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Pierwszy na świecie system wentylacyjny z certyfikatem Eurovent, pierwsze w Polsce KOT-y na
produkty wentylacyjne, jedyna w Polsce 10-letnia gwarancja na systemy wentylacyjne, a teraz
nowy standard: kanały wentylacyjne wykonane
ze stali o grubości 0,5 mm.
Przewody wentylacyjne Lindab produkowane
są z najwyższej jakości stali o minimalnej grubości 0,5 mm zgodnie z wymaganiami i normami w sposobie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobie
znakowania ich znakiem budowlanym.
– Po raz kolejny wyprzedzamy oczekiwania i konkurencję. Wprowadzenie kolejnego, podwyższonego standardu dla produktów wentylacyjnych wpisuje się w realizowaną przez naszą firmę strategię
budowy pozycji lidera jakości – podkreśla Piotr
Wolak, prezes zarządu Lindab. Od wielu lat wytyczamy nowe trendy, podwyższamy standardy,
a poprzez najwyższą jakość wyrobów oferujemy dodatkowe korzyści naszym partnerom biznesowym i końcowym użytkownikom. Możemy
z absolutną pewnością powiedzieć, że
jeżeli procesy doboru surowca, proStal
ow
dukcji, projektowania, montażu
y
i konserwacji będą przebiegać zgodnie ze Standardem
gwa
Lindab, dostarczą Państwo
ran
cji!
swoim Klientom system wentylacyjny o najwyższej jakości, zapewniający optymalny

DUCT-MC
Identification number 17.11.002

przepływ świeżego i zdrowego powietrza w każdym budynku.
Standard Lindab jest potwierdzony deklaracjami, certyfikatami, w tym prestiżowym certyfikatem Eurovent i jedyną na polskim rynku 10-letnią
gwarancją producenta. Co oznacza 10-letnia gwarancja na systemy Lindab? Oczekiwania klientów
w zakresie precyzji wykonania, efektywności
energetycznej, trwałości i systemów wentylacyjnych stale rosną. Parametry, takie jak powłoka
ocynku, grubość blachy czy średnicę rury, można zweryfikować za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi.
Niestety, bardzo istotne parametry, takie jak
szczelność, wymagają specjalistycznych urządzeń pomiarowych, a do weryfikacji rodzaju stali, kluczowego dla trwałości produktu, konieczne
są bardzo kosztowne testy laboratoryjne. Inwestorzy nawet po przeprowadzeniu takich testów
nie mają pewności, że kolejna partia produkcyjna będzie wykonana z takich samych surowców.
Przy większości realizacji muszą więc zaufać deklaracjom producenta. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że odpowiedzialność za jakość tych
systemów spoczywa wyłącznie na barkach inwestorów, a ewentualne problemy, takie jak korozja, biała rdza, odporność na uszkodzenia mechaniczne czy odbarwienia, mogą ujawnić się
wiele miesięcy lub lat po instalacji.
Jako pierwsza firma na polskim rynku wprowadziliśmy bezpłatną 10-letnią gwarancję na wszystkie
okrągłe systemy wentylacyjne Lindab i Centrum
Klima. Poprzez stałe udoskonalanie procesów,
wykorzystywanie maszyn produkcyjnych światowej klasy, a także zbudowaniu sieci zaufanych
dostawców, firma zapewnia, że jest w stanie produkować najwyższej jakości systemy wentylacyjne z praktycznie 100% powtarzalnością parametrów i uzyskać stałe, niezmieniające się przez lata
właściwości stali i powłoki ocynku.
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HERZ 5.0 – nowa strona
www.herz.com.pl
Aby ułatwić i usprawnić polskim partnerom
i użytkownikom dostęp do informacji dotyczących produktów marki HERZ, firma uruchomiła
właśnie kolejną, piąta już wersję strony internetowej www.herz.com.pl. Dostęp do informacji
online nabrał wyjątkowego znaczenia w tak specyficznym okresie, w jakim wszyscy od marca
się znajdujemy.
Najważniejszym celem nowej strony HERZ Polska jest dostarczenie pełnej i przejrzystej informacji o produktach, urządzeniach, rozwiązaniach
i innowacjach sygnowanych logo z symbolem
serca. Strona stanowi równocześnie najbardziej
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aktualne źródło informacji związanych z bieżącym rozwojem spółki HERZ. Pisząc o nowej stronie www.herz.com.pl, warto wspomnieć m.in.
o możliwości zaprenumerowania newslettera,
systematycznie rozbudowywanej bibliotece filmów szkoleniowych oraz możliwości szybkiego
wyszukiwania produktów. Z nowej strony łatwo
trafić na polskojęzyczną stronę internetową spółki HERZ Energietechnik, na której prezentowana
jest kompletna informacja o urządzeniach OZE
marek HERZ i BINDER. Można również sprawdzić, co ciekawego firma oferuje w mniej znanej na rynku polskim grupie produktowej, jaką
stanowią baterie sanitarne. Na koniec, tylko dla
formalności warto wspomnieć, że nowa strona
www.herz.com.pl jest w pełni responsywna.

Nagroda Red Dot dla Advantix
Cleviva firmy Viega
Prestiżowa, międzynarodowa nagroda Red Dot
Design Award przyznawana jest produktom wyróżniającym się wyjątkowej jakości wzornictwem.
W tym roku konkurencja była większa niż kiedykolwiek, ponieważ do konkursu zostało zgłoszonych
ponad 6500 produktów z 60 krajów. Tylko 1644 z nich
otrzymało wyróżnienie, a jednym z nich był właśnie
odpływ prysznicowy Advantix Cleviva firmy Viega.
– Zdobywcy nagród Red Dot udowodnili, że stworzone przez nich produkty są naprawdę doskonałe
– skomentował wyniki konkursu profesor Peter
Zec, założyciel i Prezes Red Dot. Oceny dokonało międzynarodowe jury, złożone z doświadczonych ekspertów, którzy
podejmowali wspólne
decyzje odnośnie przyznanych wyróżnień.
Odpływ Advantix Cleviva
powstał przy współpracy z renomowanym niemieckim studiem projektowym ARTEFAKT
design z Darmstadt.
Miejsce wśród zwycięzców Red Dot zapewniło produktowi firmy
Viega nie tylko efektowne wzornictwo, ale również funkcjonalność tego
rozwiązania, która przekonała członków jury.
Odpływ Advantix Cleviva można zamontować
w dowolnym miejscu
strefy prysznica, na przykład przy samej ścianie
lub poziomo na środku.
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W przeciwieństwie do tradycyjnych odpływów
liniowych, woda jest tutaj odprowadzana w wąskim profilu ze stali nierdzewnej do centralnego
wpustu. Ponadto profil ma odpowiedni spadek
i osadzony jest bezpośrednio na warstwie jastrychu. Woda odpływa przez eleganckie wymienne
wkłady ze stali nierdzewnej, dostępne w dwóch
wzorach, z jednym lub dwoma otworami.
Zwycięskie produkty są prezentowane na stronie internetowej Red Dot od 22 czerwca jako
część specjalnej wystawy online. Odwiedzający
znajdą tam poszerzone opisy, zdjęcia i dodatkowe informacje. Wyróżnione produkty można będzie również zobaczyć w Red Dot Design Museum
w niemieckim mieście Essen.
www.red-dot.org/en

07/2020
Vaillant w gronie Najlepszych
Budowlanych Marek roku 2020
Tytuł Budowlanej Marki Roku jest przyznawany
od 2001 roku przez ASM – Centrum Badań i Analiz
Rynku sp. z o.o. – na podstawie ogólnopolskich
wyników badań przeprowadzanych wśród budowlanych firm wykonawczych. Celem projektu badawczego Budowlana Marka Roku jest wyłonienie najlepszych zdaniem fachowców marek
związanych z materiałami budowlanymi. Wskazane przez nich firmy zostają uhonorowane tytułami Złotej, Srebrnej i Brązowej Budowlanej Marki
Roku oraz wyróżnieniami w poszczególnych kategoriach. Przeprowadzane regularnie w pierwszym kwartale każdego roku badanie pozwala
w miarodajny sposób wytypować firmy cieszące się
największym uznaniem w branży, a także śledzić zmiany w preferencjach rynkowych odbiorców. Aby wyłonić Laureatów Budowlanej Marki
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Roku, firma ASM przeprowadziła łącznie 2779
wywiadów z wykonawcami.
Vaillant wyróżniony został Złotą Budowlaną
Marką Roku 2020. Marka Vaillant jest zwycięzcą
w segmencie pomp ciepła. Fachowcy ocenili, że
to „Marka o najlepszej relacji ceny do jakości”. Firma została ponadto wyróżniona w kategoriach
„Marka o najwyższej jakości w porównaniu z konkurencją” oraz „Marka najczęściej stosowana”.
– Tytuł Złotej Budowlanej Marki Roku 2020 w kategorii pomp ciepła jest dla nas niezwykle cenny.
To bardzo rozwojowa kategoria, rynek pomp ciepła przeżywa obecnie prawdziwy rozkwit, a klienci poszukują sprawdzonych i pewnych rozwiązań.
Cieszymy się, że produkowane przez nas urządzenia – energooszczędne, należące do rozwijającego się dynamicznie rynku OZE w Polsce – wyróżniają się jakością i zdobywają ich przychylność.
Nagroda jest tym cenniejsza, że jest przyznawana
na podstawie spontanicznych wskazań fachowców
– mówi Mariusz Stec, dyrektor marketingu i szkoleń, Vaillant.
To już kolejny rok, kiedy
marka Vaillant znalazła się
w przygotowanym przez
ASM rankingu. Laureatami
tego zestawienia producent
został również w 2014, 2016
oraz 2017 roku. Zarówno
tegoroczne, jak i poprzednie wyróżnienia dowodzą
słuszności strategii firmy
stawiającej na jakość produktów i silne wsparcie
partnerów. Jednocześnie
jest to czynnik motywujący do dalszej pracy na rzecz
firm partnerskich i klientów
końcowych.

4

Poznaj rozwiązania
dla inteligentnego
i bezpiecznego domu
– międzynarodowa
kampania Resideo
Wystartowała międzynarodowa kampania Resideo, która
w przewrotny sposób prezentuje portfolio produktów
marki Honeywell Home dla
inteligentnego i bezpiecznego domu. Prezentacji produktów towarzyszy spot reklamowy „Pawełek sam w domu”.
Bohaterem historii jest 12-letni chłopiec, który pod nieobecność rodziców, urządza
w domu wakacje. Dzięki
produktom marki Honeywell Home unika niebezpieczeństw i – dobrze się bawiąc
– może czuć się bezpiecznie
w czasie, kiedy rodzice spędzają czas poza domem. Kampania ma na celu zapre- Kampanię„Pawełek sam w domu” przygotowano
zentowanie inteligentnych rozwiązań
zapewniadla Polski orazdla
16 krajów,
jak m.in. Czechy, FinlanPoznaj
rozwiązania
inteligentnego
jących komfort i bezpieczeństwo domownikom, dia, Francja, Hiszpania, Holandia, Szwecja, Włoi bezpiecznego domu!
składających się z takich rozwiązań, jak: kamera chy i Węgry. Międzynarodowa nazwa kampanii
bezpieczeństwa, inteligentny termostat, czujnik to Smart Boy Campaign.
Wystartowala międzynarodowa kampania Resideo, która
zalania, detektor dymu czy czujnik tlenku węgla. Resideo to nowa globalna firma o 130-letniej
przewrotny
portfolio
produktów
marki
W kampanii „Pawełek sam w domu”wprodukty
Ho- sposób
tradycjiprezentuje
w innowacjach,
należąca
wcześniej
do
Honeywell
Home
dla inteligentnego
i bezpiecznego
neywell Home umieszczono w zabawnej
historii,
Honeywell,
a następnie
wydzielona jakodomu.
samoz której odbiorcy mogą również wyciągnąć wa- dzielny podmiot, jest pionierem kolejnych intePrezentacji produktów towarzyszy spot reklamowy „Pawełek sam w domu”. Bohaterem historii jest
lory edukacyjne, albowiem produkty
Honeywell ligentnych technologii dla domu. Markę Honey12-letni chłopiec, który pod nieobecność rodziców, urządza w domu wakacje. Dzięki produktom marki
Home mogą pomóc im utrzymywać codzienne well Home wybrało 5,6 mln klientów. Honeywell
Honeywell Home unika niebezpieczeństw i – dobrze się bawiąc – może czuć się bezpiecznie w czasie,
Home to marka innowacyjna, której produkty
bezpieczeństwo we własnym domu.
kiedy rodzice spędzają czas poza domem.
Film ma charakter humorystyczny oraz poglądo- mają wieloletnią tradycję. Resideo ma w swoim
wy. Należy pamiętać, że montaż produktów Ho- portfolio również markę Braukmann, która ofeneywell Home powinien zostać przeprowadzoruje rozwiązania
do wody
pitnej.
Kampania ma na celu zaprezentowanie
inteligentnych
rozwiązań
zapewniających komfort i
bezpieczeństwo domownikom,
składających
ny przez uprawnionego instalatora.
Obejrzyj
film się z takich rozwiązań jak: kamera bezpieczeństwa,
inteligentny termostat, czujnik zalania, detektor dymu czy czujnik tlenku węgla.
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Akcja „Czerwony? Mamy to we krwi”
Wielka akcji krwiodawstwa „Czerwony? Mamy
to we krwi” została zorganizowana przez firmę
Viessmann Polska.
W związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa, dużymi brakami w bankach
krwi oraz wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, w czerwcu, lipcu i sierpniu, przedstawicielstwa
firmy odwiedziły mobilne stacje krwiodawstwa.
Oddawanie krwi, nawet w trakcie epidemii koronawirusa, jest w pełni bezpiecznym procesem.
Projekt „Czerwony? Mamy to we krwi” był realizowany we współpracy z regionalnymi stacjami
krwiodawstwa z całej Polski.
Krew można było oddać:
• w przedstawicielstwie Viesmann w Mysłowicach
(23 czerwca 2020 r.),
• w centrali Viessmann we Wrocławiu (1 lipca 2020 r.)
• w przedstawicielstwie Viessmann w Piasecznie
(10 lipca 2020 r.).
Pamiętajcie, razem możemy więcej!

OEM ENERGY – dystrybutorem
Enervent Zehnder
Firma OEM ENERGY została wyłącznym dystrybutorem w Polsce firmy Enervent Zehnder
– fińskiej firmy, która od 1983 roku opracowuje,
produkuje i sprzedaje energooszczędne rozwiązania wentylacyjne. Ich misją jest umożliwianie
ludziom przebywania w zdrowym i komfortowym klimacie w pomieszczeniach poprzez zastosowanie urządzeń do dostarczania świeżego powietrza.
Produkty Enervent należą do klasy premium, są
wysoko skuteczne nawet w bardzo niskich wartościach temperatury, a co za tym idzie – znacznie obniżają koszty zużycia energii.
Nowa oferta obejmuje szeroki zakres jednostek
wentylacyjnych z rotacyjnym wymiennikiem
ciepła oraz jednostek innowacyjnych stworzonych przez połączenia rotacyjnego wymiennika z wbudowaną w urządzenie pompą ciepła,
co czyni je najbardziej skutecznymi i bezobsługowymi urządzeniami wentylacyjnymi
na rynku.
Więcej
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Pierwsza dzielnica smart city
w Berlinie zasilana przez
Panasonic
Panasonic ogłosił uruchomienie innowacyjnego, energooszczędnego projektu typu smart city
– Future Living® Berlin. Jest to ważne przedsięwzięcie w portfolio firmy, które przyczyni się do
wzrostu jej konkurencyjności w kontekście dekarbonizacji środowiska.
Instalacja w Berlinie łączy w sobie ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju z postępującą cyfryzacją społeczeństwa i życia. W jej
ramach zastosowane zostaną inteligentne rozwiązania energetyczne obejmujące wysokowydajne pompy ciepła Panasonic powietrze/woda
typu split, panele fotowoltaiczne (PV) oraz baterie akumulatorowe zintegrowane w inteligentny
system zarządzania energią.
Future Living Berlin jest dla firmy Panasonic fun-
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damentalnym eksperymentem w tworzeniu najnowocześniejszych rozwiązań energetycznych.
Projekt stanowi kamień milowy w osiąganiu kolejnych celów określonych w strategii firmy.
– Rozwiązanie to jest pierwszym na świecie opracowanym jako wspólne przedsięwzięcie z wiodącymi instytucjami badawczymi w zakresie zdecentralizowanego zarządzania energią. W symulacjach
przeprowadzonych z wiodącymi uniwersyteckimi
laboratoriami badawczymi osiągnęliśmy poprawę zużycia energii nawet o 15% – wyjaśnia Ralf
Becker, Project Leader Energy Group w Panasonic R&D Centre Europe.
Głównym komponentem energetycznym projektu Future Living Berlin jest zainstalowana pompa ciepła powietrze/woda Aquarea firmy Panasonic. Wysoce energooszczędna technologia,
zasilana źródłem energii odnawialnej pochodzącej z 600 paneli fotowoltaicznych Panasonic HIT
o mocy 195 kWp, działa praktycznie bezemisyjnie

w kontekście produkcji CO2. Dzięki opatentowanej technologii silikonowej system fotowoltaiczny
Panasonic jest o 10% bardziej wydajny niż konwencjonalne moduły. Ponadto technologia HIT
firmy Panasonic osiąga znacznie lepsze wyniki
w środowiskach o wysokiej temperaturze dzięki wyższemu współczynnikowi temperaturowemu – jest to istotna zaleta w adaptacji do postępujących zmian klimatu.
System powietrzno-wodny może być wykorzystywany nie tylko do ogrzewania, a także wytwarzania ciepłej wody. W celu zwiększenia wydajności pompy ciepła mają wbudowany moduł
sieciowy do zarządzania z poziomu chmury obliczeniowej dla instalatorów Aquarea Service Cloud, dzięki czemu są one jeszcze bardziej niezawodne. Pozwala to na dalszą redukcję emisji CO2,
ponieważ wizyty serwisowe mogą być organizowane znacznie efektywniej, a częściowo przeprowadzane nawet zdalnie.
Aby osiągnąć kolejne zrównoważone i środo-
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wiskowe cele, mieszkańcy są częścią szerszej
społeczności proekologicznej, w ramach której promowane są również takie rozwiązania jak
współużytkowanie samochodów, wspólne pralki
czy właśnie rozwiązania energetyczne Panasonic.
Cyfryzacja Future Living Berlin zaczyna się w domu.
Rozwiązanie jest zgodne z ideą smart i może zostać połączone choćby z takim sprzętem jak telewizory Panasonic czy inteligentne głośniki stanowiące część ogólnej infrastruktury IoT. Cyfrowe
rozwiązania są rozszerzane również o kolejne funkcjonalności w zakresie bezpieczeństwa, ochrony
i inteligentnych budynków, które zwiększają ogólny komfort mieszkańców.
– Future Living® Berlin to przyszły styl życia – na to,
jak możemy żyć jutro, z naciskiem na połączenie
cyfryzacji z ekologicznym i zrównoważonym rozwojem – dodaje Suzuki.
W ramach projektu smart city Panasonic współpracuje z GSW Sigmaringen, właścicielem budynku Future Living® Berlin.

07/2020
Zielona przyszłość ponad
podziałami – podsumowanie
Szczytu Klimatycznego
TOGETAIR 2020
Razem dla klimatu, czyli jak zbudować zieloną przyszłość ponad podziałami
Trzy dni, cztery żywioły, jedenaście debat i ponad 70 prelegentów. Tak w liczbach można

Finał VI edycji Junkers Szkoli
W czerwcu wyłoniono 15 laureatów VI edycji programu Junkers Szkoli. Najlepsza piątka otrzymała
voucher na kurs oraz egzamin dający uprawnienia wykonywania zawodu instalatora urządzeń
grzewczych. W tym roku dla laureatów przygotowane zostały również dodatkowe szkolenia
z zakresu techniki grzewczej poprowadzone przez
ekspertów Bosch.
Junkers Szkoli (w tym roku program zmienia
nazwę na Bosch Termotechnika Szkoli) to program edukacyjny, który Junkers-Bosch prowadzi we współpracy ze szkołami średnimi, kształcącymi na kierunkach: technik gazownictwa,
technik urządzeń sanitarnych i na kierunkach
pokrewnych. Celem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych
urządzeń i systemów grzewczych. Uczestnicy zyskują przydatną na rynku pracy wiedzę
ekspercką oraz biznesową. Program ma także na celu promocję zawodu instalatora urządzeń grzewczych.
– Zakończenie tegorocznej edycji programu musieliśmy przemodelować i sprawnie dopasować do
zupełnie nowych panujących realiów i zasad. Bardzo się cieszymy, że z sukcesem udało nam się sfinalizować program i wyłonić zwycięzców. W tym

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    |   wywiad

7

podsumować pierwszą polską edycję Szczytu
Klimatycznego TOGETAIR, która odbyła się w dn.
22-24.06.2020 r. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele administracji centralnej, samorządowej, przedsiębiorcy, naukowcy, eksperci oraz
organizacje pozarządowe. Paneliści rozmawiali
o czekających wyzwaniach i nieuchronnych rewolucjach. A jest ich wiele. Od transformacji energetycznej przez kolejne wyczekiwane zmiany na

trudnym rynku odpadowym, dalsze korekty rządowych programów mających oczyścić Polskę
ze smogu, aż po odbudowę krajowej gospodarki po pandemii.
Zielona rewolucja przestaje być mrzonką ekologów, a staje się faktem, z którym ekonomiści
nie mogą dłużej polemizować. Polska nie będzie
stać z boku tych zmian, tylko aktywnie przeć
do przodu w kierunku zeroemisyjnej i czystej

przyszłości. Jest na to
wizja, plan, a także pieniądze – przekonywali
rządzący w trakcie TOGETAIR 2020. I dodają,
że na zmianach skorzystają wszyscy.
Pobierz podsumowanie
Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2020

roku w programie wzięło udział aż 30 szkół z całej Polski. Z przyjemnością obserwujemy, że coraz
więcej uczniów techników jest chętnych do poszerzania swojej wiedzy oraz zdobywania cennych
kompetencji, niezbędnych na rynku pracy – podsumowuje Piotr Narkiewicz, kierownik marketingu, Bosch Termotechnika.
W ramach programu firma Bosch zaprasza nauczycieli techników na szkolenia do Centrów
Szkoleniowych Junkers-Bosch w Warszawie,
Poznaniu i Krakowie. Następnie nauczyciele
przekazują zdobytą wiedzę zainteresowanym
uczniom, przygotowując ich do testów z trzech
obszarów: techniki kondensacyjnej, rekuperacji i pomp ciepła.
Uczniowie z najlepszymi wynikami w testach
zdobywają nagrody: m.in. elektronarzędzia marki Bosch. Nagrodą główną za I miejsce jest kurs
i egzamin na uprawnienia gazowe i elektryczne w zakresie eksploatacji. Zdobycie uprawnień
ułatwi im start na rynku pracy i znalezienie pracy w zawodzie, np. w charakterze Autoryzowanego Partnera Junkers-Bosch.
W VI edycji programu organizowanego w roku
szkolnym 2019/2020 wzięło udział 365 uczniów
z 30 techników. We wszystkich sześciu edycjach
programu wzięło udział łącznie prawie 1400
uczniów z 30 szkół z całej Polski.

SZAŁ LIPCOWYCH PROMOCJI GREE

- SZAŁ DZIEWIĄTEK W GREE – przedłużona została promocja ‘9’ do końca lipca, wzbogacając
ofertę o Lomo Luxury ‘9’. Kupując wybrane klimtyzatory Gree ‘9’, zyskujesz 99 zł. Promocja obejmuje urządzenia z serii RAC: Lomo Eco ‘9’, Lomo
Luxury ‘9’, Bora ‘9’, Muse ‘9’. Możesz mieć każdy
z tych modeli taniej o 99 zł;
- GREE ROZDAJE KOSZULKI – specjalnie na życzenie instalatorów, promocję z koszulkami Gree
także przedłuża do końca lipca. Do dowolnego
klimatyzatora z rodziny LOMO dokłada koszulkę
z logiem GREE gratis.

Aktualne promocje Gree skierowane do firm instalacyjnych:
- MIKSUJ Z NAMI DZIEWIĄTKAMI – tylko w lipcu masz
szansę odebrać klimatyzator za złotówkę! Kup 7
klimatyzatorów ‘9’ z serii RAC: Lomo Luxury, Lomo
Eco, Bora, Muse, a kolejny, najtańszy otrzymasz za
1 zł. Promocja nie łączy się z innymi promocjami;
- DWUDZIESTKI CZWÓRKI SZALEJĄ – tylko w lipcu
klimatyzatory z serii RAC: Lomo Eco ‘24’, Bora ‘24’
i Muse ‘24’ kupisz za jedyne 3890 złotych za sztukę;

07/2020
Zmiany w zarządzie firmy
Robert Bosch GmbH
31 grudnia 2020 roku Christoph Kübel ustąpi ze stanowiska członka zarządu firmy Robert Bosch GmbH
i przejdzie na emeryturę. Kübel rozpoczął swoją ponad 30-letnią karierę w spółce Bosch w 1986 roku
jako stażysta w dziale handlowym. Członkiem zarządu i dyrektorem ds. personalnych jest od 2012
roku. Odpowiada za sprawy kadrowe i socjalne,
w tym także za kadrę starszych managerów.
Christopha Kübela na stanowisku zastąpi Filiz
Albrecht, która 1 stycznia 2021 roku dołączy do
zarządu firmy Robert Bosch GmbH i obejmie stanowisko dyrektora ds. personalnych. Albrecht
kieruje obecnie centralnym działem Human
Resources w Bosch i jest odpowiedzialna za kadrę starszych managerów, zarządzanie talentami
oraz rozwój organizacji. Filiz Albrecht ukończyła
studia w dziedzinie prawa gospodarczego, posiada także tytuł Master of Business Administration
(MBA). Karierę zaczynała w branży motoryzacyjnej i przed rozpoczęciem pracy w Grupie Bosch
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w październiku 2017 roku, pracowała m.in.
w firmie Mann+Hummel, ostatnio na stanowisku
członka zarządu i dyrektora ds. personalnych.
Peter Tyroller, który od 2006 roku pełni funkcję
członka zarządu firmy Robert Bosch GmbH odpowiedzialnego za koordynację działalności w regionie Azji i Pacyfiku, przejdzie z końcem roku na emeryturę. Tyroller pracował w Grupie Bosch w latach
1992-1994, a potem ponownie od roku 2000 – początkowo jako dyrektor sprzedaży działu Układy do
silników benzynowych, a następnie jako jego prezes.
Od roku 2013 Tyroller koordynuje działania w regionie Azji i Pacyfiku. Stanowisko to nie zostanie
ponownie obsadzone, a koordynacja działalności w tym regionie zostanie przeorganizowana
w ramach zarządu.
Od 1 stycznia 2021 roku: dr Volkmar Denner będzie odpowiedzialny za działalność w Chinach,
dr Stefan Hartung za działalność w Indiach.
Dr Markus Heyn będzie w przyszłości odpowiedzialny za działalność w Japonii i Korei Południowej, natomiast Uwe Raschke za region Azji Południowo-Wschodniej (kraje ASEAN) oraz Australię.

Nową aktualizacja – rozdzielacze
KAN-therm InoxFlow
Dostępna jest już nowa aktualizacja w bazach programów Sankom dotycząca nowych rozdzielaczy KAN-therm InoxFlow wykonanych ze stali nierdzewnej.
W ich skład wchodzą rozdzielacze serii R – do zastosowania w instalacjach c.o. i wody użytkowej
oraz serii U – do zastosowania w instalacjach ogrze-

wania/chłodzenia płaszczyznowego. Dostępne są
rozdzielacze wyposażone zarówno w zawory regulacyjne, jak i przepływomierze, a także rozdzielacze z układem mieszającym.
Rozdzielacze KAN-therm InoxFlow współpracują z dotychczasową armaturą uzupełniającą np.
zaworami spustowo-odpowietrzającymi, korkami, odpowietrznikami, dostępnymi w ofercie Systemu KAN-therm.

Resideo wprowadza
nazwę Braukmann

Produkty do wody pitnej, takie jak zawory redukcyjne (PRVs) i filtry do wody, będą pierwszymi produktami, które zostaną wprowadzone pod
nazwą rodziny produktów Braukmann. Nazwa
Braukmann zacznie pojawiać się również na niektórych produktach grzewczych, takich jak zawory równoważące.
Resideo przejęło firmę Braukmann w 1980 roku
od swojego założyciela, a dzięki ponad 75-letniemu doświadczeniu na europejskim rynku wody w
budynkach mieszkalnych stało się znane z niezawodności. Produkty wodne Resideo można znaleźć w ponad 18 milionach gospodarstw domowych, a zaufało im ponad 100 000 instalatorów.

Ponadto Resideo jako synonim innowacyjności wprowadza obecnie do sprzedaży produkty wodne, w których wyeliminowano ołów. Przy
zachowaniu tej samej niezawodności i wydajności najnowsze produkty dodatkowo są korzystne dla środowiska.
Mario Moura, dyrektor zarządzający ds. produktów i rozwiązań, EMEA, wyjaśnia:
– Ten ruch to kolejny krok w naszej ekscytującej podróży Resideo. Wprowadzenie nazwy Braukmann
do naszej znanej rodziny produktów do wody pitnej
potwierdza inną i ważną część naszego dziedzictwa, z której jesteśmy dumni oraz daje nam możliwość porozmawiania o tym z naszymi klientami.

Resideo Technologies Inc., globalny dostawca
domowego komfortu i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, ogłasza wprowadzenie nowej nazwy Braukmann dla produktów wodnych.
Zmiany odzwierciedlają dalszą drogę firmy w zakresie budowania marki Resideo.
Europejscy klienci zaczną
dostrzegać nazwę Braukmann na opakowaniach
produktów wodnych już
od czerwca.

07/2020
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Immergas szkoli online
efektywnie i bezpiecznie
Webinary nie tylko podczas epidemii, będzie kontynuacja
Epidemia koronawirusa i wprowadzone przez nią obostrzenia znacząco wpłynęły na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Immergas Polska, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz kontrahentów, organizowała szkolenia
online, dzięki czemu instalatorzy i serwisanci mogli na bieżąco uzupełniać i poszerzać
swoją wiedzę. Wiodący producent kotłów gazowych i pomp ciepła w Polsce teoretyczne utrudnienia przekuł w sukces. Szkolenia cieszyły się tak dużą popularnością,
że dziś stały się częścią strategii szkoleniowej firmy. Więcej na ich temat opowiada
Kamil Rdzanek, Szef szkoleń w Immergas.

Kamil Rdzanek
Szef szkoleń, Immergas Polska

Czy szkolenie online, oprócz formy „spotkania”
różni się czymś od tego tradycyjnego?
Nasze szkolenia prowadzone są w czasie rzeczywistym, tak aby jak najlepiej oddać bezpośredni kontakt z człowiekiem. Bardzo zależy nam na
tym, aby nasi klienci otrzymywali materiał, który
rzeczywiście ułatwi im pracę, a nie będzie kolejnym nagranym wcześniej i odpowiednio zmontowanym filmem. Na żywo pokazujemy działanie
naszych urządzeń, a to czego nie da się pokazać
na żywo z racji ograniczeń czasowych, pokazujemy na wcześniej przygotowanych materiałach
wideo. Takie podejście już na samym początku spotkało się z ogromną aprobatą obiorców.
Oczywiście ze względu na inną formę kontaktu
szkolenia różnią się od siebie. Te online trwają
maksymalnie do 1,5 h. Czas ten wynika z możliwości skupienia się uczestników przed ekranem

komputera. Pozwala także w sposób efektywny przekazać wiedzę. Po zakończeniu webinaru, zarówno trener, jak i szkolący się mają poczucie, że maksymalnie wykorzystali swój czas.
Sam kontakt z uczestnikami odbywa się za pomocą chatu. Z jednej strony spontaniczna rozmowa jest utrudniona, z drugiej zaś osoby biorące udział w szkoleniu chętniej zadają pytania,
kiedy nie są widoczne na forum. Stąd na naszych
spotkaniach obserwujemy bardzo dużą aktywność. Trzecią znaczącą różnicą jest liczba osób,
które jednorazowo biorą udział w szkoleniach.
Do udziału w tym tradycyjnym możemy zaprosić maksymalnie 20 klientów, podczas gdy w online liczba uczestników przekracza niekiedy 120.
Przez pierwsze dwa miesiące spotkaliśmy się
z blisko 1000 osób. To potwierdzenie, że nasz pomysł był strzałem w 10!
Jak wyglądają przygotowania, skąd Państwo
zbieracie informacje co interesuje instalatorów/serwisantów?
Podczas szkoleń online uczestnicy chętniej dzielą
się z nami swoimi spostrzeżeniami, wątpliwościami czy zadają pytania. Dodatkowo sami staramy
się zachęcać ich do aktywności. Dla przykładu,
po każdym bloku tematycznym kilka minut przeznaczamy na komentarze lub pytania. Podnosi to
atrakcyjność przekazu, ale także skupia uwagę.
Po każdym spotkaniu, jego uczestnicy otrzymują
od nas ankietę, w której pytamy, jakie tematy najbardziej ich interesują. Dla nas stanowi to punkt
wyjścia do przygotowania kolejnych materiałów.
Część tematów przenieśliśmy też ze szkoleń stacjonarnych i dostosowaliśmy je do wymagań webinarów. Reagujemy także na najnowsze doniesienia z branży oraz naszej firmy. Takie kompleksowe
podejście pozwala nam zagwarantować, że wiedza i zagadnienia, jakie poruszamy są aktualne,
a przez to ciekawe.
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Jakie opinie otrzymujecie od uczestników na
temat szkoleń?
Komentarze, które otrzymujemy od uczestników szkoleń, są bardzo pozytywne. Chwalą sposób przygotowania i formę prowadzenia. Doceniają też to, że nie wychodząc z domu i w krótkim czasie mogą uzupełnić
wiedzę. Nie są ograniczeni koniecznością dojazdu do
centrali naszej firmy czy zobligowani do poświęcenia
minimum jednego dnia. Dodatkowo, w celu uatrakcyjnienia przekazu proponujemy uczestnikom spotkań
konkursy, w których do wygrania są nasze gadgety
firmowe. Co więcej, każdy kto brał udział w spotkaniu może samodzielnie wygenerować sobie imienny certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje.
Czy zdalne prowadzenie spotkań ma jakieś wady?
Myślę, że tu możemy podać tylko jedno, ale też największe wyzwanie – brak bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Możliwości wymiany poglądów, nie tylko na linii prowadzący – uczestnik,
ale głównie między samymi uczestnikami. Często
podczas przerw czy po zakończeniu szkolenia,
w kuluarach dowiadujemy się wartościowych rzeczy. Staramy się jednak, przekazywać uczestnikom
także dodatkowe materiały. Po każdym spotkaniu online, jeśli zachodzi taka potrzeba, przesyłamy informacje uzupełniające.
Czy taka forma poszerzania wiedzy wśród klientów zostanie w Immergas na dłużej?
Do tej pory przeprowadziliśmy 12 szkoleń online,
które zostały pozytywnie odebrane przez naszych
klientów oraz cieszyły się ogromną popularnością.
Dlatego planujemy kontynuować tę formę przekazywania wiedzy i kontaktowania się zarówno
z serwisantami, instalatorami, jak i dystrybucją.
Zakładam także, że rozszerzymy ofertę o specjalne webinaria dedykowane klientom końcowym.
Otrzymujemy wiele sygnałów, że oni także są zainteresowani możliwością takich spotkań.

07/2020
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Firma Fronius świętuje 75. urodziny
W 1945 roku zaczęło się jako
jednoosobowa firma i prosta idea.
Fronius to rodzinna firma mająca
siedzibę w Górnej Austrii,
która w minionych 75 latach
z regionalnego warsztatu
naprawczego przekształciła się
w globalnego gracza w sektorze
spawalnictwa, fotowoltaiki
i technologii ładowania
akumulatorów.

Günter Fronius w 1945 roku położył podwaliny pod firmę Fronius International GmbH, która
dziś zalicza się do liderów w dziedzinie innowacyjności w sektorach spawalnictwa, fotowoltaiki
i technologii ładowania akumulatorów

Wraz z założeniem wyspecjalizowanego naprawczego warsztatu radiowo-elektrotechnicznego, Günter Fronius zapoczątkował w 1945 roku
swoją działalność, rozpoczynając historię, która
trwa do dziś i jest kontynuowana już przez trzecie pokolenie. Punktem wyjścia była wspólnota rynkowa Pettenbach w Górnej Austrii, gdzie

wciąż mieści się siedziba firmy Fronius. Tu żył
i pracował Günter Fronius, gdy w zamian za naprawy otrzymał stary wojskowy barak. W tamtych czasach ładowanie akumulatorów samochodowych nie było wcale oczywistością – a on nie
chciał pogodzić się z tą sytuacją. Ten wykształcony elektrotechnik opracował rozwiązanie, dzięki

któremu akumulatorów można było używać dłużej.
W 1950 roku Günter Fronius rozszerzył ówczesne portfolio produktów o transformatory spawalnicze. Na tej bazie technologicznej firma Fronius rośnie w kolejnych latach, stając się średniej
wielkości przedsiębiorstwem, które w 1980 roku
Günter Fronius przekazuje swoim dzieciom – Brigitte Strauß i Klausowi Froniusowi. Kontynuują oni
kurs wzrostu i internacjonalizacji, co prowadzi do
powstania jednostek zależnych na całym świecie.

W 1992 roku firma podejmuje decyzję, aby zająć się „przyszłościowym”
tematem energii słonecznej. Obecnie
firma Fronius opiera swoją działalność
na trzech filarach: spawalnictwie, fotowoltaice i technologii ładowania akumulatorów.

Jednostka biznesowa „Perfect Charging”
Jest równie stara, co sama firma. Twórca firmy,
Günter Fronius, akumulatory ołowiowe ładował
już w pierwszych latach jej istnienia. Firma na początku lat 90. przeszła z produkcji prostowników
50 Hz na produkcję systemów ładowania akumulatorów wykorzystujących wysokie częstotliwości. Dalsze prace badawcze doprowadziły w 2007
roku do osiągnięcia prawdziwego kamienia milowego – procesu ładowania wykorzystującego
skuteczną rezystancję wewnętrzną, w skrócie procesu ładowania Ri. Od tego czasu produkty firmy
Fronius zaczęły automatycznie wykrywać ładowane akumulatory i ich właściwości, co sprawiło,
że każde ładowanie stało się unikatowe. Obecnie Perfect Charging, wprowadzając technologię
litowo-jonową z nowo zaprojektowaną cyfryzacją i łączeniem w sieć wszystkich urządzeń, robi
kolejny krok w kierunku przyszłości.
Jednostka biznesowa „Perfect Welding”
Istnieje od 1950 roku. Twórca firmy Günter Fronius
szybko zorientował się, że używając rozwiązań

07/2020

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    |   wywiad

spawania, który można było aktualizować, stał
się następcą Transarc. W tym czasie firma pracowała już nad nowatorskim procesem spawania, który w 2005 roku wszedł do historii pod nazwą „Cold Metal Transfer” (CMT). Od tego czasu
można łączyć ze sobą cienkie jak włos materiały, jak aluminium i stal. Dziś firma Fronius nadaje ton przez wprowadzenie TPS/i (Trans Process
Solution / intelligent revolution). Ten komputer
spawalniczy, dysponujący wysoką mocą obliczeniową, jest odpowiedzią na Przemysł 4.0
i w połączeniu z zarządzaniem danymi przez
oprogramowanie WeldCube Premium pokazuje swoją prawdziwą moc.
Jednostka biznesowa „Solar Energy”

Fronius Sunrise: pierwszy falownik

technicznych będących podstawą technologii ładowania akumulatorów można też roztapiać elektrody topliwe. W połowie lat 70. badania poczyniły duże postępy, dając rezultat
w postaci Fronius Transarc 500. Był to pierwszy na świecie inwerterowy system spawania
z taktowaniem w obwodzie pierwotnym zbudowany w oparciu o tranzystory, dzięki czemu
firma Fronius szybko zdobyła partnerów także
poza granicami Austrii. W 1998 roku cyfrowy
TransPuls Synergic (TPS), jako pierwszy system

Od 1992 roku jest częścią firmy Fronius. Falownik Fronius Sunrise wszedł na rynek w 1995 roku
i w błyskawicznym czasie odniósł międzynarodowy sukces. W 2001 nastąpiła prawdziwa rewolucja w postaci wprowadzenia na rynek Fronius IG. Był to pierwszy falownik wyposażony
w transformator wysokiej częstotliwości, w którym technicy mogli wymieniać płytki PCB na
miejscu. W ostatnich latach firma z producenta
zajmującego się tylko falownikami przekształciła
się w dostawcę rozwiązań umożliwiających wydajne i inteligentne wytwarzanie, gromadzenie,
rozdzielanie i wykorzystanie energii. Asortyment
firmy rozciąga się od zindywidualizowanych rozwiązań w dziedzinie gromadzenia energii, przez
fotowoltaikę służącą przygotowywaniu ciepłej
wody i solarną elektromobilność, aż po wytwarzanie i gromadzenie wodoru, a także infrastrukturę paliwową H2. Kolejny krok: Trójfazowy falownik hybrydowy Symo GEN24 Plus uzupełnia
portfolio o rozwiązanie typu all-in-one, zapewniające kompleksowe zasilanie własne energią
fotowoltaiczną.

100 000 wniosków
w programie Mój Prąd
- Dzięki programowi Mój Prąd fotowoltaika prosumencka cieszy się ogromną popularnością wśród
Polaków, czego potwierdzeniem jest liczba dotychczas złożonych wniosków. Dziś mamy okazję pogratulować stutysięcznemu wnioskodawcy, który dołączył do grona osób, które postawiły
na zieloną energię – powiedział minister klimatu
Michał Kurtyka.
Do tej pory w ramach programu Mój Prąd (I i II
nabór) złożono już 100 tys. wniosków o dofinasowanie przydomowych instalacji fotowoltaicznych (PV), dzięki którym wygenerowana zostanie moc 560 MW.
Jak zwrócił uwagę wiceminister Ireneusz Zyska
dynamika przyrostu nowych instalacji fotowoltaicznych sprawia, że sektor energetyki słonecznej jest obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem odnawialnych źródeł energii w Polsce.
Moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
wynosi obecnie 2108,9 MW, co oznacza wzrost
o 175,14%, porównując
rok do roku. Wiceminister Zyska zaznaczył, że
ten sukces to efekt m.in.
zmian w prawie i uruchomienia programów takich właśnie jak Mój Prąd.
W jego ramach możliwe
jest dofinansowanie do
50% kosztów budowy instalacji o mocy od 2 do
10 kW zainstalowanej
i maksymalne może wynieść 5000 zł.
– Od 30 sierpnia ubiegłego roku realizujemy rzą-
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dowy program Mój Prąd z budżetem wynoszącym
miliard złotych, który inwestujemy w zwiększenie
produkcji energii elektrycznej z prosumenckich instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Dotychczas do programu zgłosiło się 100 tysięcy Polaków,
więc jesteśmy na półmetku i czekamy na kolejnych
100 tysięcy wnioskodawców. Łączna moc instalacji
ze złożonych wniosków daje 560 MW, które rocznie
wyprodukują 560 GWh/rok energii elektrycznej. Porównując to do największej polskiej farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Czernikowo koło Torunia
– moc 3,77 MW – wychodzi na to, że Mój Prąd na
tym etapie dofinansowuje ok. 148 takich elektrowni
– powiedział p.o. prezesa NFOŚiGW Dominik Bąk.
Eksperci Narodowego Funduszu poza obsługą Mojego Prądu przyglądają się rynkowi i potrzebom wnioskodawców, dlatego program
nieustannie się rozwija. Ułatwienia, które już
funkcjonują, to: rozpatrywane szybciej niż papierowe wnioski online (od 31 marca), pełnomocnik w programie (od 22 maja) oraz integracja z innym rządowym programem pn. Czyste
Powietrze (od 15 maja).
Źródło: NFOŚiGW
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Elektryfikacja podstawą
przyszłości ogrzewnictwa
i ciepłownictwa w UE
Jakie będą konsekwencje dla Polski?
Komisja Europejska wskazuje na technologię pomp ciepła jako kluczową
w transformacji energetycznej budynków UE. Wsparcie tej technologii
pozwoli w najbardziej skuteczny sposób rozwijać efektywność
energetyczną, obniżać emisje CO2 i wspierać odnawialne źródła energii,
przyczyniając się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Ten kierunek
będzie miał odzwierciedlenie w unijnej inicjatywie „fala renowacji”, dlatego
powinniśmy uwzględnić to w programach wsparcia takich, jak Czyste
Powietrze czy wydatkowania funduszy z nowego budżetu UE.

Połączenie sektorów produkcji energii i zużycia energii w transporcie i ogrzewaniu budynków
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Komisja Europejska przedstawiła 8 lipca 2020 r.
długo oczekiwane długoterminowe strategie
– inteligentnego łączenia sektorów oraz rozwijania gospodarki wodorowej. Określają one
kierunek transformacji energetycznej, która
ma przyczynić się do realizacji Europejskiego
Zielonego Ładu do 2050 roku. Założenia obu
strategii będą miały kluczowy wpływ na uruchamianie unijnych funduszy na transformację energetyczną, także w Polsce. Zarówno
w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027,
a także dodatkowego instrumentu „Next Generation EU” o wartości 750 mld euro, który ma
pomóc wyjść unijnej gospodarce z kryzysu po
koronawirusie.
W strategii dotyczącej tzw. łączenia sektorów
Komisja Europejska wskazała, jaką rolę widzi
dla elektryfikacji ogrzewnictwa indywidualnego oraz ciepłownictwa, transportu oraz części
procesów przemysłowych. Rezultatem ma być
optymalizacja zużycia energii, większa efektywność oraz obniżka emisji dwutlenku węgla
poprzez kontynuację przechodzenia na odnawialne źródła w energetyce, które będą dostarczać energię dla ww. sektorów. Strategia ta
wymagać będzie nie tylko dalszego rozwijania
OZE, ale także zwiększania efektywności i elastyczności całego systemu. Komisja wskazuje,
że w takim zdecentralizowanym systemie stabilne i elastyczne funkcjonowanie mają zapewnić
m.in. elektryczne samochody oraz ogrzewanie
za pomocą pomp ciepła w sektorze budynków
poprzez reagowanie na potrzebę odpowiedzi
na popyt i podaż energii.
W strategii dotyczącej rozwoju wodoru KE określiła największy potencjał tam, gdzie trudna bądź
niemożliwa będzie elektryfikacja. Stad wodór
będzie miał zastosowanie przede wszystkim
w przemyśle np. stalowym, cementowym oraz
w ciężkim transporcie.
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Strategia KE jest spójna z głównymi wnioskami płynącymi z raportów nt. łączenia
sektorów opublikowanych w 2020 roku
w Polsce – przez PORT PC „Scenariusze
elektryfikacji ogrzewania w budynkach
jednorodzinnych w Polsce do 2030 roku”,
a także polskie think tanki takie, jak Instytut Jagielloński oraz Forum Energii.

Komisja podkreśla, iż realizacja Europejskiego
Zielonego Ładu wymaga kontynuacji zwiększania
udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii
elektrycznej, która następnie w coraz większym
stopniu będzie wykorzystywana do efektywnego ogrzewania budynków oraz w transporcie
i przemyśle. Uzupełnieniem przede wszystkim
w przemyśle będzie wodór. W niewielkim stopniu
będzie efektywny w ciepłownictwie i indywidualnym ogrzewnictwie z uwagi na 4-7-krotnie niższą efektywność procesu pozyskiwania i spalania
wodoru w stosunku do elektryfikacji ogrzewania.
W transformacji sektora budynków, jak wskazuje
Komisja Europejska, główną rolę mają do odegrania pompy ciepła. Jako wiodąca technologia pozwalająca produkować w pełni zdekarbonizowane ciepło do ogrzewania i chłodzenia budynków
oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej czy
chłodzenia. Zmiany technologiczne umożliwiają ich
zastosowanie w budynkach w znacznie szerszym
zakresie niż dekadę temu, jak choćby podczas renowacji. Dodatkowo na rynek pomp ciepła pozytywnie wpływa szybki spadek kosztów produkcji
systemów fotowoltaicznych. Łączenie tych dwu
technologii w sektorze budynków pozwala skutecznie realizować koncepcję plus- lub zeroenergetycznych domów, a na poziomie UE wypełniać cele OZE,
efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2.
Strategia Komisji identyfikuje również główne
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Pompy ciepła w strategii UE –
duży udział także w budownictwie
komercyjnym
Strategia KE podkreśla, iż w UE do 2030 roku udział
pomp ciepła w budownictwie indywidualnym wzrośnie
do 40%, a do 2050 roku 50-70%. Ponadto wskazuje na
równie istotny potencjał dużych pomp ciepła w budownictwie komercyjnym, w którym udział w 2030 osiągnie
65%, a do 2050 nawet 80%, ponadto w sieciach ciepłowniczych i przemyśle. W opublikowanym niedawno raporcie PORT PC wskazujemy, iż w Polsce również
będzie kontynuowany trwający od kilka lat wzrost. Obecnie wynosi on niecałe 3% wszystkich budynków jednorodzinnych, a do 2030 roku wzrośnie do poziomu 23%
w wariancie optymistycznym. Przy zapewnieniu optymalnych warunków wsparcia sprzedaży i rozwoju technologii, liczba pracujących pomp ciepła zarówno w nowych, jak i w istniejących budynkach jednorodzinnych
w Polsce w 2030 roku może przekroczyć́ 2 mln sztuk.

a w szczególności powszechną elektryfikację ciepłownictwa i ogrzewnictwa (głównie poprzez technologie pomp ciepła) oraz elektryfikację transportu jako najbardziej efektywnego kierunku rozwoju.
Rozwijanie technologii wodorowych i wykorzystanie ich będzie realizowane przede wszystkim
w przemyśle, w części transportu i w zapewnieniu szczytowej produkcji energii elektrycznej, czyli
wszędzie tam, gdzie niemożliwa jest elektryfikacja.
W przypadku ciepłownictwa, a także indywidualnego ogrzewnictwa obie strategie pokazują, w jakim kierunku w Polsce powinno zmierzać działanie
programów takich, jak Czyste Powietrze oraz regionalnych programów wsparcia w zakresie technologii grzewczych, czy też pokazują znaczenie
elektryfikacji ogrzewania długoterminowej strategii modernizacji budynków do roku 2050.
Wpisaniu tych działań w kontekst krajowy służyć będzie również rozwijanie działalności badawczo-rozwojowej i wdrażanie bezemisyjnych
technologii grzewczych, jak pompy ciepła na polskim rynku. Warto tu przypomnieć, że w ramach
uruchomionego pod koniec 2019 roku programu
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o nazwie Szybka Ścieżka Urządzenia Grzewcze wpłynęło aż 52 wnioski o dofinansowanie projektów
na łączną kwotę dofinansowania blisko 208 mln
złotych. Działania te zapewniają, że polska branża urządzeń grzewczych może podążać za światowymi trendami ogrzewania w budownictwie.
Źródło: PORT PC

LATEM - UPRAGNIONY CHŁÓD,
ZIMĄ - PRZYJEMNE CIEPŁO
WYKORZYSTAJ ENERGIĘ
Z GRUNTU DLA TWOJEGO DOMU

A+++
A+++

Pionier w dziedzinie
pomp ciepła

Twórcza
pasja

Zmniejsza zużycie energii
nawet o 80%

Pobierz  Raport PORT PC
„Scenariusze elektryfikacji ogrzewania
w budynkach jednorodzinnych
w Polsce do 2030 roku”

A+++

7

kW

Calibra Cool 7
(1,5 - 7 kW)

Technologia inwerterowa
– płynnie dostosowuje
moc do zapotrzebowania

Najlepsza w produkcji
ciepłej wody
w swoim segmencie
(technologia TWS)

Idealna do domów
energooszczędnych

Wyjątkowo cicha praca
- 29 dB (A) do 42 dB (A)

poland.thermia.com
Pobierz Komunikat KE „Powering
a climate-neutral economy: An EU
Strategy for Energy System Integration”

Szwedzka
jakość

Gruntowa pompa ciepła Thermia Calibra Cool:
chłodzenie pasywne w standardzie

rekl ama

bariery rozwoju, które będą musiały być usuwane w celu realizacji unijnych planów. Najważniejszą stanowią podatki i opłaty, które obecnie są
w UE wyższe dla użytkowników energii elektrycznej niż w przypadku konkurencyjnych źródeł ciepła
z paliw kopalnych np. węgla, ropy lub gazu. Zmianę
takiego stanu Komisja Europejska wskazuje jako
jedno z dalszych działań na poziomie unijnym.
Jak podkreśla Komisja, szybszej dekarbonizacji budynków ma służyć unijna inicjatywa „Fala renowacji”. Jesienią br. Komisja przedstawi szczegóły tego,
jak przyspieszyć modernizację sektora budynków
w UE. Przyjęte dziś strategie będą określać ramy
funkcjonowania wsparcia w ramach tej inicjatywy oraz innych mechanizmów finansowych Unii.
Zdaniem Pawła Lachmana, prezesa Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła:
– To, co wynika z obydwu nowych strategii Komisji
to przedstawienie jasnej przyszłości ram transformacji energetycznej w Unii Europejskiej w oparciu
przede wszystkich o efektywność energetyczną,

NOWATERMIA NOWAK sp. k.
ul. Duninowska 4, 87-800 Włocławek
bok@nowatermia.pl, tel. 882 054 012

Najtańsze
chłodzenie
- wbudowana
funkcja chłodzenia
pasywnego
Online
- sterowanie
przez internet
Szwedzka jakość
i skandynawski
design
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Budowa, wyposażenie, gotowe zestawy…
m a rcin nowa k

Fot. Kisan

Rozdzielacze do instalacji grzejnikowych i podłogówki

przepływomierze

złączki zaciskowe
do rury wielowarstwowej
16x2 mm

zawory termostatyczne
zespół odpowietrzająco
-spustowy

Rozdzielacz mosiężny – przykład budowy i wyposażenia

belka rozdzielacza

Fot. Purmo

Fot. Ferro

W branży instalacyjnej przyjęło się, że pod mianem rozdzielacza wszyscy rozumieją zestaw/element instalacji
służący do rozdzielenia głównego czynnika grzewczego na mniejsze strumienie, zasilające poszczególne bądź
to pętle ogrzewania podłogowe, bądź to grzejniki. W skład rozdzielacza wchodzi belka rozdzielająca (zasilająca)
i belka zbierająca (powrotna) oraz wyposażenie dodatkowe zależne od przeznaczenia danego zestawu.
Tak więc może on zawierać także zawory regulacyjne, wkładki zaworowe, rotametry/przepływomierze, zespół
odpowietrzająco-spustowy, korki… Całość umieszczona jest w szafce podtynkowej lub natynkowej. W artykule
tym skupimy się głównie na rozdzielaczach mieszkaniowych, czyli do instalacji w domach, czy innych obiektach,
pominiemy zaś rozdzielacze kotłowe i specjalnych zastosowań np. przemysłowe, czy do ciepłej i zimnej wody.
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Fot. Kisan

Dziś już praktycznie nikt nie stosuje instalacji
z rozprowadzeniem starego typu z pionami i gałązkami do grzejników. Związane jest to głównie
z faktem, że obecnie najpopularniejsze są systemy rurowe z tworzyw sztucznych gwarantujące wieloletnią bezawaryjną pracę. Rury prowadzone są bezpośrednio z jednego centralnego
punktu rozdzielczego do poszczególnych odbiorników. Ukrywa się je w przegrodach budowlanych, pionowych i poziomych. Zastosowanie

rozdzielaczy w punkcie rozdzielnym pozwoliło
dodatkowo na możliwość kontroli i odcięcia poszczególnych odbiorników ciepła, np. grzejników,
a ich wyposażenie w dodatkowe elementy regulacyjne rozszerzyło ich zastosowanie do ogrzewań płaszczyznowych, dając możliwość kontroli i regulacji z jednego miejsca.
Trudno jest zastosować jednoznaczny podział rozdzielaczy na te przeznaczone tylko do grzejników i te
dedykowane tylko do ogrzewań płaszczyznowych.
Niektóre z produkowanych typów można montować zamiennie w zależności od wymagań założonych dla instalacji, choć wielu producentów
proponuje gotowe rozdzielacze odpowiednio wyposażone, dedykowane do konkretnego typu
ogrzewania.

ElEktroniczny węzEł miEszkaniowy

Regudis W-HTe

Regudis W-HTE
W-HTE
Efektywność systemu jest kluczowym wyzwaniem dla branży energetycznej.
w´zeł
mieszkaniowy
Wydajny i prawie bezobsługowy mieszkaniowy węzełElektroniczny
cieplny Regudis
W-HTE

 
  
wpisuje się doskonale w nowoczesne trendy projektowe.
• Duży wydatek ciepłej wody już przy niskiej procesowej różnicy temperatury (Δt = 5 K)
• Wysoka sprawność również w systemach niskotemperaturowych
• Niskie straty hydrauliczne
• Specjalna wkładka izotermiczna
• Zwarta konstrukcja (gł. 110 mm)

Gotowe czy składane, liczba sekcji
Propozycja producentów w dużej mierze obejmuje zarówno rozdzielacze modułowe, składające się z kompletnych belek z dwoma, trzema
lub czterema obiegami do skręcania w zestawy
lub zmontowanych już gotowych rozdzielaczy
z pełnym wyposażeniem.
Gotowe zestawy rozdzielaczy umożliwiają podłączenie od 2 do 12 obiegów/sekcji. Zaleta tak przygotowanych zestawów to przede wszystkim szybki montaż i pewność szczelności podłączeń. Takie
też zestawy coraz częściej preferują instalatorzy.
Belki (kolektory)
Belka górna i dolna, czyli zasilająca i powrotna o
przekroju okrągłym lub z rury o profilu kwadratowym to podstawowy element rozdzielaczy. Mogą
być wykonywane z metali lub z tworzyw sztucznych np. poliamidu.
Najpopularniejsze są belki wykonane z profili mosiężnych, najczęściej z mosiądzu CW617N
rekl ama

Przepływomierze o zakresie regulacji 0÷5 l/min.
z możliwością zablokowania nastawy

W´zły
mieszkaniowe,
Bufory,
Rury

   

www.oventrop.pl

Fot. Kisan
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Odpowietrznik ręczny i zawór spustowy są standardowym wyposażeniem
belek każdego rozdzielacza ogrzewań płaszczyznowych

długą trwałość połączoną z efektownym wyglądem.
Najtańszym rozwiązaniem są belki z emaliowanych profili ze stali węglowej, o przekroju prostokątnym.
Dwa uchwyty utrzymują obie belki w określonej przez producenta
odległości. Aby wszelkiego rodzaju szumy z instalacji nie przedostawały się na zewnątrz oraz aby
jak najbardziej je ograniczyć ze
względu na wzmacniające odgłosy szafki instalacyjne, w których są montowane, stosuje się
izolatory gumowe.
Na rynku występują dwa warianty odległości pomiędzy osiami
belek: 210 mm i 235 mm, szerokość zaś pomiędzy poszczególnymi obiegami na belce to w standardzie 50 mm. Jeśli będzie mniej
np. 45 mm montaż złączek na danych obiegach będzie utrudniony, a zamontowanie niektórych
siłowników wręcz niemożliwe.
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Zawory regulacyjno-odcinające
Najczęściej znajdują się na belce zasilającej.
W instalacji grzejnikowej pełnią tylko funkcję
odcinającą, zaś w ogrzewaniu płaszczyznowym,
także funkcję regulacyjną dla pętli grzewczych.
Regulacja polega na otwieraniu zaworu za pomocą klucza imbusowego o odpowiednią ilość
obrotów, dobraną na podstawie wcześniejszych
wyliczeń lub z nomogramu charakterystyki
hydraulicznej rozdzielacza. Zawory te, poprzez
ustawienie odpowiednich oporów hydraulicznych na każdej pętli, służą do ustawienia
www.ferro.pl
rekl ama

(MO58), CW614N (MO58A) lub CW508L (M63). Mają
one długą trwałość, a pogrubienia profilu w górnej i dolnej części, ze względu na większą liczbę
zwojów gwintu, pozwalają na pewny montaż elementów wyposażenia, również przez instalatorów.
Dla podniesienia estetyki, niektóre mosiężne belki rozdzielacza są powleczone niklem.
Dostępne są również na rynku belki wykonane z rur mosiężnych, gdzie otwory pod nyple
przyłączeniowe wykonuje się metodą termowiercenia.
Od pewnego czasu szeroką popularność zyskują
belki wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniające

ROZDZIELACZE
ZE STALI
SZLACHETNEJ
PRODUKT
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GWARANCJA
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Zawory termostatyczne i głowice
To kolejny element możliwy do zastosowania
w obu typach instalacji i grzejnikowej, i płaszczyznowej. Występują one najczęściej w rozmiarze M30x1,5, rzadziej pojawiają się w rozmiarze M28x1,5. Pozwalają one na odcięcie obiegu
za pomocą dołączanego kapturka lub pokrętła
możliwego do zainstalowania. Jednakże główną
funkcją tychże zaworów jest współpraca z elementami wykonawczymi regulatorów temperatury. Podstawowym elementem jest głowica
termostatyczna z wyniesionym czujnikiem temperatury podłączonym kapilarą.
Wadą jest maksymalna długość przewodu kapilarnego, najczęściej wynosząca tylko około
5 m. Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie siłowników termoelektrycznych podłączonych elektrycznie do termostatów pokojowych
lub całych systemów sterujących temperaturą
w budynku. W tym miejscu należałoby zwrócić
uwagę na montaż odpowiednich siłowników
od razu dostosowanych do gwintu na zaworze
w rozdzielaczu. Stosowanie wszelkiego rodzaju adapterów i przejściówek pomiędzy gwintami M28x1,5 i M30x1,5 nie zawsze może dać pozytywne efekty, problemem może się okazać
zbyt krótki trzpień zaworu.
Wtedy zakres ruchu siłownika może nie pokrywać się w pełni z zakresem ruchu trzpienia zaworu. Należy również pamiętać, że zastosowanie
sterujących elementów wykonawczych nie zwalnia nas z obowiązku zrównoważenia hydraulicznego instalacji za pomocą zaworów odcinająco-regulacyjnych lub przepływomierzy.

Wskaźniki przepływu –
przepływomierze/rotametry
Montuje się je są na jednej z belek, a służą do
mierzenia natężenia przepływu na poszczególnych obiegach i do wykonywania precyzyjnej
regulacji przepływu na tych obiegach. Mogą
być z tworzywa lub ze szkła. Najpopularniejsze
są przepływomierze mechaniczne, natomiast
od niedawna pojawiły się na rynku przepływomierze magnetyczne. Obsługa obydwu typów
jest identyczna, nastawę wymaganego przepływu ustala się, obracając pomiarową część
przepływomierza. Dodatkowo można zaznaczyć ustalony przepływ poprzez przesunięcie
na rurce pomiarowej opaski znacznika, blokada
nastawy następuje poprzez założenie na przepływomierz kapturka blokującego. Większość
przepływomierzy pozwala na montaż rozdzielacza w dowolnym położeniu, również odwróconym. Wyskalowane są najczęściej do przepływu 6 l/min.
Odpowietrzniki i zawory spustowe
Każdy rozdzielacz potrzebuje odpowietrznika
i zaworu spustowego. Często są już w komplecie,
ale można je też dokupić później. W instalacjach
ogrzewania podłogowego należy stosować odpowietrzniki ręczne, gdyż odpowietrzniki automatyczne mogą podsysać powietrze do instalacji w przypadku wystąpienia podciśnienia na
belce powrotnej.
W niektórych rozdzielaczach belki mają króciec
do odpowietrznika, pod nim zaś drugi do zamontowania zaworu spustowego.
Wersje zaś rozdzielaczy dedykowanych do
ogrzewań płaszczyznowych mogą być wyposażane w kompletne zespoły odpowietrzająco-spustowe.
rekl ama

wymaganych przepływów na poszczególnych
pętlach, które są przecież zróżnicowane pod
kątem długości, jak i wymaganej do dostarczenia ilości ciepła.

07/2020

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    |   wywiad

Innowacyjne rozdzielacze Giacomini
M a rcin Jó s kows k i

1 Modułowy rozdzielacz ogrzewania podłogowego – belka zasilająca/belka powrotna

2 Sposób składania rozdzielacza modułowego

Znany producent armatury mosiężnej firma
Giacomini oferuje innowacyjne rozdzielacze
do ogrzewania podłogowego, niedostępne
w ofercie innych producentów. Obecnie większość
instalacji w nowo budowanych domach oraz
w mieszkaniach opiera się na niskotemperaturowym
źródle ciepła (pompa ciepła, kocioł
kondensacyjny oraz niskotemperaturowy
wymiennik ciepła w budynkach wielorodzinnych)
zatem korzystne jest wykorzystanie w takim
systemie ogrzewania podłogowego.
Warto dodać, że coraz częściej użytkownicy
decydują się wyłącznie na system grzewczy
oparty na podłogówce, co pozwala w pełni
wykorzystać wysoką sprawność źródeł ciepła.
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Rozdzielacz modułowy
Zacznijmy od rozdzielacza modułowego. Jego innowacyjność tkwi w modułowym doborze liczby pętli ogrzewania połogowego (fot.1). Instalatorzy podczas wizyty na budowie muszą podjąć
decyzję co do rozdzielacza, uwzględniając liczbę
obwodów grzewczych. Zaznaczmy, że już na samym początku planowania systemu grzewczego
należy określić liczbę obwodów grzewczych, pamiętając m.in. o tym, że z rozdzielacza podłogowego często zasilane są także grzejniki łazienkowe. Jednak niejednokrotnie inwestorzy zmieniają
decyzję, która pociąga za sobą zwiększenie liczby pętli powyżej 12, co z kolei skutkuje koniecznością zastosowania drugiego rozdzielacza. Dla
przykładu: już w czasie wykonywania instalacji
użytkownik decyduje się na dodatkowe ogrzewanie ścienne, np. w łazience na ścianie szczytowej, ponieważ uzmysławia sobie, że duża powierzchnia przegród chłodzących w łazienkach
na poddaszach użytkowych (sufity skośne, ściana
zewnętrzna, komin) i stosunkowo niewielka powierzchnia podłogi nie pozwoli osiągnąć temperatury komfortowej 24°C (wymaganej przepisami). Użytkownik nie zastosowawszy dodatkowej
powierzchni grzewczej z pewnością będzie skarżył się na chłód w łazience. Tak więc dodatkowa
ściana grzewcza spowoduje zmianę liczby pętli
rozdzielacza. W takiej sytuacji instalator musi wymienić rozdzielacz, co wiąże się z dodatkowymi
kosztami. Zatem, w celu uniknięcia podobnych
sytuacji zostały zaprojektowane rozdzielacze
modułowe, w których możliwe jest złożenie do
20 modułów, co jest równoważne z 20 pętlami
ogrzewania podłogowego/ściennego lub też grzejnikowego. Dodajmy, że liczbę obiegów grzewczych
należy dobrać w zależności od m.in. wymaganych
przepływów. Proste sposoby doborów prezentowane są podczas szkoleń w Akademii Giacomini.
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3 Rozdzielacz modułowy zainstalowany w systemie ogrzewania podłogowego

Tak więc w każdej chwili za pomocą modułów
zewnętrznych i wewnętrznych instalator może
złożyć odpowiedniej wielkości rozdzielacz (fot. 2).
Cena takiego rozdzielacza w praktyce nie różni się
od ceny rozdzielacza tradycyjnego. Dodatkowo
od siebie zaznaczę, że powyższe rozdzielacze już
w roku 2007 zostały zainstalowane u mnie w domu,
i jak do tej pory, wszystko działa bez zarzutu (fot. 3).
Rozdzielacze serii DB z dynamiczną
regulacją przepływu

4 Rozdzielacze z dynamiczną regulacją
przepływu

Przejdźmy teraz do innowacyjnych rozdzielaczy z dynamiczną regulacją przepływu wyposażonych w zawory równoważące dla każdej pętli
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5 Diagram nastaw rozdzielacza z dynamiczną regulacją przepływu (dla każdego obiegu grzewczego)

ogrzewania podłogowego (fot. 4). W przypadku
zastosowania tradycyjnego rozdzielacza instalator podczas pierwszego uruchomienia ustawia przepływy przy otwartych wszystkich pętlach ogrzewania podłogowego. Jednak podczas
pracy instalacji przepływ na poszczególnych pętlach może ulegać zmianom. Związane jest to
z zamykaniem i otwieraniem pętli w zależności

od osiągania ustawionej temperatury w pomieszczeniach. Dla przykładu, jeżeli temperatura w jednym z pomieszczeń osiągnie zadaną wartość i siłowniki zamkną odpowiednie pętle, to w pętlach
otwartych zwiększy się przepływ, czyli wystąpią tzw. nadprzepływy. Dzięki zastosowaniu rozdzielacza serii DB (dynamic balancing) zachowane zostaną wcześniej ustawione przepływy dla
Giacomini Sp. z o.o.
ul. Koniuchy 8, 87-100 Toruń
tel.: 56 6462040, tel. do działu
wsparcia technicznego: 56 6462060
polska@giacomini.com
pl.giacomini.com
rekl ama
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Rozdzielacze i osprzęt
do rozdzielaczy Ferro
Da mi a n Muni a k

Rozdzielacze są obecnie jednymi z najbardziej popularnych urządzeń
stosowanych w instalacjach w nowo wznoszonych obiektach
budowlanych. Są sercem nowoczesnych instalacji ogrzewczych, w których
rury rozprowadzające wodę do grzejników ukryte są w podłodze i są
niewidoczne w pomieszczeniach, zwiększając standard użytkowy lokalu.
Rozdzielacz pełni wówczas funkcję centrali sterującej, spinającej także inne
urządzenia zapewniające możliwość regulacji parametrów pracy instalacji.
6 Zastosowanie rozdzielacza z dynamiczną regulacją przepływu w ogrzewaniu płaszczyznowym

każdej pętli, co obrazuje diagram (fot. 5) oraz fot. 6.
Rozdzielacz ma specjalną wkładkę umieszczoną
w kolektorze powrotnym każdego obiegu, która
po ustawieniu wymaganego przepływu reaguje
tak, aby utrzymać jednakowy przepływ dla danej pętli niezależnie od zamykania/otwierania poszczególnych siłowników na rozdzielaczu. Polega
to na tym, że gdy cześć pętli zostanie zamkniętych, to rosnące ciśnienie w otwartych obiegach
spowoduje odchylenie membrany, która zmniejszy powierzchnię otwarcia zaworów (na pętlach
pracujących), co z kolei gwarantuje utrzymanie

a)

b)

przepływu na wcześniej ustawionej wartości (fot.
5). Tak więc cały proces uruchomienia systemu
ogrzewania podłogowego opiera się na jednokrotnym wybraniu odpowiedniego przepływu
dla danej pętli. Dzięki tej prostej regulacji cały
proces jest krótszy i mniej kosztowny.

Obejrzyj Szczegółowy instruktaż
na Facebooku Giacomini (kliknij)
lub YouTube Giacomini (kliknij)

Zastosowanie w systemach ogrzewania podłogowego opisanych powyżej modeli rozdzielaczy gwarantuje zarówno szybką, jak i prostą budowę całego systemu oraz jego
regulację. Warto zaznaczyć, że systemy grzewcze Giacomini oparte m.in. na powyższych rozdzielaczach są objęte 15-letnią gwarancją producenta.

1 Rozdzielacze mosiężny typu N-RZP (a) i rozdzielacz stalowy typu SN-RZP (b)
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b)

c)

2 Grupa mieszająco-pompowa Ferro typu GM2F: a) zdjęcie produktu, b, c) sposób podłączenia i typowa aplikacja

Rozdzielacze mogą być stosowane do instalacji
z grzejnikami płaszczyznowymi, w tym z grzejnikami podłogowymi, ale także z klasycznymi
grzejnikami konwekcyjnymi – płytowymi, członowymi, łazienkowymi „drabinkami” itd. Warto również pamiętać o tym, że rozprowadzenie
wody zimnej do urządzeń w pomieszczeniach
sanitarnych także można wykonać z użyciem
instalacji rozdzielaczowej, uzyskując podobną
funkcjonalność, jaką tego typu rozwiązanie daje
w przypadku instalacji ogrzewczych – niezależne
sterowanie sekcjami i możliwość odcięcia przepływu czynnika w każdej z nich oraz możliwość
schowania przewodów. Należy wówczas zwrócić uwagę na to, aby rozdzielacz miał stosowne dopuszczenia w postaci atestu higienicznego, jak ma to miejsce w przypadku produktów
marki Ferro.

Różnorodne rozdzielacze
z oferty Ferro
Rozdzielacze mogą występować w różnych
wielkościach – najczęściej mają od 2 do 12 sekcji. Mogą również być różnorako wyposażone,
w zależności od dedykowanego przeznaczenia.
W ofercie Ferro dostępne są rozdzielacze dedykowane do instalacji płaszczyznowych, jak również modele dedykowane do instalacji z grzejnikami konwekcyjnymi.
Ponadto można wybierać spośród modeli mosiężnych i modeli ze stali nierdzewnej. W obu
przypadkach zastosowano najwyższej jakości materiały – mosiądz CW617N w przypadku
belek rozdzielaczy mosiężnych i stal AISI 304
w przypadku belek rozdzielaczy stalowych. Łącznie dostępnych jest kilkanaście typoszeregów

a)

b)

3 Szafki rozdzielaczowe Ferro: a) podtynkowa, b) natynkowa
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rozdzielaczy, każdy typoszereg w wielkości od 2
do 12 sekcji. Na wszystkie te modele udzielane jest
15 lat gwarancji.
Modele dedykowane do instalacji płaszczyznowych (fot. 1), np. do grzejników podłogowych,
a)
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wyposażone są w komplet elementów pozwalających skutecznie zrównoważyć hydraulicznie daną instalację i zapewnić prawidłową bieżącą regulację wydajności cieplnej grzejników
– przepływomierze ze zintegrowanymi zaworami regulacyjnymi, zawory termostatyczne, automatyczne zawory odpowietrzające i zawory
spustowe. Przykłady tych modeli prezentuje
rysunek 1.
Istotną zaletą oferty Ferro jest też dostępność
poszczególnych urządzeń i elementów w postaci części zamiennych, dzięki czemu użytkownik
może zakupić najprostszy, nieuzbrojony wariant
rozdzielacza i wyposażyć go według własnych
potrzeb. Można również wybierać spośród kilku
typów nypli przyłączeniowych. W ofercie Ferro
znajdziemy zarówno złączki do rur jednorodnych,
jak i do rur wielowarstwowych oraz miedzianych,
w rozmiarach ½″ i ¾″.

b)

4 a) Mimośrody MR-SET, b) rozwiązanie wraz z grupą mieszająco-pompową Ferro typu GM

Dodatkowe urządzenia
do współpracy z rozdzielaczami
Kompletność oferty Ferro zapewniana jest przez
szeroki wybór dodatkowych urządzeń dedykowanych do współpracy z rozdzielaczami, przy
tworzeniu instalacji ogrzewczej – grupy mieszająco-pompowe jedno- i dwufunkcyjne, siłowniki do zaworów termostatycznych, belki sterujące
i programowalne sterowniki – zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe.
Grupy mieszająco-pompowe są niezbędne
w przypadku łączenia instalacji podłogowej ze
źródłem ciepła o relatywnie wysokiej temperaturze pracy. Wówczas, dzięki wbudowanemu w grupę zaworowi mieszającemu/rozdzielającemu uzyskuje się wymaganą temperaturę
po zmieszaniu – wartość ustawiana jest na
mieszającym zaworze termostatycznym, a jej
kontrola jest możliwa dzięki zamontowanemu termometrowi. Grupy mieszająco-pompowe Ferro wyposażone są m.in. w pompy
elektroniczne Ferro o adaptacyjnym trybie
pracy, zapewniające komfort użytkowania
i niskie koszty pracy.
Szczególnie ciekawym rozwiązaniem jest dwufunkcyjna grupa mieszająco-pompowa (fot. 2).
Umożliwia ona podpięcie do jednego rozdzielacza zarówno instalacji wysokotemperaturowej z grzejnikami konwekcyjnymi, jak i instalacji niskotemperaturowej z grzejnikami
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podłogowymi. Rozwiązanie to uzyskało uznanie
wśród instalatorów, zdobywając złoty medal
na Międzynarodowych Targach Poznańskich
w 2018 roku, jak również wyróżnienie Lider
Instalacji 2018.
Estetyczny montaż rozdzielacza wymaga najczęściej schowania go w szafce rozdzielaczowej. W ofercie Ferro znajdziemy szeroki wybór
szafek natynkowych i podtynkowych (fot. 3),
w różnych rozmiarach, o regulowanych wysokościach i głębokościach montażowych. Wszystkie modele wyposażone są w listwy i dodatkowe komplety śrub oraz nakrętek do montażu
rozdzielacza.
Czasem, podczas kompletowania elementów od
różnych dostawców zdarza się, iż montaż rozdzielacza z zamontowaną grupą mieszająco-pompową w szafce jest utrudniony z powodu wymuszonej, ułożeniem belek rozdzielacza, pozycji pompy
obiegowej. Belki ułożone są zwykle nie w jednej
linii w pionie, a w pewnym odsunięciu, aby prowadzone rury od górnej belki mogły być swobodnie poprowadzone w dół, za dolną belką.
Powoduje to ukośne ułożenie i wystawanie pompy
oraz brak możliwości domknięcia drzwi szafki –
jest ona za płytka.
Ferro, oprócz szafek o regulowanej głębokości,
oferuje także dodatkowe rozwiązanie – mimośrody o symbolu MR-SET (fot. 4). Zamontowanie ich pozwala „wypionować” pompę i dosunąć ją do pleców szafki rozdzielaczowej.

Ferro Spółka Akcyjna
ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina,
tel.: +48 12 25 62 100, faks: +48 12 27
67 606, info@ferro.pl, www.ferro.pl

rekl ama
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Systemy rozdzielaczy marki HERZ
3 szczególne rozwiązania
Rozdzielacze marki Herz mogą
rozdzielać czynnik grzewczy
lub chłodniczy, zarówno
w układach grzejnikowych,
jak i powierzchniowych. Jeżeli
dany rozdzielacz ma atest wydany
przez PZH, może również służyć
do rozdziału wody w instalacjach
sanitarnych. Mimo iż ich podstawowe
zadanie jest identyczne,
to konstrukcje i wyposażenie
znacznie od siebie odbiegają.

termiczne, do regulacji temperatury poszczególnych pomieszczeń w zależności od potrzeb
użytkowników. Układ wyposażony jest również
w elektroniczną pompę obiegową zapewniającą obieg czynnika grzewczego. Stacja ta ma fabrycznie wykonane wszelkie wewnętrzne połączenia elektryczne między siłownikami, listwą
eklektyczną i pompą. Wystarczy tylko zasilić stację napięciem 230 V i podłączyć termostaty zlokalizowane w danym obiekcie. Całość zmontowana jest w szafce podtynkowej, dostosowanej
do wielkości rozdzielacza, w zależności od liczby obiegów.
HERZ-COMPACT FLOOR Light

HERZ Compact Floor light

HERZ-COMPACT FLOOR

Rozdzielacze HERZ-8632 do ogrzewania
podłogowego ze stali szlachetnej
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Rozdzielacze HERZ-8533 do ogrzewania
podłogowego z mosiądzu

Firma Herz w swojej ofercie posiada wiele modeli rozdzielaczy, ale szczególnie warto wyróżnić kompletną stację regulacyjną HERZ-COMPACT FLOOR. Stacja ta służy do podłączenia
od 3 do 12 pętli ogrzewania powierzchniowego oraz opcjonalnie 2 obiegów grzewczych np.
grzejników. Zawór strefowy w połączeniu z głowicą termostatyczną z czujnikiem przylgowym
umożliwia regulację temperatury zasilania obiegów w zakresie 20-50°C. Belka zasilająca wyposażona jest we wkładki z przepływomierzami,
dzięki czemu można w prosty sposób ustawić
projektowy przepływ na poszczególne obiegi.
Belka powrotna rozdzielacza ma zamontowane
wkładki termostatyczne wyposażone w napędy

To stacja, która cieszy się dużą popularnością
wśród wykonawców. Jest to „lżejszy brat” wcześniej omawianej stacji, pozwalający na indywidualne ustawienie temperatury czynnika grzewczego i swobodną konfigurację asortymentu na
potrzeby ogrzewania powierzchniowego. Standardowo każda jego belka jest wyposażona
w odpowietrznik i spust z przyłączem do węża.
Tutaj, w zależności od potrzeb, na belce z wkładkami termostatycznymi mamy możliwość montażu całej gamy głowic termostatycznych HERZ
serii 7000 i 9000, ze zdalnym czujnikiem temperatury montowanym w ogrzewanym pomieszczeniu lub zdalnym nastawieniem montowanym
w miarodajnym miejscu odczytu temperatury danego pomieszczenia. Dodatkowo zastosowane wkładki pozwalają na montaż całej gamy
siłowników termicznych, do pracy 2-punktowej lub ciągłej. Rozwiązanie to pozwala na podłączenie różnorakich regulatorów elektronicznych: od standardowych, pozwalających na
ustawienie danej temperatury, po wyposażone w zegary czasowe z programami tygodniowymi i rocznymi, dla czasu letniego i zimowego.
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Tego typu rozwiązanie pozwala na zwiększenie
oszczędności wynikających z optymalnego dostosowania instalacji do potrzeb odbiorców.
PUMPFIX MIX
Jeżeli bryła budynku jest zwarta, zapotrzebowanie
budynku znacznie się od siebie nie różni i nie ma
potrzeby stosowania indywidualnej temperatury
zasilania dla poszczególnych rozdzielaczy, można
zastosować centralne przygotowanie temperatury czynnika na potrzeby ogrzewania lub chłodzenia
powierzchniowego np. przez jedną z grup pompowych PUMPFIX MIX firmy Herz. Wtedy na instalacji
montuje się rozdzielacze, których belki (zasilająca i powrotna) wyposażone są w przepływomierze, wkładki termostatyczne, spust i odpowietrzenie, lecz pozbawione grupy pompowo-mieszającej.
Rozdzielacze serii 8 tysięcy…
Firma HERZ oferuje rozdzielacze mosiężne serii
8532, które bez problemu radzą sobie w trudnych warunkach, tj. w istniejących budynkach,
gdzie istnieje ryzyko pojawienia się powietrza
w instalacji. Ich odpowiednikami wykonanymi
ze stali szlachetnej, pozwalającymi na obniżenie
kosztów inwestycyjnych, są rozdzielacze ze stali
szlachetnej serii 8632. Gdy obiekt ma duże zapotrzebowanie na energię, co skutkuje zwiększoną
ilością czynnika, wybierać można rozdzielacze
z przepływomierzami o zakresie przepływu aż
do 6 l/min (mosiądz 8533, stal nierdzewna 8633).
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W przypadku zwiększonego zapotrzebowania
niekwestionowanym, rzadko spotykanym na rynku liderem jest rozdzielacz HERZ-8531, z belkami
DN 32 i przepływomierzami o zakresie 0-6 l/min,
pozwalający na podłączanie 16 obiegów. Znajduje on zastosowanie np. w kościołach czy halach:
sportowych, magazynowych lub produkcyjnych.
Firma Herz posiada również rozdzielacze do układów grzejnikowych z wkładkami odcinającymi, odpowietrzeniem i spustem wyposażonym
w przyłącze do węża – (w wykonaniu mosiężnym
8534, ze stali nierdzewnej 8634).

Nowością w ofercie produktów marki
Herz są rozdzielacze do ciepłej i zimnej
wody użytkowej pozwalające na szybki modułowy montaż w zależności od
liczby podłączonych przyborów. Temperatura pracy tych rozdzielaczy wynosi do 110°C, ciśnienie do 10 bar. Poszczególne moduły mogą posiadać 2, 3
lub 4 odejścia, pozwalające na montaż
rozdzielaczy dopasowanych do potrzeb.
Każde z przyłączy wyposażone jest
w zawór odcinający odchylony o 20°,
co umożliwia montaż rozdzielacza przy
samej ścianie. Dodatkowym atutem tej
serii rozdzielaczy są naklejki, które po
zamieszczeniu na odpowiednich odejściach informują przyszłego użytkownika, co dany obieg zasila (pralka, prysznic, WC, wanna, itd.).

HERZ Armatura i Systemy
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20, faks 12 289 02 21
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
rekl ama

Już 6 tys. wniosków
w programie Moja Woda
– Od startu naboru wniosków, czyli od 1 lipca, do
tej pory złożono ponad 6 tys. wniosków o dofinansowanie instalacji przydomowej retencji na łączną
kwotę 27 milionów złotych. Tak duże zainteresowanie Polaków programem Moja Woda to dowód na
to, że dostrzegają oni korzyści, jakie niesie za sobą
magazynowanie deszczówki. Dzięki programowi
możliwe będzie sfinansowanie przynajmniej 20 tys.
instalacji przydomowej retencji, które pozwolą na
zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych wody opadowej rocznie na prywatnych działkach – podkreśla minister klimatu Michał Kurtyka.
Celem programu Moja Woda, finansowanego ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest łagodzenie skutków suszy poprzez budowę przy domu instalacji zatrzymujących
deszczówkę. Program został ogłoszony
1 czerwca 2020 r., a miesiąc później ruszył nabór wniosków. Tylko do tej pory
do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej złożono
ponad 6 tys. wniosków, najwięcej w Katowicach, Krakowie i Warszawie.
Program skierowany jest do właścicieli
domów jednorodzinnych, którzy mogą
otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 r. To łącznie 100 mln zł na dofinansowanie m.in.
zakupu, montażu i uruchomienia instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na
terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą
odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji
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deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny
sąsiadujące, ulice, place itp. W ramach programu
finansowane mogą być również przewody odprowadzające wody opadowe, zbiorniki retencyjne
podziemne lub nadziemne, instalacje rozsączające oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.
Program Moja Woda będzie realizowany w latach
2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.
Szczegółowe informacje dotyczące naborów
wniosków można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Źródło: NFOŚiGW
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Rozdzielacze do ogrzewania płaszczyznowego
– oferta marki Purmo
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K a rol in a K as z k ie wicz

Rozdzielacz w instalacji
ogrzewania podłogowego
pełni bardzo istotną rolę.
Jest odpowiedzialny za
odpowiednie zrównoważenie
hydrauliczne instalacji oraz
komfort cieplny w ogrzewanych
pomieszczeniach. W przypadku
grzejników, wszystkie
czynności związane w regulacją
przepływu, odpowietrzeniem
i napełnieniem umożliwia
osprzęt zamontowany przy
grzejniku. W instalacjach
ogrzewania płaszczyznowego
jest inaczej. Wszystkie czynności
odbywają się przy rozdzielaczu,
dlatego wymaga on bardziej
złożonego wyposażenia
jak w przypadku instalacji
grzejnikowych.

Marka Purmo oferuje trzy typy rozdzielaczy, różniące się wyposażeniem oraz
materiałem, którego wykonano kolektory. Wszystkie produkowane są w nowej fabryce koncernu zlokalizowanej
we Włoszech. Zakład stosuje najnowocześniejsze technologie i zautomatyzowane linie produkcyjne, dzięki którym
powstają poszczególne komponenty począwszy od kolektorów, poprzez
osprzęt hydrauliczny, aż po produkt finalny. Ostatnim etapem jest powietrzna próba szczelności w kąpieli wodnej
pod ciśnieniem 6 bar, którą musi przejść
każdy egzemplarz. Wybrane rozdzielacze oraz materiały do ich produkcji są
poddawane rygorystycznym testom,
aby potwierdzić ich zgodność z wymaganiami europejskich norm.
Rozdzielacz do ogrzewania płaszczyznowego
powinien być wyposażony w przepływomierze
umożliwiające doprowadzenie odpowiedniej ilości czynnika grzewczego do każdej pętli ogrzewania podłogowego oraz wyrównanie oporów hydraulicznych. Niezbędnym elementem są zawory
odcinające wbudowane w kolektor, które pozwalają na zamknięcie obiegu, co jest istotne w przypadku gdy np. jakaś pętla zostanie uszkodzona
podczas prac wykończeniowych lub wykonywania
wylewek. Dla zapewnienia lepszego komfortu użytkowników, zawory odcinające powinny być przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych.
Po osiągnięciu oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu, termostat współpracujący z głowicą
wymusza zamknięcie przepływu w odpowiednich
pętlach grzewczych. Dodatkowo rozdzielacz powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą napełnienie oraz odpowietrzenie instalacji. Ważne są
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Rozdzielacz Premium-line

także zawory odcinające zamontowane przed belką zasilającą i powrotną, pozwalające na zamknięcie przepływu czynnika przez konkretny rozdzielacz.
PREMIUM LINE I OBJECT LINE
Rozdzielacze PREMIUM LINE I OBJECT LINE są
wykonane ze stali nierdzewnej z profilu kwadratowego o przekroju 40x40 mm. W porównaniu
do odpowiednika o przekroju kołowym 1" ten
profil charakteryzuje większa pojemność oraz
mniejsze opory przepływu. W obu przypadkach
kolektor zasilający jest wyposażony we wskaźniki przepływu z funkcją blokady i pamięci nastawy wstępnej oraz możliwością oczyszczenia zabrudzonej fiolki z osadu instalacyjnego,
bez konieczności odcinania całego rozdzielacza.
W przypadku PREMIUM LINE zakres regulacji przepływu wynosi 0,5-6 l/min. Kolektor powrotny ma
wbudowane wkładki termostatyczne przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych
z podłączeniem M30x1,5. Kolektory w rozdzielaczu PREMIUM LINE są wydłużone o 1 sekcję,
w której znajduje się automatyczny odpowietrznik

Rozdzielacz Object-line

i zawór spustowy. W przypadku rozdzielacza OBJECT LINE kolektory są zakończone ręcznym zespolonym zestawem odpowietrzająco-spustowym. W obu przypadkach kolektor zasilający
i powrotny jest zamontowany w stalowych uchwytach wyposażonych we wkładki tłumiące drgania.
INVEST
Rozdzielacze INVEST oraz ich osprzęt wykonane są z najlepszego gatunku mosiądzu pokrytego warstwą niklu, co zapewnia odporność na korozję i niekorzystne parametry wody grzewczej
oraz zwiększa walory estetyczne. Wyposażone
są we wskaźniki przepływu, mające funkcję „pamięci nastawy wstępnej”. Dzięki tej właściwości
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Rozdzielacz Invest

raz prawidłowo wyregulowana instalacja zostanie „zapamiętana” przez rozdzielacz. Jeżeli
w przyszłości instalacja zostanie rozregulowana
przez niefrasobliwego użytkownika, funkcja pamięci pozwoli szybko powrócić do właściwych
ustawień pierwotnych. Ponowna żmudna regulacja instalacji nie będzie konieczna. Konstrukcja wskaźników umożliwia również oczyszczenie
zabrudzonej fiolki bez odcinania całego rozdzielacza lub konieczności wymiany całego elementu. Specjalna konstrukcja uchwytów umożliwia
błyskawiczny montaż/demontaż rozdzielacza.
Wszystkie rozdzielacze są objęte 10-letnią gwarancją udzielaną przez firmę Purmo Group (z wyłączeniem osprzętu tj. zaworów i wskaźników przepływu, na które gwarancja wynosi 5 lat).

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

rekl ama
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Rozdzielacze w systemie instalacyjnym QIK
Wszystkie produkty rozdzielaczowe QIK spełniają najwyższe standardy jakościowe. Charakteryzują się wysokim
bezpieczeństwem higienicznym, są niezawodne i proste w montażu, wytworzone tak, aby zapewnić wieloletnie
działanie instalacji. Potwierdzeniem tych aspektów są wydane atesty higieniczne oraz deklaracje – wymagane
dokumenty, niezbędne dla tego typu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w Polsce.
System instalacyjny QIK to kompletny system instalacyjny składający się głównie z rur wielowarstwowych typu:

- PE-RT II/Al/PE-RT II w zakresie średnic 16-110 mm
- PE-RT II/EVOH/PE-RT II w zakresie średnic 16,
17, 20 mm,

oraz wykonanych z mosiądzu lub PPSU złączek zaprasowywanych. Nieodzowną częścią
systemu jest szeroka gama rozdzielaczy wykonanych zarówno z wysokiej jakości mosiądzu, jak i ze stali nierdzewnej. Stosowane są
one głównie do instalacji ogrzewania podłogowego, instalacji grzejnikowych, a także jako
rozdział wody pitnej.
Do rozdzielaczy dostępny jest również szeroki
zakres grup mieszających z podziałem na różny
zakres przepływów oraz różny zakres temperatury zasilania pętli ogrzewania podłogowego.

Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego

Rozdzielacze ogrzewania
podłogowego

Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego

Rozdzielacz do ogrzewania podłogowego

www.qik.pl
Wyłączny dystr ybutor marki Qik

www.ik.pl
www.hurtownieinstalacyjne.pl

rekl ama

Najbardziej popularne są rozdzielacze do ogrzewania podłogowego. W ofercie posiadamy rozdzielacze wykonane z mosiądzu oraz ze stali
nierdzewnej. Wszystkie uzbrojone są w: przepływomierze, zawory termostatyczne, nyple
oraz sekcje odpowietrzająco-spustowe. Tego
typu produktami możemy rozprowadzić od 2
do nawet 16 pętli ogrzewania podłogowego
na jednym rozdzielaczu. Rozstaw podejść jest
standardowy i wynosi 50 mm. Wszystkie typy
są zmontowane i dostarczane w zabezpieczonym opakowaniu kartonowym.
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Sprawdzone technologie

10-letnia gwarancja i ubezpieczenie
profesjonalne narzędzia
niezbędne dopuszczenia i atesty

zaprasowywanie proﬁlami TH, U i H

szerokie zastosowania

Rozdzielacz do c.o. z zaworkami

Rozdzielacze ogrzewania
grzejnikowego

grzejnika, a także wyłączenie z eksploatacji instalacji zasilania i powrotu tego grzejnika.

Następną grupą są rozdzielacze do ogrzewania
grzejnikowego. W ofercie posiadamy rozdzielacze
wykonane z mosiądzu w 2 wersjach: rozdzielacze
c.o. z nyplami oraz bez nypli o rozstawie podejść
również 50 mm. Tego typu produktami możemy
zasilić od 2 do nawet 16 grzejników na jednym
rozdzielaczu. Wszystkie typy są zmontowane
i dostarczane w zabezpieczonym opakowaniu
kartonowym.
Dodatkowo w ofercie QIK znajdują się rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego wyposażone
w zaworki odcinające na belce zasilającej oraz
powrotnej. Tego typu rozwiązanie daje dodatkowo możliwość odcięcia zasilania dowolnego

Rozdzielacze wody użytkowej
Ostatnią grupą rozdzielaczy QIK, jeżeli chodzi
o zastosowanie, są rozdzielacze do ciepłej oraz
zimnej wody użytkowej. Tego typu rozwiązanie
jest alternatywą do najpopularniejszego systemu rozprowadzenia wody użytkowej, tzw. systemu trójnikowego.
Najważniejszymi zaletami systemu rozdzielaczowego jest: całkowity brak połączeń pomiędzy belką rozdzielacza a odbiornikiem oraz minimalne
spadki ciśnienia wody w przypadku jednoczesnego używania wielu odbiorników ciepłej i zimnej wody użytkowej.

info@qik.pl
rekl ama

Rozdzielacz do c.o.

konkurencyjna cena

www.qik.pl

Już ponad 40 000 000 metrów sprzedanej rury QIK®
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Rozdzielacze Roth do ogrzewania podłogowego
Wysokiej jakości systemy ogrzewania podłogowego, które od 1981 r.,
czyli prawie 40 lat znajdują się w ofercie firmy Roth, nie bez znaczenia
stanowią produkt sztandarowy. Doświadczenie w branży grzewczej
i sanitarnej pozwala bowiem na szereg zabiegów technologicznych,
dzięki którym powstają wyroby na miarę obecnych czasów.
W tym materiale przyjrzymy się bliżej i „rozbierzemy” jeden z nich –
rozdzielacze ogrzewania podłogowego.
Mosiężna belka

Każdy rozdzielacz po wyprodukowaniu, poddawany jest zakładowej kontroli produkcji i przechodzi
gruntowną próbę szczelności. Na potwierdzenie pozytywnego wyniku badania, produkt oznaczony jest
stosowną etykietą z tzw. „Prüfdatą” oraz informacją o producencie, nazwie i typie rozdzielacza. Istotnym z praktycznego punktu widzenia dopełnieniem
rozdzielaczy jest nowoczesny układ sterowania termostatami Roth, umożliwiającymi indywidualną
kontrolę temperatury w każdym z pomieszczeń, co
zapewnia tym samym większy komfort oraz gwarantuje efektywną eksploatację całego systemu.

1

Rozdzielacze obwodów grzewczych odgrywają
ważną rolę w każdej instalacji grzejników podłogowych, stanowią o trwałości i komforcie użytkowania całego układu. Aby w pełni sprostać potrzebom najbardziej wymagających użytkowników,
firma Roth proponuje dwa rodzaje rozdzielaczy
obwodów grzewczych. W ofercie, oprócz tradycyjnych rozdzielaczy z zaworami regulacyjnymi, znajdują się także rozdzielacze wyposażone
w przepływomierze.

Zasadniczą część rozdzielaczy stanowią belki zasilania i powrotu, o możliwej liczbie przyłączeń od
2 do 12. Materiałem do ich produkcji jest mosiądz
wysokiej jakości. W jednym, w pełni zautomatyzowanym procesie obróbki plastycznej powstaje
belka o profilu okrągłym, którą dodatkowo poddaje sie wypalaniu piecowemu. Dzięki temu następuje lepsze utwardzanie materiału oraz usunięcie tzw. naprężeń resztkowych. Skąd taki zabieg?
W trakcie obróbki metali i stopów, przemian fazowych zachodzących w materiałach i eksploatacji
wyrobów, wytwarza się pewien stan naprężeń wewnętrznych. Przyczyną tego faktu są zmiany energetyczne. Pozostałe w ciele naprężenia po ustaniu
działania sił zewnętrznych powodują odkształcenie tego ciała. Ze wzrostem odkształcenia plastycznego rośnie energia wewnętrzna ciała, coraz większemu zniekształceniu podlega jego sieć
krystaliczna i zmieniają się własności: metal się
umacnia, zmniejsza się odporność na korozję, maleje gęstość, wzrasta anizotropia własności związana z teksturą itd.1

Naprężenia własne – pojęcia i klasyfikacja. Politechnika Poznańska. Dominik Senczyk, Sebastian Moryksiewicz

1 – przepływomierze lub zawory z otwartego/na
zamknięte, otworzyć max przy użyciu załączonego
kluczyka przeciwnie do kierunku wskazówek zegara
2 – zdjąć kopułkę regulacyjną na 1. obwodzie grzewczym
i zamknąć zawór przy użyciu załączonego kluczyka zgodnie
z kierunkiem wskazówek zegara = najmniejsza wartość
3 – nastawić wielkość przepływu poprzez otwarcie trzpienia
regulacyjnego na zaworze przy użyciu załączonego
kluczyka przeciwnie do kierunku wskazówek zegara.
Regulacja na pozostałych obwodach jest analogiczna
4 – zamontować siłowniki zgodnie z odrębną instrukcją
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Rozdzielacz obwodów grzewczych z przepływomierzami HK DFA Roth
do ogrzewania płaszczyznowego. Belka zasilania wyposażona w zawory
odcinające, nyple i przepływomierze do odczytu wielkości przepływu, belka
powrotu – we wkładki termostatyczne i nyple. Belka rozdzielacza powstaje
w całkowicie zautomatyzowanym procesie obróbki plastycznej i wyżarzania

W odniesieniu do rozdzielacza ogrzewania podłogowego, naprężenia resztkowe, które przyczyniają się do tworzenia rys naprężeniowych na
materiale, może pozostawić np. „woda krytyczna”. Roth wyeliminował ten problem.
Wyposażenie rozdzielaczy
Właściwe wyposażenie rozdzielacza do instalacji ogrzewania podłogowego zawiera kilka nieodzownych elementów. Produkt finalny, jak każdy
inny rozdzielacz na rynku, jest przygotowywany
do adaptacji pozostałych komponentów. Wykonywane są specjalne nawiercenia belek celem
montażu wkładek zaworowych, wkładek termostatycznych oraz nypli z możliwością przyłączenia rur pętli ogrzewania podłogowego za pomocą śrubunku 3/4″.

Rozdzielacz obwodów grzewczych uniwersalny HK Roth do ogrzewania
płaszczyznowego. Belka zasilania wyposażona w zawory odcinające
i nyple, belka powrotu – we wkładki termostatyczne i nyple. Belka
rozdzielacza powstaje w całkowicie zautomatyzowanym procesie obróbki
plastycznej i wyżarzania

Pomiędzy kolektorami umieszczane są uchwyty z ocynkowanej blachy stalowej z izolacją akustyczną z elastomera EPDM. Uchwyty te służą
do mocowania rozdzielacza w szafce, która
w zależności od przyjętego rozwiązania może
być montowana natynkowo lub podtynkowo.
W celu połączenia rozdzielacza z przewodami pionu instalacji grzewczej, każda jego belka po obu stronach wyposażona jest w wyjścia boczne z gwintem zewnętrznym 1″. Króćce
znajdujące się na zaworach odcinających belki umożliwiają montaż siłowników. Odstęp
w osiach pomiędzy zaworami wynosi tylko
50 mm, ale nie stanowi to problemu dla swobodnego montażu siłownika na każdym zaworze. Osie króćców podłączeniowych kolektora
zasilającego i powrotnego są bowiem przesunięte względem siebie i nie zachodzą tzw.

kolizje tranzytów zasilających i powrotnych do poszczególnych belek rozdzielacza. Jako elementy
uzupełniające dostarczane są również komplety do napełniania i opróżniania z odpowietrznikami manualnymi.
Obecne modele rozdzielaczy firmy Roth umożliwiają regulację przepływu (w każdym z obwodów grzewczych) na zaworach regulacyjnych,
znajdujących się na belce powrotnej. Zawory
kolektora zasilającego służą natomiast do zamykania i otwierania poszczególnych obwodów
grzewczych.
Dobór nastaw
Do doboru wielkości nastaw na pętlach ogrzewania podłogowego służą specjalne diagramy
umieszczone w instrukcji montażu, dołączanej
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Rozdzielacz obwodów grzejnikowych RMV
Roth. Belka zasilania i powrotu wyposażona
w nyple ¾″ GZ, uchwyty mocujące, manualne
odpowietrzniki na zasilaniu i powrocie

do każdego rozdzielacza. Modele z wbudowanymi na kolektorze zasilającym przepływomierzami o skali przepływu w zakresie od 0,1 do 4 l/min
pozwalają dokładnie sprawdzić, czy nastawa na
dolnej belce została wykonana poprawnie.

Roth Polska sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
ser vice@roth-polska.com
www.roth-polska.com

rekl ama
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AFRISO WPROWADZA NOWĄ GENERACJĘ KURKÓW
MANOMETRYCZNYCH AMC
W ofercie AFRISO pojawiła się nowa generacja kurków manometrycznych AMC, przeznaczonych do instalacji grzewczych, chłodzących i wodociągowych.
Poprzednia generacja tych produktów, ułatwiająca montaż manometrów i podnosząca komfort użytkowania instalacji, spotkała się z pozytywnym
odbiorem na rynku. Jednocześnie biorąc pod uwagę rozwój technologiczny oraz oczekiwania odbiorców, AFRISO zdecydowało się odświeżyć gamę
kurków manometrycznych AMC.
Nowa generacja kurków zawiera najpopularniejsze i najczęściej używane konfiguracje gwintów
– również takie, których zabrakło w pierwszej
generacji. Do wyboru są wersje kurków 2- oraz
3-drogowych. Kurki manometryczne AMC umożliwiają odpowietrzenie odcinka od instalacji do
manometru – wystarczy ustawić rączkę kurka
w konkretnej pozycji i odkręcić korek odpowietrzający, co doprowadzi do kontrolowanego odpowietrzania przez gwint. Służą też do odłączania
urządzeń pomiarowych od instalacji, celem ich kontroli albo wymiany. Parametry techniczne nowej
generacji kurków zostały zachowane na niezmiennym, wysokim poziomie – PN25 oraz Tmax 120°C.
Nowe kurki manometryczne AMC wyposażono
w rączkę z czytelnym oznaczeniem kierunku przepływu. W ten sposób instalator zawsze ma wskazówkę, w jakim położeniu powinna znajdować się rączka.
Kurki manometryczne AMC pomagają również
w kontroli wskazania punktu zero przy odciążonym manometrze, a 3-drogowa wersja kurka
umożliwia sprawdzenie poprawności wskazań za
pomocą przenośnego urządzenia pomiarowego.
Na kurkach umieszczono strzałkę, która wskazuje
przepływ od instalacji do manometru. Pozwala
to podłączyć manometr we właściwe przyłącze.
W zestawie z kurkami manometrycznymi AMC dostępne są uszczelki, które zapewniają szczelność

Budowa nowej generacji kurków manometrycznych AMC

połączenia kurka do instalacji. Dodatkowo kurek jest skutecznie chroniony przed uszkodzeniem przez osłonę gwintu przyłącza kontrolnego.
Nową generację kurków manometrycznych
AMC można stosować w instalacjach, w których
czynnikiem roboczym jest woda lub mieszaniny
wody i glikolu o stężeniu glikolu nieprzekraczającym 50%. Warto nadmienić, że produkty mają atest
higieniczny wydany przez NIZP – PZH i są zbudowane z materiałów nadających się do kontaktu z wodą
użytkową oraz bezpiecznych dla użytkowników.

Działanie nowej generacji kurków manometrycznych AMC
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Raport Navigant: dzięki
dostępnym technologiom
miasta mogą osiągnąć cel 1,5°C

Trzy najczęściej występujące przypadki aplikacji kurka manometrycznego AMC

1

Ustawić rączkę
kurka w pozycji 2.
2

1

Korek
odpowietrzający

Ustawić rączkę
kurka w pozycji 2.

2

Kurek
manometryczny
AMC 2-drogowy

Kurek
manometryczny
AMC 3-drogowy

Odpowietrzanie za pomocą kurka manometrycznego AMC

Przejdź Więcej informacji o kurkach manometrycznych AMC

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

Osiągnięcie przez obszary miejskie celu 1,5°C jest
możliwe zarówno z technologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia – to główny wniosek z
najnowszego raportu Navigant. Nie ma wątpliwości, że wpływ miast na zmiany klimatu oraz nasze
zdrowie jest olbrzymi. Z drugiej strony to miasta
mają największy potencjał ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i doprowadzenia do osiągnięcia
celu Porozumienia Paryskiego. Wystarczy, ustalając priorytety wśród miejskich inwestycji, postawić na pełne wdrożenie elektromobilności, efektywnych energetycznie systemów technicznych
budynków oraz rozbudowę efektywnych sieci ciepłowniczych. Działania te umożliwią nie tylko zapewnienie ciepła i chłodu w sposób jak najbardziej
efektywny energetycznie, ale również wprowadzenie rozwiązań z zakresu integracji sektorów.
Miasta zajmują niewielką powierzchnię 3% lądów
na Ziemi, ale odpowiadają za 2/3 globalnego zużycia energii i aż 70% emisji gazów cieplarnianych.
Ponad 80% osób żyjących na obszarach zurbanizowanych jest codziennie narażonych na oddychanie powietrzem, w którym poziom zanieczyszczeń przekracza limity ustalone przez WHO.
– Poprzez zielone inwestycje możemy nie tylko odbudować nasze gospodarki, ale również zabezpieczyć je na przyszłość. Rachunek klimatyczny jest
prosty – wiemy, czego potrzebujemy i dysponujemy
niezbędną do osiągnięcia tego technologią. I jeśli
podejmiemy swoje działania już teraz, to cel 1,5°C
będzie w naszym zasięgu. W miastach przeważające znaczenie mają emisje z transportu oraz te
z ogrzewania i chłodzenia budynków. Właśnie dlatego nasze miasta są idealnym punktem startowym
dla zielonych inwestycji. Rozwiązania są gotowe.
Działajmy – mówi Kim Fausing, CEO w Danfoss.
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Najbardziej restrykcyjne spośród obecnie planowanych i wdrażanych przez miasta działań
realizują ścieżkę wzrostu temperatury o 2°C zasygnalizowaną w Porozumieniu Paryskim, co jak
podkreśla Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) jest daleko niewystarczające i niesie
za sobą olbrzymie ryzyko. Raport Navigant ilustruje niezbędną transformację technologiczną,
zakładając dążenie do zatrzymania globalnego
ocieplenia na poziomie 1,5°C.
Z raportu wynika, że największy potencjał redukcji emisji ma transport – na obszarach miejskich samochody osobowe mogą przyczynić się
do redukcji rzędu 35% (Chiny) do 60% (Wielka
Brytania), samochody ciężarowe od 36% (Wielka Brytania) do 48% (Chiny), a autobusy od 3%
(Europa i USA) do 17% (Chiny). Stosunkowo niski
udział autobusów jest częściowo odzwierciedleniem wysokiego poziomu elektryfikacji, jaki do
tej pory miał miejsce.
Spójrzmy na Londyn – aby osiągnąć cel 1,5°C do
roku 2050, 2/3 samochodów osobowych i wszystkie autobusy powinny być elektryczne – autobusy nawet wcześniej. Uwolniłoby to Londyńczyków
od emisji 1,7kt NOx rocznie, co jest równoznaczne 5000 mln kilometrów przejechanych dieselem.
Należy zapewnić pełną implementację i modernizację systemów technicznych budynków,
w tym systemów sterowania ciepłem i chłodem
oraz efektywnych systemów ciepła sieciowego.
Wykorzystując istniejące technologie, można zapewnić odpowiedni komfort i klimat wewnętrzny, a także wyeliminować emisje pochodzące
z eksploatacji budynków, oszczędzając przy tym
ok 30% energii, przy krótkim 2-4 letnim okresie
zwrotu inwestycji. Tempo renowacji budynków
powinno ulec potrojeniu z obecnych niespełna
1% do co najmniej 2-3%.
Źródło: Danfoss
Pełna wersja Raportu
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Thermia Calibra Cool – dedykowane rozwiązanie
do ogrzewania i chłodzenia domów energooszczędnych

Domy energooszczędne stają się coraz bardziej popularne,
a gruntowa pompa ciepła Thermia Calibra Cool jest jednym z najlepszych
rozwiązań dedykowanych do grzania i chłodzenia takich właśnie budynków.
Thermia Calibra Cool to kompleksowy system
energetyczny, który zapewnia komfort ciepła lub
chłodu przez cały rok. Calibra Cool obejmuje zakres mocy 1,5-7 kW i zawiera funkcje zoptymalizowane pod kątem maksymalnych oszczędności
energii podczas ogrzewania lub chłodzenia budynków. Calibra Cool, oparta na technologii inwerterowej, jest doskonałym wyborem dla energooszczędnych budynków nowo wybudowanych

z takimi funkcjami, jak chłodzenie czy basen.
Idealnie nadaje się również do projektów modernizacyjnych, w których Calibra Cool może dostarczyć ciepło i jednocześnie precyzyjnie dostosować się do energii dostępnej w gruncie.
Technologia Inwerterowa – Thermia
Sprężarka to swego rodzaju „serce” pompy ciepła. Zużywa nawet do 90% energii elektrycznej

wykorzystywanej przez całe urządzenie. Z tego
powodu jej konstrukcja, wydajność i sterowanie ma bardzo duży wpływ na efektywność
pracy pompy ciepła. Tym, co odróżnia pompę
Calibra Cool od innych inwerterowych, gruntowych pomp ciepła, to połączenie trzech elementów: sprężarki, inwertera i sterownika pompy.
Sprężarka inwerterowa może pracować wolniej
lub szybciej, płynnie dopasowując swoją moc do
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powierzchnia wymiany ciepła i kształt jest tak
zaprojektowany, aby uwarstwienie ciepłej wody
zabezpieczało jej pobór o oczekiwanej temperaturze w możliwie najkrótszym czasie.
Technologia TWS pozwala na produkcję o 15%
więcej ciepłej wody i dwukrotnie skraca czas
jej przygotowania. Dodatkowo technologia inwerterowa i priorytet przygotowania c.w.u.
sprawiają, iż sprężarka płynnie zwiekszając obroty i moc, szybko przygotuje wymaganą ilość
wody. W Calibra Cool użytkownik przy 184-litrowym zasobniku ma do dyspozycji ok. 260 litrów
wody o temperaturze 40°C i jest to najlepszy wynik w tym segmencie pomp ciepła.

potrzeb budynku, aż do osiągnięcia mocy maksymalnej. Jednak o efektywności tego procesu
decyduje sterownik, a pompa Calibra Cool, jako
jedyna pompa na rynku, kontroluje proces pracy sprężarki i ma wizualizację tzw. „koperty pracy” na wyświetlaczu. Funkcjonowanie sprężarki
tylko w „kopercie pracy” zapewnia najlepsze warunki pracy sprężarki i całego układu. Potwierdzeniem tego jest SCOP 5,77* – jeden z najwyższych
wskaźników efektywności wśród pomp gruntowych dostępnych na rynku.
Chłodzenie pasywne w standardzie
Calibra Cool ma wbudowaną funkcję pasywnego
chłodzenia. Latem pompa ciepła usuwa nadmiar
ciepła z budynku i przekazuje je do gruntu poprzez
czynnik obiegu dolnego źródła krążący w kolektorze gruntowym, a więc do budynku przekazywany jest chłód. Chłód można rozprowadzać za

pomocą systemów
ogrzewania podłogowego lub przez
klimakonwektory. Zastosowanie
chłodzenia pasywnego jest znacznie
tańsze niż tradycyjna klimatyzacja zarówno pod
względem inwestycji, jak i kosztów eksploatacji.
Mnóstwo ciepłej wody – nowy standard komfortu
W pompie ciepła Thermia Calibra Cool wykorzystana została technologia TWS (Tap Water Stratification), czyli termiczne uwarstwienie wody
w zasobniku. Efekt ten jest osiągany dzięki wężownicy w kształcie spirali ułożonej na całej wysokości 184-litrowego zasobnika c.w.u. wykonanego ze stali nierdzewnej. Wężownica jest obecnie
często stosowana. Jednak w Calibra Cool jej

Cśśś... – niski poziom dźwięku
Każda pompa ciepła wyposażona w sprężarkę wydaje charakterystyczny dźwięk. Pompa
Calibra Cool została skonstruowana tak, aby
zredukować poziom drgań pochodzący ze sprężarki oraz poziom dźwięku emitowanego przez
sprężarkę. Redukcje drgań i dźwięku zapewniają: gumy dystansowe, osłony dźwiękochłonne
i przyłącza elastyczne. W zależności od prędkości obrotowej sprężarki, poziom natężenia
dźwięku w pompie Calibra Cool waha się od
29 do 42 dB (A)**.
Marzenie instalatora – prosta i szybka instalacja
Prostota montażu i podłączeń hydraulicznych
są tym, co instalatorzy lubią najbardziej. Calibra
Cool ma wysuwany moduł chłodniczy, co znacznie ułatwia transport, montaż pompy i dostęp
do poszczególnych części. W obudowie pompy
przygotowane są otwory z lewej i prawej strony,
jak również na górze pompy, co daje całkowitą
swobodę lokalizacji i podłączenia do instalacji
dolnego źródła. Złącza elastyczne znajdujące się
w środku modułu chłodniczego nie tylko zapewniają redukcję drgań, ale także skracają czas

* SCOP Ogrzewanie podłogowe 35°C, zgodnie z PN-EN 14825, klimat zimny (Helsinki), Pdesign (projektowe obciążenie cieplne) 6,39 kW (B0W55), 7,11 kW (B0W35)
** Zgodnie z EN12102 i EN ISO 3741 (B0W35)
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podłączenia do instalacji. Do pompy dołączone są również: zawór do napełniania i odpowietrzania obiegu dolnego źródła oraz zawór kulowy z filtrem.
Online – pełna kontrola
W pompie Calibra Cool jest możliwość zdalnego
kontrolowania stanu pracy pompy ciepła poprzez
system Thermia Online. Kontroluje on stan pracy pompy, najważniejsze parametry i udostępnia informacje o ewentualnych alarmach. Online działa za pomocą Internetu z wykorzystaniem
laptopa, tabletu lub telefonu typu smartfon (system iOS i Android). Warto dodać, iż monitorowanie pracy tej pompy ciepła nie wymaga żadnych
dodatkowych akcesoriów i kosztów.

Wartość dla klienta
Podsumowując w kilku podpunktach, oto korzyści płynące z wyboru pompy ciepła Thermia
Calibra Cool do domów niskoenergetycznych:
· najwyższa efektywność SCOP 5,77, co oznacza
niskie rachunki za prąd,
· wbudowane chłodzenie pasywne,
· jedna z najlepszych na rynku w produkcji
ciepłej wody użytkowej, co zapewnia wysoki
komfort,
· najcichsza praca i możliwość lokalizacji w dowolnym miejscu domu,
· szybki i prosty montaż,
· pasuje do instalacji nowych i modernizowanych obiektów (65°C temp. zasilania),
· pracuje efektywnie zarówno z ogrzewaniem
podłogowym, jak i grzejnikami.
Na koniec warto podkreślić, iż prawidłowo dobrana i uruchomiona pompa ciepła pracuje
i ogrzewa dom przez około 20-25 lat, a koszty takiego ogrzewania są 40-50% niższe, niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym.
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REKUPERATORY – OD WYBORU JEDNOSTKI,
PRZEZ MONTAŻ PO EKSPLOATACJĘ
P r z e m ys ł aw A da mcz y k

Fot. Wolf

Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła stają się niejako standardem w budownictwie i obecnie
coraz ciężej jest wyobrazić sobie nowoczesny i energooszczędny budynek bez wymuszonej wentylacji
z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Na ten fakt składają się coraz bardziej świadomi energetycznie
inwestorzy, a także przepisy i standardy budowlane, które wymuszają na budynkach bardziej restrykcyjne
parametry, np. zapotrzebowania na energię pierwotną (EP).
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Wybór rekuperatora
– trudny wybór zarówno
dla inwestora, jak i instalatora
Ogromny wzrost zainteresowania zagadnieniami rekuperacji w Polsce spowodował pojawienie się na rynku dużej liczby firm i marek oferujących rekuperatory. Obecnie na naszym rynku
znajduje się powyżej 50 firm, które oferują jednostki, w różnych typach wykonania i systemy
w przeróżnych przedziałach cenowych oraz bardzo różnej jakości wykonania. Przy takiej różnorodności jednostek na rynku wybór jednego,
konkretnego urządzenia należy do trudnego wyzwania dla inwestora. Również firmy instalujące
systemy rekuperacji stoją przed niełatwym wyborem rzetelnego i solidnego dostawcy.
Jaki wymiennik?
Jednakże istnieje kilka cech oraz funkcji central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, na które warto zwrócić uwagę przy zakupie urządzenia. Istotną sprawą jest sposób odzysku ciepła,
ponieważ na tym elemencie odbywa się transfer
energii (oraz w niektórych przypadkach wilgoci)
z powietrza wywiewanego do nawiewanego do
budynku. Nie można jednoznacznie powiedzieć,
który typ odzysku ciepła jest najlepszy i dominujący. Zależy to w głównej mierze od potrzeb i zasobności portfela inwestora. Na rynku central rekuperacyjnych obecnie najbardziej popularne są
jednostki z wymiennikami ciepła przeciwprądowymi, entalpicznymi bądź obrotowymi.
Wymiennik płytowy przeciwprądowy zapewnia najwyższą sprawność odzysku ciepła (około
95%). Wykonany jest ze zgrzanych ze sobą płyt
aluminiowych bądź plastikowych, w których naprzemiennie przepływa powietrze nawiewane do
pomieszczeń i powietrze wywiewane z budynku.
Przy takiej konstrukcji wymiennika jest pewność,
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że zanieczyszczone powietrze wywiewane nie
przedostanie się do strumienia powietrza nawiewanego. Całkowite odseparowanie strumieni powietrza korzystne z jednej strony (higieniczne),
z drugiej – uniemożliwia transfer wilgoci. W praktyce przy nieodpowiedniej eksploatacji rekuperatora w okresie zimowym istnieje niebezpieczeństwo przesuszenia pomieszczeń. Aby temu
zapobiec, należy odpowiednio wyregulować instalację w okresie zimowym bądź zastosować
centralny nawilżacz na nawiewie do pomieszczeń. Zestawiając zalety i wady, wymienniki przeciwprądowe są niewątpliwie najczęściej wybieranym typem odzysku ciepła, również ze względu
na koszty inwestycyjne.
Coraz większym zainteresowaniem ze strony inwestorów cieszą się droższe rozwiązania central
z wymiennikami entalpicznymi. Konstrukcyjnie
podobne do wymienników przeciwprądowych,
wykonane są ze specjalnych membran przepuszczających wilgoć, jednocześnie nie przepuszczając zapachów i zanieczyszczeń. Dzięki temu
oprócz odzysku ciepła możliwy jest również odzysk wilgoci do powietrza nawiewanego. Wybierając centralę z wymiennikiem entalpicznym,
warto zadać pytanie, czy w budynku, dla którego ma pracować taki wymiennik, w przyszłości
występować będą zyski wilgoci wymagane dla
poprawnej pracy tego rozwiązania. Innymi słowy, czy liczba osób przebywających w budynku
i codzienne czynności dostarczą na tyle wilgoci
do budynku, że będzie można odzyskać odpowiednią jej ilość i przetransportować z powrotem do pomieszczeń. Popularnym błędem jest
stwierdzenie, że wymiennik entalpiczny „załatwi”
problem wilgotności w budynku. Jeżeli nie występują odpowiednie zyski wilgoci, nie ma możliwości odzyskania odpowiedniej jej ilości.
Centrale wentylacyjne z wymiennikami obrotowymi również mają wielu zwolenników.
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Obracająca się masa akumulacyjna będąca naprzemiennie w strumieniu powietrza nawiewanego oraz wywiewanego pozwala na odzysk
zarówno ciepła, jak i wilgoci. Dodatkowo niewątpliwą zaletą wymiennika obrotowego jest
brak konieczności zastosowania nagrzewnic
wstępnych na wejściu świeżego powietrza do
rekuperatora, ponieważ istnieje dużo mniejsze
ryzyko zamarznięcia wymiennika. Aczkolwiek
przy tego typu odzysku ciepła inwestor musi
być świadomy niebezpieczeństwa przedostania się zanieczyszczeń z powietrza wywiewanego do nawiewanego. Wymienniki te charakteryzują się pewnym poziomem nieszczelności
(5-10%) i część zanieczyszczeń wywiewanych
np. z wc czy łazienki może przedostawać się do
strumienia nawiewnego.
Wentylatory
Podczas wyboru rekuperatora należy również
zwrócić uwagę na wentylatory zastosowane
w urządzeniach oraz na sposób ich sterowania.
Obecnie standardem na rynku polskim stały się
wentylatory z silnikami EC (elektronicznie komutowanymi). Wyróżniają się wysoką sprawnością, elastyczną regulacją oraz niskim zużyciem
energii. Ale czy producent podaje zużycie energii wentylatora w zależności od wydajności i ciśnienia dyspozycyjnego? Dzięki tym parametrom
możliwe jest rzetelne porównanie zużycia energii wentylatorów i wybranie najbardziej optymalnego w stosunku do kosztów zakupu i zasobności portfela inwestora. Dodatkowy aspekt to
typ sterowania samych wentylatorów. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest sterowanie wentylatorów w funkcji stałej wydajności.
W praktyce oznacza to, że nastawiona na rekuperatorze wydajność (np. 200 m3/h) będzie utrzymywana przez wentylatory niezależnie od oporów na instalacji. Taki rodzaj sterowania niesie

za sobą szereg korzyści i jest coraz częściej spotykany w dobrej klasy rekuperatorach. Pozwala
na dostarczanie zawsze stałej i wymaganej przez
użytkownika ilości powietrza do budynku. Dodatkowo utrzymuje stałą równowagę wydajności na
wentylatorze nawiewnym oraz wywiewnym zapewniając w trybie ciągłym najwyższy stopień
odzysku ciepła oraz nie powoduje nadciśnienia
bądź podciśnienia w budynku.
Dodatkowe funkcje
Wśród najważniejszych funkcji i cech warto wymienić sposób zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego, tryb pracy obejścia wymiennika,
łatwość wymiany filtrów oraz możliwości automatyki. Jeżeli jest to centrala w wymiennikiem
płytowym, warto zwrócić uwagę na fakt, czy
zamontowana w standardzie jest nagrzewnica
wstępna, która jest najpopularniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zabezpieczenia
wymiennika ciepła przed zamarznięciem. Warto
zapytać producenta, jaka jest moc nagrzewnicy
oraz w jaki sposób odbywa się sterowanie. Najbardziej energooszczędnym sposobem sterowania jest praca grzałki w trybie modulacji mocy.
Patrząc na obejście wymiennika, czyli popularny by-pass, należy sprawdzić, czy wykorzystywany jest wyłącznie w trybie letnim i na pewno
nie bierze udziału w ochronie przeciwzamrożeniowej oraz czy jest w stu procentach szczelny.
Dodatkowo ważnym elementem jest możliwość
wysterowania trybu pracy by-passu w trybie automatycznym, zamkniętym lub otwartym.
Istotnymi aspektami są dostępność do filtrów
oraz możliwości automatyki. Centrala oprócz
informacji o wymianie filtra, co jest obecnie wymogiem dla rekuperatorów, powinna pozwalać
na łatwą ich wymianę lub konserwację. Najlepiej, jeśli filtry dostępne są od przodu urządzenia
bez konieczności rozkręcania pokrywy centrali.
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Dodatkowo warto sprawdzić możliwość stosowania w przyszłości „własnych” filtrów, co może
przynieść oszczędności eksploatacyjne.
Ostatnim ważnym elementem jest możliwość rozbudowy automatyki i funkcji, które automatyka
centrali dostarcza w standardzie. Należy zwrócić
uwagę czy ewentualny dodatkowy osprzęt (np.
w postaci czujników CO2) jest kompatybilny z zabudowaną automatyką i czy nie wymaga często
kosztownych rozszerzeń.
Instalacja rekuperacji
– najistoniejsze elementy
Należy jasno powiedzieć, że wybór odpowiedniej centrali wentylacyjnej to tylko połowa sukcesu do posiadania sprawnej i komfortowej wentylacji w budynku. Nawet najlepszy i najdroższy
rekuperator może nie być wystarczający, jeżeli
instalacja, z którą współpracuje, nie będzie wykonana poprawnie. Niezależnie, jaki system rozprowadzenia powietrza (rozdzielaczowy czy trójnikowy) zostanie wybrany przez inwestora, warto
zwrócić uwagę na kilka aspektów podczas montażu rekuperatora i wykonania samej instalacji.
Prześledźmy całą instalację od czerpni/wyrzutni
do rekuperatora oraz od rekuperatora do najdalszego anemostatu nawiewnego bądź wywiewnego (opcjonalnie jeszcze poprzez rozdzielacze).
Czerpnie dobrze jest zamontować w miejscu zacienionym, aby możliwe było pobieranie możliwie
najchłodniejszego powietrza w okresie letnim. Dodatkowo dobrą praktyką jest zwiększenie średnic
czerpni i wyrzutni o jedną bądź dwie wielkości
w stosunku do krócców centrali. Na elementach
tych przeważnie znajdują się dodatkowe siatki
lub lamele zabezpieczające, które zmniejszają
efektywną powierzchnię przepływu powietrza,
powodując wysokie straty ciśnienia. Zwiększenie średnicy umożliwia zniwelowanie tego efektu.
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Fot. Buderus

Fot. Buderus
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Montaż w suficie

Montaż na ścianie

Istotnym elementem jest również miejsce prowadzenia przewodów oraz montażu samego
rekuperatora. W przypadku przewodów dystrybucji powietrza wszelkie przejścia przez strefy
nieogrzewane powinny zostać dodatkowo zaizolowane. Samo miejsce montażu rekuperatora również powinno zostać starannie przemyślane. Coraz częściej wymogiem gwarancyjnym
dla jednostek wentylacyjnych staje się zapewnienie temperatury otoczenia centrali powyżej
10°C (lub zwyczajnie temperatury dodatniej),
aby wyeliminować ryzyko zamarznięcia kondensatu i dodatkowych strat ciepła. Dodatkowo miejsce montażu uzależnione jest od odległości od sypialni w budynku – warto wziąć to
pod uwagę ze względu na hałas nocą.
Aby mówić o wysokiej sprawności i poprawnej

pracy rekuperatora, należy również wyeliminować wszelkie straty ciepła instalacji pomiędzy
rekuperatorem a punktami nawiewnymi i wywiewnymi poprzez odpowiednią izolację w zależności od miejsca montażu. Wtedy można mówić,
że energia, którą odzyska rekuperator, rzeczywiście trafia do pomieszczeń. Straty ciepła instalacji to jedno, natomiast istotnie ważne również
są odpowiednie średnice przewodów oraz wyeliminowanie potencjalnych dodatkowych oporów na instalacji. Stosując odpowiednie przekroje przewodów zwymiarowane odpowiednio do
wymaganej ilości powietrza (zachowując maks.
3 m/s prędkość powietrza w kanałach), mamy
pewność, że rekuperator będzie zużywał mało
energii oraz instalacja będzie działać niezauważalnie cicho.

Eksploatacja rekuperatorów
Gdy instalacja wentylacji mechanicznej jest już
wykonana, inwestor może cieszyć się świeżym
powietrzem. Jest to prawda, aczkolwiek nie oznacza to, że system rekuperacji jest bezobsługowy.
Po zakończonych pracach instalatorskich oraz
wykończeniu budynku następuje pierwsze uruchomienie urządzenia. Przy tej czynności osoba uprawniona do uruchomienia powinna wyregulować urządzenie, jak i całą instalację oraz
przeszkolić użytkownika z podstawowych zasad
eksploatacji i możliwości sterowania centralą.
Jest to szczególnie istotne zagadnienie, ponieważ rzutuje na poprawną pracę urządzenia, niskie zużycie energii oraz, co najważniejsze, na satysfakcję klienta.
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Również ściśle od sposobu eksploatacji urządzenia zależą koszty pracy rekuperatora. Należy
pamiętać, że w trakcie pracy urządzenia w kolejnych latach ponosi się koszty energii elektrycznej pobieranej przez rekuperator, koszty wymiany filtrów oraz koszty przeglądów.
Na pytanie inwestora o koszt energii elektrycznej pobieranej przez rekuperator najczęściej nie
ma jednoznacznej odpowiedzi. Koszt ten zależy
w głównej mierze od jakości wykonanej instalacji oraz sposobu użytkowania rekuperatora. Należy przyjąć, że im mniejsze opory na instalacji,
tym mniejsze zużycie energii przez wentylatory.
Rekuperatory z funkcją stałej wydajności, dla tej
samej ilości powietrza, pracujące dla dwóch różnych instalacji będą wymagały różnej mocy na
wentylatorach. Średnio w standardowych warunkach moc jednego wentylatora wynosi ok.
30-50 W. Znając tę zależność, należy utrzymywać instalację w możliwie najlepszym stanie
technicznym, czyli sprawdzać okresowo zabrudzenie czerpni, wyrzutni, rozdzielacza oraz stan
zabrudzenia filtrów. Dodatkowe opory na tych
elementach będą powodowały zwiększone zużycie energii wentylatorów. Również samo sterowanie pracą wentylatorów (np. obniżenia nocne za pomocą programu tygodniowego) może
znacząco rzutować na mniejsze zużycie prądu
przez rekuperator.
Jeszcze przed wyborem rekuperatora warto przedyskutować z inwestorem koszty eksploatacji jednostki. Oprócz zużycia energii na wentylatorach,
znaczące mogą być koszty wymiany filtrów oraz
serwisu. Koszt wymiany filtrów może oscylować
w granicach 10-100 zł za komplet (np. filtrów G4),
tańsze mogą być zamienniki. Dodatkowo w zakresie corocznego serwisu, który często jest wymagany do przedłużenia okresu gwarancji, warto
sprawdzić, czy dany producent ma lokalnie serwis,
który z góry będzie w stanie określić koszty usługi.
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Centrale wentylacyjne
z odzyskiem ciepła Bosch
Gr z egor z Ł uk as ik

Przepisy dotyczące zużycia energii w nowych budynkach są coraz
bardziej restrykcyjne. Aby je spełnić obiekty muszą być coraz lepiej
izolowane. Jednak sama izolacja nie wystarczy. Aby spełnić wymagania
przepisów, należy zastosować odpowiednie źródła ciepła np. pompy
ciepła lub wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Dodatkowo
poprawianie szczelności budynku powoduje, że coraz częściej pojawiają
się problemy z wentylacją, a raczej z jej brakiem. Bosch ma w ofercie
skuteczne rozwiązanie tego problemu – rekuperatory Bosch Vent
4000 CC do mieszkań o powierzchni 90 m2, bądź Bosch Vent 5000 C
do domów i małych obiektów.

Jak działa system wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła?
System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to alternatywa dla wentylacji grawitacyjnej.
W pomieszczeniach rozprowadza się kanały doprowadzające świeże powietrze oraz kanały usuwające zużyte powietrze na zewnątrz. Głównym
elementem tego systemu jest rekuperator.
Co najważniejsze, wentylacja mechaniczna
doprowadza świeże powietrze do wnętrz, filtry je oczyszczają, nie ma takich strat ciepła,

jak w wypadku wietrzenia tradycyjnego. Dodatkowo dzięki rekuperacji odzyskiwane jest nawet
90% ciepła z powietrza usuwanego z budynku.
Na czym polega rekuperacja?
Elementem systemu wentylacji jest rekuperator,
czyli urządzenie składające się z wentylatorów
i wymiennika ciepła. To właśnie rekuperator potrafi ogrzać pobierane z zewnątrz chłodne powietrze
ciepłem z powietrza usuwanego. Dzięki temu
zdecydowanie poprawia się energooszczędność
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Powietrze
odprowadzane
Czerpnia
(powietrze zewnętrzne)

Powietrze
doprowadzane

jak i na „przelot” dwa króćce z jednej strony urządzenia i dwa z drugiej.
W ofercie Bosch są 4 warianty Bosch Vent 4000
CC. Każdy z nich dostarczany jest razem z regulatorem podstawowym CR10H lub regulatorem
zaawansowanym CV200. Regulator podstawowy CR10H pozwala na sterowanie urządzeniem
na 3 podstawowe sposoby. Pierwszym jest praca według biegów wentylatora. Drugim wariantem jest praca opierająca się na pomiarze
wilgotBosch Vent 4000 CC | 7
ności. Regulator CR10H ma wbudowany czujnik

Wyrzutnia
(powietrze wywiewane)

Zalety wentylacji mechanicznej z rekuperacją:
• stały kontrolowany przepływ powietrza w pomieszczeniach,
• skuteczna wentylacja przy zamkniętych oknach,
• obniżenie kosztów ogrzewania domu dzięki odzyskowi ciepła z usuwanego powietrza,
• ochrona domu przed zawilgoceniem, co może
się zdarzyć np. przy bardzo szczelnych oknach,
• filtrowanie zanieczyszczonego powietrza, ograniczanie napływu pyłków i innych alergenów,

Powietrze
odprowadzane

budynku, spadają koszty ogrzewania. Latem
w godzinach wieczornych lub nocnych, kiedy powietrze na zewnątrz powietrze robi się chłodniejsze, niż w pomieszczeniach wewnątrz budynku,
można uzyskać efekt chłodzenia.

Czerpnia
(powietrze
zewnętrzne)

Bosch Vent 4000 CC

Centralny system wentylacji Vent 4000 CC Bosch
umożliwia kontrolę nad wentylacją mieszkań
o powierzchni do 90 m2. Urządzenie składa się
z jednej centralnej jednostki, do której podłącza
się kanały powietrzne ze wszystkich pomieszczeń.
Bosch Vent 4000 CC charakteryzuje się wysokim
stopniem odzysku ciepła sięgającym 93%, czyli w wysokim stopniu można „zawrócić” energię
cieplną z powrotem do mieszkania i zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Odbywa się to za
pomocą wymiennika ciepła z tworzywa sztucznego, w którym nawiewane świeże powietrze zewnętrzne podgrzewa się od powietrza wywiewanego. Powierzchnia wymiany ciepła sięga nawet
36 m2! Dodatkowo dostępny jest wariant wymiennika ciepła z wbudowanym by-passem oraz z wymiennikiem entalpicznym, czyli wymiennikiem
w którym oprócz energii cieplnej, można odzyskiwać części wilgoci. Powietrze przepływające
przez Vent 4000 CC jest filtrowane za pomocą
wbudowanych filtrów, dzięki czemu do mieszkania dostarczane jest czyste powietrze, pozbawione zanieczyszczeń. Konstrukcja całego urządzenia jest przemyślana. Vent 4000 CC można
zamontować zarówno na suficie w pozycji poziomej, jak pionowo na ścianie. Ciężar całego
urządzenia to zaledwie 15 kg, dzięki czemu jego
montaż, może być wykonany przez jedną osobę.
Pomaga w tym szczególnie innowacyjny system
montażu rekuperatora, który nawet przy instalacji na suficie pozwala na podwieszenie najpierw
jednej krawędzi urządzenia, a następnie dopiero drugiej. Dodatkowo przy zawieszeniu go pod

Powietrze
doprowadzane

Bosch Vent 4000 CC – centralna
wentylacyjna z odzyskiem ciepła

sufitem nie jest wymagane specjalne poziomowanie ze spadkiem, które ma pomóc w odpływie skroplin. Obudowa jest tak wyprofilowana, że
woda spływa samoczynnie, jeśli urządzenie zostanie zainstalowane w pozycji poziomej. Warto
zwrócić szczególnie uwagę na głębokość, która
wynosi zaledwie 27 cm i pozwala na umieszczenie centrali wentylacyjnej na suficie i jego zabudowę. Kolejnym udogodnieniem tego urządzenia
jest to, że kanały powietrzne można podłączyć
zarówno z jednej strony (od góry, 4 króćce),

Wyrzutnia
(powietrze
wywiewane)

• system wentylacji mechanicznej najlepiej instalować na etapie budowy, choć możliwe jest także jej wykonanie później.

39
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Bosch Vent 5000 C

wilgotności, więc rejestruje jej poziom w pomieszczeniu i na tej podstawie reguluje prędkość pracy wentylatora. Jest to tak zwana praca
wg zapotrzebowania. Ten sposób działania jest
najoszczędniejszy, ponieważ wentylacja zachodzi zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.
Trzecim sposobem jest wentylacja pomieszczeń
wg programu czasowego.
Regulator zaawansowany CV200 zapewnia podobne możliwości sterowania jak CR10H, ale
bardziej zaawansowane. Sterowanie wg biegów
wentylatora jest podobne, natomiast w przypadku sterowania wg zapotrzebowania jest ono realizowane na podstawie dwóch czujników: wilgotności i dwutlenku węgla dostarczanych razem
z regulatorem.

Vent 5000 C może samodzielnie regulować prędkość wentylatorów w zależności od poziomu zanieczyszczeń pojawiających się w powietrzu. Poziom zanieczyszczeń powietrza jest również do
odczytania na pilocie.
Ostatnią możliwością regulacji jest sterowanie poprzez program komputerowy Configuration Tool,
który jest bezpłatnie dostępny do pobrania na stronie internetowej www.junkers.pl. Program, oprócz
opcji dostępnych za pomocą pilota, oferuje możliwość stworzenia indywidualnego programu czasowego pracy rekuperatora, a także rejestruje temperaturę powietrza podczas pracy w postaci graficznej,
zapewnia dostęp do historii usterek oraz umożliwia zmiany bardziej zaawansowanych ustawień
Bosch pomyślał o udogodnieniach dla instalatora. Króćce przyłączeniowe kanałów powietrznych „wychodzą” w górę. Jednak ze względu na
prowadzenie kanałów w budynku nie zawsze
jest możliwość podejścia z nimi do urządzenia

od strony, od której byłoby to wygodne. Rekuperator Bosch Vent 5000 C ma jednak możliwość
przezbrojenia urządzenia na miejscu instalacji
w ciągu kilku minut i zmianę króćców nawiewnych na wywiewne i odwrotnie.

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

rekl ama

Bosch Vent 5000 C

W typoszeregu urządzeń Bosch Vent 5000 C są
3 urządzenia: HR 140, HR 230 i HR 350 W. Odzysk ciepła w urządzeniu zachodzi w aluminiowym wymienniku krzyżowo-przeciwprądowym
o dużej powierzchni wymiany ciepła. Wykonanie z aluminium zabezpiecza przed degradacją,
a wraz z upływem czasu wymiennik staje się łatwy do utrzymania w czystości. Wymiennik zainstalowany jest w obudowie ze spienionego
polistyrenu, która tworzy całkowitą bryłę. Jego
gabaryty są przez to nieco większe, ale nie pojawiają się mostki cieplne, a zatem na powierzchni obudowy nie dochodzi do niekontrolowanego wykraplania się wody z powietrza. Powietrze
przetłaczane jest przez dwa energooszczędne
wentylatory, których prędkość można stopniować w zakresie od 1 do 4 stopni. Rekuperator
ma wbudowany dogrzewacz elektryczny o modulowanej mocy, którego zadaniem jest zabezpieczenie wymiennika ciepła przez zamarznięciem, kiedy temperatura na zewnątrz budynku
spadnie poniżej 0°C. W lecie rekuperator wykorzystuje wbudowany by-pass (obejście) wymiennika ciepła, który przełączany jest automatycznie, kiedy temperatura powietrza wywiewanego
jest wyższa niż nawiewanego.
Sterowanie urządzeniem może odbywać się na 3
sposoby. Pierwszy z nich realizowany jest poprzez
standardowo wbudowany w każdy rekuperator
regulator podstawowy. Drugi sposób sterowania
to pilot bezprzewodowy. Oprócz funkcji oferowanych przez regulator podstawowy wbudowany
w urządzenie, dostępnych jest 10 programów
czasowych, podczas których rekuperator zmienia prędkość pracy wentylatorów w zależności od
ustawień w harmonogramie. Po zainstalowaniu
dodatkowych czujników lub jednego z nich np.
dwutlenku węgla, wilgotności powietrza, VOC,
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Rekuperatory Viteco R
– nowa jakość wykonania
M acie j L ich t e rowicz

Prezentujemy nową, odmienioną linię rekuperatorów Viteco.
Nowy typoszereg, nowy kształt, nowa jakość wykonania. Rekuperatory
Viteco przeznaczone są do wykorzystania w domach jednorodzinnych
zaprojektowanych wg wymogów technicznych obowiązujących
od 2021 roku, w skrócie WT2021. To energooszczędne urządzenia
wyprodukowane z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanego
parku maszynowego oraz nowoczesnych podzespołów.
Przeznaczenie
Rekuperatory dostępne są w wielkościach 200,
300, 450, 600 i 650 m3/h, wszystkie mogą być instalowane w pozycji stojącej lub wiszącej, z wyjątkiem modelu 650, który z racji swojej masy (85
kg) jest przeznaczony tylko do posadowienia na
podłodze. Podwójna metalowa obudowa, izolowana pianą poliuretanową formowaną pod ciśnieniem, pozwala na uzyskanie bardzo dobrej
izolacji cieplnej oraz odporności na wpływ wilgoci. Poszczególne wersje rekuperatorów mają
również dodatkową izolację cieplną pomiędzy
przestrzeniami wewnątrz urządzenia.
Już na pierwszy rzut oka widać bardzo duże
zaangażowanie konstruktorów rekuperatora
w wykonanie urządzenia dostosowanego do szerokiego spektrum spotykanych warunków klimatycznych. Wszystkie rekuperatory Viteco mogą
być wyposażone w przeciwprądowe wymienniki entalpiczne wyprodukowane w Szwajcarii.

Zastosowanie wymienników entalpicznych eliminuje zjawisko powstawania kondensatu w rekuperatorze oraz gwarantuje utrzymanie prawidłowej zawartości wilgoci w powietrzu, którym
oddychamy.
Nowe rekuperatory Viteco są nie tylko bardzo
dokładnie wykonane, ale mają również nowoczesny i elegancki wygląd. Aż szkoda je montować na poddaszu domu. Tym bardziej, że ich
konstrukcja umożliwia zawieszenie urządzenia
na ścianie w garażu lub kotłowni. System łatwego mocowania do ściany dostarczany jest
w komplecie razem z urządzeniem. Rekuperatory Viteco mają unikalną cechę pozwalającą na
dowolną konfigurację podłączenia przewodów
wentylacyjnych doprowadzających powietrze
z i do budynku, od góry albo od dołu urządzenia. Pozwala to na łatwe podłączenie rekuperatora do instalacji wentylacyjnej przy montażu
zarówno na poddaszu, jak i na dolnych kondygnacjach budynku.

Wyposażenie
Wyposażone w przeciwprądowe wymienniki ciepła, które pozwalają na osiągnięcie wydajności
odzysku ciepła przekraczającej 90% obliczanej
wg normy (UNI EN13141-7). Wszystkie rekuperatory wyposażone są w automatyczny 100% by-pass wymiennika ciepła.
Zabezpieczenia przeciwsmogowe
Konstrukcja rekuperatorów pozwala na łatwy dostęp do filtrów powietrza w celu ich wymiany, której
przeprowadzenie jest możliwe bez konieczności
otwierania obudowy urządzenia. Filtry ukryte są
pod otworami rewizyjnymi, do otwarcia których
nie są potrzebne narzędzia. Standardowo urządzenia są wyposażone w filtry klasy F7 montowane od strony czerpni powietrza, wyłapujące aż
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70% pyłów ePM 2,5. Jest to rodzaj pyłów, których
średnica jest nie większa niż 2,5 μm, a których zawartość w powietrzu odpowiedzialna jest za zjawisko potocznie nazywane smogiem. Na powrocie
z instalacji wywiewnej z budynku, przed wymiennikiem ciepła, montowany jest filtr klasy M5.
Inteligentne sterowanie
Wszystkie rekuperatory Viteco wyposażone są

w rozbudowane inteligentne sterowniki, które różnią się pomiędzy sobą zastosowanym rodzajem panelu sterującego. Już w wersji podstawowej panel sterujący wyposażono w graficzny
wyświetlacz LCD, obrazujący wszystkie funkcje
urządzenia, a jest ich wiele, poczynając od możliwości programowania harmonogramów pracy,
współpracy z centralą alarmową budynku, która
może przestawiać rekuperator w tryb oszczędzania

na sterowanie rekuperatorem za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne pracujące w systemie
Android lub Apple iOS lub za pomocą kompuSterownik Comfort+
tera, poprzez przeglądarkę internetową pracującą w systemie Windows, Apple OS X lub Linux.
energii, gdy domownicy opuszczą dom, albo Przy zastosowaniu dodatkowych czujników urząwspółpracą z okapem kuchennym, który wysyła dzenie może pracować w trybie automatycznego
informacje do centrali o załączeniu na bieg mak- utrzymania ciśnienia lub wielkości strumienia, posymalny, co można zinterpretować jako okazję zwalając na współpracę z aktywnymi elementami reInnowacyjne
rozwiązania
w zasięgu
ręki
do włączenia przewietrzania.
gulacji
przepływu dla poszczególnych
pomieszczeń.
Inne przydatne funkcje to: tryb party, wakacje,
kominek, przewietrzanie, współpraca z dodatkowymi czujnikami powietrza badającymi stężenie CO2 lub poziom wilgotności, możliwość sterowania przepustnicą wymiennika gruntowego,
dodatkową nagrzewnicą elektryczną lub wodną,
a nawet chłodnicą do obniżania temperatury powww.viteco.pl, rekuperacja@viteco.pl
wietrza nawiewanego do budynku.
www.facebook.com/vitecoIK
System sterowania rekuperatorem dodatkowo
Masz kocioł na paliwo
stałe?
przypomina o konieczności wymiany filtrów.
Wyłączny dystr ybutor marki VITECO
Automatyka rekuperatorów Viteco jest pełna.
Jesteś
W wersji Comfort+ dodatkowo wyposażona
jest zmęczony rozpalaniem go latem,
w dotykowy kolorowy wyświetlacz pozwalający
na ciepłą wodę w domu?
by mieć
jeszcze wygodniejszą obsługę urządzenia. Wszystwww.ik.pl
www.hurtownieinstalacyjne.pl
kie wersje automatyki mogą być rozbudowane
Czy nie sądzisz, że te czynności
o moduł komunikacji internetowej, pozwalającej

dużo Cię kosztują?

Zastanawiałeś się czy może być

rekl ama

Sterownik Standard
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Wentylacja mechaniczna Buderus
Gr z egor z Ł uk as ik

Buderus oferuje rozwiązania systemowe dla zapewnienia zdrowego klimatu w pomieszczeniach i utrzymania
wysokiej jakości życia domowników, nawet przy szczelnie zamkniętych drzwiach i oknach. Mowa o systemach
kontrolowanej wentylacji z odzyskiem ciepła – Logavent HRV2 i Logavent HRV156 K wraz z dwoma
elastycznymi systemami kanałów z tworzywa sztucznego do dystrybucji powietrza.

Logavent HRV2

43

Logavent HRV2
Rekuperatory Logavent HRV2 dostępne są
w trzech wersjach o nominalnych przepływach
powietrza 140, 230 i 350 m3/h, gdzie minimalny
przepływ powietrza dla najmniejszej jednostki
wynosi 25 m3/h, a maksymalny dla największej
450 m3/h. Dużą zaletą urządzeń jest to, że nie trzeba rozróżniać wersji prawej lub lewej. Standardowo dopływ świeżego oraz wyrzut „zużytego” powietrza podłącza się z prawej strony, ale jeśli jest
potrzebne podłączenie lewe to na miejscu instalacji można „przezbroić” urządzenie.
Montaż urządzenia może odbyć się na posadzce
za pomocą konsoli podłogowej albo na ścianie,
wykorzystując wsporniki lub listwę do powieszenia. Odzysk ciepła za pomocą wymiennika krzyżowo-przeciwprądowego wg normy EN-PN 13
141-7 wynosi nawet 90%, co pozwala w wysokim
stopniu odzyskiwać ciepło z powietrza wentylacyjnego, a co za tym idzie oszczędzać na kosztach eksploatacji budynku.

07/2020
Centrala wentylacyjna Logavent ma wiele elementów wbudowanych w urządzenie. Jednym
z nich jest elektryczna nagrzewnica wstępna.
Uruchamia się ona tylko wtedy, kiedy temperatura powietrza świeżego spada poniżej -3°C
lub kiedy temperatura powietrza nawiewanego spada poniżej 16,5°C. Nagrzewnica ma za
zadanie zabezpieczyć wymiennik ciepła przed
zamarzaniem wilgoci, co mogłoby zablokować
przepływ powietrza przez urządzenie. Dzięki jej
zastosowaniu możliwa jest bezproblemowa eksploatacja rekuperatora nawet do -25°C. Kolejnym elementem, który jest standardowo wbudowane w rekuperator to obejście (by-pass).
Podwójny syfon dostarczany razem z rekuperatorem ma za zadanie odprowadzić wilgoć
wykraplającą na wymienniku ciepła. Cały korpus centrali wentylacyjnej wykonany jest ze
spienionego styropianu (EPS), który jest materiałem izolującym, co zabezpiecza przed powstawaniem mostków cieplnych i wykraplaniu
się wilgoci na obudowie. Jeszcze jedna zaleta materiału EPS to możliwość jego swobodnego formowania kształtu w czasie produkcji.
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Komory przepływu powietrza mają wyprofilowane krawędzie, dzięki czemu szum powietrza
jest obniżony, co przekłada się na cichszą pracę całej instalacji wentylacyjnej. Wraz z urządzeniem dostarczana jest para filtrów o klasie
G4. Po ich zużyciu wymiana jest bardzo prosta
i nie wymaga żadnych narzędzi oraz rozbierania urządzenia. Jeśli potrzebne są filtry o wyższej klasie filtracji, na przykład dla osób z dolegliwościami alergicznymi, to jako akcesoria są
dostępne filtry o klasie F7.
Każda jednostka Logavent wyposażona jest również w wbudowany, podstawowy regulator pozwalający na samodzielną pracę. Dostępne funkcje sterujące to m.in. praca wg jednego programu
czasowego, tryb sterowania manualnego (ustawienie prędkości wentylatora), tryb automatycznego lub ręcznego uruchamiania by-passu, tryb
rozpalania kominka, kalibracji wentylatorów.
Dodatkowo rekuperator sygnalizuje potrzebę
wymiany filtrów.
Jeśli użytkownik chce sterować zdalnie rekuperatorem, może to zrobić za pomocą pilota bezprzewodowego RCV. Oprócz funkcji dostępnych

Najszerszy wachlarz możliwości sterowania rekuperatorem daje program komputerowy
Configuration tool. Program jest bezpłatny i można go pobrać ze strony internetowej
marki Buderusa. Po zainstalowaniu programu na komputerze i połączeniu z rekuperatorem za pomocą przewodu USB, oprócz wcześniej wymienionych funkcji w regulatorze podstawowym lub RCV, użytkownik może zaprogramować własny indywidualny program czasowy lub obserwować na wykresie zmiany parametrów mierzonych na
czujnikach. Instalator lub serwisant ma dodatkowo możliwość wykonania testu przekaźników wszystkich podłączonych elementów lub wykonać kalibrację urządzenia.
Jeśli do urządzenia podłączony będzie jeden z czujników: CO2, czujnik wilgotności lub
czujnik zanieczyszczeń powietrza VOC dostępne jako akcesoria, to w każdym przypadku sterowania (podstawowe, RCV lub Configuration tool) powstanie dodatkowy tryb pracy wg zapotrzebowania. Oznacza to, że jeśli wartość mierzona na jednym
z czujników wykracza poza ustawioną skalę, to wentylatory zmienią swoją wydajność.

Logavent HRV156 K

dla podstawowego, wbudowanego regulatora,
za pomocą RCV można wybrać jeden z 10 programów czasowych oraz regulować inne ustawienia
Logavent. Dodatkowymi trybami pracy są: tryb
nocny, w którym w okresie nocnym wentylatory obniżają swoją wydajność i jednocześnie hałas oraz funkcja urlopowa. Pilot bezprzewodowy dostępny jest jako akcesoria.
Logavent HRV156 K
Model Logavent HRV156 K – kompaktowy centralny system wentylacji domowej – zapewnia
wyjątkową efektywność energetyczną (klasa A+)
oraz czyste powietrze. Co więcej, dzięki innowacyjnemu systemowi montażowemu oraz kompaktowym wymiarom Logavent może być zainstalowany przez jedną osobę.

Logamatic RC100H
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Cała konstrukcja jest bardzo lekka. Masa nie przekracza 15 kg, co pozwala na wykonanie montażu przez jedną osobę. Podłączenie może być zarówno od góry urządzenia (4 króćce), jak również
od góry (2 króćce) i od dołu (2 króćce). Sprawność odzysku ciepła sięga 93% i ma certyfikat
PHI. Oprócz pracy samodzielnej, możliwa jest
również praca w kotłami gazowymi Buderus.

Logamatic VC310

Wydajność central Logavent HRV156 K sięga
120 m3/h i pozwala na kontrolowane wentylowanie mieszkań oraz niewielkich domów jednorodzinnych. Montaż możliwy jest zarówno na ścianie
lub pod sufitem. Typoszereg składa się z czterech
modeli, z czego dwa wyposażone są w by-pass.
Logavent HRV156 K dostarczany jest fabrycznie
z regulatorem Logamatic RC100H, który umożliwia
automatyczną wentylację sterowaną czujnikiem
wilgotności powietrza lub z zaawansowanym
regulatorem Logamatic VC310, który zapewnia
rozszerzoną funkcjonalność systemu. W każdym
rekuperatorze wymagany wydatek powietrza ustawiany jest na regulatorze, natomiast automatyka
sterująca sama adoptuje się do oporów kanałów
wentylacyjnych, dostosowując obroty wentylatora.

Systemy grzewcze
przyszłości.

Kompletny system kanałów
Oprócz samych urządzeń wentylacyjnych firma
Buderus dostarcza również kompletny system
kanałów do rozprowadzenia powietrza. System
obejmuje:
- kanały główne odprowadzające i odprowadzające powietrze do rekuperatora wykonane z EPP
w dwóch rozmiarach Ø125mm i Ø160mm, czerpnie i wyrzutnie;
- kanały płaskie z tworzywa, który charakteryzuje się małą wysokością 50mm i dużą możliwością
transportu powietrza, co ogranicza ilość stosowanych kanałów;
- kanały okrągłe z tworzywa o rozmiarze Ø75mm,
które można zaginać w dowolnym kierunku.
Zarówno system kanałów płaskich, jak i okrągłych wykonany jest z materiałów antystatycznych i antyalergicznych. Skrzynka rozdzielcza
powietrza pasuje do obydwu rodzajów kanałów.
Wysokiej jakości złączki uszczelniające skracają czas montażu.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl
rekl ama
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Zabezpiecz dom
przed skutkami
obfitych opadów
Ulewy znów dominują w doniesieniach medialnych. Ucierpiało wiele
osób, podtopione są liczne domy. Meteorolodzy są zgodni – silne
opady będą występować coraz częściej. Ocieplenie klimatu prowadzi
do tworzenia się coraz większej ilości chmur w atmosferze ziemskiej,
co w efekcie skutkuje obfitymi opadami deszczu, które doprowadzają
do lokalnych zalań. Dostępne są jednak urządzenia przeciwzalewowe,
które pozwalają skutecznie zabezpieczyć domy.
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Staufix FKA do zabudowy w płycie podłogowej
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pomieszczeń. Przepływ zwrotny ścieków, który powstaje w sytuacji przeciążenia kanalizacji
na skutek silnego opadu deszczu, jest bardzo
niebezpieczny. W efekcie zalane i zniszczone są
domowe sprzęty, zawilgocone mury budynku,
a także pojawia się stres związany z samą sytuacją i możliwymi problemami z ubezpieczeniem. Niektóre z firm ubezpieczeniowych jako
jeden z warunków stawiają zamontowanie urządzenia przeciwzalewowego. Lepiej odpowiednio zabezpieczyć pomieszczenia niż żmudnie
i kosztownie przywracać je do użytku. Szczególnie, że KESSEL proponuje szeroką ofertę możliwych rozwiązań, które można dopasować do
własnych potrzeb.
Jak zatrzymać nadmiar wody i ścieki?
Rozwiązania Kessel

Pumpfix F

Podczas intensywnego deszczu kanalizacja
w wielu miejscach nie jest w stanie przyjąć i odprowadzić napływającej dużej ilości wody. Napierająca
woda zamiast spływać do kanału, cofa się i wdziera do piwnic oraz innych nisko usytuowanych

W zaworze przeciwzalewowym Staufix FKA sonda umieszczona w kanale rozpoznaje przepływ
zwrotny w momencie 80% wypełnienia kanału
i za pomocą siłownika domyka klapy. W ten
sposób zabezpiecza przed zalaniem i powiadamia, uruchamiając alarm na szafce sterowniczej.
Po ustąpieniu cofki, następuje automatyczne
podniesienie się klapy.
A co, jeśli chcemy mieć możliwość korzystania
z przyborów sanitarnych, także w sytuacji przeciążenia kanalizacji? Umożliwia to zawór przeciwzalewowy z pompą Pumpfix F. Gdy przy zamkniętej klapie napływają ścieki z wnętrza budynku,
to za pomocą sondy włącza się pompa, która zasysa ścieki, rozdrabnia elementy stałe i tłoczy je
w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego.
Te dwa urządzenia przeznaczone są do ścieków
zawierających fekalia. Często wystarczające jest
jednak prostsze rozwiązanie – dla ścieków tzw.
szarych, czyli brudnej wody z pralki, zmywarki, wanny lub umywalki oraz wody deszczowej.

W tej sytuacji sprawdzi się zawór przeciwzalewowy Staufix w wersji podstawowej – z jedną
swobodnie zawieszoną klapą. Aby monitorować
wystąpienie przepływu zwrotnego warto zastosować zawór przeciwzalewowy StaufixControl,
który dodatkowo ma funkcję powiadomień wizualnych i akustycznych.
Ochronę przeciwzalewową zapewnia także wpust
piwniczny Drehfix z wyjmowanym, dwuklapowym zaworem zwrotnym i ręcznym zamknięciem
awaryjnym. Łatwe czyszczenie wpustu umożliwia funkcja demontażu Easy – Entry.
A jeżeli, zabezpieczając budynek, chcemy zaoszczędzić miejsce, interesującą opcją będzie studzienka przeciwzalewowa KESSEL instalowana
na zewnątrz. Zamontowany oryginalnie w kinecie czyszczak może w każdym momencie zostać przezbrojony w automatyczny lub mechaniczny zawór przeciwzalewowy, chroniący przed
zalaniem.

StaufixControl
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Dobór urządzenia przeciwzalewowego
Miejsce montażu zależy od cech budynku. Montując urządzenie wewnątrz budynku, należy dokonać wyboru pomiędzy dwoma wariantami.
Zabudowa na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym to idealne rozwiązanie podczas renowacji istniejących budynków, w których ponowne ułożenie wszystkich przewodów ściekowych
wiązałoby się z dużymi nakładami czasowymi
i finansowymi. W przypadku nowych budynków
warto wybrać wariant do zabudowy w podłodze,
który umożliwia uzyskanie estetycznego wyglądu
podłogi i nie wykorzysta nam powierzchni użytkowej. Interesującym rozwiązaniem jest montaż
zaworów w studzienkach przyłączeniowych na
zewnątrz budynków.
Możliwości jest wiele, warto przemyśleć wybór
już teraz, żeby przy kolejnych opadach mieć poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
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Zagrożenia dla otulin
(izolacji) na rury
Otuliny na rury pełnią rolę ochroną,
zabezpieczającą i są barierą przeciwko
szkodliwym czynnikom zewnętrznym. Jednak
same też mają wrogów. Co może się okazać
niebezpieczne dla izolacji?

Sprawność całego systemu chłodniczego, grzewczego czy wentylacyjnego w dużej mierze zależy
od stanu izolacji. Choć to niezmiernie ważny element, użytkownicy budynków często nawet nie
zdają sobie sprawy z jego istnienia. Izolacje powinny dobrze zabezpieczać instalacje przez lata:
zapewniać utrzymanie ciepła i minimalizować
straty energii, tym samym zmniejszając wydatki na ogrzewanie, zapobiegać dyfuzji pary wodnej i wyciszać hałasy dobiegające z instalacji. By
naprawdę skutecznie spełniały swoje zadanie,
otuliny same muszą być wytrzymałe i odporne,
a w razie potrzeby – odpowiednio chronione. Niektóre czynniki zewnętrzne mogą bowiem narazić
izolacje na utratę ich pożytecznych właściwości.
Uszkodzenia mechaniczne
Podatne są na nie fragmenty izolacji instalacji,

które nie są ukryte w ziemi, ścianach czy podłogach. Niektóre typy otulin np. pianka poliolefinowa są wyjątkowo odporne na takie zniszczenia.
Jeśli jednak istnieje duże prawdopodobieństwo,
że izolacje mogą podgryzać szczury, myszy albo
ptaki, warto zastanowić się nad dodatkowym ich
zabezpieczeniem choćby w postaci aluminiowej
powłoki lub farby. Niestety nawet najbardziej odporne i najlepiej chronione izolacje nie wytrzymają celowych prób zniszczenia ich przez ludzi. Ryzyko tego typu szkód występuje głównie
w miejscach ogólnodostępnych, gdzie instalacje
są odsłonięte, np. na placach budowy.
Temperatura
Niektóre otuliny kruszą się albo topią pod wpływem
wysokiej temperatury. To zjawisko może występować w instalacjach grzewczych oraz solarnych.

Dlatego najbezpieczniej jest stosować takie
izolacje, które charakteryzują się szerokim zakresem temperatury pracy. Tutaj skuteczna
będzie pianka poliolefinowa. Chroni instalacje zarówno w bardzo niskiej temperaturze,
sięgającej nawet -80°C, jak i wysokiej, dochodzącej do 95°C.
Promieniowanie UV
Promieniowanie UV jest szkodliwe nie tylko dla
człowieka. Intensywna ekspozycja na jego działanie może degradować izolacje, sprawić, że nie
będą pracować tak wydajnie jak wcześniej, a nawet że ulegną zniszczeniu.
– Promieniowanie UV może obniżyć elastyczność
otulin, przez co mogą zacząć pękać i się kruszyć.
Lepiej przeciwdziałać niż stawać przed koniecznością wymiany całej izolacji. Warto więc stosować otuliny, które są odporne na promieniowanie
UV oraz specjalne farby, które jeszcze wzmocnią
te właściwości, a przy tym sprawią, że instalacja będzie się dobrze prezentować – radzi Cezary
Naliwajek, Sales & Marketing Manager w firmie
Thermaflex Insulation Europe.
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Kondensacja
Osadzająca się na powierzchni wilgoć szkodzi
rurom, potrafi wnikać też z zewnątrz w materiał
izolacyjny. Początkowo efekty są niewidoczne,
z czasem jednak otulina zupełnie przestaje spełniać swoje zadanie. Pojawia się korozja, z sufitów
czy ścian zaczyna kapać woda, tworzy się tam
grzyb. Nie ma takiego ryzyka, gdy zastosowana
zostanie izolacja o zamkniętej strukturze komórkowej, czyli najlepiej z pianki poliolefinowej czy
kauczuku. Takie izolacje nie chłoną wilgoci i nie
odkształcają się pod jej wpływem, dlatego właśnie zaleca się je przy instalacjach chłodniczych.
Substancje chemiczne
Woda może przenosić substancje, które źle oddziałują zarówno na elementy budynku, jak i na
mające z nimi bezpośredni kontakt izolacje. Szkodliwe mogą być związki chemiczne wytwarzane
naturalnie, na skutek zachodzących reakcji chemicznych, obecne w wodzie gruntowej, ściekach
czy w środkach chemicznych. Na szczęście otuliny nowej generacji w większości są już na to odporne, dzięki czemu idealnie sprawdzają się również jako zabezpieczenie dla rurociągów.
Agresywne substancje chemiczne zawarte są również np. w wodzie morskiej. Przyczyniają się do tworzenia korozji galwanicznej, potrafią także rozpuszczać niektóre materiały. Dlatego izolacje morskie
stosowane na statkach muszą spełniać dodatkowe
wymagania oraz być zatwierdzone zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
Izolacja w dobrej formie
Stojąc przed wyborem izolacji, warto po prostu postawić na jakość. Wytrzymałe, sprawdzone materiały są bowiem najlepiej zabezpieczone przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami. Dzięki temu same
są w stanie skutecznie chronić rury przez wiele lat.
Źródło: materiał prasowy Thermaflex
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Hydraulicy znowu rywalizują
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych
Paul in a Jurgowi a k

Już po raz trzeci, jak Polska długa i szeroka, letnie wakacje upływają
pod znakiem sportowego wyzwania branży instalacyjnej. Obok
tradycyjnych konkurencji – biegania i jazdy na rowerze – w tym
roku wprowadziliśmy również kategorię dla miłośników wędrówek.
Niezmienne za to pozostały terminy rozpoczęcia i zakończenia
rywalizacji przypadające odpowiednio na początek i koniec wakacji.

Artur Mielko – pomysłodawca Rywalizacji

UCZESTNICY
Na starcie zameldowała się w tym roku rekordowa liczba zawodników – zgłosiło się 141 uczestników. Tak to wygląda w poszczególnych konkurencjach:
· bieganie – 33 uczestników
· jazda na rowerze – 68 uczestników
· wędrówki – 40 uczestników
To pierwszy, ale nie ostatni rekord tej edycji.
Liczymy na ponadprzeciętne wyniki zawodników, którzy mimo rekreacyjnego wymiaru imprezy, bardzo ambitnie podchodzą do wyzwania.

Medale dla uczestników

Zdjęcie z trasy zawodów
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NAJWAŻNIEJSZE ZASADY
Udział w rywalizacji wziąć mogą osoby związane
z branżą instalacyjną. Zmagania sportowe toczą
się za pomocą aplikacji ENDOMONDO, która rejestruje zgromadzone przez zawodników kilometry.
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Zwycięzcą zostaje osoba z uzyskaną największą
liczbą kilometrów.
Niedozwolone jest dodawanie treningów ręcznie. Prawidłowy przebieg zawodów reguluje Regulamin dostępny na stronie OSFIS. Do dyspozycji pozostaje również niezrównany Artur Mielko

– pomysłodawca i główny organizator wydarzenia.
W tym roku wprowadzamy również po raz pierwszy lotną premię. Oznacza to, że liderzy konkurencji w dniu 31 lipca otrzymają żółtą koszulkę
lidera. Udział w rywalizacji jest okazją do zdrowej aktywności, a sama impreza promocją zdrowego stylu życia.
NAGRODY
Bez wątpienia największą nagrodą pozostaje doskonała kondycja, ale tym razem pula nagród będzie się składać z:
- medali dla pierwszych dziesięciu osób w każdej konkurencji,
- nagród rzeczowych ufundowanych przez partnerów.
Pojawią się również okazje do zgarnięcia dodatkowych nagród pod postacią premii i konkursów.
Dlatego warto z nami zostać do samego końca!
PARTNERZY

Wręczenie nagród – Wrocław 2019

Triumfatorzy Rywalizacji w kategorii jazda na rowerze

W tej edycji jedziemy z producentami, którzy wspierają nas przez cały rok poprzez zaangażowanie
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w grupie Czas Na Hydraulika, w Stowarzyszenie OSFIS oraz projekt #zawódMożliwości. Jesteśmy zatem wdzięczni firmom: Galmet, Salus
Controls Polska, Bisan, Wolf Technika Grzewcza,
Gebo, Grupa Odlewnia Zawiercie, Afriso, Armacell, Purmo, Almeva.
BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA
Chociaż świat na chwilę się zatrzymał i nasze codzienne funkcjonowanie się zmieniło, postanowiliśmy nie rezygnować z organizacji imprezy, bo…
nasza rywalizacja jest bezpieczna. Możliwość trenowania w miejscu zamieszkania uczestników,
o dowolnie wybranej porze zmniejsza ryzyko narażenia na zakażenie koronawirusem. Tym samym
chcemy również udowodnić, że obecna sytuacja
nie zmieniła naszego podejścia do tego, co jest
dla nas ważne i wartościowe.
Relacje ze zmagań sportowych hydraulików prowadzimy na bieżąco, publikując podsumowania
i pozostałe ważne informacje. Zachęcamy do
obserwowania naszego profilu na Facebooku –
@OSFIS. Mocnych wrażeń na pewno nie zabraknie!
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STEROWNIK POMPY CWU ST-11 ECO
CIRCULATION
Regulator cyrkulacji c.w.u. jest przeznaczony do sterowania układem cyrkulacji c.w.u. w taki sposób, żeby
dopasować się do indywidualnych potrzeb każdego
użytkownika. Skraca czas oczekiwania na ciepłą wodę
w punkcie poboru w najbardziej oszczędny sposób, zachowując komfort użytkowania.
Funkcje realizowane przez sterownik:
• sterowanie pracą pompy cyrkulacyjnej,
• kontrola temperatury zadanej w gałęzi cyrkulacji,
• inteligentne sterowanie pracą układu cyrkulacji,
• zabezpieczenie przed przegrzaniem (uruchamianie
pompy cwu),
• funkcja antystop,
• regulowany czas pracy pompy.
Wyposażenie sterownika:
• 2 czujniki temperatury,
• czujnik przepływu,
• wyświetlacz LCD.
TECH STEROWNIKI
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Zmiękczanie wody – Viteco Smart Rain
Całkowicie automatyczna, bezobsługowa stacja zmiękczania wody Viteco Smart Rain jest przeznaczona do
usuwania „kamienia” w instalacjach
sanitarnych. W zmiękczaczach Viteco
Smart Rain udało się wdrożyć skomplikowaną technologię, dzięki której obsługa urządzenia nie sprawia trudności. Nie ma potrzeby wyliczania ilości
wody między regeneracjami ani żadnych innych parametrów. Wystarczy
wprowadzić w ustawieniach twardość
wody surowej zgodnie ze wskazaniem
testu dołączonego do zmiękczacza.
Zmiękczacz kontroluje przepływ wody,
oblicza jej średnie dobowe zużycie
i na podstawie tych danych dobiera
optymalną ilość wody i soli do regeneracji, która odbywa się w systemie
UP-FLOW. W momencie spadku dobowego przepływu wody, urządzenie
samoistnie przełącza się w „tryb wakacyjny” i przeprowadza regenerację,
zużywając tylko 1/3 ilości wody i soli,
w porównaniu ze standardowym procesem regeneracji. Urządzenie można
doposażyć w moduł WiFi, który umożliwia śledzenie wszystkich etapów pracy urządzenia w specjalnej aplikacji instalowanej w telefonie. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest również otrzymywanie powiadomień, na przykład o braku soli w zmiękczaczu.
Istotne cechy urządzenia: zawór MIX do regulacji twardości wody, zapobiegający niekontrolowanemu dopływowi wody do zbiornika solanki, stały monitoring wszystkich cykli pracy urządzenia, regeneracja w systemie UP-FLOW, bardzo łatwy dostęp do obsługi serwisowej, możliwość sterowania ze smartfona (przez opcjonalny moduł WiFi) i 5 lat gwarancji. Budowa głowic sterujących jest
oparta na technologii dysków ceramicznych, które są wypalane w temperaturze 1680°C i osiągają twardość powyżej 85° w skali HRA.
Dzięki temu charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością i niezawodnością.
Głowica sterująca: polskie menu i tylko 3 parametry do wprowadzenia przez użytkownika (aktualna godzina, godzina regeneracji
i twardość wody), szybka i cicha praca głowicy, prosta procedura wprowadzenia urządzenia w regenerację, oparta na jednym przycisku, innowacyjne zabezpieczenia elektroniki przed wilgocią i solą, elegancki i czytelny wyświetlacz.
VITECO
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ZBIORNIK RONDO PREMIUM
Zbiornik nowej generacji do c.w.u. SGW(S) Rondo Premium jest on przeznaczony do współpracy ze wszystkimi kotłami centralnego ogrzewania, np. olejowymi, węglowymi, czy pelletowymi, ale najlepiej sprawdza się w połączeniu z jednofunkcyjnymi kotłami gazowymi. W gamie dostępne są dwa typy – 120 i 140.
Wymiennik ma najwyższą możliwą klasę energetyczną - A (klasę efektywności ErP A+ mogą mieć tylko
zbiorniki zintegrowane z pompą ciepła).
Zbiornik ma podwójna ochronę – pokrywany jest wysokiej jakości emalią ceramiczną EXTRA GLASS® nakładaną najskuteczniejszą metodą „na mokro” oraz dodatkowo zabezpieczany anodą magnezową. Dodatkową ochronę zbiornika stanowi technologia Dielectric Protection®, czyli zabezpieczenie antykorozyjne połączeń z instalacją.
Wszystkie przyłącza zostały umieszczone w górnej pokrywie zbiornika i zakończone są gwintem wewnętrznym, co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza instalację i jest idealnym rozwiązaniem dla wiszących kotłów gazowych.
W korpusie zabezpieczonym estetyczną metalową obudową przewidziano miejsce na wygodny montaż
kompletu elektrycznego (GE), służącego do wygrzewu zbiornika. Model Rondo Premium wyposażony został także w czytelny termometr tarczowy.
Bardzo krótki czas nagrzewania wody
w Rondo Premium ma związek z dużą powierzchnią spiralnej wężownicy i bezpośrednio przekłada się na niskie koszty eksploatacyjne, ogranicza bowiem czas pracy
kotła (i zużycie gazu). Przy swojej wysokiej
klasie energetycznej (A), co przede wszystkim jest zasługą wyjątkowo skutecznego
ocieplenia (twarda pianka poliuretanowa
o grubości 80 mm), wymiennik ma znacznie niższe straty ciepła. Jest to podstawowy
parametr określający energooszczędność
urządzenia. Skalę tych oszczędności można
sprawdzić, porównując koszty eksploatacji np. zbiornika 140 w klasie energetycznej C, który na dobę może tracić ok. 76 W
energii, do nowoczesnego wymiennika
Rondo Premium typ 140 w klasie energetycznej A, który na dobę traci ok. 39 W. Jest
to prawie 40 W różnicy, czyli ok. 1 kWh. To
około 220 zł czystej oszczędności rocznie.
GALMET

GRZEJNIK ALUMINIOWY G500F Z JONAMI SREBRA
Zewnętrzne części grzejnika pokryte powłoką Interpon AM z technologią BioCote
z jonami srebra, dzięki czemu powierzchnia jest przyjazna dla zdrowia. Jej skuteczność
jest na poziomie ponad 95% redukcji ilości mikroorganizmów. Dzięki ciągłej cyrkulacji
powietrza wokół grzejnika jest on naturalnym katalizatorem oczyszczania powietrza
i poprawia ogólne warunki higieniczne w pomieszczeniu. Grzejnik G500F z jonami srebra jest w stanie realnie wpłynąć na czystość powietrza w domu czy mieszkaniu, bo
znajduje się w każdym pomieszczeniu i ma stosunkowo dużą powierzchnię. Jony srebra działają nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Co ważne, nie mogą
zostać zmyte lub uszkodzone – mamy zatem gwarancję ochrony przez cały czas użytkowania produktu, czyli przez 20 lat okresu gwarancyjnego.
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Moduły TECEprofil do zadań specjalnych
Umywalkę można zamontować na dwa sposoby, np. w blacie łazienkowej szafki. To rozwiązanie jest
jednak obarczone sporym ryzykiem. Znaczne rozmiary i waga ceramiki mogą stanowić zbyt duże
wyzwanie dla mebla, a w efekcie sprawić, że nie utrzyma jej ciężaru. Drugim wariantem, a zarazem
alternatywą, która daje gwarancję solidności i trwałości montażu, jest system podtynkowy. Rozwiązanie to ma sporo zalet i wyraźną przewagę nad instalacjami blatowymi. Po pierwsze – zwiększa
potencjał aranżacyjny łazienki i zwalnia użytkowników czy projektantów z konieczności wstawiania mebli podumywalkowych – co jest szczególnie ważne w przypadku niewielkich pomieszczeń.
Po drugie – nie wymaga „postumentu”, pozwala oszczędzić przestrzeń pod ceramiką, umożliwia
swobodny do niej dostęp oraz łatwe porządki. Odpowiednio dobrany stelaż daje gwarancję bezawaryjności i funkcjonalności na lata.
Moduły podtynkowe pod umywalkę znajdują się m.in. w ofercie firmy TECE. Nowością są dwa modele z możliwością regulacji wysokości ramy w zakresie 820-980 mm. To kompletnie zmontowane
stelaże, składające się z solidnej samonośnej ramy i dwóch szpilek montażowych M10. Na wyposażeniu modułów jest także wskaźnik rozstawu z regulacją pionową i poziomą oraz dźwiękoszczelny trawers do mocowania kolan naściennych. Pierwszy model zawiera także łuk przyłączeniowy
DN 40/50 z redukcją gumową NW 30/50, drugi – syfon podtynkowy DN 50 z wyciąganym wkładem
o średnicy nominalnej 30.
Oba stelaże mogą być montowane na kształtownikach stalowych TECEprofil, w ścianach z profili metalowych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy. Sprawdzą się
szczególnie w sytuacjach,
gdy muszą być spełnione wysokie
wymagania techniczne, np. w łazienkach dla osób niepełnosprawnych. W tym przypadku, zgodnie
z normą DIN 18040-1, ponad umywalką należy przewidzieć lustro
o wysokości 100 cm, co z kolei wymaga zastosowania ramy montażowej
o maksymalnej wysokości 820 mm.
Ceny:
- TECEprofil (stelaż podtynkowy pod
umywalkę, wysokość montażowa
820-980 mm) – 590 zł netto
- TECEprofil (stelaż podtynkowy pod
umywalkę z syfonem podtynkowym, wysokość montażowa 820980 mm) – 790 zł
TECE
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