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Systemy grzewcze 
przyszłości.

Ekologia w Twoim domu
System: powietrzna pompa ciepła i fotowoltaika

Powietrzna pompa ciepła Logatherm WLW196i AR  
może współpracować z fotowoltaiką 

 ■  Do zasilania pompy ciepła wykorzystywana jest darmowa energia elektryczna  
produkowana przez panele fotowoltaiczne.

 ■  Nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej może być zamieniony przez pompę  
ciepła w energię cieplną wykorzystywaną w systemie grzewczym lub ciepłej wodzie.

 ■  Automatyka sterująca pompy jest przystosowana do współpracy z instalacją  
fotowoltaiczną.

 ■  System grzewczy składający się z pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie  
bezemisyjne i przyjazne środowisku a dodatkowo jego zakup może być finansowany  
z programu „Czyste Powietrze” w przypadku modernizacji istniejących budynków.

Infolinia: 801 777 801
www.buderus.pl
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Dobre opinie o Hewalex  
w rankingu firm fotowoltaicznycH
 
Firma Hewalex w 30-letniej działalności w bran-
ży Odnawialnych Źródeł Energii, zdobyła bogate 
doświadczenie jako producent i dystrybutor in-
stalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp 
ciepła. Pierwsze panele fotowoltaiczne zostały 
zaprezentowane już w 2010 roku podczas targów 
MCE w Mediolanie. A obecnie oferta obejmuje 
kompletne rozwiązania, włącznie z realizacją in-
westycji także od strony pomocy w kompletacji 
dokumentacji i uzyskania kredytu eRaty.
w ostatnim rankingu firm fotowoltaicznych  
z maja br., ponownie w TOP 6 firm w kraju zna-
lazła się firma Hewalex. Portal ENERAD dokonu-
je porównań cen energii, a także jakości produk-
tów z zakresu fotowoltaiki i poziomu świadczenia 

usług przez producentów i dostawców tej branży.  
w rankingu zwrócono uwagę na to, że „Hewalex 
to rodzima firma fotowoltaiczna, która jako jed-
na z niewielu zajmuje się zarówno montażem, 
jak i wytwarzaniem podzespołów fotoenerge-
tycznych. Oprócz paneli słonecznych z usługą 
montażu, w ofercie Hewalex znajdziesz również 
inne ekologiczne rozwiązania – m.in. kolektory 
słoneczne czy pompy ciepła”.
w szczególności zwrócono uwagę na takie opinie  
o firmie, jak bogata oferta i wysokiej jakości pro-
dukty, a także wyjątkowe na rynku narzędzie, ja-
kim jest Kreator oferty PV. A jeśli chodzi o wady? 
Czas realizacji inwestycji może być dłuższy niż u 
niektórych dostawców, co wynika z rzetelnego jej 
przygotowania. Trzeba pamiętać, że jest to inwe-
stycja o bardzo długiej perspektywie użytkowania.
Kreator oferty PV

konkurs Danfoss  
Dla projektantów 

Zaprojektuj zwycięstwo w 3 krokach:
1. Przygotuj projekt instalacji c.o. z wykorzysta-
niem conajmniej 80 zaworów dynamicznych RA-
-DV i/lub RLV-KDV
2. wypełnij Formularz Zgłoszeniowy i czekaj na 
jego akceptację.
3. Osiągnij najlepszy wynik.
Konkurs trwa do 30 listopada 2020, a data na 
zgłoszonym projekcie musi zawierać się w prze-

dziale od 1 stycznia do 30 listopada 2020.
Każdy uczestnik rywalizuje w dwóch kategoriach:
- największej liczby przesłanych projektów
- największej liczby zaworów dynamicznych uży-
tych w projektach
Nagrody główne przyznane zostaną 5 najlep-
szym uczestnikom w każdej kategorii. Gdy jeden 
uczestnik zajmie premiowane nagrodą miejsce 
w obu kategoriach, wówczas otrzyma 1 nagro-
dę o wyższej wartości. Dla każdego uczestnika 
nagroda gwarantowana – karta podarunkowa  
Decathlon o wartości 100 zł.

NIBE-BIAWAR – WEź udzIAł  
w szkoleniu bez wycHoDzenia z Domu

Firma NIBE-BIAwAR zaprasza na nową serię szko-
leń technicznych NIBE ONLINE. Szkolenia pro-
wadzone przez ekspertów NIBE to dobry spo-
sób na poszerzenie wiedzy z zakresu techniki 
grzewczej oraz zagadnień związanych z odna-
wialnymi źródłami energii. Szkolenia przezna-
czone są dla instalatorów, projektantów oraz 
wszystkich zainteresowanych doborem, mon-
tażem i projektowaniem instalacji z wykorzy-
staniem pomp ciepła NIBE.

Zakres szkoleń obejmuje m.in. budowę i zasadę 
działania pomp ciepła, rodzaje dolnych źródeł, 
zasady i wytyczne ich doboru oraz wymiarowa-
nia, system sterowania pompami ciepła NIBE, 
ofertę i budowę systemowych rozwiązań kom-
fortu cieplnego NIBE (np. systemy fotowoltaiczne, 
rekuperatory), zasady doboru pomp ciepła NIBE 
za pomocą programu komputerowego NIBE DIM 
oraz wiele innych informacji o wymiarze nie tyl-
ko teoretycznym, ale też praktycznym.
Najbliższy termin szkoleń technicznych z po-
wietrznych pomp ciepła: 23.06.2020 r.
Więcej

http://www.instalreporter.pl
https://www.hewalex.pl/fotowoltaika/kalkulator/
https://www.nibe.pl/wiedza/szkolenia-dla-wykonawcow-i-projektantow/


306/20 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

17 czERWcA – ŚWIAtoWy dzIEń WAlkI 
z PustyNNIENIEm I suszą

Powracająca susza, kurczące się zasoby wod-
ne i zmiana klimatu to zjawiska, których skut-
ki zaczyna odczuwać już nie tylko gospodarka  
i rolnicy. Dlatego z okazji Światowego Dnia walki  
z Pustynnieniem i Suszą marka Geberit pragnie 
uświadomić społeczeństwu, że problem wyma-
ga podjęcia natychmiastowych i odpowiedzial-
nych decyzji, zanim będzie za późno.
woda to żywioł szczególnie bliski marce Geberit.  
Producent systemów sanitarnych wie o niej 
wszystko. wie też, że losy zasobów wodnych 
planety spoczywają w naszych rękach, a odpo-
wiedzialność lidera biznesu jest szczególnie duża. 
Dlatego też w trakcie projektowania każdy pro-
dukt Geberit jest zoptymalizowany pod kątem 
dbałości o środowisko, wydajności i trwałości. 
My również powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, 
że odpowiedzialność za susze ponosimy wszyscy 
i to my najdotkliwiej odczujemy jej skutki. wzrost 
cen żywności, awarie systemów energetycznych, 

zmniejszenie zasobów wody pitnej czy prawdopo-
dobieństwo katastrofalnych pożarów – do takich 
właśnie konsekwencji dla środowiska, gospodar-
ki oraz naszego zdrowia może prowadzić susza.
Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu  
i Suszy ma uświadomić społeczeństwu, że wspólny 
wysiłek może w znacznym stopniu zapobiec temu 
zjawisku. A zacząć możemy od… łazienek, ponie-
waż to stąd spływa do rzek większość produko-
wanych w domach ścieków. Mniej zużytej wody to 
mniej ścieków i czystsza woda w lokalnych rzekach.
Marka Geberit zdaje sobie sprawę, że polskie rzeki 
to naturalne dziedzictwo, które jest zagrożone. Su-
sze, które w ostatnich latach coraz częściej poja-
wiają się w naszym kraju, wynikają w dużej mierze 
ze złej gospodarki wodnej. Ingerencje w naturalny 
kształt rzek niszczą ich ekosystemy, które są jed-
nym z elementów zapewniających dostęp do dobrej 
jakości wody, także w przypadku braku opadów. 
- W latach 2010-2015 wydaliśmy w Polsce prawie 900 
mln zł na regulację małych rzek, płacąc tym samym 
ok. 6 mln zł za każdy kilometr odebrania tym rze-
kom zdolności do pełnienia funkcji ekosystemowych.  

Polityka melioracyjna małych rzek w tym kształ-
cie kontynuowana jest do dzisiaj. Na podsta-
wie wstępnej waloryzacji rzek przeprowadzonej  
w 2015 roku, oszacowano, że jedynie ok. 20% pol-
skich rzek pozostawiono w stanie zbliżonym do na-
turalnego – mówi Marek Elas z wwF Polska. Tym-
czasem w Europie Zachodniej wydaje się ok. 850 
tysięcy euro na renaturyzację każdego kilometra rzeki. 
Naturalnie meandrujące rzeki i towarzyszące im 
mokradła gromadzą wodę, dzięki czemu łago-
dzą skutki suszy. Dlatego potrzebne są inicjaty-
wy, mające na celu ochronę naturalnego kształtu 
i funkcji rzek, takie jak program Strażnicy Rzek 
WWF, stworzony i zainicjowany przez Fundację 
wwF Polska, do którego przystąpiła firma Gebe-
rit. Jego celem jest ochrona najcenniejszych od-
cinków małych i średnich rzek w Polsce.
Do programu Strażnicy Rzek wwF może przyłączyć 
się każdy – wszystkie informacje na ten temat znaj-
dują się na stronie strażnicy.wwf.pl. Strażnicy moni-
torują rzeki, organizują akcje sprzątania śmieci, pro-
wadzą interwencje i działania edukacyjne.
więcej informacji: kliknij

dodAtkoWy mIEsIąc szWEdzkIEj 
dotAcjI do PomP cIEPłA NIBE!
 
w związku z ogromnym zainteresowaniem 
Szwedzką Dotacją i dużą liczbą osób zareje-
strowanych w akcji, które spóźniły się z zamówie-
niem w obniżonej cenie lub czekają na decyzję 
o przyznaniu dotacji w ramach Czystego Powie-
trza, firma NIBE-BIAwAR wydłużyła termin reje-
stracji w promocji do 30.06.2020 r. wraz z moż-
liwością odbioru urządzeń do 15.07.2020 r. Pula 
urządzeń objętych promocją została zwiększona  
o 100 szt. gruntowych pomp ciepła NIBE  
i 100 szt. powietrznych pomp ciepła NIBE typu 

monoblok: F2040 i F2120.
w ramach promocji producent oferuje wsparcie 
do 5000 zł do pomp ciepła, do 6000 zł do pom-
py wraz z rekuperatorem NIBE ERS lub GV-HR, 
do 9000 zł do pompy ciepła z zestawem fotowol-
taicznym NIBE PV oraz do 10 000 zł dla pompy 
ciepła z rekuperatorem i zestawem fotowoltaicz-
nym NIBE PV. Aby skorzystać z promocji, należy 
zarejestrować się na www.szwedzkadotacja.pl. 
Szwedzką dotację można łączyć z ulgą podatko-
wą i dofinansowaniem w ramach programu Czy-
ste Powietrze i Mój Prąd. 
Regulamin oraz szczegółowe informacje na  
www.szwedzkadotacja.pl oraz www.nibe.pl.

http://www.instalreporter.pl
https://straznicy.wwf.pl/
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przyspieszenie cyfryzacji firm

Digitalizacja to trend, który od dłuższego czasu 
wytycza kierunek, w którym podąża świat. Ale 
dopiero niedawno, kiedy tak wiele państw wpro-
wadziło lockdown, widać było wyraźnie, że cy-
fryzacja nie jest tylko pozytywnym wyróżnikiem  
i promocją firmy, ale cechą, która umożliwia prze-
trwanie i dalszą obecność na rynku. 
Zgodnie z kwietniowym badaniem McKinsey-
&Company analizującym rynek B2B, aż 97% firm 
zmieniło strategię wejścia na rynek podczas CO-
VID-19, wybierając zdalny kontakt z klientem. 
Ponad 60% ankietowanych uważa, że jest co 
najmniej tak samo skuteczny, jak kontakt bezpo-
średni. Ponadto znaczny odsetek firm biorących 
udział w badaniu zakłada, że prawdopodobnie 
utrzyma wprowadzone zmiany w modelu bizne-
sowym minimum 12 miesięcy po uspokojeniu się 
sytuacji związanej z COVID-19.
wyniki badania pokazały również, że nie wszyst-
kie firmy były dostatecznie przygotowane na tak 
nagłą zmianę, a obecna sytuacja zweryfikowa-
ła, czy na pewno jesteśmy tak bardzo zdigitali-
zowani, jak o sobie myślimy.
Jedną z firm, które bez problemu odnalazły się 
w nowej sytuacji był Danfoss Poland. Z dnia na 
dzień zdecydowana większość pracowników 
biurowych zamieniła firmowe biurka na pra-
cę z domu i kontynuowała to z powodzeniem, 
bez strat na efektywności realizowania projek-
tów, przez kolejne 2 miesiące. Od czego zale-
żał sukces? – Przede wszystkim zawdzięczamy 
to kulturze pracy w naszej organizacji. Manage-
rowie ufają swoim pracownikom, a praca zdal-
na nie opiera się na ciągłej kontroli. Dodatkowo 
pracownicy już wcześniej wielokrotnie korzystali  
z możliwości pracy z domu, dlatego nie czu-
li się w tej sytuacji zagubieni i z powodzeniem 
wykonywali swoje zadania – wyjaśnia Karolina  

Barcewicz, dyrektor Komunikacji i Public Affairs 
w Danfoss Poland. 
Nie mniej ważne są również aspekty prawne  
i oczywiście – możliwości techniczne. Pracowni-
cy Danfoss mają w swoich umowach aneksy re-
gulujące zasady pracy zdalnej. 
Danfoss już od kilku lat inwestuje w cyfrową 
transformację firmy. Podstawą tego działania 
jest przeprowadzenie digitalizacji całego łańcu-
cha wartości, od produkcji i logistyki po kontakt 
z klientem poprzez odpowiednie dostosowanie 
systemu planowania zasobów przedsiębior-
stwa (ang. Enterprise Resource Planning, ERP). 
Dotychczas Danfoss pracował na 19 systemach 
SAP i zdarzało się, że powodowało to pewne pro-
blemy. Danfoss uruchomił więc projekt OneERP, 
skracając czas niezbędny na wdrożenie jedne-
go, logicznego systemu SAP z 7-8 lat o ponad 
połowę – do zaledwie 3 lat. Dzięki wdrożonemu 
i uruchomionemu na początku czerwca tego 
roku nowemu spójnemu systemowi One ERP 
klienci mogą liczyć na jeszcze bardziej płynną 
obsługę poprzez skrócenie czasu przetwarza-
nia zamówień, szybką odpowiedź na zapyta-
nia dotyczące istniejących zamówień, szybsze 
przetwarzanie zwrotów i reklamacji oraz skró-
cenie procesów logistycznych.
One ERP to „parasol” scalający działanie syste-
mu z obszaru: produkcji, IT, logistyki, finansów  
i kontrolingu, dystrybucji sprzedaży, zarządza-
nia materiałami i usługami, planowania sprze-
daży, zapasów i operacji, zarządzania jakością 
oraz zarządzania transportem.
Częścią całościowego planu firmy, mającego na 
celu ujednolicenie wszystkich zdalnych syste-
mów, jest zintegrowanie biznesu elektronicznego 
w jedną, nowoczesną platformę Product Store.  
w związku z tym dotychczasowe narzędzia:  
Danfoss web Ordering (DeCom), konfigurator pro-
duktów VLT oraz sklep VLT Shop zostaną prze-

kształcone w jedną, zintegrowaną platformę 
zgodną z koncepcją OneDanfoss. 
– Polska posiada większościowy udział sprzedaży 
za pośrednictwem kanałów e-commerce. Wierzy-
my, że osiągając kolejny kamień milowy w procesie 
digitalizacji polskiej organizacji, jesteśmy w stanie 
zagwarantować naszym klientom jeszcze lepsze 
cyfrowe doświadczenie, jednocześnie zwiększa-
jąc efektywność działań – mówi Adam Jędrzej-
czak, prezes zarządu Danfoss Poland.
Nowy Product Store to nie tylko bogata oferta 
produktów z opisami, dokumentacją technicz-
ną i dostępem do części zamiennych. Zalogowa-
ny użytkownik zyskuje dodatkowo pełny dostęp 
do narzędzi konfiguracyjnych, historii zamówień,  
a także możliwości śledzenia postępu ich realizacji.
Postępująca dygitalizacja to nie tylko systemy za-
rządzania firmą i sklepy internetowe, ale również 
zdalne spotkania i telekonferencje, wspomniana 
już możliwość pracy z domu, a także nauki on-li-
ne. Firma Danfoss nie przestała oferować wspar-
cia i dzielić się swoją wiedzą, zapraszając na se-
rię webinarów. Do tej pory odbyło się ponad  
20 szkoleń on-line i wciąż dodawane są kolejne. 
Nagrania z wszystkich webinarów są dostępne 
na stronie www.danfoss.pl.

rynek fotowoltaiki w polsce 2020
 
Instytut Energetyki Odnawialnej publikuje 
już ósmą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki  
w Polsce 2020”. Raport, sporządzony na podsta-
wie najbardziej aktualnych, dostępnych danych, 
prezentuje nie tylko podsumowanie roku 2019  
i pierwszych miesięcy 2020, ale również przed-
stawia aktualny komentarz dotyczący sytuacji fo-
towoltaiki w Polsce. Dodatkowo dokument po-
wstał we współpracy z firmami z branży, które 
wzięły udział w badaniu rynku PV. w tym roku 
IEO wykonał również analizę potencjału polskie-
go przemysłu fotowoltaicznego i przedstawił tren-
dy technologiczne.
Pobierz raport

http://www.instalreporter.pl
https://ieo.pl/pl/raporty
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program 
partnerski  
Dab club 

właśnie wystartował part-
nerski program DAB Club, 
skierowany do instalatorów. 
Korzyści z przystąpienia do 
programu: 
• za rejestrację otrzymujesz 
premię punktową, którą wy-
korzystasz, kiedy zechcesz;
• w katalogu nagród DAB 
Club czekają atrakcyjne pro-
dukty, które wykorzystasz  
w swojej pracy lub w wolnym 
czasie, albo podarujesz swo-
im bliskim;
• w DAB Club poznasz lepiej 
producenta, dzięki udostęp-
nianym na portalu materiałom technicznym;
• będziesz na bieżąco wiedział o akcjach specjal-
nych, premiach punktowych i innych, ciekawych 
wydarzeniach.

Zarejestruj się, wprowadź zakupione pompy DAB 
i odbieraj nagrody! 

Kliknij 

akaDemia linDab zaprasza  
na webinaria

Akademia Lindab w ramach nowej formuły szko-
leń zaprasza do udziału w praktycznych webi-
nariach prowadzonych przez ekspertów Lindab. 
webinaria podzielone będą na dwa bloki me-
rytoryczne: wentylacyjno-klimatyzacyjny i da-
chowo-elewacyjny.

w ramach szkoleń odbędzie się łącznie 7 tema-
tycznych webinariów.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a uczestnicy 
szkoleń otrzymają imienne certyfikaty, potwier-
dzające udział w szkoleniu.
Szczegółowy zakres tematyczny webinariów oraz 
formularze rejestracji na poszczególne szkole-
nia znajdują się na stronie Akademii Lindab:  
Kliknij 

AutomAtyczNE RozWINIęcIA INstAlAcjI 
WodocIągoWych W PAkIEcIE instalsystem 5

w Internecie dostępna jest darmowa aktualizacja pakietu InstalSystem 5 
oznaczona numerem 18.0, która zawiera wiele istotnych nowości. Jedną 
z ciekawszych są automatycznie generowane rozwinięcia instalacji wodo-
ciągowych dla pakietów posiadających moduł wodociągowy. 
Tę i inne istotne nowości można obejrzeć można w filmie (kliknij).
Szczegółowa lista zmian dostępna jest również na platformie HelpSystem (kliknij).

http://www.instalreporter.pl
https://www.dabclub.com.pl
http://www.szkolenia-lindab.pl/webinaria
https://youtu.be/X_AovtPKKxs
https://pl.help.instalsoft.com/Informacje_o_publikacjach_InstalSystem_5
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kessel – rozbuDowa Dla jeszcze 
sPRAWNIEjszEj oBsługI

KESSEL, jako lider odwodnień, nie tylko regular-
nie rozszerza i udoskonala asortyment oferowa-
nych produktów, ale stawia również na sprawne 
i wygodne dla klienta dostawy. w tym celu, po 
8-miesięcznej inwestycji, rozszerzono halę ma-
gazynu wysyłkowego i zoptymalizowano, pod 
kątem najnowszych rozwiązań, linię pakowania.
w przypadku firmy KESSEL wraz z dostawami 
produktów obszar całego kraju obejmuje rów-
nież fachowe doradztwo techniczno-produkto-
we, pomoc w doborze urządzeń, profesjonalny 
serwis i całoroczny pakiet szkoleń.

Rozszerzenie istniejącej hali magazynu wysył-
kowego o 800 dodatkowych miejsc paletowych 
uzupełnia nie tylko zdolności magazynowe, ale 
umożliwia również zespołowi logistycznemu 
znacznie łatwiejszą realizację wysyłki. Dzięki 
inwestycji w parze z szybkością idzie większa 
elastyczność. Szczególnie że zakład w Bisku-
picach zakończył właśnie proces optymaliza-
cji linii pakowania i poszerzenia magazynu wy-
robów gotowych. 
wszystko to dla jeszcze lepszej dostępności dla 
klientów wpustów łazienkowych i obiektowych, 
odpływów liniowych i ściennych, zaworów prze-
ciwzalewowych oraz separatorów i przepompow-
ni firmy KESSEL.

nowy program moja woDa –  
100 mIlIoNóW złotych NA 20 tysIęcy 
przyDomowycH retencji

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, za-
trzymujące wody opadowe lub roztopowe, bę-
dzie można otrzymać z nowego programu Moja 
woda To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej, które zainwestują 100 mln zł  
w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Nabór 
wniosków rozpocznie się w lipcu.
Program Moja woda pozwoli sfinansować aż  
20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacuje 
się, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzy-
manie 1 mln m3 rocznie w miejscu opadu wody, 
a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że 
milion m3 bardzo cennej wody odciąży kanaliza-
cję i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku desz-
czów nawalnych.
Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie 
mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym 

nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną po-
niesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej prze-
każe pieniądze do szesnastu wojewódzkich fun-
duszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
które są bliżej beneficjentów. To one będą przyj-
mowały od początku lipca 2020 r. wnioski wła-
ścicieli domów jednorodzinnych na przydomo-
we mikroinstalacje wodne.
wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uru-
chomienie instalacji pozwalających na zagospo-
darowanie wód opadowych i roztopowych na te-
renie nieruchomości objętej przedsięwzięciem,  
w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane 
na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, 
kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających 
odprowadzających poza teren nieruchomości, 
na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzy-
mane pieniądze będzie można przeznaczyć na 
przewody odprowadzające wody opadowe (ze-
brane z rynien, wpustów do zbiornika nadziem-
nego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji  

rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny 
lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsą-
czającą oraz elementy do nawadniania lub in-
nego wykorzystania zatrzymanej wody.
Program Moja woda realizowany będzie w latach 
2020-2024, przy czym podpisywanie umów o do-
tacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wy-
datkowanie środków do końca 2024 r.
Równolegle Ministerstwo Klimatu oraz Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej pracują nad trzema innymi działaniami 
dotyczącymi retencji na wsi i w miastach. Pro-
gramy będą skierowane do samorządów. Mowa 
o kolejnych 210 milionach zł, które będzie moż-
na przeznaczyć na inwestycje z zakresu zatrzy-
mywania i retencjonowania wody.
Resort klimatu i podlegający mu NFOŚiGw przy-
pominają, że do 17 sierpnia br. można składać 
wnioski o finansowanie „wodnych” projektów  
w ramach środków norweskich, gdzie zarezerwowa-
no pieniądze m.in. na realizację inwestycji w zakre-
sie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach.  

Budżet działania wynosi 100 milionów zł.
Kolejne 60 milionów zł z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zosta-
ło przeznaczone dla samorządów miejskich na 
zmniejszenie problemu suszy i zminimalizowa-
nie ryzyka podtopień podczas opadów nawal-
nych. 29 maja 2020 r. Narodowy Fundusz ogłosił 
nabór wniosków dla gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich. Dostępne będą dotacje do 85% kosz-
tów kwalifikowanych.
Dodatkowo, 50 milionów zł ze środków krajowych 
– w ramach zmodyfikowanego programu priory-
tetowego NFOŚiGw „Adaptacja do zmian klima-
tu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowi-
ska” – zarezerwowano dla jednostek samorządu 
terytorialnego na realizację zdań z zakresu reten-
cjonowania wody na terenach wiejskich. w tym 
przypadku dostępne będą dotacje do 70% kosz-
tów kwalifikowanych. Narodowy Fundusz będzie 
wkrótce informował o tym naborze wniosków.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna informacja: kliknij 

http://www.instalreporter.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1595,nowy-program-moja-woda-100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji.html
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Włącz WłAsNy PRąd  
na mamyklimat.pl – kampania  
na rzecz rozwoju fotowoltaiki

1 czerwca 2020 r. ruszyła ogólnopolska kampa-
nia zachęcająca Polaków do wytwarzania taniej 
energii elektrycznej na własne potrzeby przez in-
stalację paneli fotowoltaicznych na dachach do-
mów jednorodzinnych. Jej ambasadorką została 
aktorka, Małgorzata Kożuchowska. To wspólna 
akcja Ministerstwa Klimatu, Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wod-
nej oraz PKO Banku Polskiego.
Celem kampanii jest budowanie świadomości 
możliwości płynących z wykorzystania energii 
odnawialnej w polskich domach jednorodzin-
nych oraz rozwijanie naszego rynku mikroinsta-
lacji fotowoltaicznych.
Aktualna moc wszystkich polskich instalacji PV to 
już ponad 1,83 Gw, z czego prosumenci generują 
aż 1,2 Gw. według danych Urzędu Regulacji Ener-
getyki, na koniec 2014 r. mieliśmy 20 Mw mocy 
fotowoltaicznych, co oznacza, że w ok. 5,5 roku  
ta moc wzrosła aż o 9 tysięcy proc. Nasz kraj 
jest obecnie na 5. miejscu w Unii Europejskiej 
pod względem przyrostu nowych mocy z paneli  

słonecznych zainstalowanych w systemie. Pol-
ska realizuje obecnie redukcję ponad półtora 
miliona ton CO2 rocznie dzięki instalacjom foto-
woltaicznym.
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków, 
w trosce o środowisko, Ministerstwo Klimatu  
i NFOŚiGw od 30 sierpnia ubiegłego roku realizu-
ją rządowy program Mój Prąd. To aż miliard zło-
tych na zwiększenie produkcji energii elektrycz-
nej z prosumenckich instalacji fotowoltaicznych o 
mocy 2-10 kw. Do programu zgłosiło się już ponad 
73 tys. Polaków. Dotychczasowe efekty Mojego 
Prądu (wspomniane 73 tys. wniosków), to 408 Mw  
zainstalowanej mocy. Porównując to do najwięk-
szej polskiej farmy fotowoltaicznej na terenie 
gminy Czernikowo koło Torunia – moc 3,77 Mw 
– można policzyć, że Mój Prąd już na tym etapie 
dofinansuje ok. 108 takich elektrowni.
Rządowy program Mój Prąd nieustannie się 
rozwija. Zgodnie z zapowiedziami NFOŚiGw  
31 marca przeszedł na wnioski online. Ponadto,  
od 22 maja wprowadzono kolejne ułatwienie – 
to możliwość składnia elektronicznych wniosków 
na gov.pl przez pełnomocnika.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna informacja: kliknij 

minister kurtyka: 
PRzEzNAczylIŚmy już PoNAd 
5,2 mld zł NA PoPRAWę jAkoŚcI 
powietrza w polsce

– Dotychczas w ramach programu Czyste Powie-
trze złożono już ponad 142 tys. wniosków i podjęto 
niemal 111 tys. uchwał o udzieleniu finansowania 
na kwotę blisko 2,2 mld zł. Ponadto znamy już sza-
cunkowe wyniki za ostatni rok podatkowy – dzięki 
uldze termomodernizacyjnej Polacy zaoszczędzi-
li ponad 3 mld zł – poinformował minister klima-
tu Michał Kurtyka.
Z początkiem 2019 r. rząd wdrożył podatkową 
ulgę termomodernizacyjną, z której mogą sko-
rzystać właściciele domów jednorodzinnych, 
decydujący się na termomodernizację budyn-
ku. Odliczać w podatku dochodowym od osób 
fizycznych można do 53 tys. zł wydatków zwią-
zanych z termomodernizacją budynku, w tym 
tych poniesionych na zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznej.
– Ulga, która pojawiła się pierwszy raz w systemie 
prawnym, ma na celu wsparcie przedsięwzięć ter-
momodernizacyjnych w jednorodzinnych budyn-
kach mieszkalnych. W tym roku cieszyła się ona 
dużą popularnością. To oznacza, że wielu Pola-
ków ruszyło z remontami i proekologicznymi in-
westycjami, które pomogą walczyć ze smogiem– 
zaznaczył minister Kurtyka.
Jak poinformował, łącznie polskie rodziny otrzy-
mały do tej pory ponad 5,2 mld zł na działania 
związane z poprawą jakości powietrza.
– To istotna pomoc ze środków publicznych, która 
została przekazana do budżetów gospodarstw do-
mowych. To również realizacja postulatów Preze-
sa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który 
w swoim exposé zwracał uwagę, że czyste powie-
trze, to dobro publiczne, które nie zna podziałów 
politycznych. Naszym priorytetem jest, by wszyscy  

mieszkańcy Polski oddychali powietrzem dobrej 
jakości – podkreślił Michał Kurtyka, szef resor-
tu klimatu.
Jak dodał, dotychczas z ulgi termomodernizacyj-
nej nie można korzystać w przypadku budynku 
będącego w budowie, dlatego Ministerstwo Kli-
matu rozważa przygotowanie instrumentu finan-
sowego dla osób budujących domy mieszkalne 
wyposażone w pompę ciepła, fotowoltaikę lub 
inne zeroemisyjne źródła ogrzewania i produk-
cji energii.
Celem programu Czyste Powietrze – z budżetem 
103 mld zł na lata 2018-2029 – jest poprawa ja-
kości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i po-
prawę efektywności energetycznej jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna informacja: kliknij 

http://www.instalreporter.pl
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1594,wlacz-wlasny-prad-na-mamyklimat-pl-kampania-na-rzecz-rozwoju-fotowoltaiki.html
https://viteco.pl/konkursy/
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1602,minister-kurtyka-przeznaczylismy-juz-ponad-5-2-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce.html


za każdy 
PrimoTherm

50 zł
100 zł

za każdy 
PrimoBox

Jak wziąć udział w PROMOCJI?

Regulamin promocji oraz rejestracja kodów na stronie: 

Promocja obowiązuje
od 15.06.2020 
do 15.11.2020
kody można zgłaszać 
do 15.12.2020

2.
Zdrap naklejkę i odkryj  
kod promocyjny

4.
Po 14 dniach otrzymasz 
prośbę o wystawienie 
faktury

1.
Dokonaj zakupu 
PrimoBox  
lub PrimoTherm

3.
Wpisz kod  
promocyjny na  
www.promocja.afriso.pl

5.
Pieniądze 
otrzymasz na konto 
do 14 dni

www.promocja.afriso.pl 

http://www.promocja.afriso.pl
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Dlaczego proces projektowy jest tak ważny?  
To właśnie na tym etapie powstają: kalkulacja za-
potrzebowania na ciepło, obliczenie średnic oraz 
prędkości przepływów w rurach, obliczenia opo-
rów instalacji oraz wielkość i rodzaj naczynia sta-
bilizacji ciśnienia. Nieodpowiedni dobór wielkości 
średnicy rurociągów (zbyt małe średnice) będzie 
miał znaczący wpływ na hałas, wzrost oporów in-
stalacji, wzrost poboru mocy pompy obiegowej, 
wycieranie się instalacji, nieefektywne separowa-
nie osadów w filtrach i gazów w odpowietrznikach. 
Tym samym system grzewczy należy projekto-
wać w taki sposób, aby wyeliminować możliwość 
przenikania do ich wnętrza pęcherzyków gazów. 
Na tym etapie projektant uwzględnia dodatko-
wo takie aspekty, jak: jakość wody, wielkość i ro-
dzaj systemów stabilizacji ciśnienia, jak również 
rodzaj zastosowanych materiałów w instalacji.

Co RozumIEmy pRzEz doBóR SyStEmu 
StaBIlIzaCjI CIśNIENIa?

Dla odpowiedniej pracy instalacji i zabezpieczenia 
przed korozją konieczne jest zapewnienie stabil-
nego nadciśnienia w instalacji. Im więcej wahań 
ciśnienia w instalacji, tym większa ilość wolne-
go powietrza będzie wyodrębniała się z wody. 
Poprawny dobór naczynia wzbiorczego pozwo-
li na kompensację zmian objętości wody w sys-
temie, która związana jest z jej podgrzewaniem 
(zmniejszenie gęstości) i chłodzeniem (zwiększe-
nie gęstości).
Zbyt małe naczynie nie będzie w stanie przejąć 
przyrastającej objętości wody wraz z jej nagrze-
waniem. Ponieważ woda jest nieściśliwa, w za-
mkniętej instalacji będzie rosło ciśnienie. Może to 
doprowadzić do niepoprawnej pracy kotła oraz 
rozszczelnienia się instalacji. Przede wszystkim 
spowoduje to zadziałanie zaworu bezpieczeń-
stwa i spadek ciśnienia w systemie. 

Powietrze w układach grzewczych i chłodniczych 
możemy tym samym uznać za akcelerator korozji.  
Sprawdźmy więc, jak można temu zaradzić i przy-
gotować odpowiednio naszą instalację.
Prawdopodobieństwo wystąpienia szkód w in-
stalacjach wodnych spowodowanych korozją 
jest małe, jeśli:
•  proces projektowania i rozruchu instalacji prze-
biega prawidłowo;
•  instalacja jest technicznie chroniona przed ko-
rozją (system zamknięty) oraz zastosowane zo-
stały systemy stabilizacji ciśnienia;
•  zachowano odpowiednie parametry wody 
grzewczej;
•  wykonywane są regularne procesy remontowe 

i konserwacyjne, jak również zastosowano sys-
temy do separacji gazów oraz zanieczyszczeń.
wszystkie powyższe punkty należy uwzględnić jako 
całość i żaden z nich nie powinien zostać pominięty.

BEz pRojEktu aNI RuSz

Projektant ma wiedzę, doświadczenie oraz lata 
praktyki w zawodzie, których nie zastąpimy. Je-
żeli chcemy jednak zredukować koszty związane 
z przygotowaniem dokumentacji technicznej, to 
absolutnym minimum jest przygotowanie kom-
pletnej koncepcji z fachową firmą wykonawczą, 
która również posiada doświadczenie i wiedzę 
w zakresie instalacji sanitarnych. 

Dobre przygotowanie to podstawa sukcesu, zarówno w sprawach 
sportowych, zawodowych, życiowych, jak również instalacyjnych. większość 
z nas zna hasło „nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania”. 
Przenosząc to na systemy centralnego ogrzewania, w których czynnikiem 
grzewczym jest ciepła woda, powinniśmy się dobrze przygotować  
i rozplanować nie tylko, jaki kocioł/pompę ciepła wybrać, ale również jakie 
elementy w instalacji zastosować, aby prędzej niż później nie zaskoczyły nas 
efekty powstających stale procesów korozji. Jednym z głównych czynników 
sprzyjających korozji w instalacjach wodnych są pęcherzyki powietrza. 

kilka kroków do poprawy 
efektywności pracy 
instalacji grzewczej

Bartosz t ywonek

Efekt korozji w instalacji grzewczej po 2 latach pracy. 
Zanieczyszczenia z filtrów mechanicznych

co rozumiemy poD terminem 
„odPoWIEdNIA jAkoŚć”  
woDy grzewczej?
- niską przewodność elektrolityczną – małą zawartość 
soli w wodzie. woda przeznaczona do picia, jak woda 
naturalna, woda wodociągowa, woda powierzchnio-
wa charakteryzują się przewodnością na poziomie 
100-1000 µS/cm,
- w miarę wysoką twardość ogólną - w zakresie 8,2-
10,0 dH (niemieckie stopnie twardości), co w przeli-
czeniu wynosić będzie od 1,45-1,78 mmol/l,
- niską zwartość tlenu,
- brak osadów.
w przypadku, gdy woda odbiega od zalecanych warto-
ści konieczne jest jej uzdatnienie poprzez montaż sta-
cji uzdatniania wody, bądź zastosowanie inhibitorów.

http://www.instalreporter.pl
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aluminiowych z grzejnikami stalowymi) będzie 
niewielkie. Należy przy tym jednak zwrócić uwa-
gę na referencyjne wartości twardości ogólne 
dla danego materiału. Im bardziej jednorodna 
instalacja, tym łatwiej będzie nam ją zabezpie-
czyć. Nie mniej jednak nie unikniemy zastosowa-
nia różnych materiałów, więc znacznie korzyst-
niejsze dla instalacji będzie zapewnienie w niej 
warunków niesprzyjających rozwojowi korozji.
Przedstawiony obok przykład, pokazuje szkody 
związane z korozją erozyjną na powierzchni ele-
mentów mosiężnych (CuZn40Pb2) takich, jak:  
armatura zwrotna, odcinająca, regulacyjna.
Do takiej sytuacji dochodzi często w systemach 
ciepłej wody użytkowej lub innych instalacjach, 
w których następuje stałe przenikanie tlenu oraz 
zwiększona prędkość przepływu czynnika > 2 m/s.

StaRaNNE WykoNaNIE I odpoWIEdNI 
RozRuCh 

Świadomy instalator, bazując na pozyskanej wie-
dzy i doświadczeniu, będzie doskonale wiedział, że 
nie opłaci mu się robić instalacji „byle jak, aby ta-
niej i szybko”. Każdy przyjazd na poprawki po za-
kończeniu inwestycji, to strata czasu i pieniędzy, 
które mógłby zarabiać na kolejnej instalacji. Dla-
tego też staranny rozruch sytemu leży w interesie 
obu stron. Instalację przed uruchomieniem, nale-
ży poddać próbie ciśnieniowej oraz odpowiednio 
przepłukać z drobin pomontażowych. Częstą przy-
czyną usterek pomp obiegowych (mokrobieżnych) 
jest przedostanie się do hydrauliki i łożyskowania 
past uszczelniających, opiłków metali i tworzyw 
powstałych po fazowaniu rur. Instalację po prze-
płukaniu należy starannie odpowietrzyć.
Proces ten powinien odbywać się przy mak-
symalnej temperaturze roboczej, najczęściej  
z wykorzystaniem tzw. funkcji kominiarza w ko-
tłach. w wysokiej temperaturze wodę jest łatwiej  

Czy możEmy mIESzać RóżNE matERIały?  
I jak WpłyNIE to Na pRaCę INStalaCjI?

Sam jestem świeżo po modernizacji instalacji 
grzewczej w kamienicy, w której mieszkam. Za-
stosowanie tzw. montażu mieszanego, gdzie 
występuje mnogość materiałów nie będzie pro-
blematyczne, jeżeli instalacja zostanie technicz-
nie zabezpieczona przed korozją. w instalacjach 
wodnych, charakteryzujących się niską zawar-
tością soli oraz powietrza, prawdopodobień-
stwo pojawienia się korozji bimetalicznej (jaka 
może zachodzić przy kombinacji np. grzejników  

Woda o niskiej zawartości soli Woda z zawartością soli 
przewodność elektrolityczna < 100 100-1500 
Wygląd Bez osadzających się substancji Bez osadzających się substancji 
Wartość ph 8,2-10,0* 8,2-10,0* 
zawartość tlenu < 0,1 mg/l < 0,02 mg/l 

* w przypadku zastosowania materiałów z aluminium lub jego stopów wartość pH powinna mieścić się w zakresie 6,5-8,5
Źródło: wytyczne PORT PC na podstawie VDI2035 Część 2

Przyrost objętości wody

dobór wielkości naczynia powinien uwzględniać 
takie aspekty, jak :
- wysokość statyczna: wysokość instalacji mierzo-
na od miejsca wpięcia urządzenia wzbiorczego do 
najwyższego punktu instalacji w metrach słupa 
wody (1 m h2o = 0,1 bar);
- pojemność wodna instalacji: suma pojemności 
wodnej źródła ciepła, grzejników, rur itp. po ich 
całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu;
- wzrost objętości wody (w %): wzrost objętości wody 
w punktach procentowych przy wzroście tempera-
tury wody np. z 10°C do 80°C wynosić będzie 2,89%;
- objętość wzbiorcza: ilość wody którą należy zma-
gazynować – przejąć – przez naczynie. Wartość tę 
uzyskujemy, znając pojemność instalacji i mnożąc 
ją przez % wzrostu objętości wody.

Korozja erozyjna na elementach mosiężnych

http://www.instalreporter.pl


odparować, a w tym przypadku znacznie efektyw-
niej jest usunąć pęcherzyki gazów w całej instalacji. 
Dla efektywnego odpowietrzenia instalacji zaleca 
się stosowanie dwustrefowego procesu separacji:
- centralnego tj. w najcieplejszych elementach in-
stalacji (na zasilaniu, za kotłem/wymiennikiem), 
gdzie powinno stosować się separatory gazów,
- lokalnego w formie odpowietrzników automa-
tycznych zlokalizowanych na pionach w najwyż-
szych punktach instalacji.
Brak odpowiedniego odpowietrzenia, prowadzi 
do powstawania poduszek powietrznych w in-
stalacji. Powstanie takiej poduszki jest równo-
znaczne z pojawieniem się korka w instalacji, 
co związane jest z niską przewodnością cieplną 
gazów w porównaniu do wody. Ponadto będzie  

wiązało się to z powstaniem lokalnych przegrze-
wów oraz hałasu przepływowego.
Na etapie rozruchu należy zadbać o zastosowa-
nie odpowiedniej wielkości systemu stabiliza-
cji ciśnienia oraz ustawienia ciśnienia powyżej 
wartości dopuszczalnej. Zarówno na etapie roz-
ruchu, jak i dalszej eksploatacji niezwykle waż-
ne jest, aby unikać opróżniania instalacji grzew-
czej. Szacuje się iż w całym cyklu życia instalacji 
ilość wymienionej/uzupełnionej wody nie po-
winna przekroczyć 3-krotności objętości syste-
mu. Co więcej, jeżeli ilość wody uzupełniającej  
w ciągu roku przekracza 10% pojemności sys-
temu, należy to rozumieć za warunek konieczny 
przeprowadzenia wnikliwej inwentaryzacji instala-
cji celem zidentyfikowania usterek/nieszczelności.

w pełni zablokowany filtr siatkowy w instalacji domkowej
Zmiana średnicy rurociągu. 
Brak przepływu w instalacji

W instalacjach dobrze zaprojektowanych, a także wykonanych, uruchomionych oraz 
konserwowanych zgodnie z przepisami i wytycznymi branżowymi, nie występują pro-
blemy spowodowane pojawianiem się pęcherzyków powietrza, poduszkami gazowy-
mi oraz blokadami przepływów. przystępując więc do modernizacji, bądź wykona-
nia nowej instalacji niezbędnym jest odpowiednie przygotowanie się do inwestycji.  
dobrze działająca instalacja to efekt ekonomiczny zarówno dla użytkownika (niskie 
koszty napraw i wysoka efektywność pracy), jak również wykonawcy (polecenie fa-
chowych usług oraz umowy na coroczną konserwację systemu).
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NIEZAWODNOŚĆ+
 

W KAŻDYCH WARUNKACH
UNIWERSALNA POMPA  
O NAJWYŻSZEJ SPRAWNOŚCI  

Wilo-Yonos MAXO
+  Szeroki zakres zastosowań do pracy 

z medium od -20° do + 110. 
+  Wytrzymałości na temperaturę  

otoczenia od -20° do + 40°C. 
+  Niezwykle prosta regulacja z poziomu 

zielonego pokrętła.

POMPA PREMIUM  
O NAJWYŻSZEJ SPRAWNOŚCI SYSTEMOWEJ  

Wilo-Stratos MAXO
+  Pełna kontrola parametrów pracy oraz 

regulacja jakościowa z poziomu pompy. 
+  Nowe funkcje adaptacji przepływów 

w układach jedno- i wielopompowych.
+  Dwukierunkowa  

komunikacja z pompą  
przez aplikację  
Wilo-Smart Connect.

www.wilo.pl

http://www.instalreporter.pl
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w budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2030 
roku”. Obszernie opisano w nim uwarunkowa-
nia i szanse związane z rozwojem rynku pomp 
ciepła, m.in. w odniesieniu do rozwoju polskiej 
branży grzewczej i branż pokrewnych, krajowe-
go rynku elektroenergetycznego czy aktualnej 
polityki unijnej, wykazując, że technologia ta, 
korzystając z odpowiedniego wsparcia, nie tyl-
ko pozwoli zrealizować najkorzystniejszy sce-
nariusz z Krajowego Planu Działań na rzecz OZE  
z 2010 r., ale zapewni również Polsce wykonanie 
skoku technologicznego w zakresie zaopatrze-
nia budynków ciepło.
Przyjrzyjmy się zatem danym z polskiego rynku 
pomp ciepła.

zmIaNy pREFERENCjI NaByWCóW  
‒ StRuktuRa SpRzEdaży

Za szczególnie optymistyczne należy uznać to, 
że jako jeden z niewielu rynków europejskich  
w ostatnich dziewięciu latach, każdego roku od-
notowywaliśmy w Polsce stabilne wzrosty sprze-
daży pomp ciepła.
Jeszcze w 2010 r. gruntowe pompy ciepła typu 
solanka-woda miały blisko 45% udziału w ogól-
nej sprzedaży pomp ciepła w Polsce. Ich sprzedaż 
systematycznie rosła, jednak znaczący wzrost za-
interesowania innymi typami pomp ciepła spo-
wodował, że w 2019 r. ich udział w całym rynku 
sięgał tylko 17%. Niekwestionowanym liderem 
rynku pomp ciepła są obecnie pompy ciepła 

PORT PC prowadzi od 2011 r. regularne badania 
rynku pomp ciepła w Polsce, publikując na ten te-
mat coroczne raporty i prognozy. Pokazują one, 
że na przestrzeni ostatnich 10 lat rynek ten har-
monijnie wzrastał, choć widoczne były zmiany 
preferencji nabywców w zakresie poszczególnych 
technologii. Rekordowa sprzedaż pomp ciepła 
w 2019 r. oraz bardzo optymistyczne prognozy 
sprzedaży na kolejne lata, które harmonizują 
ze światowymi trendami związanymi z polityką 
Green Deal, skłoniły PORT PC do przygotowania  
w tym roku mocno rozszerzonej wersji raportu. 
w rezultacie raport z rynku pomp ciepła w Pol-
sce w 2019 r. stał się częścią większego opraco-
wania – „Scenariusze elektryfikacji ogrzewania 

rynek pomp ciepła w polsce w 2019  
i prognozy do 2030 roku

Raport rynkowy PORT PC 2020

W 2019 r. sprzedano w polsce blisko pięciokrotnie 
więcej pomp ciepła niż w 2010 r., natomiast w sto-
sunku do 2018 r. rynek pomp ciepła do c.o. wzrósł 
o około 64%, a cały rynek pomp ciepła – o ok. 37%. 
tylko w roku 2019 sprzedano łącznie ok. 42,8 tys. 
pomp ciepła razem z systemami VRF i ok. 37,2 tys. 
bez uwzględnienia systemów VRF. 
W efekcie łączna liczba pomp ciepła pracują-
cych w polskich domach na potrzeby c.o. lub 
c.o. i c.w.u. pod koniec 2019 r. sięgnęła 128 tys. 
dodatkowo w samych tylko instalacjach c.w.u. 
pracowało ok. 82 tys. pomp ciepła. łączna zain-
stalowana moc grzewcza pomp ciepła wynosiła 
około 2 GW. Wyprodukowały one ok. 237 ktoe/rok  
(9,92 pj/rok) energii z ozE. Na 2020 r. poRt pC 
szacuje, że ilość energii z ozE wyprodukowanej 
przez pompy ciepła wyniesie od 251 ktoe/rok  
(10,51 pj/rok – wariant realistyczny) do 272 ktoe/rok  
(11,52 pj/rok – wariant optymistyczny). 
Stanowić to będzie od 2,4% do 2,6% łącznej ilo-
ści energii wytworzonej z ozE wymaganej przez 
kpd na 2020 r.

•	Rok	2019	był	 już	dziewiątym	z	 rzędu	 rokiem,	 
w którym odnotowano w polsce znaczący wzrost 
sprzedaży pomp ciepła. Wzrosty te można uznać 
za rekordowe. 
•	W	porównaniu	z	2018	r.	rynek	pomp	ciepła	do	cen-
tralnego ogrzewania wzrósł w 2019 r. o około 64%, 
natomiast cały rynek pomp ciepła ‒ o około 37%. 
przekłada się to na 42,8 tys. sprzedanych pomp cie-
pła (razem z systemami VRF) w samym tylko 2019 r.
•	Liderem	wzrostów	i	rynku	są	pompy	ciepła	typu	
powietrze-woda do ogrzewania (i chłodzenia) po-
mieszczeń. Ich sprzedaż zwiększyła się w 2019 r. 
aż o 91% i sięgnęła około 20,3 tys. szt. 
•	Potwierdził	się	znaczący	wpływ	programu	Czyste	
powietrze na rozwój rynku pomp ciepła w polsce. 
Blisko 18 tys. wniosków o dofinansowanie źródła 
ciepła w budynkach, zarówno nowo wznoszonych, 
jak i istniejących, dotyczyło pomp ciepła (stan na 
13.03.2020 r.).
•	W	efekcie,	jak	szacuje	PORT	PC,	w	2019	r.	w	pol-
skich domach było już zainstalowanych łącznie  
128 tys. pomp ciepła, które pracowały na potrzeby 
centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wyprodu-
kowały one około 237 ktoe/rok (9,92 pj/rok) ener-
gii, co bliskie jest założeniom scenariusza optymi-
stycznego w krajowym planie działań na rzecz ozE. 
•	Szacunki	na	2020	r.	i	kolejne	lata	dla	rynku	pomp	
ciepła w polsce również są bardzo optymistyczne. 
Istotne znaczenie będą miały przy tym systemo-
we działania wspierające polski rynek ozE i elek-
tryfikację ogrzewania budynków.

1  wzrost rynku pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2019 w zakresie sprzedaży poszczególnych 
typów pomp ciepła (w sztukach)
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pompy ciepła powietrze-woda do c.o. Szacuje 
się, że w 2019 r. sprzedano ok. 20,3 tys. tych urzą-
dzeń, co oznacza wzrost w stosunku do 2018 r.  
o ok 91%. warto dodać, że 77% sprzedaży w tej 
grupie stanowią urządzenia typu split, a ok. 23% 
‒ typu monoblok, przy czym wśród pomp ciepła 
o mocy do 20 kw typu split odnotowano wzrost 
sprzedaży na poziomie ok. 99%, a wśród pomp 
ciepła o mocy do 20 kw typu monoblok wzrost 
o ok. 81%. Trend wzrostowy dla tej grupy pro-
duktowej prawdopodobnie wzmocni się w ko-
lejnych latach. 

pompy ciepła typu solanka-woda. Również  
w tym sektorze sprzedaż wyraźnie wrosła w 2019 r.  
– oszacowano ją na ok. 6190 sztuk, co oznacza 
wzrost o ok. 15% (rok do roku). Nastąpiło przy tym 
wzmocnienie tendencji do stosowania rewersyj-
nych pomp ciepła. Jeśli chodzi o sprzedaż pomp 
ciepła o mocy poniżej 20 kw (służących tylko do 
ogrzewania i rewersyjnych), to w stosunku do 2018 
roku wzrosła ona o 20%, jednak w segmencie re-
wersyjnych pomp ciepła nastąpił wzrost sprzeda-
ży o 32%, a nierewersyjnych tylko o 13%.
Jeszcze wyraźniej było to widać w odniesieniu 
do pomp ciepła o mocy większej niż 20 kw. Re-
wersyjne pompy ciepła z tej grupy odnotowały 
wzrost sprzedaży aż o 36%, zaś nierewersyjne – 
spadek na poziomie 13%.

pompy ciepła powietrze-woda do c.w.u. we-
dług szacunków w 2019 r. sprzedano łącznie ok. 
10,23 tys. tych urządzeń, co stanowi blisko 28% ca-
łego rynku pomp ciepła. w porównaniu do 2018 r.  
sprzedaż pomp ciepła tego typu wzrosła o 4%.

Systemy grzewczo-chłodzące typu VRF. PORT 
PC szacuje, że w 2019 r. sprzedano ok. 5,6 tys. sys-
temów grzewczo-chłodzących typu VRF (wzrost 
sprzedaży rok do roku o ok. 15%), jednak ze względu  

na niewielki udział firm oferujących tego typu 
rozwiązania w badaniach, dane te należy trak-
tować jako orientacyjne.

Inne rozwiązania. w badaniach nie uwzględnio-
no klimatyzatorów typu split i multisplit, które 
oprócz funkcji chłodzenia mają funkcję grzania. 
Spośród dostępnych na naszym rynku klimaty-
zatorów zaledwie około 10% można traktować 
jako urządzenia z podstawową funkcją grzania 
(a nie chłodzenia). według szacunków PORT PC, 
sprzedaż urządzeń typu powietrze-powietrze  
z główną funkcją grzania wyniosła w 2019 r. oko-
ło 25 tys. sztuk (przy ogólnej sprzedaży klimaty-
zatorów na poziomie ok. 250 000 szt.). 
Nie objęto również badaniami absorpcyjnych 
i sprężarkowych gazowych pomp ciepła, jed-
nak producenci tych urządzeń podkreślają, że 
w 2019 r. (podobnie jak w 2018 r.) ze względu na 
wzrost rynku inwestycyjnego nastąpił znaczny 
wzrost sprzedaży w stosunku do roku poprze-
dzającego.

z CzEGo WyNIkają tak dużE WzRoSty 
RyNku SpRężaRkoWyCh pomp CIEpła?

w raporcie można znaleźć szczegółową anali-
zę czynników sprzyjających rozwojowi polskie-
go rynku pomp ciepła, a w szczególności zna-
czącego przyrostu zainteresowania nabywców 
sprężarkowymi elektrycznymi pompami ciepła 
typu powietrze-woda w ostatnich latach (70%  
w 2015 r., 33% w 2016 r., 55% w 2017 r., 31% w 2018 r.  
oraz 91% w 2019 r.). warto dodać, że w zdecydo-
wanej większości europejskich krajów stosunek 
sprzedaży pomp ciepła typu powietrze-woda 
do sprzedaży pomp ciepła typu solanka-woda 
oscyluje między 2:1 a 3:1. w Polsce w 2019 r. ta 
proporcja wzrosła do ponad 3:1. wśród przyczyn 
wymieniono m.in.:

typu powietrze-woda służące do ogrzewania 
pomieszczeń (czasami również do chłodzenia  
i podgrzewania wody użytkowej). One odnoto-
wały też największe wzrosty sprzedaży. Ich udział 
w ogólnym rynku pomp ciepła w 2010 r. wynosił 
ok. 18%, a w 2019 r. już ok. 55%, przy czym udział 

w rynku pomp ciepła do centralnego wodnego 
ogrzewania pomieszczeń sięgał ok. 75%. Istot-
nie wzrosło też zainteresowanie pompami ciepła 
typu powietrze-woda do przygotowania c.w.u.  
w ub.r. ich sprzedaż stanowiła ok. 28% całej sprze-
daży pomp ciepła.

2  Zakumulowana, łączna liczba pracujących w Polsce pomp ciepła do centralnego ogrzewania lub 
centralnego ogrzewania c.w.u. (w tys. sztuk)

3  Zakumulowana, łączna liczba pracujących w Polsce pomp ciepła tylko do ciepłej wody 
użytkowej (w tys. sztuk)
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· wzrost świadomości ekologicznej Polaków, cze-
mu towarzyszy szybki rozwój technologii pomp 
ciepła umożliwiający np. bezproblemowe zastę-
powanie nimi kotłów na paliwa stałe;
· wzrost zaufania do technologii wśród instalato-
rów i klientów oraz znaczący wzrost liczby firm 
instalacyjnych oferujących i montujących po-
wietrzne pompy ciepła; 
· spadek cen urządzeń – szybko rośnie udział  
w rynku pomp ciepła o średnim i niskim pozio-
mie cen (szczególnie typu split);
· relatywnie niskie koszty inwestycji w pompę 
ciepła powietrze-woda oraz niskie koszty jej eks-
ploatacji w niewielkich, energooszczędnych bu-
dynkach przy zapewnieniu wysokiego komfortu 

użytkowego (dodatkowo możliwość wykorzysta-
nia pompy ciepła do chłodzenia budynku);
· możliwość efektywnej kosztowo współpracy 
pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną; 
· wysokie klasy energetyczne pomp ciepła (zwy-
kle A+ i A++ dla urządzeń powietrze-woda) i po-
zycja urządzeń klasy premium (w miejsce kon-
densacyjnych kotłów gazowych);
· ograniczenia w zastosowaniu gruntowych pomp 
ciepła.
Stosowaniu pomp ciepła w nowych domach 
jednorodzinnych niewątpliwie sprzyja tenden-
cja do budowania oszczędnych i komfortowych 
domów, o niewielkiej powierzchni ogrzewanej 
(ok 130 m2) i niskim zapotrzebowaniu na moc 

4  Udział i liczba wniosków o dofinansowanie do źródeł ciepła we wszystkich budynkach 
(istniejących i nowych) w programie Czyste Powietrze (stan z 13.03.2020 r.)
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grzewczą. Biorąc pod uwagę całościowe koszty 
inwestycyjne, pompy ciepła powietrze-woda są 
wówczas konkurencyjne wobec ogrzewania ga-
zowego lub ogrzewania biomasą (pelletem). Bli-
skie wejście w życie nowych warunków Technicz-
nych (wT 2021) z pewnością wzmocni ten trend. 
Równocześnie pompy ciepła pozwalają uzyskać 
relatywnie niskie koszty eksploatacyjne. Dotyczy 
to również pomp ciepła powietrze-woda, których 
efektywność istotnie wzrosła w ostatnich latach, 
co związane jest m.in. ze zmianą czynników chłod-
niczych, wykorzystaniem bardziej efektywnych 
sprężarek, inwerterów, silników bezszczotkowych 
ze stałym magnesem, elektronicznych zaworów 
rozprężnych, dużo bardziej efektywnych wentyla-
torów i pomp obiegowych czy lepszych algoryt-
mów odszraniania parowników. Aby uzasadnić 
opłacalność technologii, w raporcie udostępnio-
no kalkulacje z porównaniem kosztów inwesty-
cyjnych i eksploatacyjnych dla różnych techno-
logii grzewczych, zarówno dla nowego budynku, 
jak i istniejącego (z uwzględnieniem dofinanso-
wań i ulgi termomodernizacyjnej). w każdym  
z tych przypadków pompy ciepła okazują się kon-
kurencyjne kosztowo. 

w raporcie PORT PC analizie poddano również 
wnioski o dofinansowanie urządzeń grzewczych, 
które zostały złożone w programie Czyste Powie-
trze, co umożliwiło konkretną ocenę wpływu tego 
programu na rozwój rynku pomp ciepła w Polsce. 
Blisko 18 tys. wniosków o dofinansowanie pomp 
ciepła (stan na 13.03.2020 r.) przekonuje, że bez 
wątpienia jest on istotny. Sprawdzenie preferencji 
wnioskodawców przyniosło jednak także zaska-
kujące informacje w zakresie wyboru technologii 
grzewczych, które mogą świadczyć o pilnej po-
trzebie przeprowadzenia rzetelnej kampanii na 
ten temat, zarówno w odniesieniu do nowych, 
jak i istniejących budynków.

pRoGNozy dla RyNku do 2030 R.  
I REkomENdaCjE

w raporcie PORT PC przedstawiono dwa moż-
liwe scenariusze rozwoju rynku pomp ciepła  
w budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2030 r.:  
bazowy lub optymistyczny, zależne m.in. od in-
tensywności wsparcia dla tej technologii w róż-
nych obszarach. 

W scenariuszu bazowym przewiduje się,  
że w 2030 r. w polskich domach będzie praco-
wać łącznie ok. 1,09 mln pomp ciepła (średni 
udział we wszystkich budynkach 10%), któ-
re dostarczą ok. 29,81 pj/rok energii z ozE. 
W scenariuszu optymistycznym sumarycz-
na liczba zainstalowanych pomp ciepła mo-
głaby sięgnąć ok. 2,08 mln (udział: 22,8%),  
a wartość wyprodukowanej przez nie energii 
z ozE – ok. 60,36 pj/rok.

Realizacja optymistycznych scenariuszy, co moc-
no podkreślono w raporcie, wymaga uporania 
się z różnorodnymi barierami rozwoju rynku 
pomp ciepła w Polsce. Autorzy identyfikują je,  

Niestety, wyłączenie nowych budynków 
z programu Czyste powietrze od 2020 r.  
doprowadziło do powstania wyraźnej 
luki w krajowej polityce wsparcia urzą-
dzeń grzewczych korzystających z ozE, 
takich jak pompy ciepła. dlatego z dużą 
nadzieją autorzy raportu przyjęli zapo-
wiedź wprowadzenia specjalnej ulgi po-
datkowej na ozE dla właścicieli nowo 
wznoszonych budynków, zbliżonej do 
obowiązującej od 2019 r. ulgi termomo-
dernizacyjnej. 
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www.viteco.plDystrybucja: Hurtownie Instal-Konsorcjum

Do każdej pompy ciepła  
Viteco HPWT X9 oraz Viteco HeatOn  

– w zestawie pompa cyrkulacyjna 
do wody pitnej za 1 złDo każdej pompy ciepła  

Viteco BPC X9  
– w zestawie plecak 4F  
z miłym upominkiem za 1 zł 

Promocja

Akcja obowiązuje od 15 czerwca 2020 r. 
do wyczerpania zapasów promocyjnych

http://www.instalreporter.pl
https://viteco.pl/news/promocja-pomp-viteco/
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przypisując do takich obszarów, jak: informacja  
i edukacja, otoczenie prawne i badawczo-rozwo-
jowe, polityka energetyczna czy praktyka pro-
jektowania i wykonywania instalacji z pompami 
ciepła. Przedstawiają również konkretne reko-
mendacje dla decydentów, czyli listę postulowa-
nych działań, wśród których wymieniają: 
· wdrożenie profesjonalnej listy urządzeń dofinan-
sowywanych z programu Czyste Powietrze (po-
zwoli to uporządkować rynek urządzeń grzew-
czych), a także jak najszybsze włączenie banków 
we wdrażanie programu Czyste Powietrze, aby 
umożliwić kredytowanie inwestycji poprzez fir-
my instalacyjne lub bezpośrednio końcowym be-
neficjentom; 
· wprowadzenie od 2021 r. ulgi podatkowej w no-
wych budynkach na określone rozwiązania OZE, np. 
pakiet pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna;
· wprowadzenie dedykowanych trzystrefowych 
taryf elektrycznych (na wzór taryfy trzyprzedzia-
łowej G13 firmy Tauron) i uruchomienie projektu 
agregacji usługi DSR, który użytkownikom pomp 
ciepła zapewni korzyści z tytułu zmniejszania 
obciążenia sieci energetycznej mocą na żąda-
nie operatora;
· wdrożenie programu monitoringowego instalacji 
urządzeń niskoemisyjnych w rzeczywistych wa-
runkach pracy w budynkach jednorodzinnych; 
· przeprowadzenie kampanii informacyjnej  
o pompach ciepła w nowoczesnych i termomo-
dernizowanych budynkach w oparciu o najlep-
sze praktyki rynkowe.
Jednocześnie wskazują na potrzebę dokonania 
zmian w odpowiednich aktach prawych, które 
będą promować elektryfikację systemów ogrze-
wania w Polsce. Chodzi np. o obniżenie współ-
czynnika nakładu energii pierwotnej [wi] dla 
energii elektrycznej pobranej z sieci elektrycz-
nej, wprowadzenie obowiązku równoważenia 
hydraulicznego instalacji, a także stosowania  

niskotemperaturowych instalacji w nowych bu-
dynkach czy też wprowadzenie wskaźnika SRI do 
polskiego prawa budowlanego. Autorzy raportu 
rekomendują również powołanie specjalnej grupy 
roboczej przy Ministerstwie Klimatu, która prze-
analizuje potencjał OZE i efektywności energe-
tycznej zawarty w pompach ciepła w kontekście 
celów OZE i efektywności energetycznej do 2030 r. 

oBECNa SytuaCja RyNkoWa 
I potENCjał RozWojoWy

Obecnie najwięksi polscy producenci kotłów na 
paliwa stałe, reprezentujący ponad 60% rynku 
tych urządzeń, przekierowują główny profil swojej 
działalności, przygotowując się do produkcji urzą-
dzeń bezemisyjnych, takich jak pompy ciepła czy 
systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Kon-
struują prototypy pomp ciepła lub rozpoczynają 
ich produkcję (głównie pomp ciepła typu powie-
trze/woda). To efekt światowych trendów związa-
nych z elektryfikacją ogrzewania i zmian na rynku 
urządzeń grzewczych w Polsce, ale też działają-
cego od 2018 r. programu Czyste Powietrze czy 
wprowadzonej w 2019 r. ulgi termomoderniza-
cyjnej. PORT PC szczególnie docenia wsparcie 
rządowe programów badań i rozwoju (R&D) pol-
skich producentów pomp ciepła typu powie-
trze-woda w ramach programu NCBiR – Szybka 
Ścieżka Niskoemisyjnych Urządzeń Grzewczych.

5  Prognoza PORT PC dotycząca rozwoju rynku sprzedaży pomp ciepła do budynków 
jednorodzinnych w Polsce do 2030 r. (liczba sztuk) – scenariusz bazowy

6  Prognoza PORT PC dotycząca rozwoju rynku sprzedaży pomp ciepła do budynków 
jednorodzinnych w Polsce do 2030 r. (liczba sztuk) – scenariusz optymistyczny

Bardzo dużym zainteresowaniem pol-
skich producentów cieszą się kon-
strukcje pracujące w oparciu o czynnik 
chłodniczy R290 (propan). W tej grupie 
produktowej polskie firmy widzą dużą 
szansę na skuteczną konkurencję z fir-
mami zagranicznymi na polskim rynku.

http://www.instalreporter.pl


Nowe inwestycje w Polsce już podjęli albo planują 
również światowi potentaci w produkcji niskoemi-
syjnych urządzeń grzewczych. Raport wskazuje do-
datkowo na duży potencjał rozwojowy branż po-
średniczących, czyli np. polskich przedsiębiorstw 
wytwarzających komponenty do pomp ciepła 
oraz firm usługowych. według szacunków PORT 
PC i EHPA, w 2030 r. w Polsce, przy prognozowa-
nej liczbie od 1,09 do 2,08 mln pracujących pomp 
ciepła (zależnie od scenariusza rozwoju rynku),  
w sektorze produkcji, instalacji i serwisu tych urzą-
dzeń będzie zatrudnionych od 11 do 20 tys. osób. 

w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej 
polski rynek pomp ciepła znajduje się ciągle  
w początkowej fazie rozwoju. Polska na tle kra-
jów uwzględnionych w badaniach EHPA zajmu-
je 10. miejsce pod względem liczby sprzedanych 
urządzeń. wskaźnikiem, który w przejrzysty spo-
sób pozwala porównać rynek pomp ciepła w po-
szczególnych krajach, jest liczba zainstalowanych 
pomp ciepła w 2019 r. w przeliczeniu na 1000 go-
spodarstw domowych. w tym rankingu Polska 
– z liczbą 11,8 szt. pomp ciepła na 1000 gospo-
darstw domowych – zajmuje 18. miejsce wśród 
21 krajów biorących udział w badaniu w 2019 r. 

polski rynek pomp ciepła wyraźnie ro-
śnie, jednak w odniesieniu do całego ryn-
ku urządzeń grzewczych w polsce wciąż 
nie jest duży. W najbliższych latach ma 
zatem duży potencjał rozwojowy. 
Blisko 43 tys. pomp ciepła sprzedanych 
w 2019 r. to zaledwie ok. 10% sprzeda-
ży na całym rynku. Według szacunków 
Stowarzyszenia producentów i Impor-
terów urządzeń Grzewczych, w 2019 r. 
sprzedano w polsce ok. 300 tys. gazo-
wych kotłów kondensacyjnych, z cze-
go kotły wiszące stanowiły aż ok. 97%. 
Rynek kotłów na paliwa stałe oceniany 
jest obecnie na 125 tys. sztuk rocznie,  
w tym ok. 45 tys. kotłów węglowych  
i 80 tys. kotłów na biomasę. Warto jed-
nak zaznaczyć, że w 2019 r. udział pomp 
ciepła stosowanych w nowych budyn-
kach jednorodzinnych w polsce wyniósł 
już ok. 23%, a jeszcze w 2011 r. był poni-
żej 3%. Wciąż jednak jest on wielokrot-
nie niższy (dane z 2019 r.) niż w takich 
krajach, jak: Szwecja (ok. 90%), Szwaj-
caria (ponad 80%), austria (ok. 80%) 
czy Niemcy (ok. 43%). Przejdź  www.portpc.pl

Pobierz  raport PorT PC 
„Scenariusze elektryfikacji 
ogrzewania w budynkach 
jednorodzinnych w Polsce  
do 2030 roku” 

Przejdź  www.pobe.pl
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Made in  

    France

Pracuje na Twój komfort 
Pompa ciepła GeniaAir Split
Cicha praca, niezawodność, oszczędność
·  Grzanie i chłodzenie  
·  Wysoka wydajność – COP nawet 5,0
·  Klasa Erp A++

·  ηs do 192% (klimat umiarkowany)
·  Atrakcyjna cena
·  Szybki montaż w 1 dzień
·  Niezwykle cicha praca – 32 dB(A)
·  Niezawodne i długotrwałe działanie – gwarancja do 5 lat

www.saunierduval.pl

http://www.portpc.pl
http://portpc.pl/pdf/raporty/01-70_Raport_2020_P.pdf
http://www.pobe.pl
http://www.instalreporter.pl
http://saunierduval.pl
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• automatyczne ekspresowe odmrażanie (tylko  
30 sekund) bez użycia grzałki w cyklach 90 minuto-
wych bez wpływu na sprawność i moc pompy ciepła,
• efektywne ogrzewanie nawet przy temperatu-
rze -20°C bez użycia grzałki (dla porównania – 
w przypadku dalekowschodnich pomp do włą-
czenia grzałki może dojść nawet przy -8°C), 
• bardzo łatwe zarządzanie pracą pompy dzięki 
połączeniu funkcji sterownika i modułu podglą-
du internetowego,
• dodatkowy sterownik umożliwiający inteligent-
ne zarządzanie drugim źródłem ciepła np. kotłem 
kondensacyjnym.

Pompy ciepła Termet Air gwarantują całorocz-
ny komfort cieplny, zapewniając jednocześnie 
ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową przy za-
stosowaniu odpowiednich zbiorników. Dodat-
kowy moduł „aktywne chłodzenie” umożliwia 
natomiast obniżenie temperatury w budynku  
w okresie letnim. 
Klasa efektywności energetycznej do A++ oraz ze-
rowa emisja zanieczyszczeń sprawiają, że pompy 
Termet Air są wydajne oraz ekologiczne i dosko-
nale wpisują się m.in. w wymogi programu Czy-
ste Powietrze, a to oznacza, że można uzyskać 
dotację na ich zakup i montaż, przy wymianie 
starego, nieefektywnego źródła ciepła. 

wysoka jakość i trwałość urządzeń zagwaranto-
wane zostały m.in. przez zastosowanie kompo-
nentów renomowanych producentów, przede 
wszystkim wydajnej sprężarki typu scroll, dedy-
kowanej do pomp ciepła. Dzięki temu producent 
objął urządzenia 5-letnim okresem gwarancji. 
Dodatkowe wygłuszenie pompy oraz wentylator 
o specjalnie wyprofilowanych łopatkach zmniej-
szających generowany hałas (tzw. efekt sowy) 
sprawiły, że pompy ciepła pracują bardzo ci-
cho, dlatego inwestor nie musi się martwić, że 
ich funkcjonowanie będzie uciążliwe dla sąsia-
dów, czy dla domowników. 

pozostałe zalety użytkowo-techniczne:
• zwarta konstrukcja typu monoblok – zajmuje 
niewiele miejsca,
• łatwy montaż – bez konieczności posiadania 
przez instalatora uprawnień f-gazowych,
• urządzenia polskiej produkcji idealnie dopaso-
wane do polskich warunków klimatycznych,
• energooszczędna sprężarka typu scroll dedy-
kowana do pomp ciepła c.o., 
• parownik o dużej powierzchni z optymalnie do-
pasowanymi odległościami między lamelami – 
gwarantuje większe uzyski i wysoki współczyn-
nik COP, 

Nowe pompy ciepła powietrze/woda Termet Air Basic oraz Premium to kompaktowe 
jednostki zewnętrzne typu monoblok, które podczas produkcji ciepła łączą 
optymalną sprawność oraz wysoką efektywność energetyczną, wykorzystując  
do tego powietrze – naturalne źródło energii. 

termet air – pompy ciepła polskiej produkcji
Nowość w ofercie Termet

montaż pomp ciepła c.o. tERmEt aIR zarówno w wersji BaSIC, jak i pREmIum objęty jest 
akCją taloNoWą i gratyfikowany taloNEm pREmIoWym w wysokości 500 zł.

Termet S.a.
58-160 Świebodzice, ul. Długa 13

infolinia 74 85 60 601
serwis@termet.com.pl

doradztwo@termet.com.pl
www.termet.com.pl
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Czynnik R290
Saunier Duval wprowadził nową pompę ciepła 
powietrze-woda GeniaAir Mono. w pompach 
ciepła GeniaAir Split producent używa czynni-
ka chłodniczego R410a, natomiast nowa pom-
pa ciepła typu monoblok jest napełniona natu-
ralnym czynnikiem chłodniczym R290. R290 to 
czynnik chłodniczy kategorii A3 (według DIN EN 
378). R290 ma właściwości podobne do czynni-
ka chłodniczego R600A kategorii A3 (izobutan), 
także szeroko stosowanego przez producentów 

artykułów gospodarstwa domowego i odpowie-
dzialne firmy logistyczne. Czynniki chłodnicze 
R290 i R600A są używane od lat w dostępnych 
w handlu lodówkach, osuszaczach, przenośnych 
klimatyzatorach i suszarkach bębnowych. 

Wysoka temperatura zasilania
Pompy ciepła mają parametry podobne do in-
stalacji na paliwa kopalne. Dzięki temperaturze 
zasilania sięgającej 75°C pompę GeniaAir Mono 
można eksploatować w instalacji z grzejnikami, 

wyznaczanie nowych standardów na rynku urządzeń grzewczych to  
w Saunier Duval wieloletnia tradycja. Postanowiliśmy wykorzystać swą 
wiedzę do ochrony klimatu, wprowadzając naturalny czynnik chłodniczy 
R290 w pompach ciepła. Ma on niewątpliwe zalety w porównaniu 
z innymi czynnikami: około 75% mniejszą objętość w obiegu, niski 
potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GwP) oraz umożliwia pracę 
z grzejnikami dzięki wysokiej temperaturze zasilania (75°C), co jest 
szczególnie korzystne w projektach modernizacji instalacji.  
Nowa pompa GeniaAir Mono to jedno z pierwszych naszych urządzeń  
z zastosowaniem R290. w przyszłości będzie ich więcej.

geniaair mono – przełomowa technologia pompy ciepła 
wysoka sprawność i ochrona klimatu

Jednostka zewnętrza, naścienny moduł hydrauliczny i zasobnik ciepłej wody

Jednostka zewnętrzna pompy ciepła montowana na gruncie

http://www.instalreporter.pl
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Przekonaj się sam i posłuchaj pompy ciepła po-
przez aplikację SoundBox (przejdź). 

Wybór pojemności zasobnika 
Pompę ciepła można podłączyć do wieży hydrau-
licznej GeniaSet Mono, wyposażonej w zasobnik 
ciepłej wody o pojemności 190 litrów. Dzięki wy-
sokiej temperaturze zasilania możliwe jest uzyska-
nie wyższej ilości dostępnej ciepłej wody przy tej 
samej wielkości zasobnika (190 l pozwala pobrać 
do 380 l ciepłej wody). w przypadku wyższego za-
potrzebowania na ciepłą wodę można połączyć 
pompę GeniaAir Mono z naściennym modułem 
hydraulicznym HE 9-6 wB i zasobnikiem dedyko-
wanym do pomp ciepła, o pojemności 300 litrów.  
w trakcie eksploatacji pompa ciepła zapewnia 
także ochronę przed bakteriami Legionella. 

zintegrowane chłodzenie aktywne 
Chłodzenie aktywne to standardowa funkcja, 
która może być uruchomiona po odpowiednim 
skonfigurowaniu systemu. Maksymalna moc chło-
dzenia dla A35w7 oscyluje na poziomie 5,2-12 kw  
w zależności od mocy urządzenia przy zachowa-
niu współczynnika EER w zakresie 3,4-3,5.

minimalna potrzebna powierzchnia 
Niewielka jednostka zewnętrzna GeniaAir Mono 
może być połączona z wieżą hydrauliczną Genia-
Set mono lub stacją hydrauliczną montowaną na 
ścianie. wszystkie elementy systemu są bardzo 
kompaktowe. wieża hydrauliczna jest wielkości 
lodówki i pozostawia cenną, wolną powierzchnię 
w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowana. 

montaż w jeden dzień
Instalacja jednostki zewnętrznej GeniaAir Mono  
i jednostki wewnętrznej GeniaSet Mono jest szyb-
ka. Dzięki koncepcji instalacji dzielonej „split mo-
unting” dwie osoby mogą zamontować jednostkę  

zewnętrzną i zdejmowaną wieżę hydrauliczną 
w wybranych miejscach niemal błyskawicznie. 
Montaż i uruchomienie systemu może następnie 
przeprowadzić jeden instalator. Instalacja pompy 
GeniaAir Mono nie wymaga uprawnień do prac  
z czynnikami chłodniczymi (certyfikat F-Gaz). 
Pompę GeniaAir Mono można montować na grun-
cie, ścianie lub dachu. Dla każdej opcji montażu 
dostępy jest odpowiedni osprzęt.

pompa Geniaair mono w skrócie: 
• szybka instalacja w jeden dzień bez uprawnień 
na czynniki chłodnicze, 
• niska emisja hałasu: 28 dB(A) w odległości 3 m, 
dzięki systemowi Sound Safe,
• wysoka sprawność – COP (A7/W35) sięgający 5,4,
• do 25% więcej ciepłej wody użytkowej po po-
łączeniu z GeniaSet Mono w porównaniu z typo-
wymi pompami ciepła typu split, 
• elastyczność zastosowań: w nowo budowanych 
domach, projektach modernizacji, dzięki tempe-
raturze zasilania sięgającej 75°C,
• możliwość pracy do temperatury powietrza ze-
wnętrznego -25°C, idealna dla warunków klima-
tu chłodnego.

np. w trybie monowalentnym (bez wspomagania 
grzałką elektryczną). Możliwość osiągnięcia tem-
peratury wody grzewczej na poziomie 65°C przy 
temperaturze powietrza zewnętrznego -10°C za-
pewnia, iż GeniaAir Mono ogrzeje każdy dom jed-
norodzinny nawet w chłodnym klimacie.

Wyższa efektywność energetyczna 
współczynnik COP (A7/w35) sięgający 5,4 sprawia, 
że pompa GeniaAir Mono jest wyjątkowo efektyw-
na energetycznie. Przy parametrach pracy A7w55 
pompa ciepła GeniaAir mono spełnia wymagania 
dla urządzeń grzewczych klasy A+++. System po-
zwala uzyskać oszczędność energii przekracza-
jącą 10% (zależy to oczywiście od różnych czyn-
ników, takich jak: lokalne ceny energii, poprzedni 
model, nastawienie instalacji, zużycie, miejsce 
montażu, temperatura na zewnątrz) w porówna-
niu z podobnymi pompami ciepła powietrze-wo-
da. Pompę GeniaAir Mono można także łączyć  
z ogniwami fotowoltaicznymi i włączać do inteli-
gentnych sieci elektroenergetycznych (SG ready). 

Niska emisja hałasu 
Niski poziom hałasu wynoszący zaledwie 28 dB(A)  
w trybie cichym w odległości 3 m pozwala bez proble-
mów zainstalować urządzenie zgodnie z przepisami 
o emisji hałasu. Jest zatem idealne do montażu na 
gęsto zabudowanych osiedlach mieszkaniowych.  

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

www.hurtownieinstalacyjne.pl

Saunier Duval 
tel.: 22 323 01 80, infolinia: 801 80 66 66 

info@saunierduval.pl www.saunierduval.pl
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co oznacza wprowaDzenie r290? 

R290 w pompach ciepła to szereg niewątpliwych korzyści: 
• poprawa współczynnika sprawności COP do 5,4 – 
zmniejsza koszty eksploatacji, 
• wyższa temperatura zasilania, sięgająca 75°C – idealna  
do modernizacji, 
• wyższy komfort dostępu do ciepłej wody i ochrona przed 
bakteriami Legionella nawet bez grzałki wspomagającej, 
• praca w niskiej temperaturze powietrza zewnętrzne-
go, nawet do -25°C,
• niski GWP wynoszący 3 – wyjątkowo ekologiczny  
i bezpieczny – nie jest objęty rozporządzeniem w spra-
wie fluorowanych gazów cieplarnianych, 
• stabilne koszty serwisu przez cały okres eksploatacji.

Dostępne są różne moce grzewcze od 3 do 12 kw

http://www.instalreporter.pl
https://simulator.vaillant-group.com/saunier-duval/soundbox/int/?langs=PL&startlang=PL&products=GAS,GAM&startproduct=GAS&theme=SD&volume=0
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Do budowy pomp ciepła PCCO używane są 
sprawdzone komponenty uznanych producen-
tów. Prace prowadzone przez zaplecze konstruk-
cyjno-rozwojowe firmy Hewalex doprowadziły 
do wdrożenia i udoskonalenia zaawansowane-
go rozwiązania, jakim jest automatyczna diagno-
styka oraz zdalny nadzór pracy pompy ciepła.  
w efekcie tego instalator, serwisant oraz użyt-
kownik uzyskują niemające na rynku odpowied-
nika wsparcie techniczne producenta. Okres gwa-
rancji na urządzenia wynosi standardowo 5 lat,  
a przeglądy kontrolne są wymagane jedynie  
w razie potrzeby ewentualnych nieprawidłowo-
ści w pracy urządzenia.

NoWość 2020 – pompy CIEpła pCCo moNo

Do znanych już pomp ciepła PCCO SPLIT dołączyły 
w tym roku nowe urządzenia typu monoblok. Pom-
py ciepła PCCO MONO rozszerzają ofertę źródeł 
ciepła i chłodu w odpowiedzi na oczekiwania tych 
instalatorów i klientów, dla których wybór pom-
py ciepła typu SPLIT był trudny lub niemożliwy. 

moduł pz hX – NoWy WymIaR 
BEzpIECzEńStWa pRaCy

Na rynku dostępne są liczne rozwiązania tech-
nologiczne pozwalające na możliwie bezpiecznie 
korzystanie z pomp ciepła w najbardziej ekstre-
malnych warunkach zewnętrznych. w przypad-
ku pomp ciepła typu monoblok najważniejszym 
aspektem jest zabezpieczenie pompy ciepła przed 
ewentualnym zamrożeniem urządzenia w czasie 
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej. 
Powszechnie stosowany jest glikol, który dzięki 
swoim właściwościom jest pewnym rozwiąza-
niem dla ochrony przed zamrożeniem urządze-
nia. Ma on jednak swoje wady związane z trans-
portem ciepła do budynku. wymaga stosowania 
rur o większych przekrojach czy innej armatury, 
co zwiększa nakłady inwestycyjne. Część produ-
centów dopuszcza pracę pompy ciepła na wo-
dzie grzewczej, wymagając jedynie odpowiedniej 
izolacji cieplnej rur lub systemu typu UPS. Te roz-
wiązania nie zapewniają jednak wysokiego pozio-
mu bezpieczeństwa, a producenci wprowadzają  

Pompy ciepła znajdują się w ofercie firmy Hewalex od ponad 10 lat.  
Ich konstrukcja podlega stałemu udoskonalaniu, a priorytetem  
w rozwoju produktu od początku było zapewnienie nie tylko korzystnych 
parametrów eksploatacyjnych, ale w szczególności komfortu  
i bezpieczeństwa montażu, uruchamiania i eksploatacji. 

pompy ciepła hewaleX pcco
Z automatyczną diagnostyką pracy EKONTROL Diagnostyka

Pompy ciepła PCCO mogą pracować do -25°C, mają 5-letnią gwarancję bez dodatkowych kosztów 
dla użytkownika dzięki systemowi zdalnego nadzoru EKONTROL.

 Klasa efektywności do A++ 
 Praca do -25oC na zewnątrz 
 Temperatura zasilania do 55oC 
 Tryb grzania i chłodzenia 
 Okres gwarancji 5 lat 
 Zdalny nadzór w zakresie dostawy 
 Automatyczna zdalna diagnostyka 
 Możliwość wyboru dowolnego 

koloru jednostki zewnętrznej 

Pompy ciepła PCCO MONO 
w skrócie 

Typoszereg pomp ciepła PCCO MONO obejmuje urządzenia o mocy 10, 13 oraz 20 kw (EN 14511, A7/w30-35)

http://www.instalreporter.pl
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uruchamia pompę obiegową. Funkcjonowanie tego 
układu jest całkowicie odmiennie niż w przypad-
ku standardowego UPS. Jeśli cyrkulacja wody nie 
jest wymagana, to wyłączona przetwornica nie ob-
ciąża akumulatora, co zapewnia kilkudziesięcio-
krotnie dłuższy czas ochrony skraplacza przed za-
mrożeniem. w przypadku sytuacji awaryjnej lub 
braku pozytywnego wyniku testu systemu, zare-
jestrowany użytkownik otrzymuje stosowne po-
wiadomienie poprzez wiadomość SMS i email. 

EkoNtRol – opIEka I WSpaRCIE 
pRoduCENta dla FaChoWCa  
I użytkoWNIka

Hewalex od wielu lat rozwija autorski system 
EKONTROL. Razem z aplikacją dostępną na każ-
dy system operacyjny sprawdza się idealnie jako 

narzędzie do zarządzania systemem grzewczym. 
Pompy ciepła PCCO MONO również mogą być 
obsługiwane zdalnie przez dowolne urządzenie 
mobilne. System jest darmowy. Efektem wielu 
lat doświadczeń analiz pracy pomp ciepła jest 
system EKONTROL DIAGNOSTYKA. Sprawdza się  
idealnie w wykrywaniu nieprawidłowości w pra-
cy urządzenia jeszcze zanim pojawią się stany 
alarmowe. Dzięki temu klient jest w stanie otrzy-
mać pomoc, zanim jej będzie w rzeczywistości 
potrzebował. 

dodatkowe obostrzenia do warunków gwaran-
cji lub wymagają problematycznego opróżniania 
układu wodnego w razie przerwy w dopływie prądu. 
Innowacyjne rozwiązanie dla pomp ciepła typu 
monoblok wprowadziła wraz z pompami PCCO 

MONO firma Hewalex. występuje ono pod nazwą 
Modułu Zabezpieczającego PZ HX. Moduł składa się  
z kilku elementów. To przede wszystkim sterownik, 
który na podstawie sygnału z czujników temperatury 
zabudowanych na zasilaniu i wyjściu ze skraplacza  

HEwaLEx Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,

43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, hewalex@hewalex.pl 

www.hewalex.pl

re
kl

am
a

koRzyŚcI z zAstosoWANIA modułu zABEzPIEczAjącEgo Pz hX

• Brak konieczności stosowania pośredniego wymiennika ciepła oraz dodatkowej pompy 
obiegowej – układ grzewczy pracuje w całości na wodzie.

• Wysoka efektywność bezpośredniej wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem chłodniczym 
i wodą grzewczą (brak potrzeby zwiększenia temperatury zasilania z pompy ciepła o min. 
5°C obniżającego efektywność COP nawet o -20%).

• Uzyskiwanie możliwie najwyższej temperatury na zasilaniu (jeden wymiennik, zamiast 
dwóch) istotnej dla instalacji grzejnikowych, a także podgrzewania wody użytkowej.

• Niższy koszt eksploatacji z uwagi na wyższą efektywność COP oraz brak kosztów 
związanych z pracą dodatkowej pompy obiegu glikolowego. 

• Bezpieczeństwo i komfort użytkowania bez dodatkowych czynności obsługowych w razie 
braku zasilania elektrycznego.

• Gwarancja ochrony pompy ciepła przed zamarzaniem przez 48 godzin przy temperaturze 
zewnętrznej -25°C. w razie uszkodzenia – wymiana gwarancyjna urządzenia.

• Opcja pomiaru współczynnika efektywności COP po podłączeniu przepływomierza 
impulsowego.

Automatyczna diagnostyka  
pracy pompy ciepła obejmuje: 
 54 dane pomiarowe  

 (temperatury, ciśnienia, przepływy) 
 2400 pomiarów dziennie 
 raport z analizą pracy pompy ciepła 

EKONTROL DIAGNOSTYKA 
Bezcenna pewność,  
że wszystko jest porządku 

Zdalny nadzór EKONTROL w wersji mobilnej oraz 
rozszerzonej na komputer znajduje się zakresie dostawy 
pomp ciepła PCCO

Przejdź  oferta pomp ciepła 
HeWALeX PCCo

Przejdź  jak działa eKoNTroL 
diagnostyka?

obejrzyj  Film z montażu pompy 
ciepła PCCo i inne filmy 

Przejdź  Pompy ciepła na żywo  
w aplikacji eKoNTroL 

Przejdź  Formularz on-line 
doboru pompy ciepła PCCo 

http://www.instalreporter.pl
https://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla-powietrzewoda-do-co-cwu-chlodzenia/
https://www.hewalex.pl/strony/ekontrol-diagnostyka.html
https://www.hewalex.pl/porady-i-wiedza/filmy/
https://ekontrol.pl/pl/demo/
https://www.hewalex.pl/formularz-doboru-pomp-ciepla-pcco/
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Gama powietrznych pomp ciepła Airmax2 obej-
muje jednostki do małych domów i obiektów 
komercyjnych o mocach od 6 do aż 30 kw. Prze-
znaczone są do zasilania nowoczesnych instala-
cji niskotemperaturowych oraz modernizacji już 
istniejących instalacji wyposażonych np. w grzej-
niki. Nikt nie będzie miał więc kłopotu z precy-
zyjnym dobraniem optymalnego urządzenia do 
potrzeb grzewczych.
Airmax2 wyróżnia się najlepszym stosunkiem ja-
kości urządzenia do jego ceny, a także najkorzyst-
niejszym odniesieniem całościowych kosztów 
inwestycji do późniejszych kosztów ogrzewania 
c.o. i c.w.u. na przestrzeni wielu lat eksploata-
cji systemu. Największe zyski będą odczuwane  
w dużych obiektach, gdzie uzyskiwane oszczęd-
ności, w stosunku do mniej ekonomicznych źró-
deł ogrzewania (np. kotła olejowego), są propor-
cjonalnie większe, a przez to inwestor może liczyć 
na szybszy zwrot inwestycji.
Airmax2 to wynik połączenia wielu lat doświad-
czeń polskich inżynierów i stosowania najwyż-
szej jakości podzespołów. Niezawodna sprężar-
ka typu scroll i elektroniczny zawór rozprężny 
gwarantują pracę pompy z maksymalną wy-
dajnością. Dzięki zastosowaniu modulowanych 
wentylatorów z zoptymalizowanymi łopatkami  
i elektronicznej pompy obiegowej, Airmax2 cha-
rakteryzuje cicha i bezawaryjna praca przez wie-
le lat. Automatyczny system odszraniania i war-
stwa hydrofobowa zapewniają efektywną pracę 
parownika nawet w najniższej temperaturze.

duży możE WIęCEj!

Najmocniejsza z powietrznych pompa ciepła Air-
max2 to model 30GT o mocy nominalnej ok. 30 kw,  
który pozwala obsługiwać obiekty do 400 m2 
(przy założeniu standardowego zapotrzebo-
wania na ciepło 50 w/m2 i zużycia 200 l/dobę).  

Kolejny dowód na to, że Galmet tworzy rzeczy mądre: pompa ciepła Airmax2. Na jakie potrzeby użytkownika 
odpowiada? Czy jest gwarancją konkretnych oszczędności? I czy rzeczywiście to urządzenie do potęgi?  
Na początek wystarczy wspomnieć, że pompę powietrzną Airmax2 cechuje współczynnik efektywności  
bliski 5 i najwyższa z dostępnych klasa energetyczna A++.

airmaX2 – pompa ciepła do potęgi

http://www.instalreporter.pl
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· moduł internetowy pozwalający na sterowanie 
pracą pompy zdalnie,
· elektroniczna pompa obiegowa o niskim zuży-
ciu energii, dopasowująca się do warunków pra-
cy w instalacji,
· system pogodowy, który dopasowuje parame-
try pracy pompy do warunków atmosferycznych,
· elektroniczny zawór rozprężny maksymalizują-
cy wydajność,
· niezawodna sprężarka typu Scroll z EVI w mo-
delach 16-30 GT.

W zEStaWIE NajkoRzyStNIEj

Opisane korzyści można powiększyć, implemen-
tując pompę ciepła do Hybrydowego Systemu 

Grzewczego. Jest to forma zestawu, który moż-
na elastycznie konfigurować z jednym dodatko-
wym lub kilkoma innymi źródłami ciepła. 
Coraz większą popularność zyskują zestawy hy-
brydowe łączące pompy ciepła i rekuperatory. 
Rozwiązania takie zapewniają, oprócz ogrzewa-
nia domu i ciepłej wody, także chłodzenie budyn-
ku. Połączonym systemem pompy ciepła Airmax2  
i rekuperatora Zephyr zarządza jeden sterownik. 
Partnerzy oraz klienci Galmet zawsze mogą li-
czyć na pomoc specjalistów Krajowego Cen-
trum Doradztwa Techniki Grzewczej. wsparcie 
w doborze, konfiguracji i dopasowaniu urządzeń 
grzewczych do konkretnego budynku mogą uzy-
skać pod nr tel. 77 403 45 60 lub adresem email:  
pompyciepla@galmet.com.pl.

Takie założenie obejmuje jednak głównie bu-
dynki mieszkalne. w przypadku obiektów 
użyteczności publicznej czy przemysłowych 
powierzchnia może być większa, ponieważ za-
potrzebowanie ciepła może być tam niższe. 
Jeszcze większe możliwości otrzymuje się, łą-
cząc pompy ciepła Airmax2 w kaskady kilku/
kilkunastu urządzeń.
Zwiększona wydajność modeli 16-30GT jest za-
sługą nowoczesnych sprężarek spiralnych z tech-
nologią EVI, pozwalających na utrzymanie mocy 
grzewczej przy zwiększaniu się temperatury zasi-
lania. Urządzenia, w których temperatura wody 
na wyjściu z pompy ciepła, wynosi nawet 60°C 
doskonale sprawdzą się w modernizowanych in-
stalacjach grzewczych z układami grzejnikowymi,  

chociaż wiadomo, że najlepsze efekty zawsze 
uzyska się, łącząc pompę ciepła z instalacją 
podłogową.
Pompy ciepła Airmax2 dużej mocy charaktery-
zują się wysokim COP: do 4,7 przy A7w35 oraz 
wyższym COP (niż jednostki mniejszej mocy) 
przy punkcie pracy A7w55, czyli generalnie przy 
wyższej temperaturze zasilania. wszystkie jed-
nostki zostały przebadane w niezależnym labo-
ratorium według normy EN14511 (badanie wy-
dajności i COP) oraz EN14825 (badanie SCOP)  
i osiągnęły doskonałe wyniki potwierdzone cer-
tyfikatem. Urządzenia uzyskały wysoką klasę 
efektywności energetycznej do A++.

komFoRt I ElaStyCzNość

Zastosowany w pompach ciepła Airmax2 zaawan-
sowany sterownik ecoTRONIC200 ma zestaw pre-
cyzyjnie opracowanych algorytmów sterowania 
całym systemem grzewczym. Ten wielofunkcyj-
ny sterownik z kolorowym wyświetlaczem doty-
kowym oferuje gotowe schematy zarządzania. 
Gwarantuje możliwość sterowania dodatkowy-
mi obiegami, pompami i mieszaczem. Zapewnia 
możliwość realizacji funkcji Antylegionella w za-
sobniku zainstalowanym w systemie. Na bieżą-
co prezentuje wszystkie aktualne wartości tem-
peratury. Funkcja harmonogramu pracy pozwala 
na zaprogramowanie godzinowej pracy pompy 
ciepła i pompy cyrkulacyjnej. Dzięki czujnikowi 
zewnętrznemu, który dostarczany jest z pompą 
ciepła, system pogodowy dopasowuje parametry 
pracy pompy ciepła do warunków atmosferycz-
nych (krzywa grzewcza). Stały monitoring pracy, 
zmiana ustawień, wydajność - wszystko dostęp-
ne jest z poziomu przeglądarki internetowej lub 
aplikacji z dowolnego miejsca na świecie.
Bogate wyposażenie standardowe każdej pom-
py ciepła Airmax2 stanowi:

Krajowe Centrum Doradztwa 
Techniki Grzewczej

tel. 77 403 45 60 
e-mail: pompyciepla@galmet.com.pl

www.galmet.com.pl
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CIEpło z GRuNtu – doBRy WyBóR

w ofercie Bosch można znaleźć pompy ciepła 
czerpiące ciepło z gruntu za pomocą glikolu. 
Typoszeregi Bosch Compress 6000 LwM oraz 
Compress 6000 Lw przeznaczone są do ogrze-
wania obiektów jedno- lub wielorodzinnych,  
a także do mniejszych obiektów użyteczności 
publicznej oraz do podgrzewania wody użytko-
wej. Model ten obejmuje moce od 6 do 17 kw. 
Dzięki zastosowaniu sprężarek nowej generacji 
i zoptymalizowanemu układowi chłodniczemu 
gruntowe pompy ciepła Bosch osiągają wysokie 
wartości COP sięgające do 4,8 (wg normy EN 14511). 
Zintegrowane dwie pompy obiegowe o klasie efek-
tywności energetycznej A dla grzania i obiegu so-
lanki są bardziej energooszczędne. 
Ponadto, pompy ciepła Bosch Compress 6000 
Lw i LwM wyposażono w nowy systemem DPC 
(Dynamiczne Sterowanie Pompą) kontrolujący 
różnicę temperatury na obiegu wtórnym, który 
zapewnia optymalną objętość przepływu, a tym 
samym zwiększa wydajność urządzeń. 
wbudowany sterownik SEC 10-1 oferuje liczne 
funkcje, takie jak sterowanie za pomocą tempe-
ratury pogodowej lub zintegrowany miernik wy-
tworzonego ciepła. Dodatkowo do obsługi można 
zastosować regulator pokojowy pomieszczenia 
z wyświetlaczem LCD.

Zamontowane fabrycznie podzespoły sprawiają, 
że instalacja jest łatwa i szybka. Dodatkowo, in-
tuicyjne menu uruchamiania oraz program su-
szenia jastrychu, ułatwiają prowadzenie robót 
na budowie.
Model Bosch Compress 6000 lW w zależności 
od potrzeb można łączyć z zewnętrznym podgrze-
waczem wody. Funkcje regulacyjne układu wykry-
wania ciepła zewnętrznego umożliwiają również 
podłączenie instalacji solarnych lub na biomasę, 
przeznaczonych do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i wspomagania ogrzewania. Urządze-
nia serii 6000 Lw mogą pracować w kaskadzie. 

Pompy ciepła klasy premium wpisują się w trend ekologiczny. w czasie ich pracy nie zachodzi żaden proces 
spalania, a zatem nie ma emisji żadnych splin, a co za tym idzie – nie przyczyniają się do powstawania efektu 
smogu. Z tego powodu marka Bosch postanowiła wprowadzić na rynek urządzenia pod tą marką.

Bosch – pompy ciepła od gruntowych po powietrzne 
Niezawodne ogrzewanie, wysoka efektywność

GrzeGorz Łuk asik 

Przekrój Bosch Compress 6000 LWM
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2

3

5
6

4

Duży komfort i oszczędność miejsca
Wbudowany sterownik SEC 10-1 oferuje wysoki 
poziom komfortu obsługi, zwłaszcza z nowym 
regulatorem temperatury pomieszczenia  
wyposażonym w wyświetlacz LCD. Połączenie 
układu SEC 10-1, wysokosprawnych pomp  
obiegowych i 185-litrowego podgrzewacza  

w jednym urządzeniu, znacznie redukuje wymogi  
przestrzenne. Ułatwia to użytkownikowi znalezienie 
odpowiedniego miejsca do instalacji pompy ciepła. 
Pompę Bosch Compress 6000 LWM można bez problemu  
umieścić w pomieszczeniu gospodarczym. Dzięki  
udoskonalonej izolacji dźwiękochłonnej urządzenie  
pracuje niezwykle cicho.

Zawór 3-drogowy

Układ elektroniczny/elektryczny

Dogrzewacz elektryczny

Pompa obiegowa o najwyższej sprawności

Pompa solankowa o najwyższej sprawności

Sprężarka spiralna 

1

2

3

4

5

6
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Pompy geotermiczne serii Bosch Compress 6000 LW w zależności od potrzeb można łączyć z zewnętrznym 
podgrzewaczem wody. Funkcje regulacyjne układu wykrywania ciepła zewnętrznego umożliwiają również 
podłączenie instalacji solarnych lub na biomasę, przeznaczonych do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
i wspomagania ogrzewania. Nowe sprężarki i zoptymalizowany obieg chłodniczy zapewniają przy tym  
wyjątkowo wysoką efektywność przez cały sezon grzewczy.

Bosch Compress 6000 LW
pompa ciepła solanka/woda  
spełniająca wysokie wymagania

Kwintesencja wydajności
Dzięki nowej generacji sprężarek i zoptymalizowanemu 
obiegowi chłodniczemu pompa Bosch Compress 
6000 LW osiąga wysokie wartości współczynnika 
COP, wynoszące nawet do 4,8 (według EN 14511). 
Obie wbudowane pompy – do obiegu grzewczego  
i obiegu solanki – mają wysoką sprawność i dzięki 
temu są wyjątkowo energooszczędne. 

Pompa Bosch Compress 6000 LW ma nową funkcję 
DPC (DynamicPumpControl), która służy do  
regulacji różnicy temperatur pompy obiegu  
wtórnego oraz automatycznie zapewnia optymalny 
strumień przepływu wody przez pompę ciepła.  
W ten sposób zwiększa się efektywność eksploatacji 
oraz ograniczone zostaje zużycie energii elektrycznej. 

Funkcja DPC umożlilwia także szybkie  
i łatwe uruchamianie bez wcześniejszego ręcznego  
ustawienia pompy obiegu grzewczego, a to wszystko przy 
niewielkiej emisji hałasu. 

Pompy serii Bosch Compress 6000 LW pracują  
niezwykle cicho, dzięki zastosowaniu dodatkowych 
elementów dźwiękochłonnych.

Najważniejsze korzyści
XX duża wartość współczynnika COP (nawet do 4,8) 

dzięki sprężarce nowej generacji,  
zoptymalizowanemu obiegowi chłodniczemu  
oraz pompom o najwyższej sprawności  
do systemów grzewczych i solankowych

XX  efektywna eksploatacja i łatwe uruchomienie  
dzięki funkcji DPC (DynamicPumpControl)

XX  niski poziom hałasu dzięki cichym sprężarkom,  
tłumieniu drgań i doskonałej izolacji dźwiękochłonnej

XX  wysoki komfort użytkowania ciepłej wody i duży 
zakres zastosowań, dzięki temperaturze zasilania 
maks. 62°C

XX  bardzo wysoka elastyczność zastosowań: łatwość 
łączenia z zewnętrznymi źródłami ciepła

XX  łatwa obsługa za pomocą przejrzystego menu  
tekstowego i funkcji „obróć i naciśnij”

XX  kompaktowe rozmiary i niewielkie wymogi  
przestrzenne przez wbudowanie pompy do obiegów 
solankowych/grzewczych, dogrzewacza,  
elektronicznego ogranicznika prądu rozruchowego, 
układu regulacji, zaworu przełączającego do ciepłej 
wody użytkowej i filtra zanieczyszczeń

XX  ciepłomierz zintegrowany z oprogramowaniem
XX  szeroka oferta elementów wyposażenia  

dodatkowego, np. do połączenia z PCS w celu  
zapewnienia chłodzenia pasywnego

A+++    G
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Kompaktowa obudowa pompy geotermicznej Bosch Compress 6000 LWM mieści wszystkie istotne  
komponenty systemu włącznie ze 185-litrowym podgrzewaczem. Dzięki temu pompa ta jest optymalnym  
rozwiązaniem dla 3-4 osobowych gospodarstw domowych. Pompa Bosch Compress 6000 LWM pozwala 
nie tylko zaoszczędzić miejsce, ale również dużo energii. Dzięki nowym sprężarkom i pompom o najwyższej 
sprawności jest jeszcze bardziej efektywna niż urządzenia poprzednich generacji.

Bosch Compress 6000 LWM
kompaktowa pompa ciepła solanka/woda
z wbudowanym podgrzewaczem c.w.u.

Wysoka efektywność
Nowe sprężarki i zoptymalizowany obieg chłodniczy 
zapewniają wysokie wartości współczynnika COP 
nawet do 4,7 (według EN 14511). Ponadto pompa 
Bosch Compress 6000 LWM ma nową funkcję DPC  
(DynamicPumpControl), która służy do regulacji 
różnicy temperatur pompy obiegu wtórnego oraz  
automatycznie zapewnia optymalny strumień  
przepływu wody przez pompę ciepła. W ten sposób 
zwiększa się efektywność eksploatacji oraz  
ograniczone zostaje zużycie energii elektrycznej. 

Funkcja DPC dodatkowo umożliwia łatwe i szybkie  
uruchomienie bez konieczności wcześniejszego, ręcznego 
ustawienia pompy obiegu wtórnego.  
Wyjątkowo energooszczędne są również wbudowane 
pompy o najwyższej sprawności przeznaczone do obiegu 
grzewczego/solanki.

AL

Najważniejsze korzyści
XX  efektywność energetyczna dzięki wysokiemu  

współczynnikowi COP (nawet do 4,7) oraz  
zastosowaniu nowych generacji sprężarek,  
zoptymalizowanego obiegu chłodniczego i pomp  
o najwyższej sprawności (do obiegów grzewczych  
i solankowych)

XX  efektywna eksploatacja przy zastosowaniu funkcji 
DPC (DynamicPumpControl) oraz ułatwionemu 
uruchamianiu, dzięki fabrycznemu montażowi  
komponentów

XX niewielkie wymogi przestrzenne dzięki  
kompaktowym wymiarom

XX niski poziom hałasu dzięki cichym sprężarkom, 
tłumieniu drgań i doskonałej izolacji  
dźwiękochłonnej

XX regulacja temperatury na zasilaniu, zapewniająca 
szybką reakcję systemu i stały poziom komfortu 
cieplnego

XX łatwa obsługa za pomocą menu tekstowego  
i funkcji „obróć i naciśnij”

XX ciepłomierz zintegrowany z oprogramowaniem
XX  szeroka oferta elementów wyposażenia  

dodatkowego: np. do połączenia z PCS w celu  
zapewnienia chłodzenia pasywnego

A+++    G
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Bosch 
Compress 
6000 Lw

Bosch 
Compress 
6000 LwM
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zewnętrznej nawet do -20°C. Łatwą obsługę pom-
py zapewnia zintegrowany regulator pokojowy 
HPC400. Umożliwia on ponadto szybkie i pro-
ste uruchomienie.
Pompa Bosch Compress 7000i Aw dzięki swojemu 
innowacyjnemu wzornictwu doskonale kompo-
nuje się z otoczeniem. Niskoszumowy wentylator 
z regulacją obrotów i inteligentny system niwela-
cji drgań czynią urządzenie prawie bezgłośnym. 
w celu dodatkowej redukcji dźwięków można 
aktywować w regulatorze tryb cichy.
współczynnik określający sezonową efektywność 
pracy pomp ciepła osiąga nawet SCOP = 5,15.
Pompy ciepła Bosch Compress 3000 aWS skon-
struowano w technologii split. Produkcja ciepła 
zachodzi przy bardzo wysokiej efektywności – 
współczynnik COP przy temperaturze powietrza 
zewnętrznego 7°C wynosi nawet 4,81. Pompa 
Bosch Compress 7000i Aw dzięki swojemu in-
nowacyjnemu wzornictwu doskonale kompo-
nuje się z otoczeniem. Niskoszumowy wentylator  
z regulacją obrotów i inteligentny system niwela-
cji drgań czynią ją prawie bezgłośną. Urządzenie 
automatycznie dostosowuje swoją moc (w za-
kresie modulacji od 25 do 100%) do aktualnego 
zapotrzebowania i optymalizuje zużycie energii.  

Pompa została przygotowana do pracy w kli-
macie skandynawskim, dlatego jej wysoka efek-
tywność zachowywana jest w całym zakresie 
temperatur pracy, tj. aż do -20°C. Oprócz funkcji 
ogrzewania urządzenie można wykorzystać la-
tem do chłodzenia dzięki rewersyjnej pracy ukła-
du chłodniczego. 
Jednostkę zewnętrzną Bosch Compress 3000 
AwS można połączyć z czterema różnymi jednost-
kami wewnętrznymi. Nieistotne, czy w połączeniu 
z istniejącym pojemnościowym podgrzewaczem 
wody, czy z podgrzewaczem zintegrowanym  
w urządzeniu – Bosch Compress 3000 AwS ide-
alnie nadaje się również do przygotowania c.w.u.
Pompy Bosch Compress 3000 AwS są oferowa-
ne w 4 mocach grzewczych: 6, 8, 11 i 13 kw. Łącz-
nie urządzenie dostępne jest w 16 zestawach, co 
umożliwia dobór do niemal każdego rodzaju in-
stalacji grzewczej.
Marka Bosch stawia na rozwiązania przyszło-
ściowe, które będą spełniały oczekiwania klien-
tów pod względem komfortu, oszczędnej eksplo-
atacji oraz przyjazności dla środowiska, dlatego 
w przyszłości rodzina pomp ciepła będzie się 
powiększała. Jakość urządzeń marki Bosch jest 
dodatkowo wsparta przez udzielaną gwarancję, 
która obejmuje okres do 5 lat.

Kompaktowa obudowa z kolei pompy ciepła 
Bosch Compress 6000 lWm mieści wszystkie 
istotne komponenty systemu włącznie ze 185-li-
trowym podgrzewaczem. Dzięki temu pompa 
ta jest optymalnym rozwiązaniem dla 3-4-oso-
bowych gospodarstw domowych. Pompa cie-
pła pozwala nie tylko zaoszczędzić miejsce, ale 
również sporo energii. Dzięki nowym sprężarkom  
i pompom obiegowym o najwyższej sprawności 
jest jeszcze bardziej efektywna.

zalety gruntowych pomp ciepła Bosch:
- duża wartość współczynnika COP (nawet do 4,8), 
dzięki sprężarce nowej generacji, zoptymalizo-
wanemu obiegowi chłodniczemu oraz pompom  
o najwyższej sprawności do systemów grzew-
czych i solankowych 
- efektywna eksploatacja przy zastosowaniu funk-
cji DPC (Dynamic Pump Control) oraz ułatwione-
mu uruchamianiu, dzięki fabrycznemu montażowi 
komponentów
- niski poziom hałasu dzięki cichym sprężarkom, tłu-
mieniu drgań i doskonałej izolacji dźwiękochłonnej
- wysoki komfort użytkowania ciepłej wody i duży 
zakres zastosowań, dzięki temperaturze zasila-
nia maks. 62°C

- łatwa obsługa za pomocą przejrzystego menu 
tekstowego i funkcji „obróć i naciśnij”
- niewielkie wymogi przestrzenne, dzięki kompak-
towym wymiarom
- ciepłomierz zintegrowany z oprogramowaniem 
- szeroka oferta elementów wyposażenia dodat-
kowego, np. do połączenia z PCS w celu zapew-
nienia chłodzenia pasywnego

poWIEtRzNE SplIt luB moNoBlok 

Reprezentantem monobloków Bosch jest model 
Compress 7000i aW – urządzenie wyróżniają-
ce się pod wieloma względami. Nowe sprężarki 
i zoptymalizowany obieg chłodniczy sprawiają, 
że pompa Bosch Compress 7000i Aw jest jeszcze 
bardziej energooszczędna. Składa się ona z mo-
dulowanej jednostki zewnętrznej oraz jednostki 
wewnętrznej w 4 różnych wersjach. Przedni front 
jednostki wewnętrznej urządzenia jest zupełnie 
płaski i wykonany z hartowanego szkła, a jego 
górne i dolne krawędzie są zaokrąglone. wystę-
puje on w dwóch kolorach: białym i czarnym.
Duże powierzchnie odbioru ciepła gwarantują 
skuteczne wykorzystanie przez pompę ciepła ca-
łej doprowadzanej energii – przy temperaturze  

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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nawet do -25oC! Kompresor scroll w połączeniu 
z elektronicznym zaworem rozprężnym i precy-
zyjnym wykonaniem całego układu chłodniczego  
spowodowały, że urządzenie osiągnęło klasę 
energetyczną A+. Ochrona hydrofilowa parow-
nika bardzo długo utrzymuje go w dużej czysto-
ści, a ewentualne zabrudzenia usuwane są bez 
większych problemów.
Pompa ciepła Viteco hp nie ma wbudowanych 
grzałek elektrycznych – źródło szczytowe, które 
musi być zawsze zainstalowane, zostało pozo-
stawione do wyboru przez użytkownika. Może 
to być zarówno kominek z płaszczem wodnym, 

kocioł gazowy lub kocioł na paliwa stałe, jak rów-
nież zewnętrzna grzałka elektryczna.

NajWyżSza jakość W StaNdaRdzIE: 
• kompresor Scroll z technologią EVI,
• innowacyjna automatyka sterująca, z przejrzy-
stym dotykowym wyświetlaczem,
• możliwość podłączenia do każdej istniejącej in-
stalacji,
• cichobieżny wentylator,
• skraplacz pompy ciepła w postaci wymiennika 
Schell in Tube,
• parownik pompy ciepła pokryty powłoką hy-
drofilową,
• elektroniczny zawór rozprężny EEV, 
• wbudowana mata grzejna tacy skroplin,
• gwarancja – do 5 lat.

VItECo hp do oGRzEWaNIa/ChłodzENIa 
oRaz pRzyGotoWaNIa C.W.u.

Pompy ciepła serii Viteco hp przeznaczone są do 
ogrzewania/chłodzenia budynków oraz przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej. Pompy te wystę-
pują w 7 wariantach modelowych: hp 7, hp 10,  
hp 15, hp 20, hp 35, hp 45 i hp 70. Odzysk ener-
gii w 80% z powietrza atmosferycznego powodu-
je, że można obniżyć koszt przygotowania c.w.u. 

do 80%, a koszt ogrzewania budynku do 50% w 
porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Serię 
zaprojektowano w taki sposób, aby z jednej stro-
ny zapewnić łatwość montażu instalacyjnego,  
a z drugiej strony zagwarantować użytkowniko-
wi prostą obsługę – struktura monoblok łączy  
w sobie te cechy.
Urządzenia przeznaczone są do montażu ze-
wnętrznego – trwała obudowa wykonana ze szli-
fowanej stali nierdzewnej na długie lata zapewni 
zarówno wysoką estetykę, jak i niezawodną pra-
cę pompy ciepła. Innowacyjne rozwiązania tech-
niczne w Viteco hp sprawiają, że urządzenia te 
charakteryzują się wysokim wskaźnikiem COP  
w szerokim zakresie temperatury zewnętrznej 
dla powietrza zasysanego: od -25°C do 43°C. 
Urządzenie wyposażone jest w przewód grzejny 
tacy skroplin oraz drugi przewód grzejny kanału  
odpływu skroplin – wszystko po to, by skutecz-
nie zabezpieczyć całe urządzenie przed niepo-
żądanym zamarznięciem skroplin.
Pompa ciepła Viteco hp dzięki swojej kompak-
towej budowie idealnie nadaje się do moderni-
zacji istniejącego układu grzewczego lub do two-
rzenia nowych systemów i układów ogrzewania. 
Montaż pompy ciepła odbywa się bez ingerencji 
w grunt; zbędne są jakiekolwiek odwierty czy też 
prace ziemne odkrywkowe.

VItECo hp zamIaSt klImatyzaCjI

Viteco hp są urządzeniami rewersyjnymi, co 
oznacza, że potrafią ogrzewać i chłodzić pomiesz-
czenia. Viteco hp wykorzystuje technologię EVI, 
dzięki której możliwa jest praca w temperaturze 

pompy ciepła Viteco 

Viteco HP 7 / Viteco HP 10

Viteco HP 15 / Viteco HP 20

Przepływowa grzałka elektryczna
do montażu i uruchomienia pomp ciepła Viteco niepotrzebne są uprawnienia F-gazowe.
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zdalNE StERoWaNIE SmaRtFoNEm 

Dodatkowym atutem wszystkich pomp ciepła 
jest możliwość sterowania całym urządzeniem 
za pomocą dowolnego zewnętrznego urządze-
nia (smartfon, tablet, itp.) z oprogramowaniem 
Android, po doposażeniu pompy w moduł inter-
netowy. Można wówczas kontrolować pompę 
ciepła z dowolnego miejsca w danym obiekcie. 

zalEty pomp CIEpła VItECo:
• jeden z najtańszych sposobów przygotowania 
ciepłej wody użytkowej,
• niskie koszty inwestycyjne,
• współpraca z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u. 
dla pomp bezzbiornikowych,
• doskonała alternatywa dla kolektorów słonecz-
nych – niezależność od warunków pogodowych,
• praca w szerokim zakresie temperatury zasysa-
nego powietrza (-7°C do 43°C), minimalna tem-
peratura zasysanego powietrza: -10°C,
• elektroniczny zawór rozprężny dla zwiększenia 
wydajności,
• wymiennik ciepła Shell In Tube (woda – czynnik 
roboczy) – jeden z najnowocześniejszych wymien-
ników służących do przekazywania ciepła z gorą-
cego gazu czynnika roboczego R410a do wody,
• sprężarka Panasonic,
• zdalna, przewodowa automatyka z intuicyjnym 
panelem sterowania dająca duże możliwości ste-
rowania urządzeniem m.in.: możliwość pracy  
w 3 przedziałach czasowych, pełna regulacja 
grzałki, odszranianie układu chłodniczego do 
-20°C, kontrola temperatury powietrza na wlo-
cie i wylocie pompy ciepła,
• sterowanie ze smartfona (po doposażeniu  
w moduł internetowy),
• możliwość wykorzystania ciepła odpadowego 
niezależnie od miejsca ustawienia,
• dodatkowe możliwości do wykorzystania: osuszenie 

powietrza, efekt chłodzenia i przewietrzania domu,
• prosty montaż przewodów powietrznych oraz 
pompy ciepła dzięki standardowym króćcom 
przyłączeniowym,
• gwarancja do 5 lat,
• nowoczesny design
• klasa energetyczna A+.

pompy CIEpła VItECo do C.W.u.

Pompy ciepła Viteco do ciepłej wody użytkowej to 
kompletna linia urządzeń zarówno zbiornikowych, 
jak i bez zbiornika wody. Do swojej pracy wykorzy-
stują energię cieplną z powietrza i mogą pozyski-
wać z otoczenia większość energii potrzebnej do 
podgrzania wody. w porównaniu z rozwiązania-
mi tradycyjnymi pozwala to zdecydowanie obni-
żyć koszty przygotowania ciepłej wody. 
Pompy ciepła Viteco działają już przy temperaturze 
powietrza -7°C i potrafią pokryć 70-100% rocznego 
zapotrzebowania obiektu na ciepłą wodę. Bez pro-
blemu również zapewniają jej podgrzanie do 60°C  
z wyłącznej pracy pompy ciepła, a z dodatkowym uży-
ciem grzałki elektrycznej nawet do 70°C. Pompy ciepła  

Viteco to doskonała alternatywa dla kolektorów 
słonecznych i jeden z najtańszych sposobów przy-
gotowania c.w.u. wszystkie pompy Viteco do c.w.u. 
zostały sklasyfikowane w klasie energetycznej A+. 

SERIa X9 pomp CIEpła VItECo

w ramach serii X9 do wyboru są pompy ciepła  
z zasobnikiem 200 l z wbudowaną wężownicą lub 
z zasobnikiem 300 l z jedną bądź dwiema wężow-
nicami oraz pompa hpWt X9 bez wbudowanego 
zasobnika do montażu z zasobnikami zewnętrzny-
mi. Całą serię charakteryzuje ujednolicony design, 
konstrukcja wewnętrzna oraz system sterowania. 
Panel obsługowy ma postać ekranu dotykowego 
z dużym, kolorowym i czytelnym wyświetlaczem. 
wszystkie króćce przyłączeniowe zasobnikowych 
pomp ciepła zostały przeniesione do tyłu urządze-
nia – dzięki temu stały się one uniwersalne przy 
różnorodnych montażach hydraulicznych (po-
dejścia hydrauliczne z prawej bądź lewej strony). 

WISząCa pompa CIEpła VItECo hEatoN

w ubiegłym roku oferta marki Viteco została 
uzupełniona o nowy produkt – wiszącą pom-
pę ciepła powietrze-woda do przygotowania 
c.w.u. Viteco heaton. Urządzenia hpWt X9 oraz  
heaton przystosowane są do współpracy z do-
wolnym zewnętrznym zasobnikiem c.w.u. Spraw-
dzają się doskonale jako samodzielne źródło c.w.u. 
bądź uzupełniają system c.w.u., do wykorzystania  
w domach jednorodzinnych, jak również na po-
trzeby innych obiektów, np. małych pensjona-
tów, w których zainstalowany jest zasobnik c.w.u.
Elementem wyróżniającym zarówno model 
hpWt X9, jak i heaton jest dodatkowo pod-
niesiona moc grzewcza do 3,6 kw. Dzięki temu 
z powodzeniem można podłączyć to urządze-
nie do zasobników aż do pojemności 500 litrów.

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki

Masz kocioł na paliwo stałe?

Jesteś zmęczony rozpalaniem go latem, 
by mieć ciepłą wodę w domu?

Czy nie sądzisz, że te czynności 
dużo Cię kosztują?

Zastanawiałeś się czy może być 
lepiej, taniej i wygodniej?

Tak, może być! 
Rozwiązaniem jest 

pompa ciepła Viteco HPWT 3.0!

www.viteco.pl, sprzedaz@viteco.pl.

www.facebook.com/vitecoiK

wyłączny dystr ybutor marki ViTECo

www.ik.pl
www.hurtownieinstalacyjne.pl
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NOWOŚĆ

wisząca pompa ciepła Viteco HeatOn

Od lewej: Viteco BPC X9-300, BPC X9-200, HPwT X9

Innowacyjne rozwiązania w zasięgu ręki

www.viteco.pl www.hurtownieinstalacyjne.pl 

Pompa ciepła do c.w.u.  
i współpracy z zewnętrznym 

zasobnikiem c.w.u.

Viteco HeatOn
Dystrybutorzy towarów marki Viteco

Dane techniczne
Rodzaj zasilania V/Hz 230 / 50

Pojemność zbiornika dm3 brak

Średnia moc cieplna kW 3,6

Pobór mocy elektrycznej W 800 

Współczynnik COP ~3,2

Natężenie prądu / rozruch A 3,7 /4,2

Zakres temperatur zewnętrznych °C -7 ÷ 43

Ilość sprężarek szt. 1

Czynnik roboczy R410a/0,65 kg

Temperatura wody użytkowej °C 55

Maks. temperatura wody użytkowej
z grzałką elektryczną

°C
°C

60
70

Przepływ powietrza przez pompę ciepła m3/h 450

Średnica kanałów powietrznych mm 150

Natężenie dźwięku dB 46

Przyłącze wody zimnej i wypływ wody ciepłej DN 3/4" GW

Przepływ wody dla ∆T=5°C l/h 516

Masa urządzenia kg 42

Wymiary szer. x wys. x gł. mm 448 x 690 x 310

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w urządzeniach wynikających z ich ciągłego 
rozwoju.

Przed modernizacją

Przykład modernizacji systemu z wykorzystaniem Viteco HeatOn

Instalacja z zasobnikiem c.w.u. bez cyrkulacji

Instalacja z zasobnikiem c.w.u. i cyrkulacją

Wylot gorącej wody

Wlot zimnej wody

Powrót 
z instalacji c.o.

Zasilanie instalacji c.o.

Wlot zimnej wody

Wylot gorącej wody

CyrkulacjaZasilanie instalacji c.o.

Powrót 
z instalacji c.o.

Zasilanie instalacji c.o.

Wlot zimnej wody

Wylot gorącej wody

Cyrkulacja

Powrót 
z instalacji c.o.

Wylot gorącej wody

Wlot zimnej wody

Powrót 
z instalacji c.o.

Zasilanie instalacji c.o.

Spust
wody

Po modernizacji

Wszystkie przyłącza
hydrauliczne i elektryczne
od dołu pompy ciepła.

MONTAŻ
NAŚCIENNY
brak konieczności

stosowania dodatkowych
uchwytów montażowych.

http://www.instalreporter.pl
http://www.facebook.com/vitecoIK
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eksploatacyjnych oraz ograniczenie wpływu na 
środowisko naturalne systemów grzewczych. Nie 
dziwi więc rosnące zainteresowanie odnawialny-
mi źródłami energii. 
Dla domów starszego typu dobrym rozwiąza-
niem jest także powietrzna pompa ciepła. Może 
być ona instalowana w dowolnej lokalizacji, w 
każdym typie zabudowy oraz w budynkach, w 
których już istnieje system grzewczy. Nie wyma-
ga też ingerencji w otoczenie. Technologia spa-
lania paliw kopalnych w elektrowniach i elektro-
ciepłowniach oraz systemy oczyszczania spalin 
powodują, że spaliny wydobywające się z tych za-

kładów w czasie produkcji energii elektrycznej, 
zużywanej przez pompę ciepła są o wiele mniej 
szkodliwe, niż zanieczyszczenia emitowane z ko-
minów domów jednorodzinnych. 

komFoRtoWE użytkoWaNIE pRzEz Cały Rok

Dzięki temu, że pompa ciepła nie wymaga specja-
listycznej kotłowni, system gwarantuje oszczęd-
ność miejsca i dowolną aranżację pomieszczenia 
technicznego. Takim urządzeniem, które spełnia 
te standardy jest pompa ciepła typu powietrze/
woda Alezio M czy Alezio M V200 marki De Dietrich.  

EkoNomICzNE I NIEzaWodNE RozWIązaNIE

Planując remont, zakładający zwiększenie ener-
gooszczędności budynku poprzez zmianę spo-
sobu ogrzewania, dobrym rozwiązaniem będzie 
zastosowanie powietrznej pompy ciepła, której 
konstrukcja daje możliwość współpracy z istnie-
jącymi już źródłami ciepła. Jej zaletą jest szybki  
i łatwy montaż oraz smukła budowa urządzenia. 
Tego typu system pozwoli ograniczyć wysokość 
rachunków oraz zagwarantuje domownikom wy-
soki komfort użytkowania. Korzystając z odna-
wialnych źródeł energii otrzymają oni niedrogie 
ogrzewanie. Poza wydatkiem na zakup pompy 
ciepła nie ponosi się niemal żadnych dodatko-
wych kosztów związanych z eksploatacją – płaci 
się jedynie za zasilanie urządzenia prądem. Pozo-
stałym paliwem napędzającym pracę urządzenia 
jest powietrze. Sama pompa ciepła obniża kosz-
ty ogrzewania – w stosunku do spalania gazu lub 
oleju opałowego o ponad 50%. 

CzySta ENERGIa pRoSto z NatuRy

Inwestor, decydując się na budowę domu, po-
winien wziąć pod uwagę wiele kryteriów, m.in. 
przepisy, mające na celu zmniejszenie kosztów 

Ekologiczne systemy grzewcze to świetna alternatywa dla tradycyjnych 
rozwiązań, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Z myślą  
o naszej planecie oraz wysokich rachunkach marka De Dietrich stworzyła 
urządzenia, które korzystają z odnawialnych źródeł energii, gwarantując 
oszczędność. Czym charakteryzują się pompy ciepła? 

czas na ekologiczną rewolucję z marką de dietrich

http://www.instalreporter.pl
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Prosta obsługa i energooszczędna konstruk-
cja gwarantuje 100% satysfakcji. Nowa formuła  
Alezio M sprawdzi się zarówno zimą, jak i latem 
w każdym typie zabudowy. To zupełna nowość, 
gdyż jednostki zewnętrzna i wewnętrzna połą-
czone są ze sobą instalacją hydrauliczną i do 
montażu nie wymagają uprawnień f-gazowych. 
To kompaktowe urządzenie, dzięki możliwości 
podłączenia podgrzewacza zapewnia stały do-
stęp do ciepłej wody oraz jest dopasowane do 
programów Prosument i Czyste Powietrze.
 
pRoSta oBSłuGa I CICha pRaCa

Nowoczesne urządzenia grzewcze takie, jak pom-
py ciepła odpowiednio dobrane do powierzchni 

i charakterystyki obiektu są praktycznie bezob-
sługowe, co przekłada się na wygodę użytkowa-
nia. Powietrzna pompa ciepła Strateo marki De 
Dietrich pracuje w sposób dyskretny i bardzo wy-
dajny. Zapewnia odpowiednią temperaturę w po-
mieszczeniach oraz dzięki zintegrowanemu pod-
grzewaczowi c.w.u. dba o stały dostęp do ciepłej 
wody. Urządzenie jest niezwykle proste w obsłu-
dze, a sterowanie sprowadza się jedynie do usta-
wienia żądanej temperatury w pomieszczeniach 
za pomocą dedykowanych regulatorów pokojo-
wych. Z poziomu konsoli sterowniczej urządze-
nia De Dietrich możliwe jest ustalenie harmo-
nogramów pracy pompy ciepła. System można 
też zaprogramować za pomocą dodatkowego 
modułu De Dietrich oraz dedykowanej aplikacji  
w smartfonie. Powszechnie wykorzystywane do 
celów grzewczych pompy ciepła mogą także latem  
z powodzeniem efektywnie chłodzić pomiesz-
czenia lub ogrzewać wodę w basenie. 

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 wrocław

infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl

r e k l a m a

program czyste powietrze 

•	Nowe	narzędzie	dla	wnioskodawców
Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia bu-
dynków to kolejne ułatwienie dla osób starają-
cych się o dotacje na termomodernizację domu 
jednorodzinnego. Pomoc dla beneficjentów pro-
gramu Czyste Powietrze na zlecenie Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej przygotowali eksperci Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii.
Kalkulator pomaga wyliczyć grubość izolacji ter-
micznej domu przy ociepleniu wybranych prze-
gród budowlanych – m.in. ścian, stropodachu, 
podłóg – oddzielających pomieszczenia ogrzewa-
ne od nieogrzewanych. Parametry zostały dobra-
ne tak, aby użytkownik mógł wybrać odpowied-
ni rodzaj i grubość materiału izolacyjnego mając 
pewność, że po przeprowadzeniu termomoder-
nizacji wybranych przegród będą one spełniać 
obowiązujące i przyszłe wymagania techniczne 
(wT 2021), które wejdą w życie od 31.12.2020 r. 
zgodnie z rozporządzenia ministra infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowa-
nie (Dz.U. z 2015 r., poz. 
1422, z późn. zm.).
Nowe narzędzie jest in-
tuicyjne i łatwe w ob-
słudze. Można z niego 
skorzystać na stronie czy-
stepowietrze.gov.pl (za-
kładka „warto wiedzieć”). 
Będzie też dostępny na 
portalach beneficjenta 
wszystkich wojewódz-
kich funduszy.
Zapraszamy do skorzy-
stania z kalkulatora: kliknij

•	e-wnioski	bez	wychodzenia	z	domu
Zgodnie z zapowiedziami 10 czerwca 2020 r. uru-
chomiona została internetowa ścieżka składania 
wniosków o dofinansowanie w ramach progra-
mu „Czyste Powietrze”. E-wnioski są już dostęp-
ne w serwisie gov.pl.
Teraz bez wychodzenia z domu można starać 
się o dotację na wymianę kopciuchów i termo-
modernizację domu. wystarczy wejść na: www.
gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-
-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego 
wymagane załączniki i podpisać go korzystając  
z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego po-
twierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, na-
dal funkcjonuje dotychczasowa ścieżka. Przy tej 
opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjen-
ta dostępnym na stronie internetowej właściwe-
go wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. Należy wypełnić wniosek, 
który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z za-
łącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papiero-
wej do wFOŚiGw lub gminy.

Źródło: NFOŚiGw

http://www.instalreporter.pl
https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
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Coraz większa świadomość ochrony środowiska, 
jak również postawa prosumencka użytkowni-
ków oraz powstanie wielu programów dofinan-
sowań zaowocowało dużym zainteresowaniem 
fotowoltaiką. Popularność tego sektora w naszym 
kraju jest coraz większa. w 2019 liczba mikroin-
stalacji była ponad dwa razy większa niż w 2018.

EFEktyWNE koRzyStaNIE z ENERGII 
SłoNECzNEj

warto się jednak zastanowić czy wykorzysta-
nie wyprodukowanej energii jest optymalne.  
Po określeniu rocznego bilansu energii elektrycz-
nej, może się okazać, że powstaje jej nadprodukcja 
czyli więcej jest wytwarzane niż konsumowane.  

w takim wypadku nadwyżka darmowej ener-
gii jest tracona. w jaki zatem sposób, wykorzy-
stać efektywnie darmową energię elektryczną ze 
słońca? Dobrym rozwiązaniem są pompy ciepła 
marki Buderus, zarówno powietrzne, jak i grun-
towe, które mogą współpracować z panelami 
fotowoltaicznymi. Pompy ciepła Buderus Loga-
therm można połączyć zarówno z nową, jak i ist-
niejącą instalacją fotowoltaiczną.
Pompy ciepła Logatherm bardzo efektywnie wy-
korzystują energię elektryczną. w porównaniu do 
tradycyjnego ogrzewania elektrycznego potrzebu-
ją do funkcjonowania około 4 do 5 razy mniej ener-
gii. Dzięki temu, nie jest potrzebna wysoka moc 
zainstalowanych paneli. Kiedy sterowanie pompy 
ciepła zostanie połączone z inwerterem instalacji 

Mimo ciągle bardzo dużej popularności konwencjonalnych urządzeń 
grzewczych coraz większym zainteresowaniem cieszą się odnawialne źródła 
energii (OZE). Powodem tego jest zwiększający się nacisk na ekologiczne, 
niezanieczyszczające środowisko źródła energii – zarówno cieplnej,  
jak i elektrycznej. Pompy ciepła, kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne 
– wszystkie te urządzenia zaliczają się do grupy odnawialnych źródeł 
energii. Każde z urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii 
może funkcjonować samodzielnie, ale jeszcze lepiej, jeżeli mogą ze sobą 
współpracować i wzajemnie uzupełniać. Pomimo, że marka Buderus w tej 
chwili nie oferuje rozwiązań związanych z produkcją energii elektrycznej,  
to jej urządzenia zostały wyposażone w funkcje pozwalające na współpracę  
z instalacją fotowoltaiczną, wszystko dzięki odpowiedniemu sterowaniu.

powietrzne pompy ciepła Buderus 
…i współpraca z fotowoltaiką

http://www.instalreporter.pl
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Każdy z dostępnych modeli pełni inną rolę. Trzy  
z nich przeznaczone są do budynków nowo bu-
dowanych (dwa z nich mają wbudowany zasobnik 
c.w.u., a jeden jest do powieszenia na ścianie), nato-
miast ostatni dedykowany jest budynkom, w których 
ma miejsce modernizacja istniejącej już kotłowni.
Łącząc pompę ciepła z jednym z modeli wewnętrz-
nych, otrzymuje się niemal całą kotłownię. Każda 
z pomp ciepła Logatherm wLw196i wyposażona 
jest w moduł do komunikacji przez internet.
Pompa ciepła jest wyposażona w inwerter czy 
urządzenie regulujące prędkość obrotową sprę-
żarki, dzięki czemu uzyskuje zmienną moc grzew-
czą, co pozwala na jej dostosowanie do zapotrze-
bowania cieplnego budynku. Dodatkowo pompa 
ciepła jest rewersyjna – ma funkcję chłodzenia.

zalety dla instalatora:
- łatwy transport i montaż, dzięki bardzo lekkiej, 
całkowicie rozbieralnej obudowie z EPP i fabrycz-
nie przygotowanym uchwytom transportowym,
- mała masa – brak konieczności wykonywania 
specjalnego fundamentu pod pompę ciepła,
- brak konieczności posiadania uprawnień F-ga-
zowych – układ chłodniczy jest całkowicie her-
mermetyczny
- nowoczesny regulator HMC300 do współpracy 
z modułami EMS Plus umożliwia sterowanie: do 4  
obiegów grzewczych, podgrzewaniem basenu,  

instalacją solarną, współpracą z kotłem grzewczym,
- minimalna ilość prac montażowych, dzięki kom-
pletnie wyposażonym modułom wewnętrznym 
Tower,
- cztery moduły wewnętrzne do wyboru zapewnia-
ją dowolność konfiguracji systemu grzewczego,
- proste połączenie rurowe wodne z jednostką ze-
wnętrzną, niepotrzebne kwalifikacje chłodnicze,
- prosty montaż elektryczny, inwerter zapewnia pra-
widłową kolejność faz bez względu na podłączenie.

fotowoltaicznej, to istnieje możliwość wykrywania 
na bieżąco, czy produkcja darmowej energii elek-
trycznej odbywa się z promieniowania słoneczne-
go, czy pobierana jest z sieci elektrycznej.
Pompa ciepła produkuje ciepło na potrzeby cen-
tralnego ogrzewania, wytwarza chłód do chłodze-
nia oraz ogrzewa wodę użytkową. Kiedy otrzymuje 
sygnał o produkcji darmowej energii elektrycznej, 
może się uruchomić i wytworzyć większą ilość cie-
pła, którą można zakumulować np. w buforze lub 
w systemie ogrzewania podłogowego, podwyższyć 
temperaturę ciepłej wody w porównaniu do stan-
dardowych ustawień lub w okresie letnim działać 
na cele chłodzenia budynku.
Dzięki temu, przy odpowiedniej ilości energii elek-
trycznej z paneli fotowoltaicznych, pompa cie-
pła w 100% działa za darmo, bez opłat za ener-
gię elektryczną.

moNoBlok W 4 moCaCh

Logatherm wLw196i AR to najwyższej klasy pom-
pa ciepła powietrze-woda o niezwykle nowo-
czesnym wyglądzie. Pompa ciepła Logatherm 
wLw196i AR składa się z modułu zewnętrznego do 
montażu przy budynku oraz modułu wewnętrz-
nego. Dostęp do obu elementów jest niezwykle 
łatwy, a ich instalacja szybka. Moduły zewnętrz-
ny i wewnętrzny połączone są za pomocą prze-
wodów instalacji wodnej.
Urządzenia Logatherm wLw196i zaliczamy do ka-
tegorii monoblok. Dostępne są one w czterech 
mocach grzewczych: 6, 8, 11 i 14 kw i cechują się 
wysoką efektywnością pracy, gdzie współczyn-
nik efektywności pracy COP przy temperaturze 
7°C sięga nawet wartości bliskiej 5.
Urządzenie dostępne jest razem z 4 modelami we-
wnętrznymi. Przednie fronty jednostek wewnętrz-
nych wykonane są ze szła tytanowego w kolorze bia-
łym lub czarnym, które cechuje wysoka estetyka.  

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 warszawa

infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

Moduł wewnętrzny w wersji naściennej do pracy w trybie 
monoenergetycznym lub biwalentnym

Moduł wewnętrzny typu „tower” do pracy w trybie 
monoenergetycznym z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.

4  |  System

Jeden system do wszystkich zastosowań
Niezależnie od tego czy budujesz nowy dom, modernizujesz stary, czy tylko  
wymieniasz tradycyjną instalację grzewczą – nasza nowa wielofunkcyjna pompa ciepła  
Logatherm WLW196i AR / WLW196i IR nadaje się do domów jednorodzinnych i niewielkich 
budynków wielorodzinnych, a także budowy nowych i rozbudowy istniejących systemów  
grzewczych. Wyższa wartość współczynnika efektywności cieplnej COP > 4,0 przy A2/W35 
sprawia, że jest to bardzo oszczędne rozwiązanie.

Nowoczesny system sterowania
Buderus dba o to, abyś pozostawał na bieżąco z najnowszymi nowinkami nie tylko  
w zakresie technologii stosowanej w pompach ciepła typu powietrze-woda, ale również  
w zakresie sterowania, obsługi i monitorowania Twojego urządzenia. Sprawdzony system  
sterowania Logamatic EMS Plus i moduł programowania Logamatic HMC300 są  
w wyposażeniu urządzenia, dzięki czemu nowa pompa ciepła ma możliwość współpracy  
z internetem. Umożliwia to obsługę systemu przy użyciu smartfona lub tabletu. 

Efektywne wykorzystanie 
energii dla jeszcze 
większego komfortu

Logatherm WLW196i AR Logatherm WLW196i IR

Klasyfikacja efektywności energetycznej Logatherm WLW196i-8 AR E / WLW196i-8 IR E  
w zestawie z regulatorem Logamatic HMC300. 
Klasyfikacja może ulec zmianie w zależności od komponentów systemu i mocy grzewczej.

A++  G A++  G
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pompa ciepła w specjalnym wykonaniu
Marka alpha innotec działająca od ponad 20 lat 
w zdefiniowanym obszarze – tylko i wyłącznie 
pomp ciepła, wprowadziła niedawno na rynek 
nowy model powietrznej pompy – alira LwAV+, 
pokrywającej zapotrzebowanie od 7 do 14 kw. 
Model ten ma nie tylko sprężarkę inwerterową 
oraz funkcję chłodzenia aktywnego, ale jest tak-
że wyjątkowo cichy. Pompa ta emituje jedynie  
50 dB mocy akustycznej (według normy EN12102). 
Należy zaznaczyć, że moc akustyczna to głośność 
bezpośrednio ze źródła urządzenia i nie wolno 
mylić jej z wymogami ograniczeń hałasu w gra-
nicach działki. Stosownie do tego pompy LwAV+ 
w pomiarach 3 metrów od urządzenia osiągają 
35 dB(A), a przy 6 metrach od urządzenia zale-
dwie 29 dB(A).

technologia obniżonego poziomu głośności
w serii alira LwAV+, dzięki zastosowaniu specjal-
nych osłon powietrznych i absorbera dźwięku, 
poziom głośności został ograniczony nawet do 
49 dB w trybie nocnym przy jednoczesnym za-
chowaniu 70% mocy grzewczej. To wyniki na-
prawdę godne uwagi. LwAV+ osiągają nawet  
o 6 dB lepsze wyniki w stosunku do standardo-
wych wykonań w ramach tej serii (LwAV). Są to 
zatem urządzenia nadające się idealnie dla in-
stalacji o zaostrzonych wymaganiach dotyczą-
cych głośności.

Inwerter, aktywne chłodzenie, elastyczne 
pakiety
Pompy alira LwAV+ mają funkcję chłodzenia 
aktywnego (do 7°C na zasilaniu) oraz wystę-
pują w elastycznych połączeniach: z modułem 
hydraulicznym (HV) lub ze stacją hydrauliczną 
(HSV) z wbudowanym zasobnikiem c.w.u., dla 
mniejszego lub większego zapotrzebowania 
(odpowiednio: 180 lub 300 litrów). 

Powietrzne pompy ciepła są 
niezwykle popularne wśród 
inwestorów, którym zależy 
na szybkiej i bezproblemowej 
instalacji, szczególnie  
w istniejących i modernizowanych 
budynkach. Oprócz parametrów 
dotyczących mocy grzewczej  
i COP, nie wolno zapominać  
o jeszcze jednym, bardzo istotnym 
parametrze – mocy akustycznej.

powietrzna pompa ciepła  
z oBniŻonym poziomem głośności

Bartosz Świerczewski

obniżony poziom głośności ma znaczenie
Powietrzne pompy ciepła muszą spełniać prawne 
wymogi odnośnie maksymalnego poziomu ha-
łasu, jaki generują. w zabudowie jednorodzinnej 
nie wolno przekraczać progu 45 dB(A) w dzień, 
40 dB(A) w nocy (pomiar na granicy posesji). 
Ostrzejsze o 5 dB wymogi w granicach działki do-
tyczą szpitali, domów opieki społecznej, wszel-
kiego rodzaju uzdrowisk i budynków związanych 
z pobytem dzieci i młodzieży (40 dB(A) w dzień, 
35 dB(A) w nocy). właśnie w takich przypadkach 
sprawdzają się pompy o obniżonych wartościach 
mocy akustycznej, które przy pomiarze już kilka 
metrów od urządzenia spełniają nawet zaostrzo-
ne wymogi.

lWaV(+) 82R1/3-WR 2.1-1/3 lWaV(+) 122R3-WR 2.1-1/3
sprężarka inwerterowa tak
aktywne chłodzenie tak
moc grzewcza a-7/W35 min./maks. 2,3/6,5 kW 3,6/8,5 kW
moc grzewcza a2/W35 min./ maks. 2,6/6,4 kW 4,6/10,3 kW
Cop przy a2/W35 4,19* 4,01*
temperatura zasilania maks. 60°C
minimalna temp. dolnego źródła -22°C
poziom mocy akustycznej maks. / noc 53/49 dB(A) 52/49 dB(A)
regulator w zestawie tak – Luxtronik 2.1 
cena 38 000 zł netto 45 000 zł netto

 *przy obciążeniu częściowym
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widoczne gołym okiem zmiany klimatyczne, za-
czynają mieć bezpośrednie przełożenie na otacza-
jącą nas rzeczywistość. Czas trwania zimy wyraź-
nie się skrócił, zastąpił ją wydłużony, upalny okres 
letni. w związku z tymi zmianami, podczas wybo-
ru centrali wentylacyjnej należy zwrócić uwagę, co 
dany producent oferuje, jeśli chodzi o realizację 
wentylacji mechanicznej, właśnie w okresie letnim. 
Ze względu na sposób realizacji, funkcje można 
podzielić na bezpośrednie, wynikające z algoryt-
mów automatyki oraz pośrednie, czyli takie do 
których wykorzystania potrzebujemy dodatko-
wych elementów zewnętrznych.

FREE CoolING

Funkcją, która bezwzględnie powinna pojawić się 
w każdej nowoczesnej centrali wentylacyjnej jest 
tzw. free cooling. w okresie letnim temperatura po-
wietrza zewnętrznego w trakcie dnia jest wysoka  

przez co wzrasta ogólna temperatura w pomiesz-
czeniach. Dodatkowo dochodzą zyski ciepła od 
nasłonecznienia przegród budowlanych przezro-
czystych oraz nieprzezroczystych. w rezultacie 
w nocy, gdy temperatura zewnętrzna jest niska, 
dom nadal oddaje do otoczenia skumulowane 
przez cały dzień ciepło. Dzięki zastosowaniu funkcji 
free coolingu, urządzenie automatycznie wykrywa 
moment (najczęściej godziny poranne oraz nocne), 
kiedy temperatura zewnętrzna jest niższa niż wy-
magana temperatura wewnętrzna. Następnie roz-
poczyna chłodzenie pomieszczeń, wykorzystując 
powietrze zewnętrzne. w trakcie tego procesu od-
zysk na wymienniku ciepła jest pomijany.

haRmoNoGRam pRaCy

Kolejnym rozwiązaniem, które usprawnia korzy-
stanie z centrali wentylacyjnej w okresie letnim 
jest niepozorny harmonogram pracy. Dzięki niemu  

Dzięki temu modele LwAV+ są w stanie zapew-
nić ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie 
ciepłej wody w jednym wygodnym systemie, 
pokrywając zapotrzebowanie od 7 do 14 kw,  
w zależności od modelu.

komfort i bezpieczeństwo w standardzie
LwAV+, tak jak każda pompa ciepła od alpha  

innotec, jest objęta aż 5-letnim okresem gwa-
rancji w standardzie, a także ma możliwość dar-
mowego sterowania online z każdego miejsca na 
świecie, w ramach usługi alpha web i alpha app. 
Ponadto, solidne wykonanie pompy (trwała obu-
dowa z aluminium, odporna na korozję i trudne 
warunki atmosferyczne) daje użytkownikom do-
datkowe poczucie bezpieczeństwa.

wentylacja mechaniczna głównie jest kojarzona z okresem zimowym,  
w którym odpowiada za wymianę powietrza oraz za odzysk ciepła  
z powietrza wywiewanego z domu. Głównymi czynnikami, które  
w większości przypadków decydują o końcowym wyborze producenta, 
są rodzaj wymiennika ciepła oraz sprawność odzysku ciepła. 

jak działają nowoczesne 
centrale wentylacyjne  
w okresie letnim?

adrian z aGulski
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możemy wprowadzić ramy czasowe, odpowiada-
jące zróżnicowanemu zapotrzebowaniu na ilość 
świeżego powietrza. Prawidłowe wykorzystanie 
tej funkcji optymalizuje zarówno koszty wentylacji 
związane z poborem prądu, jak również uspraw-
nia proces wymiany powietrza. w okresie letnim, 
gdy użytkownicy są w domu, wentylacja działa ze 
zwiększoną wydajnością, natomiast podczas ich 
nieobecności zwalnia. Dodatkowo można zaplano-
wać poranne oraz wieczorne przewietrzanie domu. 
Efektem tych działań jest ograniczenie ilości dostar-
czanego do pomieszczeń gorącego powietrza, przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiego komfortu. 
 
WSpółpRaCa z pompamI CIEpła

Rosnącą popularność w polskim budownictwie 
zyskują pompy ciepła, które z powodzeniem  

w okresie letnim mogą być źródłem chłodnego 
czynnika. Przy odpowiednim zaplanowaniu bu-
dowy domu, do centrali wentylacyjnej można 
dołączyć nagrzewnico-chłodnicę, która będzie 
współpracować z pompą ciepła. 
w okresie letnim pompa ciepła odpowiada za 
ogrzewanie c.w.u. oraz coraz częściej za chło-
dzenie płaszczyznowe. Zimny czynnik w postaci 
wody, uzyskany z wykorzystaniem pompy ciepła 
z powodzeniem można wykorzystać jako źródło 
chłodzące powietrze nawiewane do pomieszczeń. 
Dzięki temu rozwiązaniu ogólna efektywność chło-
dzenia staje się jeszcze wyższa. ważną rolę w ta-
kim układzie pełni automatyka centrali wenty-
lacyjnej, która musi mieć możliwość sterowania 
siłownikiem zaworu regulacyjnego oraz w zależ-
ności od zapotrzebowania, automatycznie przełą-
czać się między trybem grzania oraz chłodzenia.  

wspomniana funkcja jest szczególnie istotna  
w trakcie okresów przejściowych, kiedy zapotrze-
bowanie na grzanie i chłodzenie występują na-
przemiennie w zależności od kaprysów pogody.

odzySk Chłodu

Ostatnim rozwiązaniem, o którym warto wspo-
mnieć jest wykorzystanie chłodnic freonowych. 
Podobnie jak w przypadku pomp ciepła, rozwią-
zanie to stale zyskuje na popularności. Niewąt-
pliwym plusem jest to, że można je zastosować 
w przypadku istniejących instalacji, jako element 
uzupełniający, bez większej ingerencji w kon-
strukcję domu. Najważniejszą rolę w efektywno-
ści chłodzenia pełni automatyka urządzeń, która 
bezpośrednio steruje agregatem skraplającym, 
dlatego przed wyborem centrali wentylacyjnej 
należy sprawdzić, czy dane urządzenie w stan-
dardzie ma taką funkcję. w przypadku instalacji 
freonowych ważnym aspektem, jest prawidło-
wy dobór mocy agregatu skraplającego. w tym 
miejscu należy wspomnieć, że niektóre centrale 

wentylacyjne w standardzie mają funkcję odzy-
sku chłodu, realizowaną przez wymiennik ciepła. 
Jest to o tyle istotna informacja, że odzysk chło-
du może wynosić do kilku stopni, co powinno zo-
stać wzięte pod uwagę przy doborze wspomnia-
nej mocy agregatu. Przewymiarowanie agregatu 
freonowego po pierwsze generuje dodatkowe 
koszty zakupu, a po drugie, ze względu na dużą 
bezwładność freonu, znacząco utrudnia prawi-
dłowe wyregulowanie instalacji, co bezpośred-
nio przekłada się na końcowe zadowolenie.

Nowoczesne centrale wentylacyjne umożli-
wiają konfigurację spersonalizowanych roz-
wiązań, które zwiększają komfort użytkowni-
ków. W tym miejscu należy jednak pamiętać  
o tym, że podstawową rolą wentylacji mecha-
nicznej jest wymiana powietrza oraz utrzy-
manie temperatury wewnętrznej. zarówno 
chłodzenie, jak i ogrzewanie pomieszczeń  
w kontekście wentylacji mechanicznej, to pro-
cesy, które wymagają odpowiedniego zapro-
jektowania. Standardowe wyliczenia projekto-

we zakładają, że wymagane 
wartości temperatury  
w okresie zimowym i let-
nim zostaną uzyskane 
przez centralne ogrzewa-
nie oraz klimatyzację lub 
chłodzenie płaszczyznowe. 
podsumowując, szereg roz-
wiązań, które oferuje rynek 
wentylacji mechanicznej 
umożliwia dobór i wyko-
nanie wentylacji mecha-
nicznej, która będzie nie-
widzialnym przyjacielem 
użytkowników pomiesz-
czeń, a przecież o to chodzi.

KOMFOVENT VERSO PRO 2

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT Domekt: R450V, R600H, R700F
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(średni udział we wszystkich budynkach 10%), 
które dostarczą ok. 29,81 PJ/rok energii z OZE.  
w scenariuszu optymistycznym liczba pomp cie-
pła mogłaby sięgnąć ok. 2,08 mln (udział: 22,8%),  
a wartość wyprodukowanej przez nie energii z OZE –  
ok. 60,36 PJ/rok. warto podkreślić, że istotnie zwięk-
szyłoby to krajowe bezpieczeństwo energetycz-
ne, ponieważ cała energia potrzebna do zasilania  

pomp ciepła (nieodnawialna i odnawialna) po-
chodzi z zasobów lokalnych, przy czym udział 
energii ze źródeł odnawialnych może być syste-
matycznie zwiększany, np. dzięki upowszechnie-
niu domowych instalacji fotowoltaicznych.

populaRNość tEChNoloGII pomp 
CIEpła W polSCE to EFEkt WIElu 
CzyNNIkóW

Przede wszystkim jest to efekt ogólnych, świa-
towych trendów związanych z elektryfikacją 
ogrzewania, ale też zmian na rynku urządzeń 
grzewczych w Polsce i odpowiednich bodźców fi-
nansowych (np. program Czyste Powietrze; teraz  
z dodatkowym potencjałem dzięki nowej odsłonie).  

daNE z RyNku kRajoWEGo

Szacunki dotyczące 2020 r. przewidują dalszy 
intensywny rozwój tego rynku. Ilość energii  
z OZE produkowanej przez pompy ciepła wzrośnie  
w 2020 r. i będzie się mieścić w przedziale od 
10,51 PJ/rok (wariant realistyczny) do 11,52 PJ/
rok (wariant optymistyczny).

w raporcie przedstawiono również prognozy roz-
woju rynku pomp ciepła w budynkach jednoro-
dzinnych w Polsce do 2030 r., przyjmując dwa 
scenariusze: bazowy oraz optymistyczny, zależne 
m.in. od intensywności wsparcia dla tej techno-
logii w różnych obszarach. w pierwszym scena-
riuszu przewiduje się, że w 2030 r. w polskich do-
mach będzie pracować ok. 1,09 mln pomp ciepła  

Jesteśmy w punkcie zwrotnym jeśli chodzi o strategię rozwoju sektora ogrzewania w polskim budownictwie. 
Do wykorzystania jest ogromny potencjał tkwiący w niezwykle szybko rozwijającym się rodzimym rynku pomp 
ciepła. Ale to nie jedyny argument. Paradoksalnie to właśnie czas kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19 
stał się doskonałym momentem, aby wpisując się idealnie w dotychczasową oraz przyszłą, antykryzysową 
politykę unijną, poprzez odpowiednie działania dać dodatkowy impuls gospodarce – wzmocnić, unowocześnić 
i znów rozpędzić krajowy rynek. Najnowszy raport PORT PC „Scenariusze elektryfikacji ogrzewania  
w budynkach jednorodzinnych w Polsce do 2030 roku” to kompendium wiedzy w tym zakresie.

scenariusze elektryfikacji ogrzewania 
w Budynkach jednorodzinnych  
w polsce do 2030 roku 
Raport PORT PC w zarysie między innymi pomp ciepła

Rok 2019 był kolejnym (od 2010 r.), w którym zaobserwowano istotne wzrosty sprze-
daży pomp ciepła. Szczególnie dotyczy to pomp ciepła typu powietrze-woda do cen-
tralnego ogrzewania, których sprzedaż w 2019 r. zwiększyła się aż o ok. 91% w stosun-
ku do 2018 r. (w 2019 r. sprzedano ich ok. 20 300 szt.). W rezultacie pod koniec 2019 r. 
na potrzeby instalacji grzewczych pracowało w polsce już ok. 128 tys. pomp ciepła.  
Wyprodukowały one 9,92 pj/rok energii z ozE, co jest bliskie wariantowi optymistycz-
nemu w krajowym planie działania (kpd) na rzecz ozE.

Najnowszy raport PORT PC powstał przy udziale grupy 
ekspertów: Pawła Lachmana, prezesa PORT PC, Jana 
Rączki, prezesa zarządu Alternator, Christiana Schnella  
z kancelarii Solivan oraz Pawła wróbla, prezesa Gate Brussels
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polityka energetyczna czy praktyka projektowa-
nia i wykonywania instalacji z pompami ciepła. 
Przedstawiają również konkretne rekomenda-
cje dla decydentów, czyli listę postulowanych 
działań.
w kontekście przełamywania ograniczeń (barier 
informacyjnych i finansowych) raport wskazuje 
na znaczące efekty programu Czyste Powietrze 
w zwiększeniu zainteresowania i sprzedaży pomp 
ciepła. Dane z marca br. pokazują, że blisko poło-
wę urządzeń grzewczych wskazanych we wnio-
skach o dofinansowanie w tym programie, a od-
noszących się do nowych budynków, stanowią 
urządzenia korzystające z OZE, czyli pompy cie-
pła (łącznie 32% – ponad 10 600 wniosków) oraz 
kotły na biomasę (17%). Zainteresowanie tech-
nologiami OZE w istniejących budynkach okaza-
ło się znacznie mniejsze. 
Niestety, obecnie wyłączono nowe budynki z pro-
gramu Czyste Powietrze, a szkoda, bo w styczniu 
2021 r. wchodzą w życie mocno zaostrzone wy-
mogi warunków Technicznych (wT 2021) w od-
niesieniu do nowo wznoszonych domów jedno-
rodzinnych. Autorzy raportu wskazują na pilną 
potrzebę usunięcia luki w polityce wsparcia beze-
misyjnych technologii grzewczych w nowym bu-
downictwie mieszkaniowym, jaka powstała na 
skutek tego wyłączenia. Nadzieje budzą zapo-
wiedzi wprowadzenia w tym zakresie specjalnej 
ulgi podatkowej na wzór istniejącej już ulgi ter-
momodernizacyjnej.

Czy RyNEk ENERGEtyCzNy W polSCE 
SpRoSta WyzWaNIom?

ważnym postulatem jest również wprowadzenie 
w Polsce dedykowanych pompom ciepła taryf 
elektrycznych, np. na wzór taryfy trzystrefowej 
typu G13 stosowanej przez Tauron, oraz rów-
noległe uruchomienie projektu agregacji usługi 

DSR, który umożliwi uzyskanie korzyści użyt-
kownikom pomp ciepła z tytułu zmniejszania 
obciążenia sieci energetycznej mocą na żąda-
nie operatora. 
Powszechne stosowanie technologii pomp cie-
pła jest bardzo mocno powiązane z krajowym 
rynkiem elektroenergetycznym, dlatego w ra-
porcie znalazła się również obszerna analiza 
tego rynku. Zostały scharakteryzowane do-
stępne obecnie w Polsce taryfy elektryczne – 
w kontekście użytkowania pomp ciepła i opty-
malizacji kosztów zużywanej przez nie energii. 
w raporcie znajdziemy też prognozy dotyczą-
ce ewentualnych zmian cen na rynku energii, 
a także wyczerpującą odpowiedź na pytanie 
o zdolność Krajowego Systemu Energetyczne-
go do udźwignięcia dodatkowego zapotrzebo-
wania na moc elektryczną przez pompy ciepła 
wobec przewidywanego intensywnego rozwo-
ju rynku tych urządzeń.

CElE GREEN dEal I WdRażaNIE 
tEChNoloGII

Kolejne zagadnienia, które zostały przeanalizo-
wane w raporcie, dotyczą znaczenia pomp ciepła  
w elektryfikacji ogrzewania budynków oraz wdra-
żaniu polityki tzw. łączenia sektorów w świetle 
Green Deal. Jak wskazują analizy, aby osiągnąć 
cele związane z dekarbonizacją całej gospodar-
ki krajów UE w perspektywie 2050 r. na poziomie 
95%, należy wdrożyć elektryfikację budownic-
twa na poziomie 63%. w przypadku ogrzewnic-
twa będzie to możliwie jedynie dzięki szerokie-
mu zastosowaniu pomp ciepła.
Pompy ciepła są jedną z wiodących technolo-
gii gotowych na realizację nowej strategii po-
lityki energetycznej związanej z dekarboniza-
cją – swoistym pionierem pomiędzy obecnie 
funkcjonującymi systemami energetycznymi 

Autorzy raportu przedstawiają również szereg in-
nych czynników, które znacząco wpływają na ten 
trend i które mogą zmienić model naszego ryn-
ku grzewczego i elektroenergetycznego.
Rezultaty już są widoczne w wielu obszarach. 
Obecnie najwięksi polscy producenci kotłów na 
paliwa stałe, reprezentujący ponad 60% rynku 
tych urządzeń, przekierowują profil swojej dzia-
łalności, przygotowując się do produkcji urzą-
dzeń bezemisyjnych, takich jak pompy ciepła.
Nowe inwestycje w Polsce planują też światowi 
potentaci w produkcji niskoemisyjnych urządzeń 
grzewczych. Transformację polskich firm z bran-
ży grzewczej w kierunku innowacyjnych, „zielo-
nych” technologii niewątpliwie ułatwi wsparcie 
systemowe. Przykładem tego typu działań jest 
m.in. uruchomienie w grudniu ub.r. w Narodo-
wym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) konkur-
su w ramach „Szybkiej ścieżki” adresowanego do 
takich podmiotów.

Raport wskazuje dodatkowo na duży potencjał 
rozwojowy branż pośredniczących, czyli np. pol-
skich przedsiębiorstw wytwarzających kompo-
nenty do pomp ciepła oraz firm usługowych. 
według szacunków PORT PC i EHPA, w 2030 r.  
w Polsce, przy prognozowanej liczbie od 1,09 do 
2,08 mln pracujących pomp ciepła (zależnie od 
scenariusza rozwoju rynku), w sektorze produk-
cji, instalacji i serwisu tych urządzeń będzie za-
trudnionych od 11 do 20 tys. osób.

IdENtyFIkaCja BaRIER, REkomENdaCjE  
I WSpaRCIE SyStEmoWE

Realizacja optymistycznych scenariuszy, co moc-
no podkreślono w raporcie, wymaga uporania się 
z różnorodnymi barierami rozwoju rynku pomp 
ciepła w Polsce. Autorzy identyfikują je, przypi-
sując do takich obszarów, jak: informacja i edu-
kacja, otoczenie prawne i badawczo-rozwojowe, 

Prognoza PORT PC dotycząca rozwoju produkcji energii z OZE wytwarzanej przez pompy ciepła 
zainstalowane we wszystkich budynkach jednorodzinnych w Polsce od 2020 do 2030 r. – wariant 
bazowy A i wariant optymistyczny B

http://www.instalreporter.pl
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problemami. warunkiem powodzenia jest spój-
ność programu z unijnymi celami klimatycznymi, 
a także wdrażanie go we współpracy z władzami 
lokalnymi oraz organizacjami samorządowymi. 
Może to zaprocentować m.in. większymi środ-
kami z przyszłego budżetu UE na lata 2021-2027, 
który aż w 1/4 ma być skierowany na wspieranie 
inwestycji przyczyniających się do realizacji po-
lityki klimatycznej. 

Raport poRt pC „Scenariusze elektryfikacji ogrze-
wania w budynkach jednorodzinnych w polsce 
do 2030 roku” dostępny jest pod linkiem: kliknij

Źródło: PORT PC

a w pełni zdigitalizowanymi systemami ener-
getycznymi przyszłości. Zmiany technologicz-
ne umożliwiają ich zastosowanie w budynkach  
w znacznie szerszym zakresie niż dekadę temu, 
jak choćby podczas renowacji. Urządzenia te 
mogą produkować w pełni zdekarbonizowane 
ciepło do ogrzewania i chłodzenia budynków 
oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, są 
też do wykorzystania w niskotemperaturowych 
procesach przemysłowych. Dodatkowo na rynek 
pomp ciepła pozytywnie wpływa szybki spadek 
kosztów produkcji systemów fotowoltaicznych. 
Łączne wykorzystanie tych technologii, wraz  
z systemem wentylacji mechanicznej z rekupe-
racją, umożliwia budowanie domów plus- lub 
zeroenergetycznych (idea „Domu bez rachun-
ków” promowana w ramach akcji społecznej 
zainicjowanej przez PORT PC).
Aby przybliżyć aspekt ekonomiczny inwestycji 
w pompę ciepła, autorzy raportu przedstawili 
analizę porównawczą nakładów inwestycyjnych 
dla różnych technologii w powiązaniu z kosztami 
eksploatacyjnymi na przykładzie typowego bu-
dynku jednorodzinnego, zarówno nowo budo-
wanego, jak i istniejącego. w porównaniu z in-
nymi technologiami grzewczymi. pompy ciepła 
są konkurencyjne cenowo w obu przypadkach. 
 
z NoWym plaNEm maRShalla W kRyzyS 
pokoRoNaWIRuSoWy

Obecnie niezwykle ważną kwestią dla polskich 
decydentów, związaną z kreowaniem rynku 
pomp ciepła w Polsce, będzie umiejętne wpisa-
nie się w unijną strategię wyjścia z nadciągają-
cego kryzysu gospodarczego spowodowanego 
pandemią COVID-19. Ma ona odegrać rolę No-
wego Planu Marshalla. 
Plan ten będzie ściśle powiązany z przyszłym 
unijnym budżetem na lata 2021-2027. Sygnały 

płynące ze strony unijnych instytucji i większości 
państw członkowskich jasno wskazują, że pod-
stawą będzie realizacja głównych założeń Eu-
ropejskiego Zielonego Ładu, który w obszarze 
energetyki oznacza kontynuację dotychczaso-
wych wysiłków na rzecz redukcji emisji CO2, roz-
wijania efektywności energetycznej oraz odna-
wialnych źródeł energii. 
w tym kontekście Polska, która dotychczas od-
grywała rolę „czarnego charakteru” w unijnej po-
lityce klimatycznej, może stać się przykładem 
efektywności tej polityki, zaś dobrze zaprojekto-
wane narzędzia, jak np. program Czyste Powie-
trze mogą stać się wzorem także dla wielu unij-
nych regionów borykających się z podobnymi 

Elektryfikacja z udziałem OZE i połączenie sektorów. Źródło: IRENA (2020), Global Renewables 
Outlook: Energy Transformation 2050

ImmERgAs – zAsAdy BEzPIEczEństWA 
poDczas prac instalacyjnycH  
i serwisowycH

Nowa rzeczywistość wymaga daleko posuniętej 
ostrożności, a zachowanie odpowiednich proce-
dur prac instalacyjnych i serwisowych jest niezwy-
kle ważne. Immergas Polska, wspierana rekomen-
dacją stowarzyszeń branżowych, nie wyklucza 
działań w zakresie konserwacji, uruchomienia lub 
rozwiązywania problemów związanych z napra-
wą urządzeń grzewczych, pod warunkiem prze-
prowadzania ich zgodnie z aktualnymi zalece-
niami Ministerstwa Zdrowia w zakresie ochrony 
osobistej przed zakażeniem się koronawirusem. 
Cykliczna konserwacja jest konieczna, aby insta-
lacja grzewcza działała niezawodnie. Serwisan-
ci i instalatorzy Immergas zostali poinstruowani 
oraz wyposażeni w środki ochronne i dezynfek-
cyjne. Pozwala to zapewnić maksymalne bez-
pieczeństwo i komfort przeprowadzanych prac.
Dowiedz się więcej

http://www.instalreporter.pl
https://bit.ly/Raport_PORTPC_2020
https://www.immergas.pl/o-nas/aktualnosci/wydarzenia,12534/e-book-zasady-bezpieczenstwa-podczas-prac-instalacyjnych-i-serwisowych
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System klimatyzacji Vitoclima 300-S w ofercie pro-
duktowej Viessmann jest kolejnym etapem wpro-
wadzania systemów klimatyzacyjnych Viessmann 
na rynek w Polsce. System Multi-Split oferuje 
jednostki zewnętrzne w popularnym przedziale 
mocy chłodniczej od 5,2 do 12,0 kw do współ-
pracy z klimatyzatorami ściennymi i sufitowymi.

VItoClIma 300-S z myślą o…

…indywidualnych pomieszczeniach
Każde z pomieszczeń schładzamy niezależnie  
w funkcji chwilowego zapotrzebowania. w za-
leżności od mocy jednostki zewnętrznej może-
my przyłączyć do 5 jednostek wewnętrznych. 

Vitoclima 300-s multi-split w ofercie Viessmann
Systemy klimatyzacji z czynnikiem R32

Macie j  woźny

Dlaczego multi-split Vitoclima 300-s? 
przegląd najważniejszych funkcji i użyteczności w skrócie

• Możliwość podłączenia do 5 jednostek wewnętrznych.
• Zakres pracy w trybie chłodzenia: -15°C do +43°C, w trybie grzania: -22°C do +24°C.
• Tryb pracy nocnej – łagodniejsza charakterystyka osiągania zadanej temperatury.
• Wbudowane WiFi – obsługa klimatyzacji przez aplikację EWPE Smart.
• Ciepły start i tryb turbo.
• Elektroniczna regulacja żaluzji w poziomie i pionie.
• Dodatkowy czujnik pomieszczenia zabudowany w pilocie zdalnego sterowania.
• Funkcja osuszania powietrza w pomieszczeniu.
• Funkcja grzania i chłodzenia z wysokimi współczynnikami SEER i SCOP.
• Klasa energetyczna urządzenia: A++/A+.
• Tryb ochrony przed zamarzaniem – utrzymanie stałej temperatury na poziomie +8°C.
• Grzałka elektryczna tacy skraplania.
• Estetyczne wzornictwo urządzenia.

W S T Ę P
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System klimatyzacyjny Multi-Split Viessmann Vitoclima 300-S opracowany 
został z myślą o kompleksowem podejściu do domowego systemu 
klimatyzacyjnego. Świetnie sprawdzi się również w biurach i pomieszczeniach 
użyteczności publicznej, takich jak: gabinety lekarskie, odnowy biologicznej, 
obiekty gastronomiczne, kosmetyczne i fryzjerskie. System składa się z serii 
jednostek zewnętrznych umożliwiających podłączenie do każdej nawet do  
5 jednostek wewnętrznych: typu split lub jednostek kasetonowych.

Maciej woźny
Dyrektor Marketingu Produktu
Viessmann

http://www.instalreporter.pl
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Podczas doboru właściwej mocy chłodniczej 
dbamy jednocześnie o estetykę pomieszczeń, 
mając dodatkowo, obok ściennych jednostek 
wewnętrznych, do dyspozycji klimatyzatory sufi-
towe montowane w przestrzeni podwieszanych 
stropów. Co ważne w trakcie eksploatacji syste-
mu możemy zmienić lub dodać jednostki we-
wnętrzne, np. gdy zmieniona będzie aranżacja 
pomieszczeń lub ich przeznaczenie.
wszystkie jednostki, wpięte w jeden system, 
mogą być indywidualnie sterowane. Takie roz-
wiązanie jest oszczędne energetycznie, pozwa-
la racjonalnie wykorzystywać energię.

…całym obiekcie
Montując Vitoclima 300-S, często spełniamy ocze-
kiwania administratora budynku odnośnie jak 
najmniejszych zmian w wyglądzie obiektu, wie-
szając na ścianie zewnętrznej lub montując na 
dachu jedno urządzenie zewnętrzne dla kilku 
klimatyzowanych pomieszczeń. Jest to też bar-
dzo dobra alternatywa dla budynków moderni-
zowanych, w których trudno o zainstalowanie 
systemu klimatyzacji centralnej. Multi-Split wy-
maga znacznie mniejszej ingerencji w infrastruk-
turę remontowanego budynku i jest często od-
czuwalnie tańszy.

WIęCEj NIż tylko StERoWaNIE 
tEmpERatuRą

Vitoclima 300-S doskonale schładza i filtruje po-
wietrze pomieszczeń, tworząc poczucie komfor-
tu. Często stanowi naturalne uzupełnienie do-
mowej instalacji fotowoltaicznej, szczególnie  
w słoneczne i upalne dni wykorzystując sa-
modzielnie produkowaną energię elektryczną  
w domu dla wytworzenia przyjemnego klimatu. 
Urządzenia wyposażone są w inteligentne stero-
wanie oraz tryby ekonomicznej pracy. Oczekiwa-
ną temperaturę pomieszczeń możemy dobierać 
za pomocą aplikacji, korzystając ze smartfonu lub 
z pilota wyposażonego w funkcję I FEEL. wbudo-
wany w pilot zdalnego sterowania czujnik tem-

peratury umożliwia jej odczyt w najbliższym jego 
otoczeniu i przesyła tę informację do jednostki we-
wnętrznej. Na jej podstawie klimatyzator rozpo-
czyna pracę w trybie odpowiednim dla odczytanej 
temperatury. Funkcja inteligentnej kontroli tempe-
ratury I FEEL ze względu na dopasowanie tempe-
ratury do otoczenia zwiększa komfort użytkowa-
nia klimatyzacji i zapewnia oszczędność energii. 
Dla dokładnego programowania temperatury we-
wnętrznej w poszczególnych pomieszczeniach świet-
nie sprawdza się aplikacja EwPE. System pozwala 
na planowanie chłodzenia lub ogrzewania pomiesz-
czeń w trybie sterowania dobowego i tygodniowego.
Multi-Split może być również bardzo przydatny 
w okresie przejściowym dla potrzeby dogrzewa-
nia pomieszczeń, gdy temperatura zewnętrzna 
waha się w przedziale od 0°C do 15°C i nie pracu-
je jeszcze centralne ogrzewanie budynku. 
System klimatyzacji Vitoclima 300-S bardzo do-
brze realizuje zadania osuszania powietrza w po-
mieszczeniach o dużej wilgotności. Koszty ser-
wisowania systemu klimatyzacji będą zawsze 
wyraźnie niższe od rozwiązań klimatyzacji typu 
split działającej w rozproszeniu.
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zastosowany proekologiczny czynnik 
chłodniczy R-32, stanowi w 68% mniej-
sze obciążenia dla środowiska natural-
nego w stosunku do klimatyzatorów 
wykorzystujących substancję R-410a. 

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej: 0801 002345
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uWaGI moNtażoWE I doBoRoWE

• Montując system Vitoclima 300-S Multi-Split trze-
ba pamiętać o maksymalnych odległościach po-
między jednostkami wewnętrznymi a jednostką 
zewnętrzną przy zachowaniu max. dopuszczal-
nych różnicy wysokości, co ilustrują wymagania 
montażowe. Posługując się przykładem popu-
larnej mocy dla klimatyzacji Multi-Split 10 Kw, 
łączna długość wszystkich przewodów chłodni-
czych systemu nie powinna przekraczać 75 m,  
a dla poprawnego wykorzystania przygotowanej  

fabrycznie ilości czynnika chłodniczego 40 m. 
• Dobierając system Vitoclima 300-S Multi-Split 
dysponujemy dużą elastycznością mocy chłod-
niczej systemu. Sumę mocy klimatyzatorów we-
wnętrznych dobieramy w przedziale od 50% do 
150% mocy chłodniczej jednostki zewnętrznej.
Firma Viessmann na klimatyzatory Vitoclima 300-S  
udziela 5-letniej gwarancji.

Pobierz  Prospekt Vitoclima 300-S

wymagania montażowe 
Model O2F3050M2 O4F3080M2 O4F3100M2 O5F3120M2 

Napełnienie fabryczne czynnikiem R-32 1,05 kg 2,0 kg 2,75 kg 2,75 kg 

Maksymalna długość przewodów chłodniczych do ostatniej jednostki wewnętrznej LN 10 m 20 m 20 m 25 m 

Maksymalna długość łączna wszystkich przewodów chłodniczych pomiędzy jednostkami L1 + L2 … LN 20 m 70 m 75 m 75 m 

Maksymalna długość łączna przewodów chłodniczych dla napełnienia fabrycznego L1 + L2 … LN 10 m 40 m 40 m 40 m 

Napełnienie dodatkowe czynnikiem R-32 20 g / m 20 g / m 20 g / m 20 g / m 

Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi hmax 5 m 10 m 7,5 m 7,5 m 

Maksymalna różnica wysokości instalacji Hmax 5 m 10 m 15 m 15 m 

zasady doboru jednostek 

X 
k W  

A1  
k W  

A3  
k W  

A2  
k W  

Model O2F3050M2 O4F3080M2 O4F3100M2 O5F3120M2 

Ilość obsługiwanych jednostek wewnętrznych 1 – 2 2 – 4 2 – 4 2 – 5 

 A1 + A2 + A3  [kW] 

50% 150% 
X  [kW]  

L1 

L2 

hmax 
Hmax 

wprowadzenie przez firmę Viega na polski rynek systemu 
Profipress G stanowiło prawdziwy przełom dla branży 
instalacyjnej. Szybkie i bezpieczne połączenia zaprasowywane 
mogły być od tej pory stosowane również w instalacjach 
gazowych, tak jak w innych krajach europejskich. wykonawcy 
z dużym entuzjazmem przyjęli tę innowację, która pozwalała 
pracować znacznie szybciej, łatwiej i bezpieczniej. 

10 lat profipress g  
na polskim rynku
Połączenia zaprasowywane w instalacjach gazowych

http://www.instalreporter.pl
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Złączki Profipress G mogą być stosowane również 
do przewodów oleju opałowego i napędowego. 

SzyBSzy I WyGodNIEjSzy moNtaż

Montaż w technice zaprasowywania firmy Vie-
ga trwa nawet o 50% krócej, w porównaniu z lu-
towaniem, eliminując jednocześnie zagrożenia 
wynikające z operowania otwartym ogniem. 
Ponadto w przypadku używania lutu twarde-
go podwyższona temperatura łącznika (ponad 
450°C) może powodować uszkodzenie warstew-
ki tlenku miedzi, chroniącej materiał przed koro-
zją. Jakość połączeń zależy więc w dużym stop-
niu od sprawności i doświadczenia wykonawcy.  

Systemy zaprasowywanie Viega eliminują wszyst-
kie te problemy. Złączka zostaje tu po prostu na-
sunięta na rurę na oznaczoną głębokość, a na-
stępnie zaprasowana elektrohydraulicznie za 
pomocą zaciskarki, co trwa kilka sekund. 
– Obecnie przy montażu instalacji gazowych prak-
tycznie zawsze wybieramy zaprasowywanie na 
zimno. Decyduje o tym szybkość pracy, estetyka 
połączeń i względy bezpieczeństwa. Ponadto wy-
konywanie połączeń zaprasowywanych jest znacz-
nie prostsze i wygodniejsze niż lutowanie, a zaci-
skarki Viega Pressgun pozwalają na łatwy montaż 
nawet w trudno dostępnych miejscach – mówi  
Mateusz Robotnikowski. 
Źródło: Viega

Do 2010 roku, zgodnie z polskim prawem budow-
lanym, rury miedziane w instalacjach gazowych 
mogły być łączone tylko lutem twardym. Firma 
Viega długo zabiegała o zmianę w tym zakresie, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wykonaw-
ców i inwestorów. Przełomem było rozporządze-
nie ministra infrastruktury z 2009 roku, dopusz-
czające stosowanie innych sposobów łączenia rur,  

pod warunkiem, że spełniają wymagania szczel-
ności i trwałości określone w Polskiej Normie, do-
tyczącej przewodów gazowych dla budynków. 
Po uzyskaniu aprobaty technicznej, certyfikatów 
zgodności Instytutu Nafty i Gazu i po wystawie-
niu deklaracji zgodności, system Profipress G zo-
stał dopuszczony do sprzedaży i stosowania na 
terenie naszego kraju. 
Produkt szybko zyskał uznanie instalatorów, 
mimo, że początki jego stosowania nie zawsze 
były łatwe. 
– Naszym pierwszym projektem wykonanym w sys-
temie Profipress G było osiedle 169 domów szere-
gowych w Dobrzykowicach. Na początku pojawiały 
się pewne problemy z gazowniami, które niechęt-
nie odbierały instalacje łączone poprzez zapra-
sowywanie, ponieważ nowa technologia nie była 
jeszcze rozpowszechniona – wspomina Mateusz  
Robotnikowski, właściciel firmy INS-MATRO. 

WyGodNE RozWIązaNIE z GWaRaNCją 
BEzpIECzEńStWa

Profipress G to sprawdzony system łączenia rur 
miedzianych zgodnych z normą EN 1057 o śred-
nicach od 12 do 54 mm. Przeznaczony jest do 
budowania bezpiecznych i wydajnych instalacji 
gazowych i układania przewodów w warunkach 
utrudnionych. wszystkie złączki wyposażone 
są w najwyższej jakości element uszczelniający  
z HNBR. wyraźne, żółte oznakowanie kompo-
nentów wyklucza możliwość pomyłki. Przejścia 
gwintowane i łączniki specjalne wykonane są  
z wytrzymałego brązu. Maksimum bezpieczeń-
stwa gwarantuje charakterystyczny profil SC-Con-
tur. Dzięki temu rozwiązaniu, każde omyłkowo 
niezaprasowane połączenie zostanie natych-
miast wykryte podczas próby szczelności. Za-
kres ciśnienia dla przeprowadzenia próby dla 
mediów gazowych wynosi od 22 mbar do 3 bar. 

System Profipress G przeznaczony jest do montażu 
bezpiecznych i wydajnych instalacji gazowych 

Dzięki profilowi SC-Contur, każde omyłkowo niezaprasowane połączenie zostanie natychmiast 
wykryte podczas próby szczelności

http://www.instalreporter.pl
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NoWa ERa oGRzEWaNIa  
– INNoWaCyjNE uRządzENIa

Z myślą o wymagających, świadomych klien-
tach Vaillant stworzył kocioł najlepszy w swojej 
kategorii – ecoTEC exclusive. Znakomite wyko-
nanie i rozwiązania konstrukcyjne łączą w sobie 
innowacyjne technologie, które doskonale wpi-
sują się w obecne trendy domów i mieszkań in-
teligentnych. 
Unikalna technologia, minimalne zużycie ener-
gii, wysoka efektywność energetyczna oraz 
zarządzanie przez Internet to tylko niektóre  
z korzyści, jakie oferuje nowe urządzenie marki  
premium.

modElE ecotEC exclusive

Nowy kocioł kondensacyjny ecoTEC exclusive 
dostępny jest w dwóch wersjach: jako urządze-
nie jednofunkcyjne (z możliwością podłączenia 
zasobnika c.w.u.) lub dwufunkcyjne (podgrzew 
wody za pomocą wymiennika płytowego).
Kocioł jednofunkcyjny występuje w dwóch prze-
działach mocy:
- ecoTEC exclusive VC 20CS/1-7 – 2,8-21,6 kw (24 kw  
przygotowanie c.w.u.),
- ecoTEC exclusive VC 25CS/1-7 – 2,8-27 kw (25 kw  
przygotowanie c.w.u.).
Kocioł dwufunkcyjny dostępny jest w jednym 
przedziale mocy: ecoTEC exclusive VCw 36CF/1-7  
(wydatek c.w.u. 17,6 l/min).

tEChNoloGIa extraCoNdENSE

Zastosowany wymiennik ciepła extraCON-
DENSE zapewnia 10% wyższą sprawność przy 
wytwarzaniu ciepłej wody użytkowej w po-
równaniu do konwencjonalnych kotłów kon-
densacyjnych.

Czy kocioł kondensacyjny może być jeszcze 
bardziej ekologiczny? w związku ze stale rosnącą 
świadomością ekologiczną, to pytanie zadaje 
sobie praktycznie każdy przyszły inwestor podczas 
wyboru nowego kotła kondensacyjnego dla domu. 
Poza głównymi „klasycznymi” kryteriami wyboru 
urządzenia, jak sprawność cieplna, ekonomia 
działania, nowoczesny design, wymiary czy dostęp 
do zaawansowanego sterowania, to właśnie wpływ 
urządzenia na środowisko staje się głównym 
czynnikiem, który determinuje jego wybór. Niestety 
często bywa tak, że kierując się tylko jednym lub 
dwoma określonymi kryteriami dla przykładu: 
ekonomią pracy i nowoczesnym designem trzeba było 
zrezygnować z wysokiej sprawności urządzenia lub 
zaawansowanego sterowania. Tak więc przeważnie 
przyszły użytkownik musiał dokonać jakiegoś lepszego 
lub gorszego wyboru. Teraz z pomocą przychodzi 
Vaillant ze swoim najnowszym modelem kotła 
ecoTEC exclusive. Kocioł ten łączy ze sobą wszystkie 
najważniejsze cechy, jakimi powinien cechować się 
nowoczesny gazowy kocioł kondensacyjny. 

ecotec exclusive – innowacyjny i niezawodny
Nowa generacja kotłów Vaillant

http://www.instalreporter.pl
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w znaczący sposób ułatwia wkomponowanie 
urządzenia w niemal każde miejsce w naszym 
domu. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest 
w nowoczesny dotykowy regulator z wyświe-
tlaczem, co jest zgodne z obecnymi trendami 
technologicznymi.

INtElIGENtNE StERoWaNIE

w przypadku sterowania nowe urządzenie Vaillant  
przeszło swoistą rewolucję. Fabrycznie kotły wy-
posażone zostały w automatykę pogodową, któ-
ra uaktywnia się po podłączeniu czujnika tem-
peratury zewnętrznej. Sam interface w kotle jest 
bardzo przyjazny dla użytkownika. wbudowany 
dotykowy regulator wyposażono w asystenta 
instalacji urządzenia, jak również w samouczek 
wprowadzający nowego użytkownika w dostęp-
ne funkcje. 

Ionidetect – pRzEłomoWa tEChNoloGIa

w urządzeniu ecoTEC exclusive zastosowano 
nowy system IoniDetect wykorzystujący pomiar 
prądu jonizacji za pomocą elektrody kontrolnej. 
Dzięki tej technologii nie trzeba obawiać się różnic 
w jakości dostarczanego gazu oraz martwić się  
koniecznością zmiany nastaw do efektywnego 
spalania przy wahaniach jakości gazu. IoniDetect  
pozwala na stałą jakość pracy kotła co oznacza 
optymalizację zużycia energii. IoniDetect to opty-
malizacja procesu spalania. Adaptacyjna auto-
matyka gazowa dostosuje mieszaninę gazowo-
-powietrzną do jakości gazu.

aSyStENt RóWNoWażENIa 
hydRaulICzNEGo

Równoważenie hydrauliczne instalacji jest pod-
stawą poprawnej pracy grzejników w domu/ 
mieszkaniu. Regulację przepływu wykonuje się 
z reguły za pomocą tzw. „nastawy wstępnej” 
na termostatycznych zaworach grzejnikowych.  
Vaillant poszedł 2 kroki dalej: usprawnił i uprościł 
tę czynność. Asystent równoważenia hydraulicz-
nego – ta nowa unikalna funkcja umożliwia uru-
chamianie wyłącznie pompy obiegowej w kotle, 
w celu ustawienia odpowiedniego przepływu 
dla danej instalacji grzewczej. Możliwie jest to 
za pomocą odpowiedniego czytnika podłącza-
nego do pompy, a następnie regulacji poprzez 
aplikację na smartfonie. Dzięki temu rozwiąza-
niu żadne pomieszczenie nie będzie przegrza-
ne lub niedogrzane.

NoWoCzESNy dESIGN

w nowych kotłach serii ecoTEC exclusive za-
stosowano płaską płytę czołową urządzenia 
co w połączeniu z kompaktowymi rozmiarami, 

głóWNE zAlEty 
ecotec exclusive:

• niezawodny i trwały – solidne 
komponenty, produkcja w europejskich 
fabrykach

• szeroki zakres modulacji (do 1:10)
• wysoka sprawność pracy systemu oraz 

oszczędność energii
• zawsze optymalny proces spalania 

gazu, dzięki systemowi IoniDetect
• najwyższa możliwa niezawodność 

pracy w trakcie eksploatacji
• szybka i wygodna obsługa: nowoczesny 

regulator oraz aplikacja
• plug & play – łatwe podłączenie do 

Internetu
• nowy interfejs – wygodny monitoring 

funkcji grzania i pracy kotła
• nagrodzony zieloną etykietą iQ  

za technologię przyszłości
• przyjazny dla środowiska – wysoki 

udział materiałów nadających się do 
recyklingu

• nowa, płaska obudowa oraz 
kompaktowe wymiary urządzenia

• zarówno do nowych,  
jak i modernizowanych domów  
czy mieszkań

• dostępne kotły jednofunkcyjne 
solo i w pakietach z zasobnikami 
c.w.u. VIH R/M (120 do 200 l, w klasie 
izolacji zasobnika A) oraz wersja 
dwufunkcyjna kotła

• dzięki kompaktowym rozmiarom  
i estetyce możliwy montaż niezależnie 
od wydzielonego pomieszczenia 
kotłowni (np. kuchnia, poddasze, 
przedpokój)

http://www.instalreporter.pl
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wraz z kotłami ecoTEC exclusive Vaillant wpro-
wadza także nowe regulatory:
- pogodowy sensoComFoRt (VRC 720 – wersja 
kablowa, VRC 720f – wersja radiowa),
- pokojowy sensohomE (VRT 380 – wersja ka-
blowa, VRT 380f – wersja radiowa).

Nowe regulatory umożliwiają indywidualną ada-
ptację systemu grzewczego do stylu życia i ryt-
mu dnia mieszkańców. Są przy tym bardzo wy-
godne w stosowaniu, dzięki prostemu menu  
i intuicyjnej obsłudze. 
Oba rodzaje nowych regulatorów współpracują 
z dedykowaną im, bezpłatną aplikacją sensoAPP. 
Aplikacja do pobrania na smartfony lub tablety 
z systemem iOS lub Android pozwala na zdalne 
i wygodne sterowanie przez Internet domowym 
układem grzewczym i wentylacyjnym z dowol-
nego miejsca na świecie. 
Komunikację internetową zapewnia bramka sen-
soNET typu plug&play, którą użytkownik sam bez 
użycia specjalistycznych narzędzi może zamon-
tować pod obudową urządzenia.

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

r e k l a m a

dla osób, które cenią w życiu nowoczesne rozwiązania technologiczne idące w parze  
z ochroną środowiska oraz zapewniające codzienny komfort i wygodę, kotły serii  
ecotEC exclusive są odpowiednim wyborem. to urządzenia doskonale wpisujące się  
w obecne trendy i oczekiwania użytkowników. unikalna technologia, minimalne zuży-
cie energii, wysoka efektywność energetyczna oraz sterowanie internetowe, to tylko 
niektóre korzyści płynące z użytkowania nowego kotła marki premium.

Niewidoczny i bezgłośnie działający system stropów chłodząco-
grzewczych Uponor TABS jest odpowiedzią na potrzeby rynkowe 
zrównoważonego budownictwa. Efektywne rozwiązanie umożliwia 
nie tylko redukcję kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, 
ale także zapewnia dużą swobodę projektowania, elastycznie 
dopasowując się do potrzeb konkretnych realizacji. 

system stropów 
termoaktywnych  
od uponor
Komfort i swoboda projektowania

wykorzystanie stropów temoaktywnych Uponor w biurowcach

http://www.instalreporter.pl
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w odróżnieniu od konwencjonalnych układów 
HVAC system Uponor TABS pracuje w tempe-
raturze bliskiej otoczeniu, co przekłada się na 
poprawę efektywności źródeł ciepła i chłodu. 
Chociaż nie zastępuje całkowicie systemu kli-
matyzacji i wentylacji, umożliwia ogranicze-
nie liczby niezbędnych urządzeń, a to z kolei 
zmniejsza koszty całego przedsięwzięcia. Upo-
nor TABS to również maksymalne możliwości 
aranżacji pomieszczeń w obiektach wielkopo-
wierzchniowych. 

jESzCzE WIękSza SWoBoda 
pRojEktoWaNIa 

Zintegrowanie stropów chłodząco-grzewczych 
Uponor z budynkiem wnosi nową jakość w eks-
ploatowanie i projektowanie obiektów wielo-
kondygnacyjnych. wbudowane w konstrukcje 
sufitów żelbetonowych rury PE-Xa prowadzą 
wodę, a do ogrzewania lub chłodzenia pomiesz-
czeń wykorzystują masę termiczną budyn-
ku. Pozwala to ograniczyć liczbę konwencjo-
nalnych źródeł ciepła lub chłodu, jak grzejniki 
czy klimatyzatory. – Współpracując od wielu lat  
z architektami i projektantami wiemy, jak waż-
na jest dla nich przestrzeń. Dzięki schowaniu 
instalacji w stropach na całej kondygnacji po-
jawia się możliwość dowolnego kształtowania  
i użytkowania pomieszczeń – mówi Piotr Sera-
fin, ekspert techniczny z firmy Uponor. – Pod-
czas jednej z naszych realizacji w nowoczesnym 
biurowcu Ericpol Software Pool najważniejsze 
było zachowanie komfortowej, trzymetrowej 
wysokości kondygnacji budynku. W trakcie prac 
projektowych okazało się jednak, że po zamon-
towaniu podwieszanego sufitu, który miał po-
mieścić elementy techniczne klimatyzacji i wen-
tylacji mechanicznej, wysokość zmniejszy się 
łącznie o ponad 1,5 metra. Konieczne było zna-
lezienie takiego systemu, który nie obniży pro-
jektowanej wysokości, a także wesprze pracę in-
stalacji HVAC. Rozwiązaniem okazał się system 
Uponor Contec, który po wbudowaniu w strop 
przejął funkcję klimatyzowania pomieszczeń, 
zapewniając większą część chłodu ze stropu – 
dodaje Piotr Serafin. Systemy TABS od Uponor 
to także zwiększony komfort użytkowników 
powierzchni. Brak hałasu czy intensywnego, 
zimnego nawiewu oraz stała temperatura za-
pewniają zdrowy i przyjemny mikroklimat we-
wnątrz budynku. 

zGodNIE z IdEą zRóWNoWażoNEGo 
BudoWNICtWa 

Uponor Contec to ekonomiczne rozwiązanie, 
które umożliwia maksymalne obniżenie kosz-
tów eksploatacyjnych oraz ograniczenie nega-
tywnego wpływu inwestycji na środowisko. Za-
silanie stropów temperaturą na poziomie 16-18°C 
oraz jej powrót w granicach 20-22°C pozwalają 
na zwiększenie wydajności chłodu (i ciepła – za-
silanie na poziomie ok. 30°C), a także zastosowa-
nie niskotemperaturowych, odnawialnych źródeł 
energii, które wpływają na uzyskanie prestiżo-
wych certyfikatów, jak LEED czy BREEAM. Badania  

przeprowadzone w jednym z londyńskich biurow-
ców wykazały, że systemy stropów aktywnych 
Uponor zapewniają aż o 31% większe oszczędno-
ści w porównaniu do konwencjonalnych instala-
cji. Duża wydajność Uponor TABS wynika przede 
wszystkim z wysokiego współczynnika przewo-
dzenia ciepła, jakim charakteryzuje się beton oraz 
minimalnego wykorzystania energii. Ponadto sys-
tem nie musi być poddawany regularnemu serwi-
sowaniu czy konserwacji, co znacząco przekłada 
się na późniejsze koszty użytkowania. 
uponor Contec z powodzeniem może być wy-
korzystywany w budynkach biurowych, ban-
kach, szkołach, bibliotekach czy szpitalach. 

wbudowane w konstrukcje sufitów żelbetonowych rury 
PE-Xa prowadzą wodę, a do ogrzewania lub ochłodzenia 
pomieszczeń wykorzystują masę termiczną budynku

Uponor TABS podczas realizacji
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nia wentylatorów) minimalizuje ryzyko związane  
z utrzymaniem higieniczności układów, jak rów-
nież wydłuża czas pomiędzy zwykłymi kontro-
lami i czynnościami konserwacyjnymi, co ma 
wpływ na większą swobodę użytkowania po-
mieszczeń. Nie trzeba korzystać też z obsługi 
kosztownych ekip serwisowych, niezbędnych 
przy serwisowaniu np. urządzeń bazujących na 
czynnikach chłodniczych.
Kolejne zalety belek związane są z ich dużą wydaj-
nością i elastycznością pracy. Budowane współ-
cześnie budynki, charakteryzują się coraz czę-
ściej dużymi zyskami ciepła. wynika to głównie 
z wysokich wymagań izolacyjności cieplnej, któ-
re muszą spełniać, a także z zastosowanych ma-
teriałów i nowoczesnych technologii.
Zyski ciepła dla budynków można podzielić na:
- zewnętrzne: generowane od nasłonecznienia,
- wewnętrzne: generowane od ludzi, urządzeń  
i oświetlenia w budynku.
Odbieranie i usuwanie nadmiaru zysku ciepła 
pochodzącego z różnych źródeł to główne zada-
nie dla instalowanych w budynkach urządzeń. 
Do tego zadania najlepiej nadają się belki chło-
dząco-grzewcze wykorzystujące w swoich sys-
temach wodę do odprowadzania ciepła z po-
mieszczeń. Pochłanianie dużych zysków ciepła 
przez belki chłodząco-grzewcze jest dużo bar-
dziej efektywne niż w przypadku systemów po-
wietrznych. woda, jako czynnik chłodzący nie za-
leży od przepływu powietrza, a jej dostarczenie 
wymaga znacznie mniejszego zapotrzebowania 
na energię. Dodatkową zaletą tych systemów 
jest równomierny rozkład zadanej temperatury 
oraz szerokie możliwości dla aranżacji wnętrz. 
Duży udział wymiany ciepła przez promieniowa-
nie ma też istotny wpływ na podniesienie kom-
fortu użytkowników. Jest to system doceniany 
przez architektów i inwestorów, stosowany w bu-
dynkach biurowych i przestrzeniach open space,  

Największe zainteresowanie tym rozwiązaniem 
widać przede wszystkim w nowoczesnych i ener-
gooszczędnych biurowcach, budowanych zgod-
nie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Bel-
ki, dzięki swym unikalnym funkcjom i cechom 
stwarzają idealne środowisko pracy i funkcjo-
nowania człowieka, poprawiając jego produk-
tywność i komfort pracy. Dzieje się tak głównie 
ze względu na bardzo wydajną i cichą pracę, 
która nie wymaga dodatkowych i kosztownych  

w eksploatacji wentylatorów. Brak też jest odpro-
wadzenia skroplin, gdyż belki zazwyczaj pracu-
ją na podwyższonych parametrach wody lodo-
wej (np. 16/19°C), dzięki czemu minimalizuje się 
wykroplenie na wymienniku w związku z prze-
kroczeniem punktu rosy w powietrzu. Brak skro-
plin oraz dodatkowo brak konieczności stoso-
wania filtrów na wymiennikach to cechy, które 
okazały się również bardzo ważne przy wybo-
rze tych urządzeń w obiektach służby zdrowia,  

gdzie bezpieczeństwo i utrzymanie higienicz-
ności urządzeń ma ogromne znaczenie dla 
zdrowia, a nawet życia pacjentów. Szczególnie  
w nowo budowanych obiektach, gdzie wen-
tylacja jest kluczowym elementem mającym 
wpływ na zdrowie i samopoczucie pacjentów i 
personelu, belki okazały się bardzo ciekawym 
rozwiązaniem. Brak konieczności serwisowa-
nia urządzeń, jak ma to miejsce w tradycyjnych 
fan-coilach (np. wymiany filtrów, czy sprawdze-

Aktywne belki chłodząco-grzewcze dostarczające świeże powietrze, znane i od lat stosowane są głównie 
w krajach skandynawskich. Swoją popularność wśród inwestorów, którzy wybierają tego typu rozwiązania, 
zawdzięczają głównie energooszczędności, zapewnieniu wysokiego komfortu w pomieszczeniu, łatwemu 
montażowi i eksploatacji oraz łatwej adaptacji w różnego typu pomieszczeniach. w ostatnich latach, również 
na rynku polskim rozwiązania te zaczęły cieszyć się coraz większą popularnością.

Belki chłodząco-grzewcze lindaB 
Praktyczne (multifunkcyjne) rozwiązanie dla komfortu osób przebywających w budynkach
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BElka NaWIEWNa lINdaB pREmaX – 
IdEalNE RozWIązaNIE do zapEWNIENIa 
komFoRtu WEWNętRzNEGo

Multifunkcyjność i wiele zalet urządzenia Pre-
max sprawia, że to jedna z najczęściej wybie-
ranych aktywnych belek chłodzących produk-
cji Lindab. w odróżnieniu od belek pasywnych  
w systemach z aktywnymi belkami chłodzącymi 
dodatkowo wykorzystuje się powietrze dostar-
czane z zewnątrz za pomocą systemu wentylacyj-
nego. Nawiewane i wstępnie schłodzone w cen-
trali powietrze, dzięki unikalnej konstrukcji dysz 
nawiewnych indukuje dodatkowo 5-6 razy wię-
cej powietrza z pomieszczenia, odbierając zyski 
ciepła i schładzając do optymalnej temperatu-
ry nawiewane powietrze.
Belka nawiewna Lindab Premax może być sto-
sowana do chłodzenia, ogrzewania i wentyla-
cji. Najważniejszym czynnikiem dla prawidłowej  

pracy belek jest zapewnienie określonych para-
metrów obliczeniowych z projektu. Należy zwró-
cić szczególną uwagę na wilgotność powietrza 
pierwotnego, a także na temperaturę wody lo-
dowej – niskie parametry mogą spowodować 
wykroplenie wody na wymienniku. Aby unik-
nąć tego typu problemów, można stosować fa-
bryczne zabezpieczenia przed wykropleniem np.  
Regula Secura Lindab.

INNoWaCyjNE RozWIązaNIa lINdaB 
jEtCoNE, aNGlE NozzlES I aIR GuIdE 
WyzNaCzają NoWE StaNdaRdy  
dla BElEk ChłodząCyCh

Belka Premax wyposażona jest w opatentowany 
system dysz nawiewnych Lindab JetCone, który 
od wielu lat z powodzeniem sprawdza się w po-
mieszczeniach biurowych, szkołach, szpitalach. 
Dzięki niemu przepływ powietrza regulowany 

obiektach użyteczności publicznej, a także 
obiektach służby zdrowia.
Zalety belek chłodząco-grzewczych:
• niskie koszty eksploatacji,
• niskie koszty serwisowania (brak ruchomych 
elementów wymagających wymiany),
• niskie zużycie energii (brak wentylatora),
• możliwość montażu w niskich pomieszczeniach,
• łatwy montaż (brak tacy ociekowej i koniecz-
ności odprowadzania skroplin),
• zapewnienie równomiernego rozpływu powie-
trza – zniwelowane ryzyko przeciągów, dowolne 
kształtowanie strugi w przestrzeniach,
• cicha praca urządzenia,
• szerokie zastosowanie: budynki biurowe, obiek-
ty służby zdrowia, budynki użyteczności publicz-
nej, budynki szkolne.
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można stworzyć i dokonać pełnych obliczeń 
dla kompletnego systemu wentylacji w środo-
wisku CAD. Dostępna jest też darmowa plat-
forma obliczeniowa lindQST.com, dzięki której 
można dobrać optymalne urządzenia i prze-
prowadzić symulację pracy urządzenia w kon-
kretnym pomieszczeniu. Dzięki CADvent plug-
-in można skomunikować lindQST.com z takimi 
platformami projektowymi, jak: AutoCAD czy 
Revit i w prosty sposób zaimportować dobrane 
urządzenie do projektu. Dostępne są też liczne 
biblioteki BIM urządzeń Lindab, które znajdują 
się na stronach Lindab. w ramach wspomagania  

komputerowego projektowania Lindab, stwo-
rzony został także program do analiz zysków  
i strat cieplnych budynku TEKNOsim. Program 
ten, dzięki wszechstronnym wyliczeniom zy-
sków cieplnych pomaga dobrać optymalną bel-
kę do wymaganej mocy chłodniczej w danym 
pomieszczeniu/budynku.

CERtyFIkaty

Aktywne chłodzone belki Lindab mają certyfikat 
Eurovent oraz atest PZH i są przebadane zgod-
nie z EN-15116.

jest w innowacyjny sposób bez martwienia się  
o kwestie ciśnienia, czy hałasu. Nastawy dysz 
można (bez użycia dodatkowych narzędzi) w pro-
sty sposób zmienić zgodnie z kartą charakterysty-
ki dołączoną wraz z urządzeniem podczas wstęp-
nej kalibracji fabrycznej. Jeżeli w pomieszczeniu 
zmieni się układ stanowisk pracy, dysze Jet Cone 
w prosty sposób pozwolą nam „przerzucić” opty-
malną ilość powietrza na tę stronę, gdzie jest ak-
tualnie taka potrzeba bez zmiany spadku ciśnie-
nia na urządzeniu. Każda z czterech dysz ma po 
10 nastaw, co daje nam 40 różnych kombinacji 
nawiewu. Nie potrzeba dodatkowych przepust-
nic czy regulatorów przepływu, gdyż wszystko to 
można zrobić samemu, dzięki wygodnemu ste-
rowaniu dysz oraz łatwemu dostępowi do wnę-
trza belki (specjalne zaczepy umożliwiają otwie-
ranie panelu frontowego).
Zakładany cel pełnej kontroli wypływu powie-
trza zostaje osiągnięty dzięki funkcji Air Guide, 
która dodatkowo umożliwia zmianę strumienia 
nawiewanego powietrza. Ruchome kierownice 

w prosty sposób można przestawić, wydłużając 
bądź skracając kształt strugi.
Premax może być również dostarczany z funkcją 
ogrzewania, dodatkowym króćcem do wywiewu 
powietrza, czujnikiem kondensacji, w pełni zin-
tegrowanymi fabrycznie zaworami czy układem 
sterowania Regula Combi. Ponadto Premax do-
stępny jest w szerokim zakresie różnych wymia-
rów, jak również w dowolnym kolorze i może być 
dostosowany do dowolnego znanego systemu 
sufitowego na rynku. Na etapie doboru urządze-
nia możemy też optymalnie wybrać stronę pod-
łączenia króćca powietrza pierwotnego, czy ru-
rek z wodą lodową bądź grzewczą. To daje wiele 
możliwości aranżacji i znacznie ułatwia montaż 
urządzeń na budowie.

pRojEktoWaNIE NIGdy NIE Było 
tak pRoStE

Korzystając ze zintegrowanych bibliotek belek 
chłodzących Lindab w MagiCAD czy CADvent, 

Lindab Sp. z o.o.
wieruchów, ul. Sochaczewska 144

05-850 ożarów Mazowiecki
tel. 22 250 50 50, e-mail: kontakt@lindab.com 

www.lindab-polska.pl
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dtRoN (R)EWolucjA WŚRód PomP zAtAPIAlNych

DAB projektuje rozwiązania szyte na miarę z myślą o rzeczywi-
stych wymaganiach każdego, kto funkcjonuje w branży zarzą-
dzania wodą. Nowe pompy zatapialne DTRON z elektronicznym 
sterowaniem zał./wył. do podnoszenia ciśnienia w budynkach 
mieszkalnych, oferują korzyści zarówno dla użytkowników, dys-
trybutorów, jak i instalatorów, zapewniając oszczędność miejsca, 
zużycia energii, czasu oraz kosztów. Dwa modele, DTRON 2 oraz 
DTRON 3 wraz z akcesoriami, tworzą szereg rozwiązań dla róż-
nych typów instalacji. Typoszereg pomp DTRON można zainstalo-

wać na trzy różne sposoby – w zbior-
niku, na powierzchni oraz w studni.  
To ogromny krok w kierunku przede-
finiowania cech pompy zatapialnej.
Najważniejsze zalety pomp zatapial-
nych DTRON 2 i DTRON 3:
· szybki i prosty montaż oraz wyso-
ka niezawodność dzięki zintegrowa-
nemu naczyniu przeponowemu,
· stała kontrola pracy pompy i pro-
sty montaż akcesoriów dzięki tech-
nologii NFC oraz PLC,
· maksymalna elastyczność monta-
żu, ochrona i odporność dzięki sta-
cji dokującej DOC68,
· korzyści podczas instalacji i eks-
ploatacji dzięki wbudowanemu za-
worowi odpowietrzającemu,
· łatwa konserwacja dzięki moduło-
wej konstrukcji.

daB PuMPs

toaleta geberit one

Geberit ONE łączy wiedzę w dziedzinie technologii sanitarnej ze 
specjalistyczną wiedzą projektową, dzięki czemu staje się pio-
nierskim, w pełni zintegrowanym i kompleksowym rozwiązaniem 
dla całej łazienki.
wisząca toaleta Geberit ONE jest elegancka i idealnie dopaso-
wana do każdej łazienki. Miska wC skonstruowana zgodnie z naj-
nowszą technologią Geberit – TurboFlash, sprawia, że czyszczenie 
toalety jest niezwykle efektowne i higieniczne. Dzięki nowej tech-
nologii montażu wysokość toalety można elastycznie regulować 
nawet wiele lat po instalacji bez konieczności demontażu miski.
w komplecie z miską z serii Geberit ONE dostępny jest również 
bidet dopasowany swoim wyglądem i nowoczesnym sposobem 
montażu do miski wC.
Cechy:
• slim design
• łatwa i szybka 
instalacja
• ukryte mocowania
• łatwość czyszczenia 
– szkliwo KeraTect  
w standardzie
• funkcja cichego 
zamykania
• regulowana wysokość 
montażu miski 
• funkcja wypinania 
pokrywy i deski 
sedesowej
• bezkołnierzowa 
miska z innowacyjną 
techniką TurboFlush 
gwarantuje dokładne 
i ciche spłukiwanie
• panel dekoracyjny 
do wyboru: biały lub 
chrom błyszczący

GeBerit

boilermag – ocHrona instalacji c.o.

Termet poleca stosowanie preparatów do ochro-
ny instalacji centralnego ogrzewania oraz filtrów 
magnetycznych. w swojej ofercie firma ma szero-
ką gamę środków BOILERMAG, które pozwalają na 
utrzymanie prawidłowej pracy instalacji, przywró-
cenie sprawności układu oraz zapobieganie awa-
riom urządzenia grzewczego:
• filtry magnetyczne: BOILERMAG ¾", 
BOILERMAG 1"
• filtry magnetyczne z podłączeniem 
zaciskowym do miedzi: BOILERMAG 22 mm, 
BOILERMAG 28 mm
• środek ochronny: BM1 INHIBITOR
• środek antymrozowy i ochronny: BMZERO ANTI 
FREEZE
• środek czyszczący: BM3 CLEANER
• środek biobójczy: BM7 BIOCIDE

terMet
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oczyszczanie nanoe™ x firmy panasonic

Panasonic stworzył rozwiązanie, które pomaga ograniczyć dolegliwości związane z ekspozycją na wiosen-
ne pyłki poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii nanoe™ X w swoich klimatyzatorach. Technologia 
zaprojektowana jest tak, aby w klimatyzowanym pomieszczeniu dezaktywować pyłki i alergeny najczęściej 
występujące w powietrzu w okresie wiosennym. Ponadto system oczyszczający nanoe™ X hamuje rozwój 
niektórych bakterii i wirusów nawet o 99,9%. 
nanoe™ X działa poprzez generowanie rodników hydroksylowych (OH) zamkniętych w nanocząsteczkach 
wody w celu zapewnienia czystszego powietrza. Skuteczność inhibicji wirusów oraz bakterii wynika z ogrom-
nej ilości wyprodukowanych cząstek OH, system może generować 4,800 miliardów nanocząsteczek na se-
kundę. OH utlenia cząsteczki organiczne i bakterie w atmosferze, skutecznie hamując ich rozwój w powie-
trzu, co sprawia, że jest ono znacznie bezpieczniejsze dla organizmu ludzkiego. wyższe stężenie rodników 
OH oznacza większą redukcję zanieczyszczeń, co zapewnia znacznie czystsze powietrze. 
Technologia jest na tyle zaawansowana, że działa nawet wtedy, gdy klimatyzator nie pracuje w trybie ogrzewa-
nia lub chłodzenia. Usuwa z powietrza pyłki, zanieczyszczenia, grzyby, wirusy, a nawet dym papierosowy, zapew-
niając ekonomiczne rozwiązanie przez cały rok. Zmniejsza również intensywność nieprzyjemnych zapachów w 
pomieszczeniu wraz z rozprzestrzenianiem się pleśni i bakterii. Cząsteczki nanoe™ X są na tyle małe, że mogą 
również przenikać przez tkaniny i odzież w celu zahamowania zebranych na niej pyłków, pleśni i zapachów.
nanoe™ X jest standardowo stosowany w urządzeniach klimatyzacyjnych firmy Panasonic z serii Etherea do 

użytku domowego oraz 
w jednostkach podłogo-
wych. Technologia ta jest 
również dostępna w ofer-
cie klimatyzatorów do za-
stosowań komercyjnych 
Panasonic, jako funkcja 
opcjonalna w jednost-
kach kasetonowych 90:90 
i zostanie włączona do kil-
ku nowych urządzeń we-
wnętrznych w ciągu roku. 
więcej informacji na temat 
tego, które z rozwiązań 
wykorzystują tę techno-
logię, a także innych ko-
rzyści z niej wynikających, 
można znaleźć na stronie  
www.aircon.panasonic.eu.

Panasonic

wentylacja okienna scHüco Ventoframe asonic

Schüco VentoFrame Asonic to sys-
tem nawiewników o podwyższonych 
właściwościach tłumiących, który zo-
stał opracowany specjalnie z myślą  
o aluminiowych oknach marki Schüco.  
Rozwiązanie ze zintegrowanymi kla-
pami samoczynnie reguluje napływ 
powietrza z zewnątrz, zapobiega-
jąc tworzeniu się przeciągów i nad-
miernym stratom energii cieplnej,  
a jednocześnie zatrzymuje odgłosy  
z otoczenia budynków. w rozwią-
zaniu uwzględniono także ochro-
nę przed powstawaniem mostków 
termicznych. Zastosowanie pianek 
akustycznych pozwoliło dodatkowo 
wyeliminować zjawisko kondensacji 
pary wodnej i strat ciepła. Każdora-
zowo system jest dostarczany jako 
szczelny moduł dopasowany do indywidualnych wymiarów okna, co pozwala na łatwą  
i szybką instalację. Obudowa może ponadto uzyskać oczekiwaną kolorystykę dzię-
ki anodowaniu lub lakierowaniu na dowolny odcień z palety RAL, dzięki czemu sys-
tem dostosowuje się do wyglądu okna pod względem estetycznym.
System Schüco VentoFrame Asonic daje opcję wyboru pomiędzy dwoma wykona-
niami – Air i Comfort. wersja nawiewno-wywiewna VentoFrame Asonic Air zapew-
nia maksymalną wydajność, dzięki przepływowi powietrza na poziomie 79 m3/h na 
metr bieżący nawiewnika. w zależności od potrzeb użytkownicy mogą także samo-
dzielnie kontrolować objętość przepływu, sterując ręcznie wewnętrzną klapą. wersja 
Comfort zapewnia natomiast maksymalną ochronę akustyczną – różnica poziomu 
natężenia dźwięku przed i za urządzeniem wynosi w tym przypadku aż 42 dB, dzięki 
czemu w wentylowanych pomieszczeniach panuje komfortowa cisza. w połączeniu 
z systemem odprowadzania powietrza gwarantuje dodatkowy komfort i oszczęd-
ność energii, dzięki zintegrowanej, automatycznie regulowanej zewnętrznej klapie.  
w obydwu wersjach urządzenie może być ponadto wyposażone w dodatkową osłonę 
przeciwdeszczową, która zapewnia jego podwyższoną wodoszczelność w przypad-
ku ekstremalnych warunków, jakie mogą występować np. na dużych wysokościach.

scHÜco
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nea smart 2.0 – inteligentny regulator pokojowy oD reHau

Rozwiązania smart na stałe zagościły w życiu codziennym. w ten trend doskonale wpisuje się inteli-
gentny regulator pokojowy NEA SMART 2.0. Dzięki technologii geofencingu, czyli wykrywania smart-
fonu użytkownika, ogrzewanie podłogowe działa tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jesteś w domu albo 
w drodze do niego. w ten właśnie sposób oszczędza się energię i chroni środowisko. wysokość tem-
peratury możesz regulować bezpośrednio na urządzeniu, poprzez prostą w obsłudze aplikację lub 
za pomocą sterowania głosowego.
Regulatory pokojowe NEA SMART 2.0 to rozwiązanie, które zapewni komfortową temperaturę w za-
planowanym czasie, w każdym pomieszczeniu z osobna. Dzięki technologii geofencingu urządzenie 
podwyższa temperaturę, kiedy użytkownicy są w domu lub drodze do niego, a obniża ją, kiedy nie ma  
w nim domowników. NEA SMART 2.0 rejestruje wszelkie zmiany w wysokości temperatury, a funkcja 
wykrywania otwartego okna pozwala na tymczasowe wyłączenie ogrzewania, aby oszczędzać energię.

NEA SMART 2.0 zapa-
miętuje zwyczaje grzew-
cze użytkownika i auto-
matycznie dostosowuje 
do nich temperaturę  
w pomieszczeniu. Zmia-
na ustawień jest możli-
wa na wiele sposobów 
– w domu bezpośred-
nio na urządzeniu, z do-
wolnego zakątka świata 
przez aplikację albo za 
pomocą sterowania gło-
sowego Amazon Alexa.
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