego zapotrzebowania na ciepło i c.w.u. Generalnie więc system bardziej ekologiczny i elastyczny.
Po modernizacji, czyli teraz pracuje
Magis Combo
Modernizacja systemu grzewczego została przeprowadzona w czerwcu 2018 rok. Jednostka wewnętrzna pompy ciepła to MAGIS COMBO PLUS
współpracująca z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 l. Układ doposażono także
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w drugi zbiornik – buforowy pojemności 200 l, stanowiący magazyn czynnika grzewczego. Oba zbiorniki zostały zamontowane w pomieszczeniu technicznym, gdzie poprzednio była kotłownia olejowa.
Ze względu na zapotrzebowanie na moc ciepłą
obiektu wynoszące 12 kW zdecydowano zamontować jednostkę zewnętrzną AUDAX PRO o mocy
10 kW zapewniającą możliwie największe korzystanie z energii odnawialnej i jak najkrótszą pracę kotła kondensacyjnego.
W opisywanym domu jednorodzinnym niestety
nie ma ogrzewania podłogowego dedykowanego do współpracy z pompą ciepła, ale system
grzewczy z grzejnikami i ten pozostał bez zmian.
Poprzednie jednak sezony grzewcze udowodniły, że wystarczającą dla zapewnienia komfortu
wewnątrz pomieszczeń nawet w okresach sporego mrozu jest temperatura zasilania instalacji
nieprzekraczająca 55°C, a więc o parametrach
pracy hybrydy MAGIS COMBO.

Magis Combo w domu jednorodzinnym
pod Toruniem
Istniejący system grzewczy
Dom został wybudowany 20 lat temu i dotychczas
ogrzewany był jednofunkcyjnym kotłem olejowym
z zasobnikiem c.w.u. Magazyn oleju stanowił zbiornik pojemności 1000 l zakopany w ziemi. Zapotrzebowanie na moc grzewczą budynku wynosi 12 kW.
Po doprowadzeniu w okolice domu sieci gazowej
właściciel postanowił zmienić system grzewczy
na gazowy, jako tańszy i przede wszystkim bezobsługowy, niewymagający bowiem pamiętania
o uzupełnieniu zbiornika oleju. Sama eksploatacja także systemu grzewczego jest nieporównywanie prostsza niż kotła olejowego.
Właściciel podczas podejmowania decyzji o wyborze źródła ciepła poszedł krok dalej. Postawił
Jednostka wewnętrzna z elementami
hydraulicznymi pompy ciepła oraz
kotłem gazowym

Pompę ciepła zamontowano przy zewnętrznej
ścianie budynku na konstrukcji wsporczej/
stalowej ramie pochłaniającej drgania

Montaż jednostki zewnętrznej i wykonywanie podłączeń
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Dwa pomysły, czym zastąpić kocioł starego typu
Do niedawna węgiel był w Polsce
najpopularniejszym paliwem. Jednak
ze względu na emisję szkodliwych
substancji podczas spalania oraz
zmiany w ustawodawstwie zaczęło
się to powoli zmieniać. Coraz
częściej inwestorzy rozglądają się
za alternatywnymi sposobami
ogrzewania domu, które opierają się
na odnawialnych źródłach energii.
Marka De Dietrich radzi, na co można
zamienić kocioł starego typu.
Kondensacyjne kotły gazowe
na każdą kieszeń
Podczas budowania domu lub modernizacji instalacji warto wybrać urządzenie, które zapewni odpowiedni komfort inwestorom, a także nie
nadszarpnie zaplanowanego budżetu. Kondensacyjne kotły gazowe pozwalają cieszyć się stałym
komfortem cieplnym, bez obaw o wysokie koszty eksploatacyjne. Nowoczesne urządzenia mają
automatyczny program sterujący, co sprawia, że
są łatwe w obsłudze i po zaprogramowaniu pracują samodzielnie. Kotły kondensacyjne są zdecydowanie mniej awaryjne niż inne urządzenia
na paliwo stałe oraz nie wymagają częstych przeglądów. Niewielki kocioł gazowy można spokojnie
zamontować w przedpokoju, łazience lub kuchni, gdyż nie wydziela nieprzyjemnego zapachu.
Podczas wyboru urządzenia warto zwrócić uwa-

Kocioł Lumea MPX

gę na jego konstrukcję oraz efektywność. Jak
radzi Waldemar Matuszyński, ekspert De Dietrich, takim rozwiązaniem jest kocioł Lumea MPX.
– Dzięki kompaktowym wymiarom, dedykowany
jest zarówno dla nowych instalacji, jak i tych modernizowanych. Estetyczna, a zarazem zwarta
konstrukcja umożliwia łatwy montaż kotła nawet
w małych pomieszczeniach. Średnioroczna efektywność energetyczna kotła to aż 93%, co prze-

kłada się na wysoką sprawność sięgającą 109%.
Niezawodność urządzenia gwarantują sprawdzone technologie i materiały m.in. wymiennik kotła
i palnik cylindryczny ze stali szlachetnej. Urządzenie to jest również ciche za sprawą wewnętrznej
izolacji dźwiękochłonnej. Na wyposażeniu znalazł
się też nowatorski system Gas Adaptive Control
(GAC), który gwarantuje optymalizację spalania
dzięki elektronicznej kontroli i zaworowi elektro-

nicznemu gazu. System w sposób ciągły kontroluje i optymalizuje proces spalania. GAC ułatwia
również uruchomienie kotła, ponieważ nie ma konieczności regulacji manualnej, kalibracji czy wymiany dysz. Lumea MPX charakteryzuje się także
dużymi możliwościami modulacji od 14 do 100%
mocy. Dla łatwiejszej obsługi kocioł wyposażono
w konsolę z cyfrowym, podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym.
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Komfort cieplny przez cały rok

Powietrzna pompa ciepła Strateo

Pompa ciepła – inwestycja
przyszłości
Pompy ciepła uchodzą za jedno z najbardziej
ekonomicznych źródeł energii grzewczej. Rosnąca popularność ekologicznych źródeł ogrzewania sprawia, że coraz niższa jest zarówno cena
samych urządzeń, jak i koszt instalacji. Planując
remont zakładający zwiększenie energooszczędności budynku poprzez zmianę sposobu ogrzewania, warto zastosować powietrzną pompę ciepła,
której konstrukcja daje możliwość współpracy
z istniejącymi już źródłami ciepła. Rosnąca popularność pomp typu powietrze/woda wynika

również z tego, że montuje się je znacznie szybciej niż urządzenia pobierające ciepło z gruntu lub
wody, a miejsce niezbędne do ich zainstalowania
ogranicza do minimum. Moduł zewnętrzny pobierający ciepło z otoczenia może być zainstalowany
wszędzie, niezależnie od ukształtowania terenu.
Nie bez znaczenia jest także koszt instalacji, znacząco niższy od pozostałych typów pomp. Łącząc
powietrzną pompę ciepła z kotłem gazowym skutecznie uzupełniamy system grzewczy. Wszystko
dlatego, że zadania przeznaczone na pracę kotła
wykonywane są przez powietrzną pompę ciepła,
oferując przy tym dużo lepsze parametry eksploatacyjne. Odpowiednia konfiguracja regulatora

nadzorującego załączanie i wyłączanie urządzeń
zapewnia ekonomiczną pracę całego systemu.
Taka charakterystyka sprawia, że mimo kosztów początkowych związanych z zakupem pompy ciepła, poniesione nakłady zaczną się zwracać w postaci niższych rachunków za energię.

Nowoczesne urządzenia grzewcze, takie jak pompy ciepła, odpowiednio dobrane do powierzchni
i charakterystyki obiektu są praktycznie bezobsługowe, co przekłada się na wygodę użytkowania. Powietrzna pompa ciepła Strateo marki
De Dietrich pracuje w sposób dyskretny i bardzo
wydajny, co przekłada się na niski koszt eksploatacji. Zapewnia odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach oraz za pomocą zintegrowanego
podgrzewacza c.w.u. dba o stały dostęp do ciepłej
wody. – Dzięki temu systemowi oraz zintegrowanemu modułowi regulacji, pompa ciepła dostosowuje swoją moc do aktualnych potrzeb mieszkańców, umożliwiając w ten sposób oszczędne zużycie
energii przez urządzenie. W okresie, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest wysokie, pompa ta wykorzystuje całość swojej mocy natomiast, gdy zapotrzebowanie jest zmniejszone, maleje również stopień
wykorzystania mocy urządzenia. Dzięki temu
Strateo zapewnia zmniejszone zużycie energii
w porównaniu do tradycyjnej pompy ciepła, gwarantując w ten sposób znaczne oszczędności finansowe – mówi Marcin Detnerski z działu OZE
De Dietrich. Choć pompy ciepła powszechnie wykorzystywane są z uwagi na niski koszt ogrzewania,
to mogą też być użyte do celów innych niż grzewcze. Latem z powodzeniem efektywnie schłodzą
pomieszczenia, przez co nie ma potrzeby montażu klimatyzacji.
fot. De Dietrich

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław
infolinia 801 080 881
biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
rekl ama
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Wymiana ekogroszku na „powietrze”
w 7-osobowym domu jednorodzinnym
Tu pracuje powietrzna pompa ciepła Stiebel Eltron
Właściciele domu jednorodzinnego o powierzchni 220 m2 położonego w województwie dolnośląskim podjęli
decyzję o modernizacji starego systemu grzewczego. Poprzednio dom był zaopatrywany w ciepło przez
zlokalizowany w zewnętrznym budynku kocioł na paliwo stałe, głównie ekogroszek. Stary kocioł zużywał
aż 1 tonę ekogroszku miesięcznie, a wszystkie zanieczyszczenia były emitowane do powietrza otaczającego
dom. Wymiana więc kotła stałopalnego na powietrzną pompę ciepła to nie tylko polepszenie komfortu
cieplnego obiektu, czy zapewnienie praktycznie bezobsługowej pracy systemu grzewczego, ale także
pozytywny wpływ na środowisko w postaci bezemisyjnego źródła ciepła.

Przejdź Informacja o obiekcie

Przejdź Informacja o pompie ciepła WPL 23 E
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Dom jednorodzinny
w Środzie Śląskiej
Obiekt:
• modernizacja systemu grzewczego
w budynku o powierzchni 220 m2
• instalacja mieszana: grzejniki i podłogówka
• mieszkańcy: 7-osobowa rodzina
Zainstalowane urządzenia:
• pompa ciepła powietrze-woda WPL 23 E
w zabudowie zewnętrznej
• zasobnik buforowy SBP 200
• zasobnik c.w.u. SBB 300
Wykonawca:
• Partner Premium | Green Energy
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Powietrzne „serce”
Sercem systemu grzewczego jest monoblokowa, powietrzna pompa ciepła WPL 23 E w zabudowie zewnętrznej. W budynku znajduje się instalacja mieszana: grzejniki i podłogówka, dlatego wybór tego
modelu pompy ciepła był idealnym rozwiązaniem.
Urządzenie zapewnia ogrzewanie całego budynku
i przygotowanie ciepłej wody dla 7-os. rodziny. Obecne zużycie energii to 2 kWh dziennie. Bez dymu i spalin.
Zastosowany system grzewczy
Po wykonaniu odpowiedniego doboru i projektu zostało zastosowane nietypowe rozwiązanie: kotłownia, a raczej jej część, została wykonana pod schodami w budynku. Dostępna przestrzeń zmieściła
zbiornik buforowy o pojemności 200 litrów oraz zasobnik ciepłej wody o pojemności 300 litrów, który
zaspokaja potrzeby mieszkańców w ciepłą wodę.

Dane techniczne pompy ciepła WPL 23 E
Moc grzewcza przy P-7/W35 (EN 14511): 13,21 kW
Współczynnik wydajności przy P-7/W35 (EN 14511): 3,14
Współczynnik wydajności przy P2/W35 (EN 14511): 3,62

Idealna do modernizacji
Pompa ciepła powietrze-woda WPL 23 E może
być instalowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Ta zmienność sprawia, że idealnie nadaje
się do renowacji. W przypadku stosowania na zewnątrz budynku tylko połączenie zasilania i przewody zasilające zbiorników buforowych muszą
być przeprowadzone przez ścianę zewnętrzną.
Cicha praca praktycznie eliminuje hałas. Nawet
w ostre zimy WPL 23 działa idealnie do -20°C,
osiągając temperaturę zasilania wynoszącą 60°C.
W ten sposób efektywne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej zagwarantowane jest
przez cały rok. Pompa ciepła pobiera wystarczającą ilość energii z powietrza zewnętrznego do ogrzewania, a zintegrowana funkcja odszraniania zapobiega tworzeniu się lodu na wymienniku ciepła.

Przejdź Informacja o zasobniku buforowym SBP 200

Przejdź Informacja o zasobniku c.w.u. SBB 300
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Naturalny czynnik R290
w pompach ciepła
alpha innotec
Przyszłościowa technologia… stosowana od lat
B a r t o s z Świe rc z e ws k i

O tym, że przyszłość branży pomp ciepła należy do naturalnych czynników
chłodniczych, spośród których najczęściej wskazywany jest czynnik R290,
mówi się już od dawna. Popularne i nadal stosowane jako czynnik obiegowy
w pompach ciepła tzw. f-gazy, czyli gazy fluorowane, sukcesywnie
podlegają coraz ostrzejszym regulacjom prawnym. To tendencja,
od której nie ma odwrotu, zatem dni f-gazów wydają się policzone.
Potencjał dostrzeżony 20 lat temu –
alira LWD na naturalnym czynniku R290

Co potrafi alira LWD na naturalnym
czynniku chłodniczym?

Producent pomp ciepła alpha innotec już ponad
20 lat temu dostrzegł potencjał naturalnych czynników chłodniczych i z biegiem czasu zdobywał doświadczenie w tej dziedzinie. Efektem wielu lat badań jest jeden z flagowych produktów – powietrzna
pompa ciepła z serii alira LWD, pracująca właśnie
w oparciu o naturalny czynnik chłodniczy R290
i dostępna na rynku od blisko 10 lat. Fakt dostrzeżenia potencjału naturalnego czynnika chłodniczego, przez alpha innotec już wiele lat temu, stawia
producenta w pozycji naprawdę doświadczonego
gracza na stosunkowo młodym i wciąż nierozwiniętym rynku pomp ciepła stosujących tę technologię.

Do mocnych stron powietrznej pompy ciepła alira LWD pracującej w oparciu o przyszłościowy,
naturalny czynnik chłodniczy należy zaliczyć:
• bardzo dobre utrzymanie mocy pompy przy
niskich wartościach temperatury zewnętrznej
z jednoczesnym zachowaniem wysokiej sprawności. Pompa uzyskuje to m.in. dzięki doskonałym właściwościom termodynamicznym czynnika R290;
• ekologiczność pompy – R290 ma niezwykle niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
(GWP = zaledwie 3) oraz zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP = 0);
• komfortowa i bezproblemowa w eksploatacji,
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Elastyczność od LWDV
Młodsza siostra LWD to regulowana inwerterowo, elastyczna LWDV, pracująca w zakresie mocy
2,3-8,2 kW. Modele LWDV dostępne są w konfiguracji z modułem hydraulicznym (HDV) lub ze
stacją hydrauliczną (HSDV) z wbudowanym zasobnikiem c.w.u o pojemności 180 lub 300 litrów.
To połączenie tworzy kompletny, idealny duet,
gotowy do ogrzewania domu i wody użytkowej
dla mniejszego lub większego zapotrzebowania.
Zasoby LWD i LWDV

dzięki budowie typu monoblok oraz czynnikowi
R290 użytkownicy LWD są zwolnieni z obowiązku
wykonywania okresowych prób szczelności;
• jest rozwiązaniem gotowym na przyszłość już
dziś – kolejne zaostrzenia wynikające z tzw. ustawy F-gazowej, nie dotyczą pomp LWD.
Szerokie perspektywy rozwoju
dla monobloków
Obok naturalnych czynników chłodniczych, do
technologii przyszłości należą także pompy
ciepła w układzie monoblok, czyli urządzenia
kompaktowe, proste w montażu i bez konieczności posiadania uprawnień f-gazowych. alpha
innotec w swojej ofercie powietrznych pomp
ciepła posiada szeroką gamę monobloków,

wśród których szczególne miejsce zajmuje seria alira LWD, dostępna także w wersji z inwerterem, czyli LWDV.
Komfort od LWD
Pompy LWD są dostępne w mocach 5, 7, 9 kW,
a wersje z chłodzeniem (rewers – RX) w mocach
5 i 7 kW. Dla większych wymagań, dostępne są też
opcje w kaskadach, pokrywające zapotrzebowanie
nawet do 18 kW. Monobloki LWD występują w połączeniach: z modułem hydraulicznym (HMD) umożliwiającym dalszy, dostosowany do indywidualnych
potrzeb dobór wyposażenia dodatkowego, np. zasobników wody użytkowej o różnych wielkościach,
lub z wieżą hydrauliczną (HTD) z wbudowanym zasobnikiem c.w.u o pojemności 180 litrów.

Wspólne atrybuty serii alira LWD/LWDV to:
• praca na naturalnym czynniku chłodniczym R290,
• niewielki spadek mocy grzewczej i COP przy
niskich wartościach temperatury zewnętrznej.
Dla LWD 90 moc/COP przy A2/W35 – 9 kW/3,6*,
przy A-7/W35 – 7,5 kW/3,12*,
• wysokiej jakości obudowa z anodowanego aluminium, odporna na najcięższe warunki atmosferyczne,
• niezwykle cicha praca – na zewnątrz LWDV osiąga zaledwie 54 dB*, a w specjalnym nocnym trybie cichym, głośność potrafi spaść do 49 dB. Tylko
nieznacznie ustępuje jej LWD także z doskonałym wynikiem 57 dB* na zewnątrz,
• wysoki współczynnik COP przy A2/W35 LWD:

Typ pompy
LWD 50
LWD 70
LWD 90
LWDV 91-1/3

Moc
grzewcza
przy A-7/
W35 [kW]
4,6
6,3
7,5
min./maks.
3,06/8,11

Moc
grzewcza
przy A2/W35
[kW]
5,6
7,7
9,0
min./maks.
2,33/8,2

3,8*, LWDV: 4,61*(przy obciążeniu częściowym)
oraz temperatura na zasilaniu do 70°C sprawiają, że doskonale nadają się zarówno dla budynków nowych, jaki i modernizowanych,
• wygodny, intuicyjny i prosty w obsłudze regulator Luxtronik w wersjach 2.0/2.1,
• 5 lat gwarancji w standardzie, tak jak wszystkie
pompy producenta alpha innotec,
• darmowe sterowanie przez Internet z każdego
miejsca na świecie w ramach usługi alpha web
lub alpha app.

3,80
3,80
3,60

Poziom
głośności
na zewnątrz
[dB(A)]
57
57
62

4,61**

59/53

COP przy
A2/W35

* Wszystkie dane artykułu oraz tabel wg normy EN14511.
Wszystkie pomiary dźwięku przy pełnym obciążeniu
według normy EN12102

Czynnik
chłodniczy

Temperatura Wymiary
zasilania [°C] WxDxH [mm]

R290

70

**COP przy obciążeniu częściowym

1320x505x930
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Instalacja z buforem ciepła
Jak połączyć ze sobą źródła ciepła i obiegi grzewcze w takim wypadku?

Obserwujemy wzrost popularności kotłów na pellet, pomp ciepła oraz coraz bardziej rozbudowanych układów grzewczych, w których często łączy się ze sobą dwa źródła ciepła. Zwiększa się
także liczba rozwiązań z buforem ciepła. Spróbujmy ocenić, dlaczego tak się dzieje.
Bufor ciepła pozwala na dostarczenie czynnika
grzewczego nawet przy chwilowym większym poborze mocy niż moc źródła ciepła lub w wypadku,
kiedy źródło ciepła nie pracuje. Bufor pomoże też
w stabilizacji pracy źródła ciepła: może zoptymalizować jego pracę przez stały i równomierny odbiór ciepła. W ten sposób źródło pracuje jednostajnie przy
najwyższej sprawności i nie reaguje ustawicznie na
najmniejsze zmiany w instalacji. Regulatory temperatury w ogrzewnictwie charakteryzują się znaczną
bezwładnością, przez co często mamy do czynienia
ze zjawiskiem wahania się temperatury w momencie niestabilnej pracy źródła ciepła lub zmiennego
poboru czynnika grzewczego. Kiedy zastosujemy
bufor, możemy pozbyć się takich mankamentów.
Na czym polega rozwiązanie z buforem? Dzieli się
instalację na dwa obiegi: pierwotny i wtórny. Obieg
pierwotny to część ze źródłem ciepła i pompą obiegową bufora. Obieg wtórny oznacza bufor ciepła,
pompę (lub pompy obiegowe) i wszystkie pozostałe elementy za nimi. Bufor ciepła dla obiegu wtórnego staje się niejako źródłem ciepła, dlatego nie ma

większego znaczenia, co w danej chwili dzieje się
z obiegiem pierwotnym. To korzystne rozwiązanie,
ponieważ obieg wtórny działa przy zmiennym przepływie, zmiennym zapotrzebowaniu na moc grzewczą i przy zmiennych oporach hydraulicznych. Dlatego często zalecane jest używanie buforów w układach
z kotłami na pellet i pompami ciepła.
Idealne rozwiązanie do bufora ciepła
Trzeba pamiętać, że bufory ciepła nie powinny
być łączone ze sprzęgłami hydraulicznymi, same
bowiem funkcjonują jak wielkie sprzęgło hydrauliczne. Z uwagi na to AFRISO rozszerzyło ofertę
o zestawy mieszające PrimoBox AZB serii 400
i 500. Są to kompaktowe, kompletne i zamknięte
w estetycznej szafce rozwiązania, służące do połączenia źródła ciepła z kilkoma obiegami grzewczymi w instalacjach do 35 kW, które oparte są o rozdzielacz bez sprzęgła hydraulicznego. Nowe modele
zestawów mieszających AZB to uzupełnienie oferty zestawów PrimoBox serii 200 i 300. Różnią się od
nich tym, że nowe serie 400 i 500 stosuje się wszędzie tam, gdzie występuje bufor ciepła, lub też posiadamy już sprzęgło hydrauliczne, natomiast pozostałe serie w innych przypadkach. W zestawach
PrimoBox AZB serii 400 i 500 obiegi hydrauliczne
i źródło ciepła rozdzielane są wbudowanym w urządzenie i ukrytym pod izolacją termiczną rozdzielaczem. Produkt profesjonalnie przebadano pod kątem zachowania szczelności.

Przejdź Więcej o zestawach mieszających PrimoBox 405, 455, 555

Obieg instalacji
ogrzewania
podłogowego
i obieg instalacji
grzejnikowej zasilane
z bufora ciepła
z wykorzystaniem
zestawu PrimoBox
AZB 405

AFRISO SP. Z O.O.
42-677 Czekanów
Szałsza, ul. Kościelna 7
www.afriso.pl, zok@afriso.pl

rekl ama

Działanie układu grzewczego
z buforem ciepła
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Pompy i silniki głębinowe IBO
Jeśli inwestor postawił dom z daleka od miejskich zabudowań, może
okazać się, że sieć wodociągowa tam nie sięga. Można kalkulować
oczywiście doprowadzenie sieci, jednak jest to duży wydatek. Alternatywą
jest zbudowanie własnego źródła wody, czyli studni głębinowej.
Konstrukcje pomp głębinowych podzielić można
na monoblokowe oraz śrubowe. Pompy monoblokowe zintegrowane są z silnikiem, który dostarcza do nich napęd. Silnik i elementy hydrauliczne
stanowią zintegrowaną całość zamkniętą w jednej
obudowie. To rozwiązanie używane do pompowania czystej lub tylko lekko zabrudzonej wody. Pompy śrubowe oparte są na działaniu śrub ślimakowych, wymuszają one ruch wody z części ssącej
do tłocznej, które zasilane są przy użyciu tak zwanych silników mokrych. Pompy o takim działaniu
wykorzystywane są do użytku w domach jednorodzinnych, gospodarstwa wiejskich etc.
Wydajność pomp głębinowych
Pompy głębinowe stosujemy, gdy poziom lustra
wody w studni jest poniżej ośmiu metrów, w warstwie wodonośnej. Pompy dobieramy w zależ-

ności od rodzaju studni: kopanej lub wierconej
oraz biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na wodę
i co za tym idzie ciśnienie, które pompa musi wytworzyć. Wydajność oferowanych przez Dambat
pomp głębinowych, zależy od modelu urządzenia.
Pompę dobiera się do zapotrzebowania na wodę,
zakładając, że wszystkie odbiorniki wody nie zostaną jednocześnie uruchomione. Dla przykładu,
dom jednorodzinny, zamieszkiwany przez cztery,
pięć osób, wydajność hydroforu powinna znajdować się na poziomie 1-3 m3/h. Pamiętajmy,
że wydajność pompy powinna być mniejsza
niż wydajność studni, dlatego kluczowe jest jej
odpowiednie zaprojektowanie. Przekroczenie dopuszczalnej wydajności grozi uszkodzeniem filtra
i brakiem korzystania ze studni.
Również ważnym parametrem jest wysokość
podnoszenia. Składa się na nią różnica poziomów pomiędzy pompą głębinową a najwyżej po-

Jak działa pompa głębinowa?
Hydraulika w pompie składa się z wirników, wprawianych w ruch przez napęd pochodzący
z silnika. Ruch wirnika powoduje wzrost ciśnienia po jednej jego stronie – po drugiej powstaje podciśnienie, dzięki czemu woda ze źródła przemieszcza się w górę przewodu łączącego
pompę z punktem odbioru wody. Wartość wytworzonego podciśnienia uzależniona jest od
liczby wirników i prędkości ich obrotu. Bardzo ważnym elementem całej instalacji są filtry
umieszczone pod pompą, których zadaniem jest oczyszczanie wody z zanieczyszczeń

łożonym odbiornikiem. Do obliczenia wysokości
potrzebne będą także straty liniowe i miejscowe
powstające podczas tarcia cieczy o wewnętrzną
powierzchnię rur oraz podczas czy kierunku przepływu. W przypadku usytuowania w niewielkiej

odległości od domu straty miejscowe oraz liniowe
będą stanowić do 20% geometrycznej wysokości
podnoszenia. Dlatego tak ważnym jest ustalenie
podnoszenia wraz z odległością do domostwa
wraz z wysokością najwyższego punktu odbioru.

05/20
Pompy głębinowe jako profesjonalne urządzenia
są wykorzystywane również do studni kręgowych.
Przekłada się to na lepszą wydajność urządzenia i bezpieczeństwo pracy. Często zastanawiamy się czy średnica studni jest wystarczająca dla
danej pompy głębinowej, jednak trzeba zwrócić
uwagę na to czy studnia nie jest zbyt szeroka.
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Mając to na uwadze, należy pamiętać o podstawowej zasadzie bezpiecznego montażu: pompa głębinowa musi być zamontowana w rurze
osłonowej lub jej konstrukcja musi opierać się
o tzw. płaszcz chłodzący (pompa monoblokowa –
zasysająca wodę od dołu).
Kiedy pompa w rurze osłonowej?
Rozważmy pompę IBO 3,5SDM 3-15 o średnicy 90 mm zamontowaną w: A – studni głębinowej o średnicy wewnętrznej 100 mm i B - studni kręgowej o średnicy 1 m. W przykładzie A
pompa mając tylko 5 mm odległości od ścianki, ma większe chłodzenie dzięki wodzie, która otacza pompę, nieustannie przepływając do
dokoła chłodzi i poprawia żywotność pompy.
W przykładzie B pompa ma za dużą odległość od
ścianki, jest to aż 0,5 m. Woda zasysana jest na
wysokości króćca ssącego, jednak wody jest za
mało, żeby dojść do ruchu wokół silnika. Silnik
nagrzewa się podczas pracy jednocześnie podgrzewając otaczającą go wodę w konsekwencji
czego silnik pracuje w gorącej wodzie a to znaczącą zmiesza jego żywotność.
Trzymając się tych przykładów powstała zasada,
że odległość pompy od ścianki powinna być
nie mniejsza, jak 4 mm oraz nie większa niż
100 mm.
Silnik głębinowy gwarancją
niezawodnego działania pompy
Silnik głębinowy napędza pompę zanurzeniową. Wypełnia go niskotoksyczny olej lub ciecz
odporna na zamarzanie. Sprawdza się idealnie
w zestawach hydroforowych wraz z pompą głębinową. Silniki głębinowe są szczelne i mogą
pracować pod bardzo dużym ciśnieniem. Część
z nich wykonywana jest w standardzie NEMA.
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Pompy głębinowe IBO
Warto przejrzeć ofertę polskiego producenta pomp głębinowych marki IBO, które jako
pierwsze na rynku polskim, jak i europejskim zyskały przydomek pomp „antypiaskowych”.
Przykładem są pompy z serii 2,5STM, 3STM, 3ti, 3SDM, 3,5SDM, 4SDM IBO. Mają konstrukcję opierającą się na tzw. pływających wirnikach – poszczególne stopnie pompy, między innymi wirniki zmieszczone są na wale pompy w taki sposób, aby zachowany został
luz wzdłużny, tzn. całą część hydrauliczną znajdującą się wewnątrz tuby można przesunąć
o kilka centymetrów w górę i w dół. Dzięki pozostawieniu luzu poszczególne stopnie podczas uzyskania prędkości obrotowej zaczynają pracować od siebie w określonych odstępach. Jeżeli do pompy dostanie się niewielka ilość piasku, która dla klasycznych konstrukcji
potrafi być zabójcza, możliwe jest jego bezpieczne przepompowanie pomiędzy poszczególnymi stopniami bez ich uszkodzenia. Takie samo rozwiązanie zostało wykorzystane
w pompach włoskiej produkcji IBO ITALY z serii FP4, które dodatkowo charakteryzują się
rozwiązaniem „dry run pro” – zabezpiecza ono pompę przed uszkodzeniem w przypadku
wystąpienia tzw. suchobiegu, czyli pracy pompy bez wody.

Obudowa silników głębinowych wykonywana jest
ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304. Górna
część korpusu jest elementem żeliwnym, zabezpieczonym antykorozyjną pokrywą. Wał silnika
głębinowego jest przystosowany do intensywnej eksploatacji i odporny na przeciążenia mechaniczne i uszkodzenia.
Ważnymi częściami silnika głębinowego są również łożyska kulowe oraz dławica mechaniczna – materiały użyte w pompach IBO to grafit
i ceramika. Układ łożysk silnika smarowany jest
cieczą wypełniającą silnik, która wyprowadza
z niego straty energetyczne. Cała konstrukcja jest
wyjątkowo szczelna, a budowa pozwala zabezpieczyć urządzenie przed np. utratą oleju, dzięki
temu silnik przystosowany jest do pracy ciągłej
w pionie i poziomie. Wyposażone są w wodoodporne złącza elektryczne, a ich uszczelnienia, kable i uzwojenia charakteryzują się najwyższym
poziomem jakości europejskiej.
Stojąc przed wyborem silnika, trzeba pamiętać

Przejdź Pompy głębinowe IBO

że dobry silnik głębinowy jest gwarancją bezpiecznej i wieloletniej pracy pompy. Powinien
zostać dobrany o jedną moc większą w stosunku do wartości podanej w karcie doboru pompy
i zanurzony na głębokość nie mniejszą niż 100 m.
Silnik zabezpiecza się przed zwarciami, przeciążeniami, zanikiem fazy, asymetrią zasilania, obniżeniem napięcia czy nadmierną liczbą załączeń.
Jego sprawność powinna przekraczać 70%. Silniki głębinowe pracują bezobsługowo i wyposażone są w samoregenerującą się żywicę stojana,
która chroni silnik przed uszkodzeniem.
Obecnym standardem w produkcji silników głębinowych jest budowa pomp czterocalowch,
które produkowane są zgodnie ze standardem
ISO 9001. Na rynku dostępne są również silniki 6",
8", 10" lub 12" o mocach od 0,25 kW do 400 kW.
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Jak dobrać idealny
klimatyzator?
M agda l e n a K rus z nie ws k a

Szeroki wachlarz urządzeń klimatyzacyjnych dostępnych na rynku, ogrom
możliwości, dodatkowych funkcji oraz zróżnicowane potrzeby klientów
powodują, że sam klient nie jest w stanie wybrać odpowiedniego urządzenia.
Dodatkowo – definicja komfortu dla każdego z klientów oznacza co innego.
Jednak wybór należy do instalatora – wg badań klient ufa fachowcom
i podczas wyboru kieruje się słowami instalatora. Na co więc zwrócić uwagę
klientowi, aby decydując się na zakup i montaż konkretnego systemu
klimatyzacji cieszył się jego pracą i komfortem przez długi czas?
Liczba i rodzaj klimatyzowanych
pomieszczeń
Określenie liczby i przeznaczenia pomieszczeń,
które będą chłodzone lub ogrzewane, jest bardzo istotne. Inne typy klimatyzatorów spełnią
oczekiwania w sypialni, inne będą bardziej odpowiednie do salonu i kuchni. Istnieje również
możliwość klimatyzowania całego domu, nie tylko wybranego pomieszczenia z użyciem tylko
jednego agregatu zewnętrznego oraz kilku jednostek wewnętrznych różnego typu.
Typ i wygląd urządzenia
Uwzględniając zarówno funkcjonalność pomieszczenia, jego charakter, jak i możliwości
architektoniczne, proponujemy klientowi jednostki wewnętrzne spośród modeli: ściennych,

przypodłogowych, kanałowych, kasetonowych.
Gdy najważniejszy jest wygląd urządzenia, klimatyzator może nadać charakteru wnętrzu poprzez design panelu jednostki ściennej lub wręcz
przeciwnie, być niewidzialny, jak jednostka kanałowa, ukryta w przestrzeni międzysufitowej,
czy garderobie.

Różnorodność typów dostępnych jednostek wewnętrznych w konfiguracji
zarówno split, jak i multisplit gwarantuje marka AlpicAir. Oferuje ona szeroki wybór paneli jednostek wewnętrznych: od klasycznego AlpicAir Eco Pro,
poprzez elegancki oryginalny i opływowy AlpicAir Premium Pro, a kończąc na modelu z wyższej półki AlpicAir Hyper Nordic o nietuzinkowym
połyskującym wykończeniu.

Moc chłodnicza klimatyzatora
Dobór urządzeń po względem wydajności powinien odbyć się na podstawie projektu i kalkulacji
zysków ciepła. Do wyłącznie wstępnego i orientacyjnego określenia niezbędnej mocy urządzenia często posługujemy się metodą wskaźnikową, która zakłada, że zapotrzebowanie na chłód
wynosi 80-150 W/m2 powierzchni obsługiwanego
pomieszczenia. Klimatyzator AlpicAir ECO PRO
o mocy 2,5 kW wystarczy więc do ochłodzenia pomieszczenia o powierzchni 15-30 m2. Są to duże
rozbieżności, zatem opierając się wyłącznie na
tej metodzie, nie udaje się zwykle dobrać klimatyzatora wystarczająco precyzyjnie, ponieważ
nie uwzględnia ona dodatkowych zysków ciepła od: dużych powierzchni okien, skierowanych
na południe lub zachód, wentylacji mechanicznej, przegród o niskiej izolacyjności termicznej,

Przejdź Poznaj pełen typoszereg
urządzeń AlpicAir

osób przebywających w pomieszczeniu, czy
sprzętu jak np. komputery, monitory, lodówki.
Często brak komfortu wynika ze zbyt małej mocy
zainstalowanego urządzenia. Niejednokrotnie,
w obawie przed taką sytuacją, proponujemy klientowi urządzenie przewymiarowane, którego wybór
jest również niewłaściwy. Praca klimatyzatorów
inwerterowych na granicy regulacji, poniżej której
urządzenia zachowują się jak typowy on/off, jest
niekorzystna zarówno pod względem użytkowym,
komfortu cieplnego, jak i żywotności sprężarki.
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Efektywność energetyczna urządzeń
a koszty eksploatacyjne

AlpicAir Eco Pro

Im wyższa klasa efektywności energetycznej
urządzenia, tym niższe będą koszty eksploatacji. Klasa energetyczna klimatyzatora powinna
być przynajmniej na poziomie A+.
Dla urządzeń ściennych AlpicAir są to odpowiednio:
- ECO PRO – A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Premium PRO – A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- HYPER NORDIC – od A+++/A+++ (chłodzenie/
grzanie)
Moc elektryczna pobierana przez klimatyzator
jest około 3 razy mniejsza niż jego wydajność
chłodnicza. Zatem klimatyzator o najmniejszej
wydajności 2,6 kW zużywa poniżej 1 kW energii
elektrycznej w ciągu godziny pracy.
Czy tylko chłodzenie?

AlpicAir Premium Pro

Podstawową funkcją klimatyzatora jest chłodzenie, ale może on być również źródłem ciepła
do ogrzewania pomieszczeń. Warto wspomnieć
o tym inwestorowi. Niejednokrotnie parametry pracy w funkcji grzania zapewnią efektywną i ekonomiczną pracę, stanowiąc alternatywę dla tradycyjnych metod ogrzewania. Wśród
urządzeń ściennych AlpicAir wyróżnia się model
Hyper Nordic. Nowoczesne i opatentowane rozwiązania konstrukcyjne pozwalają mu pracować
wydajnie nawet przy ekstremalnej temperaturze
zewnętrznej. Urządzenie nadaje się więc do grzania przez całą zimę – wysoki wskaźnik efektywności energetycznej gwarantowany jest w funkcji grzania nawet przy -30°C na zewnątrz.
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urządzenia, zwróćmy uwagę na dodatkowe funkcje klimatyzatorów AlpicAir: wysokowydajny filtr
plazmowy, funkcję I FEEL, grzanie 8°C, moduł WiFi.
Jonizator plazmowy to najbardziej efektywny filtr
dostępny na rynku. Usuwa nie tylko mikroskopijne cząstki kurzu, pyłów i roztoczy, lecz także
oczyszcza powietrze ze szkodliwych bakterii
i drobnoustrojów.
Zastosowanie dodatkowego czujnika temperatury, wbudowanego w pilot zdalnego sterowania umożliwia odczyt temperatury powietrza
w najbliższym otoczeniu użytkownika. Funkcja
ta, zwana I FEEL, ze względu na precyzyjne dopasowanie temperatury do otoczenia może odpowiednio skorygować parametry pracy urządzenia, zwiększając komfort użytkownika oraz
zmniejszając pobór energii.
Do pomieszczeń użytkowanych okresowo lub
z potrzebą utrzymania minimalnej temperatury
świetnie sprawdzą się urządzenia wyposażone
w funkcję grzanie 8°C. Klimatyzatory z dostępną
opcją podtrzymania tzw. temperatury dyżurnej
na poziomie 8°C nie dopuszczają do całkowitego wychłodzenia się pomieszczenia.
Standardowo wbudowany moduł WiFi, daje możliwość sterowania klimatyzatorem za pomocą dedykowanej aplikacji WiFi Smart, zainstalowanej
na urządzeniu mobilnym z systemem Android/
iOS. W dowolnym miejscu na świecie, 24 h/dobę
klimatyzator jest w zasięgu kontroli. Można sterować oraz podglądać parametry pracy klimatyzatora, ustawiać tryby oraz wartości temperatury.

Oczekując najwyższej jakości klimatyzowanego
powietrza oraz wygody i komfortu w użytkowaniu
AlpicAir Hyper Nordic

Generalnym przedstawicielem marki AlpicAir
w Polsce jest firma VENTIA

rekl ama

Idealny klimatyzator, czyli jaki?
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Jak zapewnić zdrowy klimat?
Odpowiedź jest prosta – klimatyzacja Bosch
Klimatyzatory z serii Bosch Climate mają funkcję ogrzewania i chłodzenia. Dlatego są dobrym
rozwiązaniem nie tylko na upalne dni. Można również użyć odpowiednich filtrów, aby poprawić
jakość powietrza i usunąć mikroby lub inne niepożądane substancje znajdujące się w powietrzu.

Klimatyzator pokojowy RAC

Urządzenia mają możliwość instalacji o maksymalnej długości do 50 m z przewyższeniem do
25 m, co czyni je elastycznymi w zakresie montażu. Do obsługi jednostek wewnętrznych wykorzystywany jest sterownik bezprzewodowy −
Smart Pilot umożliwiający ustawienie różnych
parametrów pracy urządzenia. Mają również szereg funkcji dodatkowych np. samooczyszczenia,
autorestart, tryb snu, tryb eco, turbo, funkcja zatrzymująca zimne powietrze, utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C, czy wykrywanie ewentualnego wycieku czynnika chłodniczego.

Obsługa klimatyzatorów Bosch jest łatwa i intuicyjna. Inwestor nie potrzebuje czytać zawiłych
instrukcji, aby dostosować urządzenie do swoich
potrzeb. Menu zapewnia również wiele funkcji automatycznych, które można wybrać za pomocą
jednego przycisku. W skrócie: seria Bosch Climate
to najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które dodatkowo są bardzo łatwe w obsłudze.
Urządzenia są niezwykle wydajne. Umożliwia to
innowacyjna technologia inwerterowa. Urządzenie

natychmiast dostosowuje swoją pracę do bieżącego zapotrzebowania, robiąc to automatycznie. Oznacza to, że Bosch Climate zawsze pracuje
przy minimalnym zużyciu energii – nie pojawia się
więc niepotrzebna jej strata. Niskie zużycie energii
w trybie czuwania i funkcje oszczędzania energii
dodatkowo poprawiają ten bilans. Jeśli chcesz, możesz łatwo dodać do systemu klimatyzacji Bosch
inne systemy ogrzewania, podłączyć urządzenia
podgrzewające wodę czy wentylację marki Bosch.

Klimatyzatory pokojowe RAC
Klimatyzatory pokojowe w zakresie wydajności
2,6-7,0 kW mogą nie tylko ogrzewać i chłodzić,
ale również poprawiać jakość powietrza i usuwać mikroby lub inne niepożądane substancje.
Oferta produktowa klimatyzatorów obejmuje
też urządzenia z czynnikiem R32, który jest bardziej przyjazny środowisku. Do wyboru jest jedna
z dwóch propozycji naściennych jednostek typu
split Bosch Climate 5000 i Bosch Climate 8500.

Klimatyzatory Single Split
Poza modelami ściennymi oferta zawiera także
jednostki kasetonowe, kanałowe i przypodłogowo-sufitowe w zakresie wydajności 5,3-14,0 kW.
Te modele mają możliwość instalacji o maksymalnej długości do 65 m z przewyższeniem do
30 m. Zapewniają funkcję chłodzenia/grzania
już od temperatury -15°C. Do każdego urządzenia dostarczany jest sterownik bezprzewodowy
lub przewodowy (dla modeli kanałowych) z tygodniowym harmonogramem pracy.

Mini VRF – seria MDCI

Multi Split
W segmencie Multi Split do dyspozycji są 4 agregaty od 5,2 do 12,4 kW z możliwością podłączenia
od 1 do 5 jednostek wewnętrznych, co z punktu
widzenia inwestora jest wygodne, gdyż wystarczy
jedna jednostka zewnętrzna, a kolejne jednostki wewnętrzne można dodawać w późniejszym
okresie. Wydajność jednostek wewnętrznych
w zależności od typu, ścienne (kompatybilne
z RAC) od 2,2 do 7,3 kW oraz kasetonowe i kanałowe od 2,2 do 5,3 kW.
Mini VRF – seria MDCI
Mini-system VRF oferuje wysoce wydajne rozwiązanie dla niewielkich budynków komercyjnych. Od 4 do 15 pomieszczeń wymaga jedynie
jednej jednostki zewnętrznej przy zachowaniu
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VRF − seria Air Flux

indywidualnego sterowania w każdym pomieszczeniu. Moc jednostek zewnętrznych wynosi od
8 do 45 kW. Zakres temperatury pracy od -15 do
43°C daje duże możliwości wykorzystania układów. System Mini-VRF oferuje całkowitą długość
orurowania do 250 m oraz maksymalną różnicę wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną
a wewnętrzną równą 30 m. Różnica wysokości
pomiędzy jednostkami wewnętrznymi może wynosić do 8 m. Kompaktowo zaprojektowane jednostki zewnętrzne nie wymagają żadnej specjalnej przestrzeni, dzięki czemu można je wygodnie
transportować windą, co znacząco ułatwia montaż oraz skraca czas i zmniejsza koszty robocizny. Dostęp do obudowy z 4 kierunków oferuje
możliwość podłączenia rur i okablowania w wielu miejscach montażu.

VRF − seria Air Flux
Nowa oferta obejmuje wysokowydajne jednostki zewnętrzne o całkowitej wydajności sięgającej
90 kW. W razie konieczności istnieje możliwość
połączenia 3 modułów jednostek zewnętrznych.
W ten sposób można uzyskać moc 270 kW w jednym systemie. Pozwala to elastycznie łączyć jednostki zewnętrzne w każdej z 13 różnych typów
jednostek wewnętrznych, zapewniając szeroki zakres wydajności. Możliwość podłączenia do 256
jednostek wewnętrznych w stosunku przewymiarowania 50-130% mocy systemu. Zakres temperatury pracy od -20 do 20°C dla trybu grzania oraz
-5 do 48°C dla trybu chłodzenia. Koncepcję technologiczną stworzono z myślą o jak największym
uproszczeniu pracy instalatora. Proces montażu
ułatwiają kompaktowe rozmiary jednostek. Ponadto inteligentne funkcje elektronicznie dbają
o ograniczenie czasu rozruchu, a następnie konserwacji. Dzięki centralnemu systemowi sterowania, zarządzanie systemem Air Flux w poszczególnych pomieszczeniach jest dziecinnie proste.
System zapewnia nie tylko funkcję klimatyzacji
w poszczególnych pomieszczeniach, ale również
wysoki poziom wygody użytkowania. Obsługa
jest intuicyjna, a dzięki zastosowaniu wielu inteligentnych funkcji, pozwala zaoszczędzić czas
każdego dnia. Nowa technologia przeciwdziałająca wibracjom w połączeniu z rurami z metali
miękkich do odprowadzania i wtryskiwania mediów do sprężarki zapewnia niski poziom hałasu. Długość orurowania miedzianego oraz różnica wysokości między jednostkami, analogiczne
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jak dla serii RDCI, zapewnia elastyczność projektowania i łatwość montażu.
VRF – seria RDCI
Seria RDCI z systemem 3-rurowym oferuje jednoczesne chłodzenie i ogrzewanie w jednym układzie. Produkt uboczny chłodzenia lub ogrzewania jest przekazywany tam, gdzie jest potrzebny
dzięki funkcji zrównoważonego wymiennika ciepła, który oszczędza do 50% kosztów w porównaniu do konwencjonalnego systemu pompy ciepła.
Ma możliwość łączenia do 4 modułów, z których
każdy ma wydajność od 8 do 16 HP (25÷45 kW),
dzięki czemu można uzyskać wydajność całego
systemu do 180 kW przy nominalnych warunkach
chłodzenia. Jeden układ chłodzenia mogą tworzyć
maksymalnie 64 jednostki wewnętrzne o mocy do
130% mocy całkowitej jednostek zewnętrznych.
Układ obsługuje niespotykaną długość orurowania wynoszącą 1000 m oraz różnicę poziomów
110 m, co czyni go idealnym do dużych projektów.
Seria Bosch RDCI oferuje ciągłą pracę w trybie
chłodzenia i grzania w tym samym czasie. Dzięki dodatkowo zastosowanym skrzynkom odzysku ciepła SBOX wyposażonym w zaawansowaną
automatykę transferu czynnika, system w bardzo efektywny sposób zarządza wymianą energii między jednostkami wewnętrznymi, znacząco oszczędzając na kosztach energii zużywanej
przez agregat. Wymiennik ciepła jest podzielony
na 2 niezależne części, dzięki czemu jest odszraniany 2-etapowo, pomimo ciągłej pracy agregatu w trybie grzania.

Robert Bosch Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801, www.junkers.pl,
junkers-infolinia@pl.bosch.com
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Nowe modele klimatyzatorów TCL w ofercie Lindab
Lindab, który jest wyłącznym dystrybutorem na rynku polskim
klimatyzatorów marki TCL, wprowadził do swojej oferty nowe urządzenia:
split seria Era YA11I; multi split seria FMA oraz klimatyzator przenośny seria LIN.
Klimatyzatory ścienne split Era YA11I (fot. 1)
Klimatyzatory z nowej serii Era, podobnie jak wprowadzone w 2019 r. jednostki Elite, wyróżniają się
stylowym, nowoczesnym wzornictwem i wysoką
klasą energetyczną urządzeń A++/A+. Wyposażone są w szereg nowoczesnych funkcji poprawiających komfort użytkowników w klimatyzowanym
pomieszczeniu, wśród których znajdują się między
innymi: I Feel – dodatkowy czujnik temperatury
w pilocie, Autorestart – przywrócenie ostatnich
preferowanych ustawień osobistych, Autodiagnostyka – kod błędu pozwalający na szybszą i tańszą naprawę, Inteligentny nawiew – tryb chłodnej
mgiełki lub ciepły nawiew od dołu oraz Tryb nocny.
System multi split FMA (fot. 2)
System FMA typu multi split jest wygodnym,
1

oszczędnym i wydajnym rozwiązaniem umożliwiającym podłączenie do jednej jednostki zewnętrznej od 2 do 4 jednostek wewnętrznych.
Dzięki temu możliwe jest ustawienie w każdym
pomieszczeniu dowolnej temperatury odpowiadającej osobistym preferencjom użytkowników.
Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów marki TCL
mają ulepszony DC Inverter z inteligentnym algorytmem AI, dzięki któremu urządzenia szybciej,
precyzyjniej i płynniej osiągają żądane temperatury. System Anti-Icing pozwala lepiej odprowadzać wilgoć dzięki wielu kanalikom o odpowiednim nachyleniu. Zwiększona odporność na
korozję, a także podwyższona szczelność, chroni jednostkę przed najpopularniejszymi awariami dotykającymi jednostki zewnętrzne: zalaniem,
owadami i kurzem.
2

Przejdź Klimatyzatory TCL

Klimatyzator przenośny LIN (fot. 3)
Klimatyzator przenośny może być zastosowany w pomieszczeniach, gdzie nie ma możliwości montażu jednostek typu split.
Urządzenie działa w trybie chłodzenia, grzania
oraz osuszania pomieszczenia, a dzięki unikalnej
3

konstrukcji potrafi samoodparować powstające skropliny. Klimatyzator w standardzie ma
moduł Wi-Fi, za pomocą którego można sterować urządzeniem z poziomu smartfona. Dodatkowo wyposażony jest w funkcję trybu nocnego
i 24-godzinny timer.
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Bezdotykowe przyciski do WC firmy Viega
Maksymalna higiena i wysokiej jakości design
Ostatnie wydarzenia przypomniały nam, jak ważne jest utrzymywanie wysokiego poziomu higieny i ograniczanie
kontaktu z potencjalnie niebezpiecznymi drobnoustrojami. Powierzchnie przycisków uruchamiających do WC niewątpliwie
należą w tym kontekście do miejsc podwyższonego ryzyka. Dlatego firma Viega ma w swojej ofercie bezdotykowe
modele, takie jak Visign for More 205 sensitive i Visign for Style 25 sensitive oraz Visign for Public 12. Spłukiwanie
uruchamiane jest tutaj po zbliżeniu dłoni do oznaczonego pola, co ogranicza kontakt z ewentualnymi zarazkami.
Wszystkie przyciski z serii Visign projektowane
są tak, żeby ich powierzchnia była jak najłatwiejsza do utrzymania w czystości. Najwyższy stopień higieny może zapewnić jednak tylko brak
bezpośredniego kontaktu z przedmiotem. Takim
rozwiązaniem są właśnie sterowane elektronicznie, bezdotykowe przyciski uruchamiające firmy
Viega. Można je łączyć ze wszystkimi spłuczkami
podtynkowymi nowego systemu Prevista.
Bezdotykowa elegancja
Przycisk Visign for More 205 sensitive to połączenie designu z maksymalną funkcjonalnością. Wystarczy zbliżyć dłoń do wybranego pola, aby automatycznie uruchomić spłukiwanie małe lub duże.

Charakterystyczne pola w formie pikselowej
chmurki stają się widoczne, kiedy podejdziemy
na odległość około 2,5 m. Produkt ten otrzymał
międzynarodową nagrodę iF Design Award 2020,
jedno z najważniejszych wyróżnień w dziedzinie
wzornictwa.
Visign for Style 25 sensitive to kolejny przycisk
uruchamiający firmy Viega, działający całkowicie
bezdotykowo. Sygnalizuje to już sam innowacyjny
design produktu – czysta biel i pola w formie chmurek pikselowych. Farba luminescencyjna, którą pokryty jest przycisk, ładuje się w ciągu dnia światłem naturalnym i sztucznym, a następnie świeci
nastrojowo, zapewniając orientację w ciemności.

Kształt i wykończenie tego modelu mogą budzić
skojarzenia z designem współczesnych smartfonów.
Przyciski Visign for More 205 sensitive i Visign for
Style 25 sensitive to doskonały przykład bezdotykowej elegancji. Zapewniają maksymalnie higieniczną obsługę i doskonale pasują do każdej
aranżacji łazienkowej.
Higieniczne rozwiązanie do łazienek publicznych
Produkty przeznaczone do toalet w obiektach
użyteczności publicznej, muszą być nie tylko łatwe do utrzymania w czystości, ale również wyjątkowo trwałe. Takie właśnie cechy wyróżniają serię
przycisków uruchamiających Visign for Public.
Produkty te wykonane są ze stali nierdzewnej
i odporne na akty wandalizmu, a solidne śruby mocujące zabezpieczają je przed kradzieżą.
Najbardziej higieniczne rozwiązanie dla publicznych
toalet proponowane przez firmę Viega, to model Visign for Public 12, wyposażony w czujnik podczerwieni. Spłukiwanie aktywowane jest automatycznie,
w krótkim odstępie czasu, po tym jak użytkownik opuści obszar objęty działaniem czujnika.

Visign for Public 12

Visign for Public 12

Visign for More 205 sensitive

Visign for Style 25 sensitive

Technologia ta jest warta uwagi, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy staramy się maksymalnie
ograniczać kontakt z powierzchniami, na których mogą znajdować się niebezpieczne zarazki. Bezdotykowy przycisk Visign for Public 12 dostępny jest w kolorach „stal nierdzewna” i „biały
drogowy”. Wysoka jakość wykonania i minimalistyczny design sprawiają, że doskonale pasuje do eleganckich łazienek w obiektach publicznych i komercyjnych.
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SPRAW, BY DOM BYŁ SMART Z NIBE
W 2020 roku ofertę marki NIBE wzbogaciły urządzenia najnowszej generacji,
idealnie wpisujące się w obecny trend digitalizacji. Nowa seria NIBE S
to nie tylko bezpieczne, oszczędne i komfortowe urządzenia, ale przede
wszystkim inteligentne i zaawansowane technologie pozwalające
na pełną integrację pompy ciepła z domem i jego mieszkańcami.
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Nowe oprogramowanie zastosowane w urządzeniach serii NIBE S to ponad 10 milionów wierszy
kodu, dzięki którym pompy ciepła NIBE oferują
jeszcze bardziej wydajne i zaawansowane technologicznie funkcje. Aby w pełni wykorzystać potencjał inteligentnej pompy ciepła NIBE, wystarczy stałe lub bezprzewodowe łącze internetowe
oraz aplikacja myUplink! Po podłączeniu do Internetu, pompa ciepła poinformuje użytkownika
o zakłóceniach w pracy pompy ciepła przez telefon, automatycznie dostosuje pracę do bieżących
warunków pogodowych, a także względem bieżącej ceny energii elektrycznej w systemach smart-grid, stabilizując sieć energetyczną. Co więcej,
dzięki dwóm wbudowanym antenom oraz łączności bezprzewodowej, pompa ciepła automatycznie sygnalizuje dostępność najnowszej wersji oprogramowania, dzięki czemu urządzenie ma
zawsze dostęp do najnowszych funkcji smart.
Pompy ciepła NIBE S wyposażone zostały także
w niezwykle intuicyjny i przyjazny dla użytkownika
wyświetlacz z kolorowym panelem dotykowym,
który umożliwia sterowanie pompą ciepła bezpośrednio na ekranie dotykowym. Nowy sterownik umożliwia m.in. zdalną diagnostykę pompy
ciepła, bezprzewodowe podłączanie akcesoriów
z możliwością komunikacji w chmurze obliczeniowej, bezprzewodowy odczyt wilgotności czy
stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu,
a dzięki pełnej synchronizacji systemu wszystkie procesy zarządzania i komunikacji przebiegają płynnie. Ulepszona konstrukcja pomp ciepła serii S ułatwia dostęp i usprawnia instalację,
a wbudowany licznik energii cieplnej umożliwia
bieżącą kontrolę wydajności urządzenia.

Przejdź Szczegółowe informacje
wraz z dokumentacją techniczną

INWERTEROWA GRUNTOWA POMPA CIEPŁA
NIBE S1255 PC
NIBE S1255 to najbardziej zaawansowana
technologicznie gruntowa pompa ciepła NIBE
z modulowaną mocą grzewczą do 6, 12 lub 16 kW.
Model o mocy 6 kW jest dostępny w wersji
z wbudowanym modułem chłodzenia pasywnego NIBE S1255 PC. Typoszereg NIBE S1255 wyposażony został w inwerterowo sterowaną sprężarkę i elektroniczne pompy obiegowe z płynną
regulacją prędkości. Dzięki automatycznemu dostosowywaniu parametrów pracy do aktualnego
zapotrzebowania na ciepło, pompa ciepła pracuje bez skoków poboru energii, co powoduje niższe rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę. Zastosowanie inwerterowych sprężarek pozwala również
na skrócenie czasu rozruchu systemu, bezpieczny dobór urządzenia, brak konieczności stosowania zbiornika buforowego, możliwość rozbudowy domu w późniejszym czasie oraz cichą pracę.
Poziom ciśnienia akustycznego pompy ciepła NIBE
S1255-6 PC, waha się w granicach 21-28 dB(A)
(wg EN 11203, przy B0/W35 w odl. 1 m), co oznacza,
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że pompa ciepła pracuje ciszej niż lodówka. Zastosowana technologia sprawiła, że urządzenie osiąga
najwyższą klasę energetyczną A+++ i bardzo wysoki
średnioroczny współczynnik sprawności SCOP=5,5!
Szwedzka Dotacja do pomp ciepła
dobiega końca!
To ostatni moment, aby skorzystać ze Szwedzkiej Dotacji do pomp ciepła NIBE do 10 000 zł!
O dotację można ubiegać się do 31 maja 2020.
W ramach promocji producent oferuje wsparcie
do 5000 zł do pomp ciepła, do 6000 zł do pompy
wraz z rekuperatorem NIBE ERS lub GV-HR, do
9000 zł do pompy ciepła z zestawem fotowoltaicznym NIBE PV oraz do 10 000 zł dla pompy ciepła z rekuperatorem i zestawem fotowoltaicznym NIBE PV. Aby skorzystać z promocji, należy
zarejestrować się na www.szwedzkadotacja.pl.
Szwedzką Dotację marki NIBE, można łączyć
z ulgą podatkową oraz dotacją w ramach programu NFOŚiGW Czyste Powietrze i Mój Prąd.
Regulamin oraz szczegółowe informacje na
www.szwedzkadotacja.pl oraz www.nibe.pl.
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Weź udział w szkoleniu bez wychodzenia z domu!
Szkolenia prowadzone przez Ekspertów NIBE to najlepszy sposób na poszerzenie wiedzy
z zakresu techniki grzewczej oraz zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Zapraszamy na nową serię szkoleń technicznych NIBE ONLINE. Szkolenia przeznaczone są
dla instalatorów, projektantów oraz wszystkich zainteresowanych doborem, montażem i projektowaniem instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła NIBE.
Zakres szkolenia obejmuje m.in. budowę i zasadę działania pomp ciepła, rodzaje dolnych źródeł, zasady i wytyczne ich doboru oraz wymiarowania, system sterowania pomp ciepła NIBE,
ofertę i budowę systemowych rozwiązań komfortu cieplnego NIBE (np. systemy fotowoltaiczne, rekuperatory), zasady doboru pomp ciepła NIBE za pomocą programu komputerowego
NIBE DIM oraz wiele innych informacji o wymiarze nie tylko teoretycznym, ale też praktycznym.
Przejdź Więcej informacji oraz
rejestracja na szkolenia online

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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VITOCAL 333-G – wysoka wydajność dzięki
nowoczesnej technologii inwerterowej
Kompaktowa centrala grzewcza z pompą ciepła solanka/woda
Kompaktowa centrala grzewcza
z pompą ciepła i technologią
inwerterową optymalnie
odpowiada potrzebom
grzewczym nowych budynków
jednorodzinnych.
Vitocal 333-G to nowa, kompaktowa pompa ciepła typu solanka/woda, ze zintegrowanym zbiornikiem wody użytkowej, wykonana w technologii inwerterowej. Zmienna wydajność sprężarki
niesie za sobą szereg korzyści.
Pierwsza korzyść to idealne dopasowanie mocy
grzewczej do aktualnego zapotrzebowania budynku, co zapewnia optymalne czasy pracy
i stabilną temperaturę utrzymywaną w pomieszczeniach.
Druga korzyść związana jest powierzchnią zabudowy. Modulowana moc pozwala, w większości
przypadków instalacji, na wyeliminowanie bufora wody grzewczej i zaoszczędzenie dodatkowego miejsca w kotłowni.
Trzecia to wyjątkowo cicha praca. Urządzenie
generuje podczas pracy na mocy minimalnej
zaledwie 30 dB(A), a to mniej niż poziom tła
w domu. Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie doświadczenia z pomp ciepła powietrze/woda
i wprowadzenie trybu nocnego.
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Pompa ciepła podczas zdefiniowanego okresu
czasu (zazwyczaj w nocy) ogrzewa wodę użytkową ze redukowaną mocą, przez co generuje zaledwie 34 dB(A) mocy akustycznej, aby nie
zakłócać ciszy nocnej i osiąga najwyższą możliwą efektywność pracy. Zintegrowany zbiornik
wody użytkowej o pojemności 220 litrów zapewnia 306 litrów wody o stałej temperaturze 40°C,
oraz najwyższą na rynku efektywność ogrzewania
wody η(wh) = 127% (klasa A+). W pakiecie z pompą ciepła dostarczana jest bramka internetowa
Vitoconnect 100 OPTO2 umożliwiająca sterowanie i nadzór nad pompą ciepła z dowolnego miejsca na ziemi przez aplikację ViCare.
Vitocal 333-G w skrócie
• Kompaktowa pompa ciepła solanka/woda
z technologią inwerterową
• Moce grzewcze: 1,7-8,6 kW i 2,4-11,4 kW (modulowana)
• Komfort ciepłej wody dzięki wysokiej temperaturze osiąganej bez użycia grzałek oraz wysokiej
wydajności poboru wody zasobnika c.w.u. o pojemności 220 litrów
• Niskie koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej dzięki najwyższej na rynku klasie efektywności A+
• Temperatura ciepłej wody użytkowej do 60°C
bez dogrzewania elektrycznego
• Niskie koszty ogrzewania pomieszczeń dzięki
wysokiej wartości sezonowej efektywności energetycznej SCOP do 5,43 (klimat zimny, zastosowanie niskotemperaturowe)
• Wysoka wartość współczynnika efektywności
COP do 4,8 (B0/W35), wg najnowszej aktualizacji normy EN 14511:2018
Przejdź Więcej o Vitocal 333-G

05/20

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

Pompy obiegowe Evosta – tworzone z pasji
Najwyższy stopień IP na rynku oraz 5-letnia gwarancja w standardzie
Nowy typoszereg bezdławnicowych pomp obiegowych Evosta wyróżnia się
innowacyjnością, a zastosowana technologia to efekt wieloletniego doświadczenia
marki DAB Pumps oraz połączenia współpracy i integracji działów Badań
i Rozwoju, Industrializacji i Zakupów. To urządzenia zaprojektowane
i wyprodukowane w procesie inteligentnej produkcji, którą można uznać za
nowość na rynku. Energooszczędna, elektroniczna bezdławnicowa pompa
obiegowa jest przeznaczona do wszystkich typów domowych instalacji
grzewczych, wentylacji i klimatyzacji i ma 5-letnią gwarancję w standardzie.
Inteligentna pompa z myślą
o komforcie użytkownika
Marka DAB Pumps może poszczycić się 43-letnim
doświadczeniem. To bogata historia pozwalająca na dalszy rozwój. Inteligentna Fabryka, Innowacyjne Rozwiązania, Fabryka 4.0, Projekty
4.0, Inteligentny Ekosystem – w fabrykach DAB
dąży się do pełnej optymalizacji, czego efektem
jest nowy typoszereg bezdławnicowych pomp
obiegowych Evosta. Ich niezwykle innowacyjny, pod względem zastosowanej technologii,
niezawodności oraz wydajności profil to wynik
know-how oraz inteligentnych rozwiązań w fabryce DAB 4.0.
Proces produkcji jest stabilny, ciągły i jednocześnie maksymalnie elastyczny. Wszystkie
etapy produkcji nowego typoszeregu Evosta
są zautomatyzowane i objęte inteligentnym
systemem kontroli POKA-YOKE, który eliminuje błędy produkcyjne i gwarantuje bezpieczeństwo pracy.
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Nowy typoszereg Evosta zastąpił poprzednie typoszeregi Evotron i Evosta, które odniosły spektakularny sukces, czego dowodem jest ponad 20
milionów sprzedanych egzemplarzy.
IPX5 - najwyższy stopień
wodoodporności na rynku
Infiltracja wilgoci do części mechanicznej, a co
najważniejsze do układów elektronicznych pomp,
nie jest już problemem. Stopień ochrony IPX5
oznacza, że urządzenie zostało poddane testom
strumienia wody z dyszy o średnicy 6,3 mm skierowanej bezpośrednio na pompę, w wyniku czego
woda nie przedostała się do urządzenia. Stopień
ochrony IPX5 gwarantuje odporność układów
elektronicznych na działanie wody. Dzięki temu
możliwość awarii została zredukowana do minimum, zapewniając tym samym bezproblemową
eksploatację.
5-letnia gwarancja w standardzie
Pompy obiegowe Evosta 2 i Evosta 3 mają 5-letnią gwarancję w standardzie. Jest to krok naprzód w zakresie wsparcia instalatorów i poprawy wydajności instalacji.
Pompy obiegowe Evosta 2
Charakteryzują się kompaktową budową. Korpus
silnika wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
zapewnia komfort i długą żywotność, również
w przypadku zastosowania w instalacjach chłodniczych. Elektronika oraz śruba odpowietrzająca umieszczona z przodu pompy umożliwiają
dostęp do wału w przypadku jego zablokowania. Nowy interfejs użytkownika z sekwencyjnym przyciskiem obsługi pozwala na szybkie
i łatwe wprowadzanie nastaw.
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Pompy obiegowe Evosta 3
Osiągnięcia technologiczne firmy DAB pozwoliły zmniejszyć wymiary pompy Evosta 3. Nowy
typoszereg wyposażono w uniwersalne złącze,
dzięki czemu stanowi idealnym zamiennikiem
dla starszych pomp, a także może być stosowany z wtyczkami zasilającymi pomp innych producentów, bez potrzeby modyfikacji połączeń
elektrycznych. Pompy mają jeden przycisk sekwencyjny umożliwiający szybki odczyt i łatwe
wprowadzenie nastaw w każdych warunkach.
Śruba odpowietrzająca pozwala na szybki i łatwy dostęp do wału w przypadku jego zablokowania. Zoptymalizowanie pomp pod kątem
wydajności i zmniejszenia zużycia energii okazało się priorytetem. Nowy typoszereg to wyższa sprawność energetyczna i niski współczynnik EEI≤0.19. Dodatkowo straty energii cieplnej
ogranicza zastosowana izolacja termiczna.

Sprawność energetyczna nowej pompy Evosta 2 jest wyższa i charakteryzuje się niższym
współczynnikiem EEI ≤ 0,18.
Dane techniczne Evosta 2:
• Zakres wydajności: od 0,4 do 3,6 m3/h przy wysokości podnoszenia do 6,9 m
• Przetłaczane medium: czyste, wolne od części
stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody
(maks. zawartość glikolu 30%)
• Zakres temperatury medium: od -10°C do 110°C
• Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
• Stopień ochrony silnika: IPX5
• Klasa izolacji: F
• Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej
• Zasilanie: jednofazowe 1x115-230 V~ 50/60 Hz

Dane techniczne Evosta 3:
• Zakres wydajności: od 0,4 do 4,2 m3/h przy wysokości podnoszenia do 8 m.
• Przetłaczane medium: czyste, wolne od części
stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neutralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody
(maks. zawartość glikolu 30%)
• Zakres temperatury medium: od -10°C do 110°C
• Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
• Stopień ochrony silnika: IPX5
• Klasa izolacji: F
• Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej
• Zasilanie: jednofazowe 1x115-230 V~ 50/60 Hz

Przejdź Więcej o typoszeregu
pomp obiegowych Evosta

Urbanizacja oznacza
większe zanieczyszczenie
TROX wzmacnia ofertę filtrów
Rosnąca urbanizacja
ma ogromny wpływ na
środowisko. Większy ruch,
więcej korków i większe
odległości niezmiennie
prowadzą do większego
zanieczyszczenia powietrza.
W aspekcie tym ważną rolę
w obróbce powietrza
wewnątrz pomieszczeń
odgrywają filtry,
a zapotrzebowanie
na nie jest coraz większe.
TROX z myślą więc o tym
segmencie produktów
rozszerzył niedawno
swoje portfolio filtrów
produkowanych w Niemczech
o produkty pochodzące
z fabryki w Czechach.
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Nawiewnik sufitowy ze skrzynką rozprężną i zintegrowanym elementem filtrującym

Technologia filtrów a rosnące
zanieczyszczenie powietrza

Certyfikacja klasy energetycznej
pomaga obniżyć koszty energii

Im wyższe zanieczyszczenie pyłem, tym bardziej
skuteczne muszą być filtry. Zarówno przemysł,
jak i ustawodawstwo pracują nad rozwiązaniami zapewniającymi możliwie najlepszą jakość powietrza wewnętrznego z uwzględnieniem czynników ekonomicznych.

Koszty energii stanowią główną część całkowitego kosztu filtrów. Do tego stopnia, że można zaoszczędzić 51%, gdy zastosowane zostaną energooszczędne filtry z włókna szklanego zamiast
filtrów kieszeniowych syntetycznych.
Chociaż same filtry faktycznie nie zużywają

TROX opracowuje, produkuje i testuje energooszczędne filtry i filtry o wysokiej wydajności na zaawansowanym sprzęcie produkcyjnym i testowym w Niemczech. Wszystkie
drobne filtry przeciwpyłowe TROX są certyfikowane przez Eurovent. Filtry charakteryzują się doskonałymi wartościami wydajności, niskim spadkiem ciśnienia i długą żywotnością. I nie można zapominać o najważniejszym: polepszają komfort naszego życia.

energii, stanowią przeszkodę w przepływie powietrza, a przeszkodę tę można pokonać jedynie dzięki większej mocy wentylatora. Aby obliczyć i ocenić zużycie energii spowodowane
przez przepływ powietrza przez filtr, a tym samym sprawdzić, czy dany produkt jest ekonomiczny w zastosowaniu, Eurovent we współpracy z wiodącymi producentami filtrów powietrza
opracował system klasyfikacji efektywności
energetycznej filtrów.
Kiedy kilka lat temu europejską normę dotyczącą
filtrów EN 779 zastąpiono międzynarodową normą ISO 16890, wprowadzono nową procedurę testowania skuteczności filtrów, która uwzględnia
dominującą frakcję cząstek w danym miejscu.
Testy są teraz oparte na różnych wielkościach
cząstek, a mianowicie ePM10, ePM2.5 i ePM1

Wysokowydajne filtry TROX. Wyprodukowane w Niemczech
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Obniżenie kosztów energii

(patrz tabela poniżej), a nowy schemat klasyfikacji efektywności energetycznej filtrów uwzględnia klasę filtrów.
Aby obliczyć efektywność energetyczną, filtr
jest narażony na nowy drobny pył ISO-A2. Gdy
filtr staje się coraz bardziej zanieczyszczony,
spadek ciśnienia wzrasta. Ten spadek ciśnienia jest mierzony.

Tabela pokazuje roczne zużycie energii (AEC)
w kWh w oparciu o standardowe warunki badania.
Filtry powietrza o najniższej klasie efektywności
energetycznej E zużywają ponad dwa razy więcej energii niż filtry najlepszej klasy A +.
Załóżmy, że cena za kWh wynosi 0,15 €. Dzięki

New Eurovent energy eff ciency classif cation according to ISO 16890.
AEC in kWh/a for ePM 1
A+

A

B

C

D

E

50 – 55%

800

900

1050

1400

2000

> 2000

60 – 65%

850

950

1100

1450

2050

> 2050

70 – 75%

950

1100

1250

1550

2150

> 2150

80 – 85%

1050

1250

1450

1800

2400

> 2400

>9 0 %

1200

1400

1550

1900

2500

> 2500

AEC in kWh/a for ePM 2.5
A+

A

B

C

D

E

50 – 55%

700

800

950

1300

1900

> 1900

60 – 65%

750

850

1000

1350

1950

> 1950

70 – 75%

800

900

1050

1400

2000

> 2000

80 – 85%

900

1000

1200

1500

2100

> 2100

1000

1100

1300

1600

2200

> 2200

>9 0 %

AEC in kWh/a for ePM 10
A+

A

B

C

D

E

50 – 55%

450

550

650

750

1100

> 1100

60 – 65%

500

600

700

850

1200

> 1200

70 – 75%

600

700

800

900

1300

> 1300

80 – 85%

700

800

900

1000

1400

> 1400

>9 0 %

800

900

1050

1400

1500

> 1500

Tabela 1 Nowa klasyfikacja efektywności energetycznej Eurovent zgodnie z ISO 16890

41

filtrowi kategorii ePM1> 50% (wcześniej F7), który zużywa do 800 kWh i ma klasę efektywności
energetycznej A +, można zaoszczędzić 120 EUR
rocznie. Filtr klasy D, który zużywa do 2000 kWh,
kosztuje 300 EUR rocznie. Różnica w kosztach
energii wynosi 180 EUR dla pojedynczego filtra przy objętościowym natężeniu przepływu
3400 m3/h, więc oszczędza się 60%.

Pobierz Pełen artykuł
w TROX Life Nr 18

TROX rozszerza działalność
w zakresie filtrów

Filtry kieszeniowe TROX NanoWave® klasy 1 i 2
znacznie zmniejszają zużycie energii

Kilka miesięcy temu TROX nabył wiodącego
czeskiego producenta filtrów powietrza KS
Klima-Service. Czeska spółka zależna funkcjonuje teraz pod nazwą TROX KS Filter.
Czeska firma produkująca filtry została założona w 1993 roku i ma zakład produkcyjny
w Prˇíbram pod Pragą. Główne działania firmy obejmują opracowywanie, produkcję i sprzedaż filtrów powietrza dla branży HVAC, a także specjalne wyposażenie filtracyjne do zastosowań w filtracji przemysłowej.
TROX po akwizycji firmy utrzymał jej pierwotny zarząd: Jan Berger (prezes) odpowiedzialny jest za sprzedaż, Petr Hrubý za technologię i Miloš Veselý za finanse. Do zarządu
dołączył nowy członek Thomas Klamp odpowiadający za działalność segmentu filtrów
TROX GmbH.
Celem Grupy TROX jest zwiększenie wiedzy
specjalistycznej w zakresie filtrów marki,
optymalizacja synergii produkcji oraz wzmocnienie i rozszerzenie czeskiej produkcji. Nabywając KS Klima-Service, TROX wzmocnił również swoją obecność w całej Europie
Wschodniej.
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HVAC Value Engineering – zapraszamy na kanał YouTube
Fachowa wiedza w zakresie instalacji HVAC
Głównym celem utworzenia kanału jest szeroko pojęta edukacja rynku
w zakresie instalacji grzewczych i chłodniczych. Treści udostępniane są
bezpłatnie tak, aby każdy zainteresowany miał możliwość skorzystania
z tej unikalnej formy edukacji, która powinna być częścią procesu
samodoskonalenia każdego inżyniera HVAC.
Twórcą kanału jest Grzegorz Onyszczuk, inżynier pasjonat z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży HVAC, który w 2015 roku dołączył do zespołu firmy Oventrop Polska.

Dlaczego Value Engineering?
Właśnie to hasło idealnie odzwierciedla treści prezentowane na kanale, gdzie inżynieria wartości ba-

zująca na wiedzy i doświadczeniu umożliwia m.in.
optymalizację rozwiązań technicznych. Właśnie
dlatego warto zainwestować we własny rozwój
i dołączyć do społeczności obserwującej materiały.

Tematyka publikowanych materiałów
Treści publikowane na kanale to najczęściej krótkie filmiki instruktażowe, mające na celu omó-

wienie problematyki konkretnego zagadnienia
wraz ze wskazaniem przyczyny, jak i prawidłowego rozwiązania. W ciągu pierwszego roku aktywności kanału umieszczono 45 filmów, które

05/20
spotkały się z dosyć sporym zainteresowaniem
środowiska branżowego, co motywuje autora
jeszcze bardziej do rozwoju.
Najpopularniejsze materiały dotyczą:
· zaworu regulacyjnego 3-drogowego [LINK],
· zaworów równoważących [LINK],
·	kalkulatora Projektanta [LINK].
Ponadto równoległe powstał serwis pod adresem www.value-engineering.pl, gdzie znajdują się
m.in. interesujące narzędzia usprawniające pracę
inżyniera HVAC – np. użyteczny Validator [LINK].
W ostatnim czasie opublikowano również serię
filmów z Centrum Szkoleniowego firmy Oventrop, w trakcie których omawiane są zagadnienia praktyczne z wykorzystaniem rozbudowanego modelu hydraulicznego:
· Jak prawidłowo ustawić przepływ na zaworze
przy pompie? [LINK],
· Jak działa zawór niezależny od ciśnienia? [LINK],
· Dlaczego zawór termostatyczny hałasuje? [LINK].
Nowością na kanale są organizowane cyklicznie
konkursy o charakterze edukacyjnym.
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Bądź na bieżąco
Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowo
dodanych materiałach, zasubskrybuj kanał i włącz
dzwoneczek. Zachęcamy również do obserwowania profilu na portalu LinkedIn (linki poniżej).

HVAC Value Engineering
na YouTube

HVAC Value Engineering
na LinkedIn
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Promocja na MONOBLOKI
STIEBEL ELTRON trwa!
Do końca sierpnia 2020 roku można skorzystać
z przygotowanej przez STIEBEL ELTRON promocji
na dwa pakiety nowoczesnych, powietrznych pomp
ciepła. Te kompleksowe, wysokiej energetycznej
klasy systemy w ekologiczny sposób zapewnią zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie budynków.
Objęte promocją zestawy pompy ciepła HPA-0
8 CS Plus oraz HPA-0 13 C Premium to kompleksowe klasy systemy dedykowane są nowym domom o powierzchni 100-220 m2 oraz domom nowym i modernizowanym, o powierzchni 220-400
m2. Dodatkowymi walorami pomp jest możliwość
podłączenia ich do instalacji fotowoltaicznej.
Pakiety promocyjne STIEBEL ELTRON spełniają
wymagania programu Czyste Powietrze, którego
celem jest likwidacja smogu. W jego ramach właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać
się o dofinansowanie w przypadku modernizacji i wymiany starych pieców i kotłów na ekologiczne ogrzewanie. Decydując się na pompę ciepła STIEBEL ELTRON zintegrowaną z instalacją

fotowoltaiczną, kwota dotacji może sięgnąć nawet 30 tys. zł. Dzieje się tak, ponieważ osoby,
które zdecydują się na wymianę przestarzałego źródła ciepła na pompę ciepła, mogą otrzymać do 25 tys. zł., a dodatkowe 5 tys. zł można
uzyskać na instalację fotowoltaiczną z programu Mój Prąd.
Szczegóły promocji
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Termografia dla instalatorów z sektora grzewczego
Praktyczny przewodnik TESTO
Termografia zawitała do sektora
grzewczego już kilka lat temu
i jest obecnie powszechnie
stosowana. Kamery termowizyjne
Testo są cennymi narzędziami
diagnostycznymi, które mogą
być wykorzystywane przez
specjalistów pracujących
w sektorze usług grzewczych.
W praktycznym przewodniku
„Termografia dla instalatorów
z sektora grzewczego”
przedstawiono kluczowe
zastosowania i pokazano, w jaki
sposób można wykorzystywać
kamery termowizyjne
w codziennej pracy, aby zaoszczędzić
czas, obniżyć koszty i stworzyć
zapotrzebowanie na nowe
dochodowe usługi, które pomogą
w rozwoju przedsiębiorstwa.
Kamera termowizyjna jest całkowicie nieinwazyjnym narzędziem diagnostycznym, dzięki czemu
idealnie nadaje się do lokalizowania uszkodzeń,
zatorów lub nieszczelności.
Zalety kamery termowizyjnej:
• kontrola termograficzna powoduje znacznie

mniej zakłóceń dla właściciela domu niż np. rozebranie całej podłogi
• wyciek zostaje wykryty szybko, lokalnie i nieinwazyjnie.
• koszty eliminacji nieszczelności i wymiany powierzchni są wyraźnie ograniczone.

Lokalizacja rur grzewczych
i wykrywanie nieszczelności
Instalatorzy i serwisanci z branży grzewczej są
często proszeni o zidentyfikowanie i naprawienie nieszczelnych rur z gorącą wodą.

Gdy te potencjalne wycieki znajdują się pod posadzką z płytek lub betonu, powoduje to niezwykle czasochłonne i pracochłonne zadanie zidentyfikowania miejsca wycieku, w tym rozkucie dużych
odcinków posadzki w celu wykrycia problemu.
Kamera termowizyjna może pomóc w niemal
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sowaniem termowizji w ogrzewnictwie, jak np.:
• lokalizacja rur grzewczych i wykrywanie nieszczelności
• śledzenie układu i testowanie funkcji ogrzewania podłogowego
• kontrola grzejników przed i po płukaniu
• kontrola podtynkowych przewodów kominowych
• zalety inwestycji
• właściwości techniczne kamer termowizyjnych
• kryteria wyboru kamery termowizyjnej
• kamery termowizyjne testo 865, testo 868, testo 871, testo 872 i testo 875i.

Praktyczny przewodnik „Termografia dla
instalatorów z sektora grzewczego” można
otrzymać za darmo po wypełnieniu formularza na stronie firmy TESTO (kliknij)

1

natychmiastowej identyfikacji obszarów problematycznych, bez stwarzania dodatkowego problemu wykonywania rozległych i niepotrzebnych
uszkodzeń mienia klienta.
Lokalizacja rur. Aby zlokalizować przeciek w rurach systemu grzewczego, pierwszym zadaniem
jest prześledzenie trasy przebiegu rur. Czas ten
można znacznie skrócić dzięki zastosowaniu kamery termowizyjnej Testo:
• obszar, który ma być zbadany, jest ograniczony do odpowiedniej sekcji,
• dzięki dobrej widoczności w obrazie termowi-

2

zyjnym, przebieg rur można łatwo i wygodnie śledzić (patrz ilustracja nr 1)
Lokalizowanie nieszczelności. Po ustaleniu
z pomocą kamery termowizyjnej przebiegu rur,
można skoncentrować wysiłki na zlokalizowaniu wycieku.
Obraz nr 2 przedstawia podgląd termowizyjny
przejścia między salonem a kuchnią. Właściciel
domu narzeka na sporadyczne wycieki wody pod
podłogą wyłożoną płytkami.
Obraz termowizyjny przedstawia efekt wzoru cieplnego z rur grzewczych, biegnących pod korytarzem.

W pewnym momencie wyraźnie wykazuje on plamę ciepła. To gorące miejsce wskazuje na ewentualny wyciek z instalacji centralnego ogrzewania.
Wycieki są zwykle rozpoznawalne po nieregularnym kształcie plamy ciepła.
Za pomocą obrazów termowizyjnych można wykryć prawdopodobne umiejscowienie problemu
w rurze grzewczej. Dalsze badania dowiodły, że
w tym miejscu doszło do przecieku.
Praktyczny przewodnik „Termografia dla instalatorów z sektora grzewczego” omawia szereg
praktycznych zagadnień związanych z zasto-
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Prysznic dyskretnie zintegrowany
Rozwiązania z oferty Geberit
Strefę prysznica w łazienkach charakteryzuje teraz maksymalna
higiena, wsparta umiejętnym połączeniem nowoczesnych technologii
i jakościowych materiałów. Sama kabina nie wystarczy
do prawidłowego funkcjonowania natrysku. Jednym z kluczowych
elementów jest w tym przypadku odpowiednie odprowadzanie
wody. Na jakie rozwiązania warto zatem zwrócić uwagę?
Współczesne łazienki wyróżniają się komfortem,
minimalizmem formy i subtelną elegancją. W uzyskaniu takiego wrażenia istotną rolę gra strefa natrysku – z nowoczesnym brodzikiem lub… jego
brakiem. Oba rozwiązania mają swoich zwolenników, ale niezależnie od wersji, warto wybierać
renomowane marki, bo za błędy eksploatacji
tańszych zamienników można później słono zapłacić. Pozorna oszczędność sprawi, że w rezultacie wydamy więcej, mając na głowie dodatkowy problem z wymianą odpływu po dwóch czy
trzech latach użytkowania.
Brodzik prawie niewidoczny
– Geberit Sestra
W nowoczesnej łazience olbrzymi nacisk kładzie
się na wszelkie udogodnienia, wpływające na
komfort użytkowników i zapewnienie najwyższego poziomu higieny. Płaski, prawie niewidoczny
brodzik prysznicowy Geberit Sestra nie wymaga
zrywania płytek podłogowych, a jego montaż jest
dużo prostszy, niż odpływu ukrytego w podłodze.
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Subtelne kontury na powierzchni brodzika sprawiają, że Sestra idealnie imituje naturalny kamień i zabezpiecza przed poślizgnięciem się pod
prysznicem. Odpowiada za to solidny, odporny
na uszkodzenia materiał, z jakiego go wykonano:
przyjemnie ciepła w dotyku mieszanka mineralnego proszku i syntetycznej żywicy.
Produkty serii Geberit Sestra dostępne są teraz
w kilku kolorach – białym, kamienno-szarym
i grafitowym oraz w rozmiarach zapewniających wszelkie możliwe opcje łączenia. Można
wybierać spośród 3 wersji kolorystycznych
i 9 wariantów rozmiarowych, w szerokości 80
lub 90 cm i o różnych długościach w przedziale od 90 do 160 cm.
Odpływ w podłodze
– Geberit CleanLine 80
– Kiedy naszej uwagi nie przykuwa brodzik, odbiór
wizualny wszystkich form w łazience jest dużo lepszy. Walory estetyczne, trwałość, dowolność w operowaniu kształtem takiej przestrzeni i atrakcyjne,
minimalistyczne wzornictwo Geberit to zaledwie

Można go całkowicie lub częściowo wpuścić
w posadzkę. Dyskretny, wydłużony korek spustowy idealnie wpasowuje się w kanał odpływowy,
co zapewnia większą wydajność.

początek tego, co zyskujemy decydując się na odpływ liniowy. Rezygnacja z konstrukcji dzielącej
powierzchnię łazienki na rzecz odpływu ukrytego
w podłodze powiększa optycznie przestrzeń, wpływa na zachowanie higieny, łatwość czyszczenia
i wygodę korzystania, związaną z możliwością bezstopniowego wchodzenia i wychodzenia. Na takie
rozwiązanie, poza prywatnymi inwestorami, decyduje się obecnie coraz więcej hoteli i obiektów
publicznych – mówi Robert Konieczny, właściciel
pracowni KWK Promes.
Podobnie, jak w klasycznych rozwiązaniach
z brodzikiem, odpływ podłogowy ma za zadanie
odprowadzić wodę spod prysznica do instalacji
odpływowej. W tym wypadku nie ma on jednak
formy klasycznego okrągłego sitka, ale podłużnej rynny zbiorczej, dyskretnie wpasowanej w wykończenie podłogi natrysku. Otwarta powierzchnia sprawia, że w zasięgu wzroku nie gromadzi
się brud, jest to więc rozwiązanie bardzo estetyczne i w dodatku odporne na gromadzące się
podczas kąpieli zanieczyszczenia.
Najnowszy model odpływu Geberit z rodziny
CleanLine – praktycznie niewidoczny, a bardzo
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skuteczny CleanLine80 – to wyjątkowa propozycja
dopracowana zarówno wzorniczo, jak i technologicznie. Pasująca do innych elementów wyposażenia łazienki paleta kolorystyczna w wersji
„szampan”, antracyt i w stali nierdzewnej,
ma specjalnie wykończoną, częściowo polerowaną, a częściowo szczotkowaną powierzchnię
odporną na odciski palców. Duże wrażenie robi
tu także estetyczny i precyzyjnie wyprofilowany
spadek odpływu.
Warto pamiętać, że tego rodzaju odpływ można zamontować nawet w najbardziej problematycznych miejscach, takich jak wnęka, czy róg
łazienki. Odpływ dostępny w standardowych
długościach 90 i 130 cm, można również przyciąć
do wymaganego rozmiaru. Montaż tego rodzaju rozwiązania powinien być dobrze przemyślany i odpowiednio wykonany. Wadliwa hydroizolacja, czy brak spadku, mogą całkowicie popsuć
komfort użytkowy. Instalacja odpływowa powinna być zatopiona bezpośrednio w podłodze, dlatego montaż warto powierzyć doświadczonym
fachowcom, którzy sprawią, że będzie działała
bezawaryjnie przez długie lata.
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Grzejnik Geneo® quadris

System złączek ze stali nierdzewnej Gebo g316

Geneo quadris zachęca ciekawą formą oraz stosunkiem jakości do ceny.
Za sprawą płaskich rur poprzecznych
i przemyślanych wolnych przestrzeni przeznaczonych do zawieszania
ręczników szybko staje się ważnym
elementem każdego pomieszczenia.
Duża swoboda przy projektowaniu
i wykonywaniu instalacji dzięki możliwości wyboru przyłączy środkowych lub bocznych. Grzejniki Geneo
quadris są dostępne również z dodatkowym zasilaniem elektrycznym
lub jako Geneo quadris-E, z wyłącznym zasilaniem elektrycznym.

Złączki gwintowane g316 to powtarzalna jakość oraz
niezmienne wymiary (długość, grubość ścianki, itp.).
Na korpusie każdej złączki jest klarowna identyfikacja producenta poprzez oznakowanie „g316” lub „g6”.
Wszystkie złączki (poza typami: 6003, 6270 i 6272) wykonane są ze stali nierdzewnej typu 1.4408. Łuki oraz
mufy wykonane są ze stali nierdzewnej typu 1.4404
(AISI 316L). Dwuzłączki płaskie wyposażono w uszczelkę
PTFE. Wszystkie złączki są oznaczone poziomem
ciśnienia 150 lbs ~ 10,5 bar. Charakteryzują się wysoką odpornością na substancje żrące (kwasy) i antykorozyjną. Maks. temperatura robocza (przy braku dalszych naprężeń mechanicznych): 220°C. Gwinty połączeniowe zgodne z normą DIN EN 10226-1 (ISO 7/1).
Media: woda, woda przeznaczona do picia (Atest Higieniczny nr BK/W/0409/01/2019
wydany przez PZH), substancje chemiczne, media w przemyśle spożywczym.

KERMI

GEBO

COMAP Aquatis do filtracji wody pitnej
Technologia filtracji Aquatis pomaga usunąć z wody pitnej niechciane cząsteczki, nie zmieniając przy tym jej składu mineralnego, czyli zachowując jej naturalne zalety.
Trzy filtry Aquatis w sposób naturalny zatrzymają: osady i cząstki zawieszone, pestycydy i herbicydy, zły smak i zły zapach od chlorowania, bakterie i wirusy.
Wyposażone w sygnalizator dźwiękowy i trzy wskaźniki świetlne rozwiązanie COMAP do poprawy jakości wody zapewnia natychmiastową informację o poprawnym funkcjonowaniu filtrów.
LEDowy wskaźnik zużycia zapala się za każdym razem, gdy odkręcimy kran lub na żądanie.
Sygnalizator dźwiękowy informuje o nadchodzącej konieczności wymiany filtru.
Dzięki automatycznemu systemowi kontroli nie występuje ryzyko narażenia użytkownika na
infekcje bakteryjne, co mogłoby mieć miejsce w przypadku niewymienienia filtrów we właściwym czasie. Wymiana zużytego wkładu filtrującego to czynność zajmująca nie więcej niż minutę!
Aby zapobiec zbyt szybkiemu zużywaniu się wkładów filtracyjnych, dostępny jest Aquatis współpracujący z kranem z dwoma wejściami, który umożliwia korzystanie z filtrowanej wody tylko
wtedy, gdy jest potrzebna. Do zmywania naczyń wystarczy woda niefiltrowana.
COMAP
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Grzejnik Zehnder Deseo Verso

RE.GUARD – instalacja wodociągowa pod kontrolą

Nowy grzejnik Zehnder Deseo Verso harmonijnie wtapia się w różne style architektoniczne łazienek. Powierzchnia grzewcza na podczerwień dostępna jest w błyszczącej, szklanej czerni lub bieli, jak również w postaci
lustra. Dzięki tylnym, łatwo wysuwanym uchwytom ręczniki są nie tylko
przyjemnie ogrzane, ale pozostają niewidoczne, co zapewnia w łazience
idealny porządek.
Gładka, szklana powierzchnia o grubości 8 mm nadaje grzejnikowi purystyczny, nowoczesny wygląd, a przy tym ułatwia czyszczenie. Ta elegancka powierzchnia dzięki najnowocześniejszej technice podczerwieni w krótkim czasie zapewnia przyjemnie promieniujące ciepło.
Mniejszy wariant (wysokość 1,5 m) ma jeden, wysuwany uchwyt na ręczniki, natomiast większy (wysokość 1,75 m) – dwa. Komfortowa funkcja
Push-to-open i Push-to-close, jak również wyprofilowany do przodu uchwyt
umożliwiają wygodne
wieszanie ręczników.
Jeszcze podczas instalacji można wybrać
kierunek, w jakim wyciągane będą uchwyty –
w lewo czy w prawo.
Wygodną obsługę tego
grzejnika w wersji 100%
elektrycznej zapewnia
intuicyjny panel dotykowy oraz dodatkowy sterownik. Zehnder
Deseo Verso został wyróżniony pieczęcią jakości Design Plus powered by ISH. Produkty
otrzymują to międzynarodowe wyróżnienie
za przyszłościowe, innowacyjne wzornictwo
i energooszczędną technologię.

Inteligentny zawór odcinający RE.GUARD instaluje się tak szybko jak wodomierz, a dzięki
kompaktowej budowie doskonale nadaje się on do modernizacji obiektów.
Zawór wykrywa pęknięcia rur i drobne wycieki w instalacji wodociągowej i monitoruje
pomieszczenia za pomocą czujników zalania. Dodatkowo mierzy zużycie wody i umożliwia ręczne odcięcie i przywrócenie dopływu wody. Zawór montuje się bezpośrednio za
wodomierzem, jeszcze przed filtrem wody. Czujnik zalania RE.GUARD jest niezawodnie
połączony z zaworem odcinającym poprzez protokół bezprzewodowy Z-Wave i wykrywa
wyciek wody w krytycznych punktach. Czujnik zalania można zainstalować w dowolnym
miejscu w domu i wyposażyć w przedłużacz do trudno dostępnych miejsc.
Brama RE.HUB łączy urządzenia RE.GUARD z Internetem, można ją łatwo podłączyć do routera. W przypadku nieprawidłowości RE.GUARD odcina dopływ wody i informuje klienta poprzez aplikację. Aplikacja RE.GUARD umożliwia sterowanie instalacją wodociągową z każdego miejsca i przesyłanie powiadomień o nieprawidłowościach bezpośrednio na smartfona.

ZEHNDER

REHAU

Aluminiowe drabiny przegubowe STABILO KRAUSE
Drabiny aluminiowe przegubowe to rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających klientów. Po złożeniu zajmują niewiele miejsca i mieszczą się w bagażniku
samochodu osobowego. Drabiny przegubowe można ustawić w konfiguracjach: drabina przystawna, drabina wolnostojąca oraz podest roboczy. Drabiny teleskopowej można
także używać jako drabiny z adaptacją na schody. Drabiny przegubowe Krause spełniają
normy PN-EN 131. Drabina przegubowa Krause 4x4 to niesamowicie uniwersalna drabina. System obsługi jedną ręką zapewnia komfort na wysokim poziomie podczas montażu, demontażu i składania. Drabina Krause przegubowa została wyposażona w mocne,
stalowe przeguby. Pozwalają one na szybkie i płynne ustawienie. Wzmacniane szczeble
wyprofilowano w sposób ułatwiający wchodzenie i schodzenie. Drabina przegubowa
Krause to bezpieczny i elastyczny pomocnik
podczas różnorodnych prac na wysokości.
Na końcówkach drabiny umieszczono dwa
szerokie stabilizatory, które są zakończone
antypoślizgowymi, gumowymi stopkami.
KRAUSE
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Nowa pompa ciepła Panasonic
Pompa ciepła Panasonic do podgrzewania wody jest świetnym rozwiązaniem dla każdego domu. Dostępne w wariantach 200 lub 270 litrów, pompy zapewniają wysoką wydajność na poziomie A+ i zmniejszony o 75% pobór energii w porównaniu z tradycyjnymi elektrycznymi urządzeniami do ogrzewania wody.
Nowa pompa zapewnia aż trzy możliwości montażu: bez obudowy (powietrze otaczające), z obudową (2 kanały – wlot/wylot) i częściowo w obudowie (1 kanał – wylot powietrza). Tym samym urządzenie można dostosować do indywidualnych potrzeb, jak zastosowanie na małych powierzchniach,
przy niskich sufitach i w narożnikach. Modele oferują także cztery tryby robocze – automatyczny,
manualny, Boost (szybki podgrzew) i tryb wakacyjny. Ponadto pompa jest przyjazna dla środowiska, ponieważ nie zawiera CFC.
Wersja 270C1F (270-litrowa) zapewnia jeszcze wyższą wydajność, dzięki dodatkowej wężownicy
oraz dwóm dodatkowym trybom pracy: wspomagające źródło ciepła i praca z panelami słonecznymi. Najwyższą jakość gwarantuje także wewnętrzna emaliowana powłoka zbiornika oraz związki dielektryczne w orurowaniu, zapobiegające korozji.
Urządzenie jest wyposażone w cyfrowy panel sterowania z opcją kontroli poboru prądu, umożliwiający
łatwą i intuicyjną obsługę. Ma także zawór bezpieczeństwa na wypadek awarii lub wzrostu ciśnienia.
PANASONIC

Spis reklamodawców

De Dietrich str. 7, Nibe-Biawar str. 6,
Robert Bosch str. 1, Thermia str. 11, Viega str. 9.
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