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Duże rządowe środki przeznaczone na wymianę
pieców szerokim łukiem omijają mieszkańców kamienic. Bez wsparcia dla nich smog nie zniknie
z silnie zurbanizowanych regionów – Śląska, Wielkopolski czy Dolnego Śląska. Stare, XIX-wieczne
kamienice często ogrzewa się tam za pomocą
najbardziej zanieczyszczających powietrze pieców. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada rozszerzenie programu Czyste Powietrze
o budynki z wieloma mieszkaniami. Aktywiści
alarmują, że potrzebujemy innych rozwiązań.

NFOŚiGW dofinansuje studia
podyplomowe z zakresu ochrony
atmosfery i klimatu
Ochrona jakości powietrza, adaptacja do zmian
klimatu i racjonalne gospodarowanie zasobami,
w tym m.in. innowacyjne technologie środowiskowe – to tematyka studiów podyplomowych,
które będą mogły uzyskać wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór wniosków o dofinansowanie,
w ramach programu „Edukacja ekologiczna”, rozpoczął się 23 listopada br.
Na dotacje mogą liczyć uczelnie wyższe, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe Polskiej
Akademii Nauk. Wnioski będzie można składać
do 14 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji. Grupą docelową działań edukacyjnych
są pracownicy związani z ochroną środowiska
i edukatorzy oraz przedstawiciele samorządów.
Minimalna wysokość wsparcia na jeden projekt to 100 tys. zł, a maksymalna to 250 tys. zł,
przy całym budżecie dotacyjnym 1,11 mln zł

O rozszerzeniu programu i otwarciu go na budynki
z wieloma mieszkaniami mówił już poprzedni prezes NFOŚiGW Piotr Woźny. W 2019 roku, w rozmowie z „Portalem Komunalnym” brak wsparcia dla
osób mieszkających w blokach czy kamienicach
nazwał „zaniedbaniem”. Mimo to do dziś mogą
one liczyć jedynie na dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Ten działa
od 21 lat, w jego ramach rząd rozdał 2,5 miliarda
złotych tak zwanych „premii modernizacyjnych”.
Liczba ta może robić wrażenie, w porównaniu
z Czystym Powietrzem wygląda jednak mizernie.
Źródło: www.smoglab.pl
Pełna wersja artykułu: kliknij
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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)

(w tym 0,11 mln zł na ewentualne odwołania).
Złożenie wniosku musi być poprzedzone wskazaniem przez ministra właściwego ds. klimatu
przedsięwzięcia przedstawionego do dofinansowania. To oznacza, że wraz z wnioskiem należy przedłożyć pozytywną opinię ministra właściwego ds. klimatu w zakresie zasadności realizacji
przedsięwzięcia. Obowiązuje forma pisemna.
Celem programu „Edukacja ekologiczna” jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz
kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa przez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Narodowy Fundusz w sposób ciągły
wspiera działania w zakresie aktywnej edukacji
ekologicznej, finansując oprócz studiów podyplomowych m.in. konferencje i szkolenia, kampanie
informacyjno-promocyjne, konkursy i przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną,
branżowe wydawnictwa prasowe, a także budowę, rozbudowę i wyposażenie obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja i szczegóły naboru: kliknij
rekl ama

Czyste Powietrze omija kamienice
ogrzewane kopciuchami

www.oventrop.pl
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Nowy dyrektor zarządzający
Hansgrohe Polska

NFOŚiGW pracuje nad API
dla Czystego Powietrza

W dniu 1 października 2020 roku Przemysław
Wojdat został powołany na stanowisko dyrektora zarządzającego Hansgrohe Polska. Przemysław Wojdat pracuje dla firmy Hansgrohe od
2001 roku, pełnił w tym okresie szereg funkcji
związanych ze sprzedażą we wszystkich kanałach dystrybucji. Od października 2017 r. pełnił
funkcję sales managera (odpowiadając za całość sprzedaży w Polsce) oraz prokurenta spółki. Dyrektor zarządzający będzie od chwili powołania odpowiedzialny za bieżącą działalność,
rozwój i wyniki spółki.
– Pomimo trudnej sytuacji rynkowej w tym roku,
patrzę w przyszłość z dużym optymizmem ponieważ polski zespół Hansgrohe poradził sobie ze
wszystkimi wyzwaniami perfekcyjnie i mam przyjemność przejmować zarządzanie spółką w świetnej kondycji. W przyszłym roku obchodzić będziemy
25-lecie Hansgrohe w Polsce, kontynuujemy naszą
misję i zamierzamy je uczcić,wprowadzając na rynek szereg fascynujących i innowacyjnych produktów – powiedział Przemysław Wojdat.
Jednocześnie prezes zarządu Hansgrohe Polska Robert Kamiński zrezygnował z pełnienia
dotychczasowej funkcji dyrektora zarządzającego spółki.
–Jestem bardzo zadowolony, że proces przekazania zarządzania polskim oddziałem Hansgrohe
dobiegł końca. Przemek i Zespół Hansgrohe Polska są w stanie dalej rozwinąć naszą obecność
na polskim rynku i zrobić kolejny krok w rozwoju
Spółki. Fakt, że w zarządzie polskiej Spółki zasiadają dwie osoby z naszego kraju jest wyjątkiem
w skali świata w grupie Hansgrohe i dowodzi
ogromnego zaufania udziałowców do polskiego zespołu. Serdecznie życzę Przemkowi i jego Współpracownikom dalszych sukcesów, które z życzliwością

Nowe kanały dystrybucji wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze – to rozwiązanie, nad którym pracuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rozbudowa generatora wniosków o dofinansowanie (GWD) o mechanizm API umożliwi partnerom programu udostępnianie elektronicznej
wersji wniosku.
Kolejne kanały dystrybucji wniosku o dofinansowanie to przede wszystkim większa dostępność
programu Czyste Powietrze dla potencjalnych
beneficjentów, którzy posiadają profil zaufany.
Z nowej funkcjonalności – interfejsu między aplikacjami – będą mogły korzystać firmy, instytucje
czy inni partnerzy współpracujący z NFOŚiGW.
Obecny generator wniosków o dofinansowanie
Narodowego Funduszu, wzbogacony o API (Application Programming Interface), będzie wspierał proces składania wniosków w szerszym niż
dotychczas zakresie. To znaczy, że API zapewni możliwość synchronizacji zewnętrznych systemów, pozwalając na wypełnienie wniosków
o dofinansowanie oferowanych w systemach
podmiotów współpracujących z NFOŚiGW, przy
zagwarantowaniu odpowiedniej weryfikacji i poprawności przekazywanych danych.
Pilotażowe wdrożenie API dla wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze
zaplanowano w pierwszym kwartale 2021 r. Dzięki czemu inne podmioty będą mogły poszerzyć
zakres swoich usług oferowanych klientom. Jeśli stworzone rozwiązanie sprawdzi się, to NFOŚiGW będzie mógł rozszerzyć wykorzystanie tej
funkcjonalności dla kolejnych programów priorytetowych.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij

Przemysław Wojdat, nowy dyrektor
zarządzający Hansgrohe Polska

będę obserwował już z nieco dalszej perspektywy – powiedział Robert Kamiński, prezes zarządu Hansgrohe Polska.
Robert Kamiński w strukturach Hansgrohe Polska pracuje od 2011 roku, najpierw jako dyrektor sprzedaży i marketingu, a następnie członek
zarządu do spraw sprzedaży i marketingu. Prezesem zarządu został w marcu 2015 roku. Robert Kamiński wdrożył w firmie wiele istotnych
zmian, począwszy od przeniesienia siedziby spółki z Tarnowa Podgórnego koło Poznania do prestiżowego biura w Hali Koszyki w centrum Warszawy. Hansgrohe Polska jako pierwsza spółka

Robert Kamiński, prezes zarządu Hansgrohe
Polska, dyrektor regionu Europa Północno-Wschodnia (NEE – North-East Europe)

w koncernie wprowadziła Axor Design Studio, czyli koncept sprzedaży produktów z obszaru dóbr
luksusowych. Ponadto firma była jedną z pierwszych, która zaczęła sprzedaż w kanale DIY oraz
wdrożyła szereg działań skierowanych bezpośrednio do architekta i projektanta wnętrz. Wszystkie te zmiany zaowocowały podwojeniem obrotów spółki w Polsce. Robert Kamiński będzie
kontynuował swoją misję na stanowisku dyrektora regionu Europa Północno-Wschodnia (NEE
– North-East Europe), które pełni od 1 września
2017 r., będąc odpowiedzialnym za wyniki podległych mu 22 krajów.
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Najbardziej innowacyjne i najszybciej rosnące przedsiębiorstwa Dolnego Śląska zostały
nagrodzone statuetkami Dobra Firma. Wśród
laureatów znalazła się firma Viessmann.
Już kolejny rok z rzędu, Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców wybrał najlepsze firmy Dolnego
Śląska. Firma Viessmann otrzymała wyróżnienie
w kategorii Najbardziej Efektywny Pracodawca.
Kapituła konkursu zwróciła uwagę na wyniki finansowe firmy, jej potencjał innowacyjny i rozwojowy, wysoki standard pracy, politykę prorozwojową oraz prorodzinną.
– Bardzo się cieszymy, że już kolejny raz w tym roku,

Egzamin na uprawnienia
budowlane w sesji jesiennej
odwołany
W związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną w kraju oraz wprowadzanymi przez Rząd
RP dodatkowymi obostrzeniami w zakresie organizowania zgromadzeń, Krajowa Komisja Kwa-

lifikacyjna PIIB podjęła, w dniu 29 października
2020 r., uchwałę w sprawie odwołania jesiennej
sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, która miała rozpocząć się egzaminem pisemnym w dniu 4 grudnia 2020 r.
Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
(PIIB)
Pełna informacja i uzasadnienie decyzji: kliknij
rekl ama

Viessmann z tytułem Dobra Firma

firma Viessmann otrzymała tytuł nawiązujący do
zarządzania, standardów pracy i polityki kadrowej.
Firma to ludzie, którzy ją tworzą – to przesłanie towarzyszy firmie Viessmann od początku jej istnienia w Polsce i nie zmienia się również w tak ciężkim
dla pracodawców i pracowników czasie, jakim jest
epidemia COVID-19. Od początku epidemii wspieramy swoich pracowników, dbając o ich zdrowie i
bezpieczeństwo. Pragnę podziękować Pracownikom za zaufanie, lojalność oraz codzienne zaangażowanie w rozwój marki Viessmann! – mówi Sebastian Walerysiak, prezes Viessmann Sp. z o.o.
Ze względu na pandemię COVID-19 zamiast uroczystej gali we Wrocławiu nagrody wręczono podczas wirtualnej transmisji. Nagrody w projekcie
Dobra Firma przyznaje Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców.
– Kluczem do sukcesu firmy są przyjazne warunki zatrudnienia, mówi Beata Pazdyk, Dyrektor
Personalny. Od wielu lat stawiamy na silny rozwój kadry poprzez wspomaganie i motywowanie
pracowników do podnoszenia i rozwijania swoich
kompetencji technicznych, menadżerskich, sprzedażowych oraz językowych. Dzięki temu procesowi
udało się połączyć realizację celów biznesowych
firmy z celami rozwojowymi pracowników – dodaje Beata Pazdyk.
Szczegóły konkursu Dobra Firma oraz lista laureatów na stronie www.nagrody.zpp.net.pl
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IMMERGAS SPONSOREM
STRATEGICZNYM WTS SPARTA
WROCŁAW
Immergas rozszerza współpracę z wrocławskim klubem żużlowym. Do 2022 roku firma będzie wspierała klub na poziomie sponsora strategicznego.
Współpraca Immergas Polska z WTS rozpoczęła
się wiosną 2020. Mimo że tegoroczny sezon był
niełatwym rokiem dla niemal każdej dyscypliny sportowej, Immergas postanowił rozszerzyć
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wsparcie dla wrocławskiego klubu żużlowego.
W listopadzie została podpisana umowa na kolejne dwa sezony, a Immergas otrzymał tytuł sponsora strategicznego.
– Kiedy rozpoczynaliśmy przygodę ze speedwayem i klubem WTS Sparta nie przypuszczaliśmy, że
ta dyscyplina stanie się tak bliska naszemu sercu.
Mimo trudności związanych z pandemią nie zabrakło emocji, rywalizacji i ogromnej determinacji zawodników w dążeniu do wyznaczonego celu. Za
to wszystko dziękujemy wrocławskiemu klubowi
i tym chętniej będziemy im towarzyszyć w kolejnych sezonach. Mamy nadzieję, że nasze partnerstwo pomoże w dalszym rozwoju wrocławskiego
żużla, jednocześnie promując markę Immergas
wśród wszystkich kibiców drużyny Betard Sparta
i fanów tej najsilniejszej ligi na świecie – powiedział
Maciej Czop, dyrektor zarządzający Immergas
Polska. W sporcie i w biznesie liczą się te same wartości. Sukces drużyny – sportowej czy firmowej –
to suma składowych sukcesów indywidualnych,
które są znacznie większe dzięki wspólnej pracy,
wywołując tym samym efekt synergii. Ważna jest
pasja, pozytywne emocje towarzyszące klientom
podczas kontaktu z marką Immergas i kibicom
podczas żużlowych meczy – dodał.
– Gdy zaczynaliśmy współpracę z firmą Immergas, miałem nadzieję, że to początek długiego
i owocnego mariażu. Dziś jestem bardzo szczęśliwy, że Wrocławskie Towarzystwo Sportowe okazało się wartościowym partnerem biznesowym
i będziemy współpracować przez kolejne dwa lata.
Bardzo nas cieszy, że w hierarchii sponsorów firma
Immergas przechodzi na wyższy poziom, ze Sponsora Premium na Strategicznego. Każdy chciałby
mieć takich partnerów, którzy z roku na rok zwiększają swoje zaangażowanie. Wsparcie firmy Immergas pomoże nam realizować założone cele
w sezonie 2021 – stwierdził z kolei Andrzej Rusko,
prezes WTS.

MK – nowoczesna platforma
zamówień
W dobie pracy zdalnej, kiedy szybkość i łatwość
działań dodatkowo zyskują na znaczeniu, na
wagę złota są rozwiązania, które automatyzują
zadania i oszczędzają czas klientów. Takim rozwiązaniem jest SZOK, czyli System Zintegrowanej Obsługi Klienta firmy MK Systemy Kominowe.
System pozwala na samodzielne złożenie zamówienia, podgląd i śledzenie wszystkich zamówień,
zarówno tych otwartych, jak i już zrealizowanych
(również tych wprowadzonych przez inne platformy lub osoby z BOK).
Istnieje również możliwość realizacji zamówień
na podstawie ofert utworzonych w platformie
MKing, która została oddana do użytku klientów

5

MK już jakiś czas temu. MKing pozwala skompletować system kominowy w kilka minut – należy
odpowiedzieć na kilka pytań np. wybrać rodzaj
urządzenia, typ instalacji, rodzaj prowadzenia
komina. MKing dobiera pełen zestaw kominowy wraz z akcesoriami.
Teraz MKing działa w połączeniu z SZOKiem
– po konfiguracji systemu kominowego klient
może go w prosty sposób zamówić, a potem śledzić na bieżąco postępy realizacji, aż do wysyłki
z magazynu.
Przygotowano również serię filmów instruktażowych, pokazujących jak działa platforma. Zostaną one wkrótce opublikowane na firmowym
kanale YouTube.
Aby móc skorzystać z systemu, MK zaprasza do
kontaktu z regionalnymi kierownikami sprzedaży.
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Immergas wyróżniony
za ekologiczne strategie w biznesie

Drużyna A – nowy program
partnerski AFRISO dla instalatorów
AFRISO wystartowało z unikalnym formatem
programu partnerskiego dla instalatorów pod
nazwą Drużyna A.
Dlaczego warto być w Drużynie A?
• Za zakup promocyjnych produktów AFRISO zdobywa się nyple (punkty w programie), które można

PZITS zaprasza na bezpłatne
webinarium
Główna Sekcja Gazownictwa zaprasza zainteresowane osoby na bezpłatne webinarium „Metan – paliwo
odnawialne”, które odbędzie się w dniu 09.12.2020 r.
Założeniem organizatorów jest dostarczenie przekrojowych informacji nt. technologii wytwarzania
oraz potencjału wykorzystania biometanu, metanu

wymienić na setki atrakcyjnych nagród z katalogu.
• Za uczestnictwo w szkoleniach można pomnożyć zapas nypli i odblokować sobie dostęp do
większych nagród. Jednocześnie poszerza się
swoją wiedzę instalatorską.
• Za wykonywanie akcji specjalnych w programie
instalator powiększa swój dorobek nypli.
Rejestrować się do Drużyny można bezpośrednio
na stronie programu: www.druzyna-a.afriso.pl

syntetycznego i wodoru jako alternatywnych źródeł
energii. W szczególności webinarium kierowane jest
do pracowników operacyjnych, którzy w przyszłości
będą stawać przed wyzwaniem wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej.
Zgłoszenia kierować na adres: seminarium.gaz@
pzits.pl, a pełna informacja i agenda seminarium
internetowego znajduje się tutaj: kliknij
Źródło: PZITS

Marka IMMERGAS kolejny raz zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim projekcie konsumenckim, działającym już od 16 lat pod nazwą Laur
Klienta. Efektem tego plebiscytu jest wyłanianie każdego roku najpopularniejszych produktów i marek w swoich kategoriach. W trakcie
ankiety polscy konsumenci są pytani o to, jakie
produkty, marki i usługi uważają za najlepsze
i chętnie polecają innym. W tym roku Immergas
otrzymał wyróżnienie Laur Klienta – Top Marka
2020 w kategorii „Ekologiczne strategie w biznesie/przemyśle”.
– Jest to dla nas ważny sygnał i potwierdzenie,
że nasze proekologiczne strategie są zauważane i przede wszystkim docenione przez naszych
klientów. Od wielu lat aktywnie promujemy działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez dostarczanie na rynek polski
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urządzeń spełniających restrykcyjne normy programów, jak np.: rządowy program Czyste Powietrze, ale również uczestnicząc w akcjach
społecznych i edukacyjnych, jak np. Dom bez
rachunków. Kontynuując te działania, w tym
roku rozpoczęliśmy kampanię promującą proekologiczną postawę na rzecz czystego powietrza, o której szczegółowo piszemy na stronie
razemdlaczystegopowietrza.pl. Dziękujemy
wszystkim, którzy na nas głosowali. Obiecujemy nie spocząć „na laurach”, ale nadal aktywnie działać, wspierając wspólną walkę o jakość
powietrza w Polsce – mówi Magdalena Oskiera,
dyrektor marketingu Immergas Polska.
Tytuł Top Marki ma podwójne znaczenie. Pierwsze i rzecz jasna najważniejsze jest uznanie kupujących, których zdanie ma największe znaczenie. Drugie to informacja dla producentów
i dystrybutorów, po jakie produkty sięgają klienci, będąc jednocześnie sygnałem mocnej pozycji
rynkowej firmy i gwarancją najwyższej jakości.
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NFOŚiGW zwiększa budżet Mojego
Prądu o dodatkowe 100 mln zł
Choć nabór wniosków w programie Mój Prąd trwa
jeszcze do 18 grudnia br., to wnioskodawcy już wyczerpali miliardową pulę dotacji na mikroinstalacje
fotowoltaiczne. Ale jest dobra wiadomość: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zamyka naboru i dokłada dodatkowe 100
mln zł na inwestycje w produkcję energii elektrycznej z prosumenckich instalacji PV o mocy 2-10 kW.
– Nie dziwi nas ogromne zainteresowanie fotowoltaiką i lawina wniosków o dotacje do 5 tys. zł. Cieszy
mnie, że rośnie świadomość naszego społeczeństwa,
że ekologia po prostu się opłaca. Korzystanie z własnego prądu, produkowanego ze słońca, przekłada
się na oszczędności w portfelu, ale są to też wymierne korzyści dla środowiska. Inwestycje w odnawialne
źródło energii w ramach Mojego Prądu przyczynią się
do redukcji CO2 aż o 1 000 000 000 kg/rok – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Do NFOŚiGW 6 listopada wpłynął 200-tysięczny wniosek,
który wyczerpał miliardowy budżet Mojego Prądu.

System świadectw
charakterystyki energetycznej
– raport X-tendo
Świadectwo charakterystyki energetycznej
(ŚChE) budynku jest dokumentem określającym
charakterystykę energetyczną budynku – zbiór
danych i wskaźników energetycznych budynku
lub części budynku, które określają całkowite
zapotrzebowanie na energię konieczną do jego
użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Aby wprowadzić ŚChE nowej generacji, istotne
jest zrozumienie, czego oczekują i potrzebują od
świadectw właściciele i użytkownicy budynków.
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– Łączna moc instalacji ze złożonych wniosków da
1,2 GW, które rocznie wyprodukują ok. 1200 GWh/rok
energii elektrycznej. Porównując ten wynik do mocy
3,77 MW największej polskiej farmy fotowoltaicznej
(w gminie Czernikowo koło Torunia), Mój Prąd sfinansuje ponad 300 takich inwestycji – zaznacza pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister Ireneusz Zyska.
– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
wnioskodawców i wywiązując się z obietnicy zakończenia naboru dopiero za nieco ponad miesiąc, zdecydowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska o zwiększeniu puli dostępnych
środków w Moim Prądzie. Dodatkowe 100 mln zł,
to szansa dla kolejnych 20 tys. osób – dodaje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.
W oczekiwaniu na finał II naboru Mojego Prądu, który rozpoczął się 13 stycznia 2020 r., są kolejne dobre wiadomości. Program będzie kontynuowany
w 2021 r. Nowa odsłona będzie dawała szerszy wachlarz możliwości dla potencjalnych beneficjentów.
Mój Prąd to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają ener-

gię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem
skorzystania z programu, który wystartował w połowie 2019 r., jest umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci

energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij
Strona programu Mój Prąd: kliknij

Obecnie prowadzony jest projekt X-tendo (H2020),
którego celem jest poprawa zgodności, niezawodności i użyteczności świadectw charakterystyki
energetycznej budynków w całej UE, a jednocześnie wspieranie ewolucji w kierunku nowych ram
ŚChE w przyszłości. Narodowa Agencja Poszanowania Energii jest jednym z partnerów projektu.
W ramach projektu X-tendo przeprowadzono badanie wśród właścicieli i mieszkańców budynków
w pięciu europejskich państwach: Danii, Grecji,
Polsce, Portugalii i Rumunii. Ankieterzy mogli
wskazać swoje potrzeby, oczekiwania i poglądy
na temat innowacyjnych cech świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Badanie dostarczyło wielu interesujących informacji. Odpowiedzi przy wybranych cechach/parametrach świadectw zostały podzielone na pięć
kategorii związanych z użytkownikami. W zależności od danych demograficznych, stanu posiadania/typu budynku, lokalizacji budynku, stanu
budynku, sytuacji finansowej/świadomości energetycznej użytkowników końcowych, pojawiają
się różnice w odpowiedziach.
Jeżeli chodzi o cechy ŚChE, najważniejsze dla
użytkowników są dzienniki budowy, możliwości
finansowania i komfort użytkowania. Większość
użytkowników końcowych jest zaznajomiona
z technologią inteligentną, wierząc, że jest ona

w stanie poprawić ich komfort i pomóc w zmniejszeniu zużycia energii w ich domach. Istnieją jednak wciąż obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa udostępnianych danych.
Źródło: Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
Więcej informacji nt. raportu na stronie projektu:
www.x-tendo.eu
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Bosch Termotechnika Szkoli:
program inspirujący młode
pokolenia instalatorów
Roz mowa z K r z ys z t of e m Cie mięg ą
Skąd pomysł na stworzenie programu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie techniki grzewczej? Czy chodziło o wsparcie merytoryczne szkolnictwa
zawodowego czy może przygotowanie specjalistów w obsłudze urządzeń grzewczych
Bosch Termotechnika?

Krzysztof Ciemięga,
Dyrektor Generalny Bosch Termotechnika

Jedno i drugie jest celem tego programu. Jako
Bosch Termotechnika oferujemy szerokie portfolio urządzeń grzewczych oraz klimatyzacyjnych
i cały czas poszukujemy specjalistów do ich obsługi i montażu. Dlatego edukowanie kolejnych
pokoleń specjalistów w tym zakresie wpisuje się
w naszą strategię. Należy jednak pamiętać,

że program sam w sobie daje możliwość przedstawienia uczniom perspektyw i różnych ścieżek rozwoju w zawodzie instalatora w tym dynamicznie
rozwijającym się segmencie rynku. Tym samym
poprzez Bosch Termotechnika Szkoli wspieramy
ogólnie pojęte szkolnictwo zawodowe. Szkolenia
w ramach programu prowadzone są przez naszych najlepszych profesjonalistów, nauczyciele
mogą czerpać wiedzę bezpośrednio od praktyków i następnie przekazywać ją uczniom. Ponadto uczniowie, którzy zdobędą najlepsze wyniki
w testach, otrzymują voucher na kurs oraz egzamin dający uprawnienia wykonywania zawodu instalatora urządzeń grzewczych. Mogą więc
de facto rozpocząć pracę w zawodzie zaraz po
ukończeniu szkoły np. w charakterze Autoryzowanego Instalatora Bosch Termotechnika.
To już 7. edycja Bosch Termotechnika Szkoli (dawniej Junkers Szkoli), a chętnych szkół do wzięcia udziału w programie jest coraz więcej. Jednak w 1 edycji wzięły udział zaledwie 3 szkoły...
To prawda, kiedy uruchomiliśmy program zaczynaliśmy od zaledwie kilku szkół – to była nowość i nauczyciele jeszcze nie wiedzieli czego
się spodziewać, zgłaszając szkoły do programu.
W drugiej edycji było już 11 szkół, w kolejnej 19,
a teraz są aż 32 szkoły chętne do wzięcia udziału
w 7. edycji. Co roku otrzymujemy pozytywny
feedback ze strony szkół. Wiele z nich jest z nami od
samego początku, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. W sumie we wszystkich edycjach do tej pory
wzięło udział prawie 1400 uczniów – to wielki sukces. Mamy nadzieję, że liczby te będą dalej rosły.
Co przyciąga szkoły, a tak naprawdę nauczycieli i uczniów do Waszego programu? Rozumiem że to właśnie po stronie nauczycieli pozostaje kwestia przekazania wiedzy uczniom.
W ramach programów nauczania, nauczyciele
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przekazują uczniom podstawy teoretyczne i praktyczne. Dzięki programowi Bosch Termotechnika Szkoli nauczyciele mają dodatkowo dostęp
do znacznie szerszych informacji i najnowocześniejszych technologii. Tę wiedzę wykorzystują
również w całej swojej pracy dydaktycznej, nie
tylko w klasach, których uczniowie biorą udział
w programie. W ramach programu uczniowie
i nauczyciele otrzymują przede wszystkim praktyczną wiedzę o technice grzewczej, przekazaną
przez specjalistów jednego z największych dostawców takich rozwiązań na świecie – Bosch
Termotechnika. Ta wiedza o najnowocześniejszych technologiach jest cały czas aktualizowana, więc każda następna edycja zawiera nowe
elementy. Program obejmuje zajęcia prowadzone w naszych Centrach Szkoleniowych, gdzie na
zamontowanych urządzeniach można trenować
umiejętności w zakresie wszystkich omawianych
w trakcie programu technologii. Oczywiście obecnie ze względu na pandemię możliwości szkoleń
w salach są ograniczone, ale powrócimy do nich,
jak tylko pozwoli na to sytuacja.
Bosch Termotechnika stawia na szkolenia nie
tylko dla uczniów, ale przede wszystkim instalatorów i serwisantów. Czy mógłby Pan nam
coś o tym opowiedzieć? Jak wyglądają szkolenia i cały system?
To bardzo szerokie spektrum szkoleń dla profesjonalistów obejmujące technikę grzewczą opartą
na bazie kotłów gazowych czy szczególnie mocno
rozwijającą się obecnie technologię pomp ciepła
i urządzeń do klimatyzacji. Szkolenia to nie tylko
teoria i praktyka dotyczące danej technologii czy
produktu, ale także bardzo szeroki zakres wiedzy
o systemach hydraulicznych, w których działają te urządzenia. Dodatkowo poszerzone jest to
o automatykę i sterowanie systemami z poziomu
samego urządzenia czy zdalnie przez internet, aby
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systemy były bardziej efektywne pod względem
energetycznym i oferowały wyższy komfort dla
użytkownika. Oferowane są różne bloki tematyczne o różnym poziomie zaawansowania, aby
dopasować się do oczekiwań większości partnerów, z którymi współpracujemy. Dodatkowo ta
wiedza przekazywana jest w kilku salach szkoleniowych rozlokowanych na terenie kraju. Równolegle do szkoleń stacjonarnych oferowane są
szkolenia online. Są to filmy instruktażowe, dokumentacja, web-based trening dostępny non
stop na naszych portalach stworzonych specjalnie dla profesjonalistów. Oferowany jest więc szeroki zakres szkoleń, a szkolenia online są często
jedyną, możliwą formą przekazywania wiedzy
w czasie zagrożenia pandemicznego.
Jak będzie wyglądała edycja programu 2020/2021
w związku z aktualną sytuacją?
Oczywiście dopasowaliśmy 7. edycję do obowiązujących realiów i cały program przeprowadzamy
w formie online. Wszystkie szkolenia prowadzone są za pomocą skype. Mając na uwadze odmienne warunki pracy nauczycieli, zaproponowaliśmy im możliwość wyboru jednego z dwóch
dostępnych terminów na każde ze szkoleń, które są integralną częścią programu. Szkolenia
prowadzone są przez tych samych ekspertów,
którzy prowadzą szkolenia w naszych Centrach
Szkoleniowych, więc dbając o bezpieczeństwo
uczestników nie tracimy na merytoryce programu. Jednocześnie mamy nadzieję, że kolejną
edycję będziemy już organizować w standardowej formie. Zależy nam, aby podczas gali finałowej spotkać się z uczniami i nauczycielami i zapytać ich o feedback dotyczący programu, aby
z roku na rok go ulepszać – to również bardzo
ważna część programu.
Dziękuję za rozmowę!
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KE i konsultacje społeczne
w sprawie dyrektyw RED II i EED
Komisja Europejska otwiera szczegółowe
konsultacje społeczne w sprawie przeglądu dyrektyw w sprawie energii odnawialnej i efektywności energetycznej.

Komisja Europejska rozpoczęła dwie równoległe konsultacje społeczne w sprawie zmiany dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej
(EED) i dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED). Obie zmiany wynikają z politycznego celu UE, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do
2050 r., oraz wniosku Komisji dotyczącego zwiększenia celu UE w zakresie redukcji emisji gazów
cieplarnianych do 55% w 2030 r. Zgodnie z nowym planem celu klimatycznego obecne dyrektywy nie pozwalają na osiągnięcie takiego celu.
Powiązane konsultacje społeczne mają na celu uzyskanie opinii zainteresowanych stron na temat nowych opcji politycznych w zakresie przygotowania
przyszłych wniosków ustawodawczych, które mają
zostać przyjęte przez Komisję do czerwca 2021 r.
Dwa szczegółowe kwestionariusze są otwarte na
opinie zainteresowanych stron do 9 lutego 2021 r.
W celu przygotowania stanowiska SPIUG, zarząd
stowarzyszenia będzie konsultował się z członkami
organizacji w następnych tygodniach/miesiącach.
Konsultacje społeczne w sprawie dyrektywy
w sprawie efektywności energetycznej (EED)
Komisja Europejska proponuje przegląd dyrektywy

w sprawie efektywności energetycznej. Aby osiągnąć proponowany cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., należy znacznie zwiększyć wysiłki na rzecz efektywności energetycznej,
z 32,5% – w wypadku których państwa członkowskie w dalszym ciągu mogą mieć problemy
z osiągnięciem takiego wyniku – do poziomu między 36 a 41%. W szczególności Komisja rozważa
zwiększenie zakresu wprowadzania celów sektorowych (np. celu w zakresie efektywności energetycznej w wypadku ogrzewania i chłodzenia),
dodatkowych środków służących lepszemu informowaniu konsumentów o korzyściach wynikających z oszczędności energii, dalsze promowanie
audytów energetycznych, oraz także rozszerzenie wymogów dotyczących renowacji na wszystkie budynki publiczne. Inicjatywy te mają na celu
wdrożenie strategii Zielonego Ładu, w tym Fali
Renowacji i Planu Odbudowy dotyczącego restartu gospodarki po skutkach, jakie ma na gospodarkę UE pandemia COVID-19.
Konsultacje społeczne w ramach dyrektywy
w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED)
Komisja ocenia również, czy i jak dokonać przeglądu dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Celem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii
w 2030 r. z 32% (obecny stan legislacyjny) do około 40%, dzięki czemu akty prawne UE będą dopasowane do osiągnięcia proponowanego celu
redukcji CO2 do 2030 r.

W szczególności Komisja Europejska rozważa
podwyższenie i uczynienie wiążącym dzisiejszego indykatywnego celu w zakresie energii odnawialnej w ogrzewaniu i chłodzeniu; promowanie
paliw odnawialnych i niskoemisyjnych, takich jak
wodór i paliwa syntetyczne; ustalenie minimalnego udziału odnawialnych źródeł energii w nowych
budynkach i ważniejszych obszarach renowacji.
Tło
We wrześniu 2020 r. odbył się pierwszy etap procedury konsultacji społecznych w formie map
drogowych. Europejskie środowisko instalacyjno-grzewcze przesłało opinie do map drogowych
EED i RED, jak również promowało stanowisko
branży grzewczej na warsztatach organizowanych przez Komisję Europejską, a także w ramach
Koalicji na rzecz Oszczędzania Energii.
Następne kroki
• Przedstawiciele branży instalacyjno-grzewczej,
w tym SPIUG, będą nadal uczestniczyli w odpowiednich warsztatach dla zainteresowanych
stron, aby przekazywać opinie branży zarówno
na temat przeglądów RED, jak i EED.
• 9 lutego 2021 r.: termin przesyłania informacji
zwrotnych do konsultacji społecznych.
• Czerwiec 2021 r.: oczekiwana prezentacja propozycji przeglądu RED II i EED przez Komisję Europejską.
Źródło: SPIUG
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Heating Market Report 2020
grzewczych, które nie są oparte na węglu i wpisują
się w cele neutralności klimatycznej dla budynków
do 2050 r. Mamy więc techniczną, ogólną charakterystykę urządzeń z podkreśleniem ich wydajności i korzyści wynikających z dekarbonizacji.
Wśród opisanych źródeł są: kotły kondensacyjne,
pompy ciepła, systemy solarne, kotły na biomasę
itp., ale też znajdziemy tam opis systemów ogrzewania np.: grzejnikowego czy płaszczyznowego.
Dla fachowców naszej branży najbardziej interesująca może być jednak druga część raportu, zawiera
bowiem przegląd struktury ogrzewania na największych rynkach Europy, w tym zestawienie rodzajów
urządzeń sprzedanych w 2018 r., a także przegląd
aktualnie tam zainstalowanych. Warto porównać
sobie poszczególne rynki i wyciągnąć wnioski.

Heating
Market
Report
2020
Od redakcji:
Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Ciepłowniczego (EHI) opublikowało ciekawy raport
podsumowujący rynek grzewczy/ciepłowniczy
w Europie w 2020 roku.
Raport składa się z dwóch najważniejszych części.
Pierwsza zawiera krótki, techniczny opis różnych
najpopularniejszych źródeł ciepła i systemów

Raport można pobrać w PDF ze strony:
• EHI (kliknij)
• SPIUG (kliknij)
Od autorów raportu:
Dekarbonizacja systemów grzewczych jest największym wyzwaniem, przed jakim stoi UE, jeśli
chodzi o osiągnięcie celu neutralności klimatycznej dla budynków do 2050 r. Obecnie budynki odpowiadają za 36% emisji CO2 w UE i około 40%
końcowego zużycia energii.
Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania do
dekarbonizacji ogrzewania. Europa ma bogatą
różnorodność budynków, infrastruktury energetycznej i stref klimatycznych, dlatego nasi inżynierowie opracowują rozwiązania grzewcze na
każdą potrzebę, aby stymulować wykorzystanie
odnawialnego ciepła w naszych domach i biurach.
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European markets overview
Hungary
Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Ciepłowniczego (EHI)
reprezentuje 90%
unijnego rynku wytwarzania ciepła i ciepłej wody. Zatrudniając bezpośrednio ponad
125 000 osób i inwestując ponad 1 miliard euro rocznie, nasz przemysł ma kluczowe
znaczenie dla przejścia UE na gospodarkę neutralną dla klimatu do 2050 r.
Poland
EHI zrzesza 41 wiodących na rynku firm i 12 krajowych stowarzyszeń z europejskiego
sektora komfortu cieplnego; produkcja wydajnych i opartych na odnawialnych źródeł
energii systemów grzewczych oraz innowacyjnych rozwiązań hybrydowych i cyfrowych.

3.8 Poland
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Fot. Danfoss

Głowice i zawory termostatyczne
– czy to nadal aktualny temat?
Joa nn a P ie ńkows k a

Fot. Comap

Głowice i zawory termostatyczne to temat z jednej strony znany dobrze, z drugiej strony często ostatnio
(przez osoby promujące systemy ogrzewania podłogowego) uznawany za mało aktualny. Pomimo tego,
że głowice termostatyczne wraz z zaworami regulacyjnymi stosowane są powszechnie od przeszło 25 lat,
ciągle znaleźć można w tym obszarze wiele nowości, zmian technologicznych i innowacji.

W skład typowego zestawu regulacyjnego wchodzi zwyczajowo zawór grzejnikowy z nastawą
wstępną oraz odpowiednio dobrana głowica
termostatyczna. Wyłącznie właściwie dobrane
i odpowiednio ustawione zawór wraz z głowicą
gwarantują komfort temperaturowy w pomieszczeniu. Dzięki temu temperatura w pomieszczeniu kontrolowana jest w sposób zapewniający niskie zużycie energii, a więc w efekcie jej
oszczędność.
Zawory termostatyczne są elementami wykonawczymi, na których pza pomocą regulatorów, jakimi są głowice termostatyczne, następuje ograniczanie przepływu w zależności od
zmieniających się warunków w pomieszczeniu.
Głowica termostatyczna wyposażona w odpowiedni czujnik cieczowy lub gazowy – element
termostatyczny powoduje reakcję zapewniającą regulację przepływu.

Otwory poprzeczne
zapewniające wysoką
czułość

Trzpienie blokujące
nastawę
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Zawory grzejnikowe statyczne 
czy dynamiczne
Podziałka skali
umożliwia nastawę
żądanej temperatury

Przyłącze gwintowane
umożliwia łatwy
montaż

Certyfikat wydany dla zespołu
zawór oraz głowica termostatyczna

Na rynku znajdujemy szeroki asortyment zaworów grzejnikowych. Wśród nich znaleźć można
zarówno tradycyjne zawory grzejnikowe, statyczne, jak i bardziej nowoczesne zawory automatyczne, działające niezależnie od ciśnienia. Jedne jak i drugie znajdują zastosowanie
w regulacji przepływu przed różnego rodzaju
odbiornikami. Obie technologie znalazły również zastosowanie w przygotowywanych przez
producentów armatury wkładkach zaworowych
przeznaczonych do grzejników dolnozasilanych.
Często instalator staje przed dylemantem, jakie zawory zastosować: tradycyjne czy te automatyczne? Na pytanie to nie ma jednoznacznej
odpowiedzi. Jest to uzależnione od instalacji,
warunków w niej panujących, obecności różnego rodzaju armatury regulacyjnej i równoważącej na różnych poziomach instalacji (pod
pionami, na odejściu na kondygnację, na odejściu na lokal). W przypadku podejmowanie decyzji o wyborze tzw. zaworów automatycznych

(działających niezależnie od ciśnienia) należy
zdawać sobie sprawę z tego, że taka instalacja wymagać będzie większego ciśnienia dyspozycyjnego niż instalacja zaprojektowana/
wykonana w oparciu o zawory statyczne. I jeśli przykładowo mamy zawory automatyczne
przed odbiornikami należy rozważyć stosowanie armatury statycznej na pozostałych poziomach równoważenia. Oprócz wyższej ceny zaworów automatycznych to również powyższy
czynnik wpłynął na to, że zawory automatyczne dotychczas nie wyparły z rynku rozwiązań
tradycyjnych i są stosowane na części instalacji równolegle do innych, na których nadal stosujemy armaturę statyczną.
Różne rodzaje armatury na różne 
potrzeby
Tradycyjne grzejniki wyposażone są w gałązki zasilającą i powrotną, umiejscowione z boku
grzejnika (tzw. grzejniki bocznozasilane). Takie
grzejniki wyposaża się w zawór grzejnikowy (prosty, kątowy, osiowy) wraz z głowicą na zasilaniu,

Zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną

Wymogi prawne a standard
wykonywanych instalacji
Jak wyżej wspomniałam zestaw zawór termostatyczny wraz z głowicą są powszechnie stosowane od wielu lat. Trudno już znaleźć instalację
wewnętrzną, która nie byłaby w nie wyposażona. Dzieje się tak za względu na dbałość o komfort w budynkach, dużą uwagę zwracamy na

13

Fot. Oventrop

Fot. Watts
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oszczędności, jak również dzięki obowiązującym przepisom prawa.
Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury
z 2020 r z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 74 poz
690) wymaga stosowania „regulatorów przepływu ciepła, które powinny działać automatycznie, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są
zainstalowane.”

Przyłącza dolne zintegrowane do grzejników dolnozasilanych

11/2020
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W przypadku klasyfikacji głowic termostatycznych oceniane są takie parametry, jak: wpływ temperatury wody na działanie czujnika, opóźnienie
w działaniu, czas zamykania oraz wpływ różnicy
ciśnienia. Kategoria A najwyższa wskazuje produkty, które są najbardziej ekonomiczne, a ich stosowanie zapewni efektywność pracy całej instalacji.

Fot. Oventrop

Fot. Watts
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Jaka głowica termostatyczna:
tradycyjna czy elektroniczna?

Głowica elektroniczna, możliwość nastawy temperatury w zakresie 5 do
30°C, co 0,5°C (skok 0,5°C). Tryby pracy: komfort, obniżona temperatura,
ochrona prze zamarzaniem, praca automatyczna, zgodnie z programami
czasowymi, 9 programów fabrycznych oraz 4 programy użytkownika

a na powrocie w odcinający zawór powrotny
(z nastawą lub bez). Nastawa zaworu grzejnikowego termostatycznego zapewnia ograniczenie
przepływu na maksymalną wartość, wynikającą
z obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla danego pomieszczania. Bardziej precyzyjne dopasowanie uzyskać można stosując nastawy na zaworach powrotnych, co jest relatywnie rzadko
wykonywane. Regulując szybkością przepływu
wody przez grzejnik można dokładniej dopasować ilość energii przekazywanej przez grzejnik
do obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło
dla danego pomieszczenia.
Wkładki zaworowe pełnią funkcję zaworów termostatycznych w grzejnikach zintegrowanych, (tzw.
dolnozasilanych, panelowych). Oprócz wkładki zaworowej standardowo wyposaża się takie grzejniki w przyłącze dolne, umożliwiające odcięcie
grzejnika na potrzeby późniejszej eksploatacji itp.
Brak armatury odcinającej na gałązkach w grzejniku zintegrowanym, czy gałązce powrotnej

Głowica termostatyczna wyposażona w czujnik wyniesiony

w grzejniku bocznozasilanym uznaje się aktualnie jako błąd w technice.
Nieco oddzielną grupę grzejników stanowią grzejniki dekoracyjne czy łazienkowe. Tu zastosowanie
znajduje albo armatura (zawór grzejnikowy oraz powrotny) w wykonaniu dekoracyjnym albo bloki podłączeniowe. Większość armatury łazienkowej to armatura dekoracyjna, która oprócz podstawowych
funkcji zestawu zawór oraz głowica, które opisane wyżej, ma za zadanie cieszyć oko użytkownika.

ma inny mniej standardowy wymiar gwintu. W przypadku armatury z innym standardem gwintu konieczne może być zastosowanie odpowiedniego
adaptera lub wymiana jednego elementu.
• Skok trzpienia zaworu, przy którego braku
możliwy jest montaż, ale błędne działania zaobserwować będzie można dopiero w trakcie eksploatacji (zbyt szybkie zamykanie albo niedomykanie przepływu mimo osiągnięcia na głowicy
wymaganej temperatury).

Czy wszystkie głowice pasują
na wszystkie zawory, czy można
stosować je zamiennie?

Co to jest klasyfikacja TELL?

Podczas doboru elementów zestawu zawór/wkładka zaworowa oraz głowica należy zwrócić uwagę
na odpowiednie spasowanie kilku parametrów:
• Wymiar gwintu. Na rynku powszechnie stosuje się
2-3 typowe rozwiązanie (M30x1,5, złącze zaciskowe,
M28x1,5). Zdażyć się może, że jeden z elementów

Przepisami dotyczącymi oceny efektywności energetycznej urządzeń objęte zostały zestawy zawory + głowice termostatyczne. Wszystkie głowice
termostatyczne na rynku poddawane powinny
być klasyfikacji TELL, w klasach jakościowych
od A do F (analogiczna klasyfikacja, jaką znamy,
która dotyczy urządzeń AGD przeznaczonych
do stosowania w gospodarstwach domowych).

Coraz częściej głowice termostatyczne tradycyjne, z ręczną regulacją ustępują miejsca głowicom
elektronicznym. Dlaczego wielu użytkowników indywidulanych, jak również użytkowników obiektów publicznych decyduje się na zmianę głowic
manualnych na głowice elektroniczne? Głównym
powodem takich decyzji jest możliwość jeszcze
dokładniejszej regulacji temperatury w pomieszczeniu. Mając na myśli dokładniejszą, miałam na
myśli regulację bardziej dopasowaną do sposobu
użytkowania pomieszczenia, np. regulację/automatyczne obniżenie temperatury w trakcie urlopu, wyjścia do pracy, braku obłożenia w pojedynczych pomieszczaniach. Możliwa jest regulacja
zgodna z profilem użytkowania pomieszczania
w cyklu dziennym, tygodniowym, miesięcznym.
Odpowiednio regulowane głowice elektroniczne
zapewniają jeszcze większą oszczędność energii.
Takie głowice dodatkowo umożliwiają wpięcie
w systemy sterowania budynkiem tzw. BMS, i odpowiednio zdalne ich sterowanie.
W wielu instalacjach tradycyjne zawory termostatyczne przed odbiornikami zastępowane są
zaworami dwudrogowymi/trójdrogowymi z napędami elektrycznymi, które są elementem wykonawczym sterowanym sygnałem np. wysyłanym przez termostat pomieszczeniowy. W taki
układzie rolę głowicy termostatycznej przejmuje
napęd elektrotermiczny lub elektromotoryczny.

11/2020
Inne specjalne wykonania
głowic termostatycznych 
Gdy głowica musi zostać zasłonięta i nie będzie
możliwy jej swobodny opływ powietrzem, aby
zapewnić prawidłową regulację należy zastosować głowicę z czujnikiem wyniesionym. Kiedy ze
względu na miejsce montażu niemożliwy będzie
późniejszy dostęp do głowicy i zmiana nastawionej temperatury, należy rozważyć montaż głowicy z wyniesionym nastawnikiem.
Inne wykonania specjalne głowic termostatycznych znajdują zastosowanie np. na basenach
i innych obiektach, gdzie wymagana jest temperatura wyższa niż przypadku pomieszczeń mieszkalnych. Głowice takie wyskalowane zostały odpowiednio na wyższą temperaturę, przykładowo
do 36°C. Na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, ochrony przed kradzieżą, wandalizmem
stosuje się odpowiednie kołpaki/zabezpieczenia
standardowych głowic lub przeznaczone do tego
tzw. głowice typu instytucjonalnego.
Mamy głowicę i co dalej?

ny przed zamarzaniem lub od gwiazdki (* – ochrona przed zamarzaniem, chroni instalację przed
spadkiem temperatury poniżej 7-8°C). Pozostałe pozycje podziałki pozwalają na zapewnienie
w pomieszczaniu odpowiedniej temperatury.
Cyfra 3 na podziałce oznacza zwyczajowo temperaturę komfortu w pomieszczeniu na poziomie 20°C. W pomieszczeniach typu łazienki (gdzie
wymagana jest temperatura 24°C) głowice powinny być odpowiednio ustawione na wyższą
pozycję podziałki. W przypadku prawidłowo zrównoważonej i działającej instalacji, zespół zawór
oraz głowica termostatyczna ustawiony na jedną pozycję powinien zapewnić stałą temperaturę
w pomieszczeniu, bez konieczności jej dodatkowej regulacji/zmiany.
Prawidłowa praca instalacji i komfort w pomieszczeniu są uwarunkowane zastosowaniem
odpowiedniej armatury, w tym również odpowiednio dopasowanych zaworów i głowic
termostatycznych przed poszczególnymi odbiornikami. Należy pamiętać, że dobrane nastawy przepływu na armaturze powinny być poparte obliczeniami hydraulicznymi. Instalacja
z odpowiednio dobranymi przepływami i regulacją temperaturową w każdym z poszczególnych pomieszczeń zapewni komfort oraz maksymalne oszczędności energii w długim czasie
użytkowania.

lider zrównoważonych
rozwiązań z zakresu
komfortu wnętrz.

Fot. Watts

Głowice termostatyczne wyposażone są w podziałkę. W zależność od typu głowic może się
ona zaczynać od 0 (taka głowica umożliwia
całkowite ocięcie przepływu, nie zapewnia ochro-

PURMO

Znaczenie podziałki na głowicy termostatycznej

rekl ama

www.purmo.pl
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Głowice i zawory termostatyczne w ofercie Ferro
b)

1 Zestawy termostatyczne 1/2" z głowicą z możliwością ograniczenia zakresu nastaw i zaworem regulacyjnym
z nastawą wstępną: a) prosty b) kątowy

Zestawy termostatyczne, pracujące w maksymalnej temperaturze 100°C i ciśnieniu 10 bar występują w czterech wersjach. Wszystkie wyposażono
w głowicę termostatyczną z przyłączem M30x1,5.
Ma ona 5-stopniową skalę regulacji w zakresie temperatury od 9 do 30°C. Może pracować w maksymalnej temperaturze otoczenia do 50°C, a jej ochrona
przeciwzamrożeniowa jest zapewniana na poziomie
ok. 9°C. W skład zestawów z zaworem zespolonym
do grzejników dolnozasilanych oraz zestawów osiowych wchodzą dodatkowo złączki do rur wielowarstwowych 16x2 mm oraz do rur miedzianych 15 mm.
W ofercie są także dekoracyjne zestawy grzejnikowe do regulacji ręcznej, proste i kątowe. Zawierają
one zawory regulacyjne i odcinające 1/2". Łącznie
mamy zatem 6 zestawów grzejnikowych w 3 wersjach kolorystycznych oraz 4 głowice termostatyczne.

Zestawy termostatyczne 1/2" z głowicą
Zestaw prosty ZTMN01 oraz kątowy ZTMN02 to najnowsze generacje znanych z oferty Ferro zestawów
termostatycznych ZTM01 i ZTM02, udoskonalone o
dodanie regulacyjnego zaworu termostatycznego

z możliwością zadawania nastawy wstępnej w miejsce regulacyjnego zaworu termostatycznego bez
takiej możliwości. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dobranie oporu hydraulicznego zaworu
i zrównoważenie hydrauliczne instalacji, a także wyregulowanie przepływu czynnika grzewczego zgodnie z wartością projektową dla każdego grzejnika.
Głowica termostatyczna oferowana w zestawie
ma możliwość jednostronnego blokowania zakresu nastaw. W ten sposób można zapobiec nieautoryzowanej ingerencji w nastawienia temperatury i uniemożliwić np. całkowite otwarcie głowicy.
Dodatkowo, przy zastosowaniu blokady demontażu głowicy termostatycznej GT-LOCK1, możliwe
jest obustronne zablokowanie zakresu nastaw.
Dekoracyjne zestawy termostatyczne i ręczne
Zawory grzejnikowe i głowice termostatyczne zapewniają właściwą regulację mocy grzejnika, ale
mogą być też jego ozdobą, wpasowując się w indywidualny styl pomieszczenia. Ferro proponuje zestawy grzejnikowe, zarówno termostatyczne, jak i ręczne, w trzech wykończeniach: biały,
chrom i antracyt. Ponadto dostępne są same

d)

a)

g)
e)

b)

c)

f)

2 Dekoracyjne zestawy termostatyczne i ręczne (antracytowe): a) termostatyczny prosty ZTMN30AT
b) termostatyczny kątowy ZTMN31AT c) termostatyczny osiowy ZTO30AT d) termostatyczny zespolony,
kątowy ZTD30AT e) ręczny, prosty ZGB30AT f) ręczny, kątowy ZGB31AT g) głowica termostatyczna GT33B

głowice termostatyczne w tych wykończeniach,
jak również w dodatkowej wersji – w wykończeniu białym z chromowanym pokrętłem.

Przejdź Inne nowości armatury
instalacyjnej i grzewczej Ferro

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

a)
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Resideo wprowadza
nowe regulatory
do grzejników
Honeywell Home Thera-6
Resideo – światowy dostawca rozwiązań z zakresu komfortu
i bezpieczeństwa dla domu, wprowadza na rynek nową gamę
zaworów i głowic termostatycznych Honeywell Home
do grzejników. Nowe produkty zapewniają doskonałą
regulację ogrzewania i wysoką niezawodność.
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W przypadku domowych systemów grzewczych
prostota, niezawodność i energooszczędność
mają priorytetowe znaczenie dla właścicieli domów, zawodowych instalatorów, projektantów
systemów, jak również dla dystrybutorów. Dlatego też Resideo wykorzystując swoje bogate doświadczenia i specjalistyczną wiedzę, stworzyło
nową gamę regulatorów grzejnikowych, dostosowanych do nowoczesnego stylu życia – dziś
i w przyszłości.
Głowica Honeywell Home Thera-6
Pierwszym nowym produktem jest elegancka,
kompaktowa głowica Honeywell Home Thera-6.
Dzięki gładkiej powierzchni osłony głowicy nie
zbiera ona kurzu, a wykorzystanie specjalnych
materiałów zapewnia, że nie zmienia ona koloru
po latach użytkowania. Ponadto głowica termostatyczna Thera-6 zapewnia najlepszą w klasie regulację temperatury dzięki wysokiej jakości czujnikowi cieczowemu wykonanemu w Niemczech.
Produkt jest certyfikowany w ramach programu
certyfikacji Keymark, jako posiadający najwyższy
poziom precyzji regulacji zgodnie ze zrewidowaną europejską normą EN 215.
Zawory termostatyczne serii V2000SX
Drugim produktem jest udoskonalona seria zaworów termostatycznych Honeywell Home serii
V2000SX, zapewniająca istotne korzyści techniczne:
• dzięki zmienionej charakterystyce przepływu,
standardowy zawór SX może być zastosowany
w 90% domowych instalacji grzewczych;
• serię tę przetestowano w zakresie wykraczającym poza stosowne wymagania europejskich
norm jakości;
• zawory wyposażono w sprawdzoną konstrukcję podwójnego uszczelnienia o-ringami.

Jakość produktów Thera-6 i V2000SX dodatkowo potwierdzają wydłużone okresy rękojmi.
Wydłużona rękojmia jest oferowana bezpośrednim klientom na obowiązujących warunkach rękojmi Resideo. Głowica Thera-6 oferowana jest
z 10-letnim okresem rękojmi od daty produkcji, zawór termostatyczny V2000SX ma rękojmię
15 lat. Nowe produkty są dostępne od 14 września 2020 roku.
– Podejmując decyzje dotyczące naszych produktów, staramy się, by w centrum tych decyzji znajdował się klient – podkreśla Mario Moura, dyrektor
zarządzający ds. produktów i rozwiązań w regionie EMEA. – Dlatego uważnie słuchamy instalatorów i naszych partnerów. To najważniejszy element
procesu rozwoju produktów. Jesteśmy dumni z naszej nowej gamy urządzeń, jak również z ich prostoty, jakości i niezawodności, czyli głównych cech.

Przejdź Więcej o rozwiązaniach
dla grzejników Honeywell Home

11/2020
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Termostaty grzejnikowe Danfoss
Firma Danfoss wynalazła termostat grzejnikowy ponad 80 lat temu.
Obecnie na całym świecie sprzedaje rozwiązania z zakresu regulacji
temperatury dla różnych budynków i zastosowań. Termostaty grzejnikowe
Danfoss mogą być stosowane w nowych instalacjach, modernizacjach
w przypadku wymiany starych zaworów Danfoss oraz zamiany zaworów
innych producentów. W niniejszym artykule prezentujemy jedynie wycinek
oferty Danfoss w zakresie termostatów grzejnikowych: klasyk – głowicę
Danfoss RA 2000 i nowoczesność, czyli Danfoss Eco™
Seria RA 2000
Danfoss RA 2000 jest gamą termostatów grzejnikowych do instalacji centralnego ogrzewania. Głowica RA 2000 jest regulatorem bezpośredniego
działania o wąskim paśmie proporcjonalności Xp
opartym na gazowym czujniku temperatury. Regulator utrzymuje stałą temperaturę, wysoki komfort, skutecznie oszczędza energię.
Zastosowanie w głowicy Danfoss RA 2000 unikalnej technologii mieszka gazowego, zapewnia użytkownikowi możliwość uzyskania największych
oszczędności wśród rozwiązań standardowych.
W głowicach RA 2000 medium jest gaz, który nagrzewa się i schładza szybciej od cieczy termostatycznej stosowanej w tradycyjnych głowicach.
Z pozoru niewielka różnica konstrukcyjna, daje
możliwość szybszego reagowania na pojawiające
się „darmowe” źródła ciepła, jak np. nasłonecznienie. Głowice serii RA 2000 współpracują z zaworami Danfoss RA oraz starymi zaworami Danfoss RTD
(model RAVIS). Wszystkie modele głowic z serii RA
2000 wyposażone są w bezpiecznik mrozu, zabezpieczenie przed kradzieżą oraz możliwość ograniczania i blokowania ustawionej wartości temperatury. Zwarta i solidna konstrukcja głowicy sprawia,

iż jest ona bardzo wytrzymała na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Innowacyjne
złącze zatrzaskowe, gwarantuje stabilne i trwałe
połączenie głowicy z zaworem termostatycznym,
a sam montaż zajmuje tylko kilka sekund. Głowice RA 2000 występują również w wersji z ograniczeniem temperatury minimalnej 16°C.
Danfoss Eco™
Danfoss Eco™ to termostat elektroniczny, który
umożliwia sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym za pomocą technologii Bluetooth™ podczas

Danfoss RA 2000

przebywania w domu. Wraz z aplikacją mobilną
dostępną bezpłatnie na iOS i Androida pozwala na zdalne regulowanie temperatury w domu.
Wystarczy pobrać aplikację Danfoss Eco™ App,
włączyć Bluetooth i zaprogramować osobno każdy z termostatów. Podczas łączenia smartfona z
termostatem pojawi się czerwone podświetlenie
informujące o nawiązanym połączeniu.
Aplikacja jest łatwa w obsłudze dzięki 3 wstępnie
zaprogramowanym opcjom, które dostosowują komfort cieplny na podstawie daty oraz pory
dnia. Można utworzyć harmonogramy dzienne
i tygodniowe oraz predefiniowane tryby: w domu,

Danfoss Eco™
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poza domem, sen i wakacje. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu do regulacji możliwe jest
zaoszczędzenie do 30% energii. Dodatkową funkcją wpływającą na oszczędność energii jest funkcja
otwartego okna. Dzięki niej termostat wyłącza się
w momencie wykrycia znaczącego spadku temperatury, takiego jak podczas wietrzenia pokoju.
W celu zmiany ustawień można korzystać z aplikacji
lub regulować temperaturę bezpośrednio na grzejniku przekręcając termostat. Instalacja i programowanie Danfoss Eco™ są bardzo proste. Wystarczy
zdemontować poprzedni termostat i przykręcić
Danfoss Eco™ na zaworze. Termostat Danfoss Eco™
jest kompatybilny z 90% zaworów grzejnikowych.
Najważniejsze cechy termostatu Danfoss Eco™:
• do 30% oszczędności energii (dzięki zaawansowanemu oprogramowanie do regulacji ogrzewania),
• ogrzewanie dostosowane do rytmu dnia oraz
możliwość ustawienia indywidualnego harmonogramu ogrzewania,
• prosta regulacja każdego grzejnika przez aplikację na smartfonie,
• zasięg Bluetooth do 10 metrów,
• łatwa i szybka instalacja,
• niski poziom hałasu < 30 dB,
• zintegrowany wyświetlacz z opcją obrotu o 180°
ułatwia odczyt temperatury pod dowolnym kątem. W przypadku manualnej regulacji termostatu Danfoss Eco™ do ustawienia żądanej temperatury można użyć pokrętła.
• dane użytkowników, takie jak temperatura lub
ustawienia, są przechowywane wyłącznie w termostacie i tylko użytkownik ma do nich dostęp.
Dynamiczne zawory Danfoss
Wśród szerokiej oferty zaworów termostatycznych Danfoss warto wyróżnić zawory dynamiczne.
Danfoss Dynamic Valve™ jest zaworem grzejnikowym
Przejdź Więcej o Danfoss Eco™
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o innowacyjnej konstrukcji „dwa w jednym”. Zawór
Dynamic Valve™ to termostatyczny zawór grzejnikowy z wbudowanym automatycznym regulatorem
ciśnienia różnicowego, który zapewnia precyzyjną
regulację temperatury i automatyczne równoważenie hydrauliczne w dwururowych układach grzewczych. Wbudowany automatyczny regulator różnicy
ciśnień utrzymuje stałe ciśnienie na zaworze regulacyjnym. Dzięki temu Dynamic Valve™ zapewnia
dokładną regulację temperatury oraz automatyczne zrównoważenie hydrauliczne systemu ogrzewania. Teraz także w ofercie zaworów dynamicznych
znajduje się zestaw przyłączeniowy do grzejników
dolnozasilanych RLV-KDV. Kompensuje on wahania ciśnienia w instalacji i zapewnia stałe ciśnienie
w grzejniku i na wkładce zaworowej. Głowica termostatyczna, zawór i grzejnik pracują w optymalnych warunkach w dowolnym momencie, również przy częściowo obciążonym systemie. Zawory
gwarantują niski poziom hałasu, energooszczędność i dobrze zrównoważony system hydrauliczny.
Cechy techniczne RLV-KDV:
• przepływ maksymalny: 150 l/h,
• poziom hałasu: < 30 dbA max. 60 kPa,
• dP min. 7 kPa, punkt stałego przepływu,
• dP maks. 60 kPa, zalecane ze względu na hałas,
• funkcja odcięcia i funkcja odwadniania.

Kolejna zmiana terminu
targów Instalacje
W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie oraz po rozmowach z partnerami biznesowymi, organizator targów ma uzasadnione obawy, że organizacja zaplanowanych
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na kwiecień 2021 roku Międzynarodowych Targów Instalacji INSTALACJE będzie niemożliwa
na poziomie, do jakiego branża jest od wielu lat
przyzwyczajona.
Dlatego też Zarząd Grupy MTP podjął decyzję
o przeniesieniu targów INSTALACJE na 14-16
września 2021 r.

Rury KAN-therm w konstrukcji
5 Layer
Firma KAN zdecydowała się na wprowadzenie
zmian w konstrukcji rur polietylenowych KAN-therm oraz zoptymalizowała sposób ich pakowania. Modyfikacja polega na wprowadzeniu
pięciowarstwowej konstrukcji rur polietylenowych PE-Xc, PE-RT (typu II) oraz PE-RT Blue
Floor występujących w ofercie Systemu KAN-therm Push, KAN-therm Press oraz Ogrzewania Podłogowego.
Zmiana budowy rur z trzywarstwowej 3L na pięciowarstwową 5L ma dodatkowy aspekt techniczny, szczególnie ważny dla instalatorów. Rury
5-warstwowe są lepszymi pod kątem technicznym odpowiednikami rur 3-warstwowych. Nowoczesne rury polietylenowe 5L mają warstwę
antydyfuzyjną EVOH „schowaną” w konstrukcji
ściany rury. Takie wykonanie osłony EVOH zabezpiecza ją przed mechanicznymi uszkodzeniami
podczas montażu rur na budowie.
Tym sposobem cała instalacja wykonana z rur
5L zabezpieczona jest przed dyfuzją tlenu do jej
wnętrza. Skutkiem tego jest zniwelowanie ryzyka wystąpienia korozji elementów metalowych
w instalacji.
Wszystkie dotychczasowe rury polietylenowe,
wykonane w konstrukcji trzywarstwowej 3L zostaną zastąpione docelowo nowymi wersjami 5L.

Pod względem technicznym i formalnym nowe
rury są dokładnymi zamiennikami i mogą być
stosowane zamiennie lub razem w obrębie jednej instalacji.
Dodatkowym atutem zmian jest optymalizacja
sposobu pakowania. Dla wszystkich długości
zwojów rur polietylenowych PE-Xc, PE-RT oraz
PE-RT Blue Floor w wersji 5L zastosowano opakowania kartonowe. Dzięki temu podniesiono
bezpieczeństwo produktu poprzez zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia mechanicznego rur
w trakcie ich transportu i składowania, zarówno
w magazynach, jak i na placu budowy.
Zmiany dotyczące przejścia z konstrukcji rur 3L
na 5L będą wprowadzane sukcesywnie.

11/2020
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jak ochronić instalację c.o. przed zanieczyszczeniami?
Panuje przeświadczenie, że w instalacjach c.o. montowanych w układzie
zamkniętym, z uwagi na ich szczelność, minimalizuje się ryzyko powstania
zanieczyszczeń. Często nie zdajemy sobie sprawy, co dzieje się wewnątrz
i w jakim stanie jest medium grzewcze. Zanieczyszczenia, które w nim
występują mogą uszkodzić kosztowne elementy instalacji a w efekcie
nawet całkowicie ją unieruchomić – co może skutkować brakiem grzania.
Problem nie dotyka tylko starszych instalacji – może wystąpić również
w nowych, jeśli są źle konserwowane i zabezpieczone.
JAKIE ZANIECZYSZCZENIA MOGĄ 
ZNAJDOWAĆ SIĘ W MEDIUM GRZEWCZYM?
Kamień kotłowy wytrącony w wysokiej temperaturze (osady węglanu wapnia, magnezu), cząstki
rdzy (z użytych w instalacji elementów metalowych), cząstki zawieszone z sieci wodociągowej (np. piasek, cząstki metalu). Źródłem zanieczyszczeń są też pozostałości po pracach
instalacyjnych (np. konopie, smary, pozostałości po lutowaniu, cięciu rur). Napotkamy też szlamy, powstające przez połączenie wody z osadami mineralnymi bądź smarami.

jego zablokowania. Zawór nie będzie w stanie
wyregulować zadanej temperatury. W obrotowych zaworach mieszających może dojść do zablokowania się zawieradła i uszkodzenia siłownika elektrycznego.
Zanieczyszczenia mogą znajdować się w różnych częściach instalacji, np. w grzejnikach
– to ograniczy przepływ i może spowodować,
że grzejnik nie będzie grzał całą powierzchnią.
Zanieczyszczenia osadzające się w rurociągu
zmniejszają jego przekrój i natężenie przepływu.
Efektem jest utrudnione dostarczenie wymaganej ilości ciepła.

CO MOŻE ULEC AWARII NA INSTALACJI?

JAK ZABEZPIECZYĆ INSTALACJĘ?

Pompy w instalacji generują pole magnetyczne,
przez co cząsteczki magnetyczne zawieszone
w wodzie gromadzą się na ich elementach. Może
wtedy dojść do uszkodzenia wirnika pompy.
Zawory termostatyczne oraz obrotowo-mieszające mogą działać nieprawidłowo. Zanieczyszczenia osiadają na wewnętrznym elemencie termostatycznym, co może doprowadzić do

Najprostszym i popularnym rozwiązaniem są filtry
siatkowe. Ich działanie jest proste – w korpusie mają
siatkę o określonej wielkości oczek. Strumień przechodząc przez filtr, przepływa przez siatkę, która
wyłapuje zanieczyszczenia. Rozmiar oczek determinuje, jak duże cząstki będą zatrzymane. Najczęściej
spotykane wartości to 0,4÷0,8 mm, 400÷800 μm.
Pamiętajmy, że siatka wymaga okresowego

czyszczenia. Nagromadzone zanieczyszczenia
z czasem zwiększają straty ciśnienia w instalacji. Siatki mają ograniczenia: nie zatrzymają zanieczyszczeń mniejszych niż średnica oczka, nie
są również w stanie przyciągać cząsteczek magnetycznych. Najczęściej filtry są niewielkich rozmiarów, przez co wymagają częstszej konserwacji, tak by nie ograniczać przepływu na instalacji.
Dla dodatkowej ochrony instalacji warto zamontować na powrocie do źródła ciepła separator

zanieczyszczeń. W odróżnieniu od filtrów, straty
ciśnienia separatorów są niższe, a gromadzące
się zanieczyszczenia mają na nie mniejszy wpływ,
ponieważ znajdują się w dolnej części urządzenia. Zasada działania separatora to połączenie
kilku zjawisk fizycznych: zmniejszenie prędkości
medium pozwala na grawitacyjne opadanie zanieczyszczeń w osadniku separatora, wewnętrzny element filtracyjny wytrąca zanieczyszczenia z medium, a wbudowany magnes przyciąga
cząstki metalowe.
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Przykład montażu separatora ADS 110 pod wiszącym kotłem gazowym

ROZWIĄZANIE 2 W 1
AFRISO wprowadziło do oferty nowe urządzenia, które łączą zalety filtra siatkowego i separatora zanieczyszczeń. Magnetyczne separatory zanieczyszczeń ADS 110 i ADS 160 służą do
ciągłego usuwania zanieczyszczeń stałych oraz
oddzielają i eliminują cząstki metaliczne zawieszone w czynniku grzewczym. Oba separatory
mogą być montowane na rurze poziomej, pionowej, jak również w pozycji kątowej.
Separator ADS 110 to kompaktowy model
o przyłączu ¾" – dzięki temu doskonale sprawdzi
się np. w instalacjach z wiszącym kotłem gazowym. Dodatkowo w zestawie znajduje się jeden
zawór odcinający, dlatego w wypadku montażu

z kotłem gazowym nie trzeba dokładać kolejnych.
ADS 110 wyposażono w wyjmowany magnes
o dużej powierzchni i sile przyciągania (12 000 GS).
Ma również gęstą siatkę filtracyjną (800 μm).
To sprawia, że skutecznie wychwytuje zarówno
cząstki magnetyczne, jak i inne zanieczyszczenia.
Separator ADS 160 – z uwagi na swoje gabaryty –
dedykowany jest do montażu w kotłowni (zalecany
przepływ max 2,1 m3/h). W zestawie z urządzeniem
znajdują się 2 siatki separacyjne (500 i 800 μm),
co pozwala na wybór stopnia filtracji. ADS 160
wyposażony jest w magnes o sile przyciągania
14 000 GS. Wyróżnikiem separatora ADS 160
jest to, że czynnik powracający z instalacji wpływając do separatora, wprowadzony jest w ruch wirowy – medium płynie torem zbliżonym do cyklonu.
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Przykład montażu separatora ADS 160 w kotłowni z pompą ciepła

Ułatwia to oddzielanie i osiadanie zanieczyszczeń w dolnej części urządzenia.
Korzystając z separatorów ADS, wydłużymy żywotność kotła i innych elementów instalacji. Dodatkowo urządzenia są łatwe w konserwacji, a pozbycie
się z nich zanieczyszczeń nie stanowi problemu.
Separatory mają też wbudowany filtr siatkowy,
dzięki czemu nie jest konieczny montaż dodatkowego filtra na powrocie do źródła ciepła. Wykonano

je z wytrzymałego poliamidu PA66, który nie ulega korozji. Dzięki temu separatory można stosować w instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Przejdź Więcej informacji o ADS 110

Przejdź Więcej informacji o ADS 160

AFRISO SP. Z O.O.
42-677 Czekanów
Szałsza, ul. Kościelna 7
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
rekl ama
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sieciowania polietylenu strumieniem elektronów.
Taki zabieg pozwala na uzyskanie wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne i termiczne.
Rury polietylenowe PE-RT i RE-Xc wyposażone
są w powłokę antydyfuzyjną EVOH, która zapobiega przedostawaniu się tlenu do wnętrza instalacji. Powłoka EVOH jest umiejscowiona pomiędzy warstwami polietylenu, dzięki czemu nie
jest narażona na uszkodzenia mechaniczne podczas montażu na budowie.
Rury PE-RT/AI/PE-RT mają budowę wielowarstwową, w których rura bazowa wykonana jest z odpornego na wysoką temperaturę polietylenu PE-RT.
To samo dotyczy warstwy zewnętrznej, chroniącej
instalacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Pomiędzy tymi dwiema znajduje się z kolei powłoka ze specjalnego stopu aluminium zapobiegająca
dyfuzji tlenu, a zarazem zmniejszająca wydłużalność termiczną rur. Konstrukcja rur sprawia, że nie
mają one pamięci kształtu, więc można je dowolnie formować. Warto dodać, że warstwa aluminium
jest łączona doczołowo, co eliminuje powstawanie
zgrubień i nierówności w przekroju rury.

System instalacyjny
KAN-therm UltraLine
Prosty, trwały i uniwersalny
Trzy dekady doświadczeń firmy KAN Sp. z o.o.
w produkcji systemów instalacyjnych
wykorzystywanych do wewnętrznych
instalacji wodnych i grzewczych, pozwoliły
nam opracować innowacyjny produkt
– system KAN-therm UltraLine.
Dlaczego warto wybrać nowy system?

1 System rur i kształtek systemu KAN-therm UltraLine pozwala na swobodne dobieranie elementów

Jednym z ważniejszych parametrów zarówno
dla wykonawcy, jak i inwestora jest niewątpliwie
trwałość i niezawodność systemu instalacyjnego.
Wykonawcy zwracają też uwagę na sposób montażu, łatwość łączenia poszczególnych komponentów systemu oraz dostępność stosowanych
narzędzi. Istotną kwestią jest również liczba elementów składających się na system i ich wzajemne dopasowanie. Wspomniane cechy produktu
mają wpływ na szybkość wykonania instalacji,
co ostatnio zaczyna mieć znaczenie. System UltraLine jest odpowiedzią na wspomniane oczekiwania rynku.

Z czego składa się system KAN-therm
UltraLine?
System KAN-therm UltraLine został zaprojektowany jako uniwersalny systemem przeznaczony
do wykonywania zarówno wewnętrznych instalacji grzewczych oraz wody użytkowej, a także specjalistycznych instalacji rurowych jak np.
sprężone powietrze.
W ramach systemu wykonawca ma do wyboru: 3 rodzaje rur, 2 rodzaje złączek i 1 tuleję.
Wszystkie elementy systemu można dowolnie
ze sobą łączyć.
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Rury
W systemie KAN-therm UltraLine rury polietylenowe występują w 3 wariantach materiałowych:
rur polietylenowych PE-RT i PE-Xc oraz rury wielowarstwowej PE-RT/Al/PE-RT.
Rury PE-RT wytwarzane są ze specjalnej odmiany polietylenu o zwiększonej odporności na wysoką temperaturę. Cechuje je między innymi elastyczność, która ułatwia ich układanie. Dzięki
stabilności cieplnej i ciśnieniowej instalacje rurowe odznaczają się wyjątkową trwałością.
Drugą propozycją w ramach systemu jest rura
PE-Xc. PE-Xc to materiał wytwarzany w procesie

Złączki
W systemie KAN-therm Ultraline szczególną rolę
odgrywają wysokiej jakości kształtki zaciskowe.
Wykonane są z solidnego mosiądzu lub innowacyjnego tworzywa PPSU. Po założeniu rury na króciec kształtki i dosunięciu tulei nasuwanej do jej
kołnierza następuje „wprasowanie” rury pomiędzy specjalnie zaprojektowane garby. Dzięki temu
uzyskiwana jest 100% szczelność połączenia bez
konieczności stosowania dodatkowych elementów uszczelniających. Połączenie takie wyróżnia
wysoka odporność mechaniczna.
Tuleja
Za solidność połączeń odpowiada specjalna tuleja nasuwana KANtherm UltraLine. Nowością
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2 System UltraLine oferuje 2 rodzaje kształtek – mosiężne i PPSU

jest jej symetryczne wykonanie, które podnosi
komfort i bezpieczeństwo montażu. Dzięki takiemu rozwiązaniu instalator nie musi zwracać
uwagi na sposób ustawienia tulei przy wykonywaniu połączeń.
Jakie są zalety systemu?
Dowolność w konfigurowaniu systemu. System
rur i kształtek UltraLine pozwala na swobodne dobierane materiałów w zależności od preferencji
i potrzeb projektanta, instalatora lub inwestora.
Jego innowacyjność polega na możliwości łączenia trzech różnych konstrukcji rur tworzywowych
przy wykorzystaniu dwóch materiałów kształtek.
Wszystkie elementy możemy łączyć ze sobą w dowolny sposób, uzyskując pełną kompatybilność.

Bezpieczne połączenia. Instalacje rurowe KAN-therm UltraLine łączy się metodą zaciskową
bezoringową, poprzez nasunięcie na połączenie
tworzywowej tulei. W efekcie połączenie uszczelnione jest na całej powierzchni złącza, a to gwarantuje szczelność i trwałość instalacji. Co istotne – montaż nie wymaga żadnych dodatkowych
uszczelek typu o-ring. Poza pewnością dotyczącą szczelności instalator zyskuje również gwarancję, że wykonane połączenie będzie wyróżniała
wysoka odporność mechaniczna.
Prosty i szybki montaż. Warto zawrócić uwagę
na montaż kształtek, których specjalnie skonstruowany korpus umożliwia komfort pracy nawet
w trudno dostępnych miejscach. Bardzo szeroki
kąt podejścia widełkami narzędzia do kształtki
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3 Symetryczna budowa tulei eliminuje błędy w montażu instalacji

umożliwia montaż pod kątem nawet 270°. Natomiast symetryczna tuleja eliminuje możliwość pomyłki przy połączeniach co ma również wpływ
na szybkość montażu instalacji. Wystarczy tylko
wybrać odpowiednią średnicę tulei.
Szerokie zastosowanie. Każdy rodzaj instalacji
może być wykonany w obrębie jednego systemu
KAN-therm UltraLIne. Zakres średnic 14-32 mm
pozwala na wykonanie instalacji w budownictwie indywidualnym, wielorodzinnym i budynkach użyteczności publicznej. Wynikają z tego

korzyści, związane z kompletacją względem materiałów, czy liczbą narzędzi używanych do pracy.
Jeden zestaw narzędzi. W systemie KAN-therm
UltraLine jeden zestaw narzędzi służy do łączenia
rur i kształtek wykonanych z różnych materiałów.
Dostępne są nowoczesne narzędzia akumulatorowe oraz ręczne. Firma KAN Sp.z o.o. oferuje narzędzia w promocyjnych cenach w ramach programów skierowanych do instalatorów.
Więcej na stronie www.kan-therm.com

KAN sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com
www.kan-therm.com
rekl ama
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Kotły kondensacyjne
Logamax plus GB192i
marki Buderus
Teraz pakiety z gwarancją 5 lat – oferta limitowana
Kotły Logamax plus GB192i marki Buderus już na pierwszy rzut oka
wyróżniają się na tle aktualnej oferty urządzeń grzewczych. Dzięki
specjalnym frontom wykonanym ze szkła tytanowego Buderus wyglądają
bardzo nowocześnie i śmiało mogą być instalowane w eksponowanych
miejscach różnych pomieszczeń np. domów jednorodzinnych.
Teraz można je kupić w korzystnych pakietach systemowych
z gwarancją 5 lat i dodatkową oszczędnością 1000 zł.
Kotły Logamax plus GB192i wyposażono we fronty wykonane są ze szkła tytanowego, które zostało specjalnie opracowane dla marki Buderus.
Jest ono solidne i bardzo wytrzymałe. Podstawowe ustawienia parametrów GB192i można
modyfikować za pomocą panelu dotykowego
zespolonego z przednią szklaną obudową urządzenia. Panel dotykowy został zaprojektowany
tak, aby był czytelny, zrozumiały i intuicyjny. Obsługa dosłownie jednym palcem oraz duży, podświetlany wyświetlacz graficzny z informacjami
w postaci ikon i tekstu w języku polskim czynią
go niezwykle wygodnym w użyciu. Wyświetlane
usystematyzowane teksty prowadzą użytkownika poprzez kolejne kroki menu. Chcąc uzyskać
dostęp do rozszerzonych funkcji, należy użyć dodatkowego regulatora Logamatic RC310.
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Promocja pakietowa kotłów kondensacyjnych Buderus
Kup pakiet systemowy z gwarancją 5 lat i dodatkowo zaoszczędź 1000 zł.
Osiem różnych konfiguracji pakietów zawierajacych:
- kocioł Logamax plus GB192i o mocy nominalnej 15 kW lub 25 kW,
- regulator pogodowy Logamatic RC310 z czujnikiem temperatury zewnętrznej,
- podgrzewacz monowalentny S120 w kolorze srebrnym lub białym,
- czujnik temperatury c.w.u. w podgrzewaczu,
- rozdzielacz dwóch obiegów grzewczych c.o. ze sprzęgłem hydraulicznym,
- grupa pompowa z zaworem mieszającym, z modułem MM100 z czujnikiem obiegu grzewczego,
- grupa pompowa bez zaworu mieszającego, z modułem MM100 z czujnikiem obiegu grzewczego,
- czujnik sprzęgła hydraulicznego T0,
- separator magnetyczny.

Oferta dostępna do wyczerpania przewidzianej puli pakietów.

Kotły kondensacyjne Logamax plus GB192i mogą
być sterowane przez internet za pomocą smartfona lub tabletu. Kotły są fabrycznie przygotowane do montażu opcjonalnego modułu internetowego. Wyposażone są w specjalnie przeznaczony
do tego port i niezbędne do jego podłączenia
okablowanie. Aplikację MyDevice można bezpłatnie pobrać i zainstalować z App Store lub
Google Play. Oczywiście użytkowanie aplikacji
jest również bezpłatne.
Wymienniki ciepła stosowane w Logamax plus
GB192i marki Buderus wykonane są ze specjalnego, nierdzewnego stopu aluminium. Obróbka
powierzchni odlewu stopu odbywa się z użyciem
technologii ALU plus zmniejszającej przyczepność

zanieczyszczeń i pozostałości spalania, przez
co kocioł pracuje stabilnie ze swoją optymalną
sprawnością i efektywnością. Łatwo dostępny
wymiennik ciepła, sprawdzony w milionach instalacji, umożliwia szybkie i wygodne czyszczenie podczas serwisowania.
Wszystko to sprawia, że wymienniki ciepła stosowane w kotłach Logamax plus GB192i objęte
jeszcze dłuższą gwarancją 10 lat.
Kotły kondensacyjne Logamax plus GB192i osiągają bardzo wysoką efektywność energetyczną
94% (klasa A), natomiast w zestawie z regulatorem pogodowym RC310 nawet 98% (klasę A+).
Logamax plus GB192i ma szeroki zakres modulacji mocy grzewczej dochodzący do 1:10.

Zalety dla instalatora:
- wymiennik ciepła wykonany z nierdzewnego stopu aluminiowo-krzemowego w technologii ALUplus pozwalającej na utrzymywanie najwyższej
sprawności w całym okresie eksploatacji,
- nowa zwężka Venturiego zapewniająca łatwą
zmianę rodzaju gazu i precyzyjną regulację mieszanki paliwo-powietrze,
- możliwość montażu w kotle naczynia wzbiorczego o dużej objętości nie dotyczy wersji 50 kW,
- adapter powietrzno-spalinowy z króćcami po-

Systemy grzewcze
przyszłości.

miarowymi z regulowaną odległością od ściany,
- solidna i niezawodna konstrukcja,
- łatwa obsługa i konserwacja,
- wygodny dostęp do wszystkich elementów wewnętrznych od frontu,
- szeroki wybór przyjaznych systemów regulacji,
- gotowy do podłączenia i współpracy z podgrzewaczem c.w.u.,
- modulowana pompa kotłowa,
- łatwe podłączenie do instalacji słonecznej,
- kompaktowe wymiary – swoboda 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

Co zyskasz, wybierając pakiet systemowy Buderus?
• 5 lat gwarancji na każdy element pakietu.
• Pakiet systemowy – gwarancja efektywnej, oszczędnej, prawidłowej i długotrwałej pracy.
• Kluczowe elementy wyposażenia kotłowni marki premium.
• Niższą cenę o 1000 zł netto w odniesieniu do cen katalogowych.
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Czym się kierować
przy wyborze kotła
peletowego i jak go
dobrze eksploatować?

Jakie paliwo?
Wszystkie parametry paliwa powinny być zgodne z wytycznymi w dokumentacji urządzenia, co
zapewni prawidłową pracę kotła i jego niskoemisyjność. Nie zawsze oszczędzanie na paliwie się
opłaca. Gdy kupuje się opał z niską kalorycznością, to spali się go więcej, a w konsekwencji nie
za oszczędzi, a wręcz wyda więcej. Ważne jest,
aby cenę opału skonfrontować z jego wartością
opałową. Wielu użytkowników kotłów narzeka, na
występowanie znacznej ilości spieków oraz po-

Wybór kotła do ogrzewania domu to zagadnienie, które wielu
inwestorom spędza sen z powiek. Zarówno tym, którzy budują nowe
domy, jak i tym modernizującym swoje kotłownie. Zakup kotła to
inwestycja na lata, dlatego powinien on być decyzją przemyślaną
uwzględniającą kilka aspektów. Również późniejsza eksploatacja
przynosi wiele pytań, na które postaramy się odpowiedzieć.
Odpowiednia moc, czyli jaka?
Dla prawidłowej pracy całej instalacji grzewczej
bardzo ważny jest właściwy dobór mocy źródła
ciepła. Podstawą doboru kotła powinien być bilans cieplny sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja grzewcza powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby nie
przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej temperatury pracy oraz dopuszczalnego ciśnienia
roboczego, zgodnie z dokumentacją urządzenia. Częstym błędem popełnianym przez inwestorów jest przewymiarowanie kotła – w myśl
zasady: co za dużo, to niezdrowo, radzimy nie
montować większego kotła niż wynika to z zapotrzebowania energetycznego. Gdy kocioł jest

za duży i pracuje z mocą niższą niż nominalna,
to w konsekwencji oznacza spadek sprawności
oraz wzrost emisji zanieczyszczeń. Wszystkie kotły produkowane przez ZMK SAS zostały skonstruowane tak, aby osiągnąć deklarowaną moc
grzewczą. Dla szybkiego doboru kotła można,
z dużym przybliżeniem, posługiwać się wskaźnikiem powierzchniowym zapotrzebowania na
ciepło dla ogrzewanego budynku:
• budynki dobrze zaizolowane z nowoczesną instalacją 70÷80 W/m2
• budynki niezaizolowane z tradycyjną instalacją
100÷120 W/m2
• w przypadku wysokich pomieszczeń (np. h > 2,7 m)
wskaźnikiem kubaturowym: budynki mieszkalne 30÷35 W/m3.

Palnik peletowy SAS MULTIFLAME
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piołu po wypaleniu. Palnik peletowy SAS MULTI
FLAME dzięki swojej unikalnej konstrukcji zapobiega temu zjawisku. Z powodzeniem dopala on
nawet paliwo niższej jakości, bez pozostawiania
spieków. Charakterystyczną cechą palnika MULTI FLAME jest automatyczne, wysokoefektywne,
samooczyszczające się palenisko spalające dokładnie taką porcję paliwa, jaka jest niezbędna
do uzyskania zadanej przez użytkownika temperatury na sterowniku. Bezpieczny transport biomasy możliwy jest dzięki mechanizmowi dwóch
ślimaków, rozdzielonych kanałem przesypowym,

Przekrój kotła BIO COMPACT z palnikiem MULTIFLAME

co uniemożliwia cofnięcie płomienia do zasobnika. Ruch podajników ślimakowych odbywa się
za pomocą kół zębatych napędzanych łańcuchem za pośrednictwem motoreduktora. Zaletą
kotła wyposażonego w palnik MULTIFLAME jest
prosta obsługa polegająca na okresowym uzupełnianiu paliwa w zasobniku oraz usuwaniu popiołu z szuflady popielnicowej bez konieczności
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wygaszania paleniska. Palnik MULTIFLAME montowany jest w kotłach peletowych SAS w zakresie mocy od 10 kW do 200 kW.

zaworu czterodrogowego, zachowanie wymaganego ciągu kominowego i używanie paliwa o niskiej wilgotności.

Prawidłowa instalacja kotła

Czyszczenie kotła

Montaż kotła powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z uprawnieniami (osoba wyspecjalizowana, posiadająca odpowiednie
przeszkolenie oraz uprawnienia do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych).
Obowiązkiem instalatora jest szczegółowe zaznajomienie się z produktem, jego funkcjonowaniem oraz sposobem działania układów zabezpieczających. Powinien on przekazać niezbędną
wiedzę użytkownikowi w zakresie uruchomienia
i codziennej obsługi kotła. Kocioł powinien być
tak ustawiony, by umożliwić łatwą i bezpieczną obsługę paleniska, popielnika, zasyp paliwa
oraz czyszczenie kotła. W szczególności należy zapewnić dostęp do drzwiczek rewizyjnych,
wyczystek czopucha oraz przewodu kominowego w celu okresowego usuwania pozostałości po procesie spalania. Istnieje możliwość
demontażu poszczególnych elementów kotła:
układ podawania paliwa, zasobnik opału, czujniki temperatury na czas transportu i montażu
w kotłowni. W przypadku konieczności demontażu podajnika paliwa, ponowny jego montaż
może zostać dokonany wyłącznie przez wykwalifikowanego instalatora.

W celu oszczędnego zużycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej mocy i sprawności cieplnej kotła niezbędne jest utrzymanie w należytej czystości komory spalania i kanałów konwekcyjnych.
Czyszczenia kanałów konwekcyjnych, w których
osiadają lotne popioły, należy dokonywać systematycznie, co 3÷7 dni (w zależności od jakości
używanego paliwa).

Jak dbać o kocioł, aby uniknąć
problemów w sezonie grzewczym?
Aby kocioł na paliwo stałe pracował bezawaryjnie, bardzo ważny jest dobór optymalnych parametrów pracy kotła m.in.: temperatura zasilania min. 60°C, zabezpieczenie wymiennika przed
wykraplaniem wilgoci poprzez zastosowanie

Po sezonie grzewczym
Po zakończeniu sezonu grzewczego lub w przypadkach planowanego wyłączenia kotła peletowego należy wyłączyć palnik poprzez wybranie na
sterowniku trybu wygaszania i poprzez drzwiczki
paleniska ściągnąć pozostałość po spalaniu do
popielnika. Na okres przerwy w sezonie grzewczym nie należy spuszczać wody z kotła i instalacji. Jeżeli kocioł został wyłączony z pracy, należy
uruchamiać raz na tydzień mechanizm podajnika, mechanizm ruszt ruchomych, wentylator nadmuchowy oraz pompy obiegowe. Dzięki temu
unika się zablokowania elementów ruchomych.
Zalecane jest pozostawienie na ten okres otwartych drzwiczek (wyczystne, paleniskowe, popielnikowe) w celu przeciwdziałania korozji na skutek wykraplania wilgoci na zimnych ściankach
wymiennika.
Komfortowe sterowanie kotłem
W oferowanych przez firmę SAS modelach kotłów podajnikowych jest zaawansowany technologicznie dotykowy sterownik, który czuwa nad
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pracą źródła ciepła, jak i poszczególnych podzespołów instalacji. Sterownik ma duży, czytelny kolorowy dotykowy wyświetlacz z możliwością aktualizacji oprogramowania za pomocą
gniazda USB. W standardzie regulator pozwala
sterować pracą instalacji grzewczej wyposażonej w 4 pompy obiegowe, 2 zawory mieszające
wraz z funkcją sterowania pogodowego (czujnik zewnętrzny – krzywa grzewcza). Dodatkowym atutem jest wbudowany moduł Ethernet
do zdalnej kontroli pracy kotła oraz całej instalacji z dowolnego miejsca na świecie za pomocą
aplikacji eModul, jak również możliwość podłączenia regulatora pokojowego TECH ST-296 lub
ST-281C do kontroli pracy z poziomu pomieszczeń mieszkalnych. W kotłach peletowych wyposażonych w palnik SAS MULTI FLAME zastosowano dodatkowo system kontroli przepływu
powietrza Air Flow Control i fotokomórkę (czujnik
ognia), a także przewidziano możliwość współpracy z buforem ciepła czy też pracę kotłów
w kaskadzie. Nowoczesne rozwiązania w zakresie regulacji pozwalają na precyzyjne sterowanie procesem rozpalania oraz spalania paliwa
w oparciu o bezpośredni oraz stanu paleniska.

ZMK SAS Sp. z o.o.
28-100 Busko-Zdrój,
Owczar y, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19,
biuro@sas.busko.pl
www.sas.busko.pl

rekl ama
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Równoważenie instalacji
Dlaczego w pomieszczeniach raz jest za zimno, a raz za ciepło?
M a rcin Jó s kows k i

Od instalacji grzewczych i chłodzących wymaga się, aby zapewniały
komfort użytkowania przy jednocześnie maksymalnym wykorzystaniu
energii produkowanej przez źródło ciepła/chłodu, tj. kotłowni gazowej,
wymiennikowni, agregatu chłodzącego, czy też pompy ciepła.
Zatem, aby zapewnić komfort oraz zminimalizować koszty
eksploatacji, stosuje się równoważenie układów dystrybucji.
Czy zawór równoważący wystarczy?
W celu omówienia szczegółów równoważenia,
podzielmy instalacje na dwie grupy.
Pierwsza grupa to domy jednorodzinne, w których najczęściej wykorzystuje się równoważenie
statyczne, realizowane na rozdzielaczach ogrzewania podłogowego (rys. 1) lub na podejściach
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równoważenie statyczne, tak jak np. w domach
jednorodzinnych, wówczas czasowo pojawią się
w instalacji tzw. nadprzepływy i podprzepływy.
Co to takiego nadprzepływ? Wyobraźmy sobie budynek wielorodzinny na początku okresu grzewczego, w którym instalacja została wcześniej
wyregulowana dla zakładanych wartości projektowych. Część mieszkańców zaczyna ogrzewać
swoje mieszkania, ale dla większości ogrzewanie
nie jest jeszcze konieczne. Wówczas pompa, która
pracuje w instalacji, powoduje, że w pomieszczeniach przepływ czynnika grzewczego jest znacznie wyższy od wymaganego (projektowanego),
powodując pojawienie się w instalacji szumów,
których chcemy uniknąć.

grzejnikowych. Ich zadaniem jest takie wyregulowanie przepływów, aby w najdalszym pomieszczeniu (o największym oporze hydraulicznym)
również docierała odpowiednia ilość energii.
Budynki wielorodzinne i instalacje rozległe (np.
szkoły, budynki użyteczności publicznej) to grupa
druga. Jeżeli w tych obiektach zastosujemy tylko

1 Rozdzielacz modułowy z zastosowanym równoważeniem statycznym (regulacją) poszczególnej
pętli ogrzewania podłogowego

2 Zawór równoważący statyczny, regulator
różnicy ciśnienia oraz schemat podłączenia

3 Zasada pracy regulatora różnicy ciśnienia. Ozn.:
A – ciśnienie wody z rury powrotnej, B – ciśnienie wody z rury
zasilającej (za pomocą kapilary), 1 – elastyczna membrana,
2 – dławik, 3 – podwójna sprężyna, 4 – pokrętło regulacyjne
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dzo rzadko – tylko w czasie pracy układu przy
założeniach projektowych. Dlatego do zaworu
równoważącego statycznego za pomocą rurki
impulsowej podłącza się regulator różnicy ciśnienia (rys. 2).
W takiej sytuacji uniezależni się układ użytkownika od zmieniających się warunków w instalacji.
Jeżeli przepływ na jednym z grzejników zosta-

4 Przykładowy system rozdzielaczowy ogrzewania
podłogowego w budynku wielorodzinnym

6 Utrzymanie stałego przepływu w odbiorniku
niezależnie od zmieniających się parametrów instalacji

nie zamknięty, wówczas zwiększy się ciśnienie
na rurce impulsowej B, przez co regulator różnicy ciśnienia za pomocą membrany zmniejszy
średnicę otworu zaworu. W ten sposób utrzymuje się stałe ciśnienie dyspozycyjne w danym
mieszkaniu, dzięki czemu nawet w najdalszym
pomieszczeniu osiągnięta zostanie temperatura komfortowa (rys. 3).

a

5 Zestaw regulacyjny serii R280K
z automatycznym zaworem równoważącym
stosowany w instalacjach,
np. z klimakonwektorami lub
belkami grzewczo-chłodzącymi

Odwrotną sytuację mamy, kiedy trwa sezon
grzewczy i większość mieszkańców korzysta
z systemu grzewczego: wówczas najwięcej czynnika przepływać będzie przez grzejnik o najniższym oporze, czyli ciepło będą mieli mieszkańcy, którzy znajdują się niedaleko źródła ciepła
(pompy). Niestety w najdalszej części budynku
część mieszkań może być niedogrzewana do
temperatury komfortowej ze względu na niewystarczający przepływ w grzejnikach (wystąpi tzw. podprzepływ). Zastosowanie w instalacji
grzewczej tylko zaworu równoważącego statycznego pozwoli utrzymać przepływ na właściwym
poziomie (czyli każde z mieszkań będzie miało
do dyspozycji tyle ciepła, ile wynika z projektu).
Jednak taka sytuacja będzie występować bar-
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7 Siłowniki ON/OFF lub 0-10V przeznaczone
do zaworu równoważącego
b

c

8 Izolacja do zestawu R280K

9 Zestaw R280 umożliwia dodatkowo: a) płukanie
i konserwację instalacji, b) płukanie klimakonwektora
przepływem obiegu zasilającego, c) płukanie
klimakonwektora przepływem obiegu powrotnego
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Coraz częściej w budynkach wielorodzinnych
możemy zaobserwować rozdzielacze (grzejnikowe oraz podłogowe) wyposażone w pełen układ równoważenia – zamontowany jest
zestaw zaworów statycznych wraz z regulatorem różnicy ciśnienia (rys. 4). Takie rozwiązanie
staje się powszechnie stosowane w systemach
grzewczych.
Rozwiązania dla systemów chłodzących
Co jednak zrobić z systemem chłodzącym, np.
opartym na klimakonwektorach lub belkach
grzewczo-chłodzących? W celu prawidłowego
działania układu poprzez równoważenie firma
Giacomini wprowadziła gotowe rozwiązania – zestawy serii R280K (rys. 5). Jest to wstępnie zmontowany zestaw do regulacji, sterowania, płukania
i uruchamiania systemu HVAC. W zestawie zamontowany jest zawór równoważący PICV, który umożliwia utrzymanie stałego natężenia przepływu (rys. 6) podczas zmian w pracy instalacji,
i co za tym idzie, pozwala uniknąć powstawania
nadprzepływów i podprzepływów.
Dla każdego z odbiorników możemy ustalić konieczną ilość czynnika chłodniczego lub grzewczego. Automatyczny zawór regulacji przepływu (PICV) może zostać wyposażony w siłownik
lub zawór termoelektryczny, dzięki któremu jest
możliwość sterowania temperaturą w pomieszczeniu, za pomocą termostatów pomieszczeń.
Sterowanie to może się odbywać za pomocą sygnału ON/OFF lub też 0-10V (rys. 7).
W systemach chłodzących szczególną uwagę na-
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leży zwrócić na izolację (rys. 8), która zapobiega
wykraplaniu się pary wodnej zawartej w powietrzu. Przypomnijmy, że zjawisko kondensacji występuje dla temperatury powierzchni ok. 12°C,
przy temperaturze powietrza 20°C i wilgotności
względnej 60%. W nowych budynkach zjawisko
kondensacji zajdzie dużo szybciej, ponieważ wilgotność jest znacznie wyższa i może sięgać, np.
80%, co spowoduje powstanie zjawiska kondensacji już przy ok. 16,4 °C temperatury powierzchni „chłodzącej”.

Obejrzyj  Zasada pracy R280K
na filmie pokazowym

Nowa Rada Wyrobów Budowlanych
22 października 2020 r. decyzją Doroty Cabańskiej, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, została powołana nowa Rada Wyrobów
Budowlanych. Rada Wyrobów Budowlanych jest
najważniejszym intelektualnym zapleczem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i podstawowym ciałem doradczym urzędu. Jej skład nie
jest przypadkowy – to osoby o znaczącym dorobku, które w swoich pracach będą kierować
się interesem publicznym.

Poradniki Panasonic

Przejdź Giacomini na Facebooku

Podsumowując, w celu efektywnego
zarządzania pracą instalacji konieczne
jest zastosowanie właściwych rozwiązań technicznych, w tym równoważenia,
które muszą spełniać nie tylko wysokie
wymagania, co do możliwości kontroli i regulacji poszczególnych części instalacji, ale również gwarantować wysoką jakość. Warto także tu zaznaczyć,
że gwarancja dla systemów opartych
na armaturze Giacomini wynosi 15 lat.
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

We współpracy z magazynem GLOBEnergia firma
Panasonic przygotowała trzy poradniki służące
zwiększaniu świadomości na tematy środowiskowe związane z ogrzewaniem i planowaniem inwestycji w tym zakresie. W ramach cyklu poradników Panasonic przedstawi ważne informacje
i porady dotyczące smogu, ulgi termomodernizacyjnej oraz nowej wersji programu Czyste Powietrze 2.0.
Z problemem smogu boryka się cała Polska.
Jest to pojęcie, które wraz z niską emisją mocno zyskuje na popularności zwłaszcza w okresie
grzewczym. Posiadając efektywne energetycznie urządzenia grzewcze i mając w tym zakresie niezbędne know-how, Panasonic zdecydował poświęcić swój pierwszy poradnik właśnie
tym zagadnieniom. Można się z niego dowiedzieć między innymi: czym właściwie są smog
i niska emisja, dlaczego są tak niebezpieczne
i jak z nimi walczyć.
Kolejna publikacja Panasonic dotyczy ulgi termomodernizacyjnej, która została wprowadzona w Polsce w 2019 r. Mogą się o nią ubiegać
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Oferta produktów, znajdująca się na rynku budowlanym, ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego i bezpiecznego przebiegu inwestycji,
a podstawowym celem działania organów nadzoru jest ochrona obywateli realizujących budowę
i ich wykonawców. Dzięki zaangażowaniu Rady
tworzone są ramy dla najwyższych standardów
bezpieczeństwa, a tym samym chronione jest
życie i zdrowie uczestników procesu budowlano-inwestycyjnego.
Skład rady i pełna informacja: kliknij
Źródło: GUNB

właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy decydują się na przeprowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Aby
ułatwić chętnym odnalezienie się w skomplikowanych procedurach, Panasonic przygotował zbiór
najważniejszych informacji dotyczących tego,
kiedy i kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jakie materiały budowlane, urządzenia i usługi są nią objęte, a także najważniejsze
daty, kwoty, ograniczenia i przykłady inwestycji.
Wreszcie Panasonic podpowiada również w zakresie nowej wersji rządowego, ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze 2.0. Jego nowa
odsłona to gruntowna przebudowa zasad finansowania i ich znaczne uproszczenie. Z poradnika Panasonic można dowiedzieć się, kto może
złożyć wniosek o dofinansowanie, jak go składać, jak dokumentować wydatki, jakie budynki
kwalifikują się do dofinansowania, a także jakie
są maksymalne wartości dotacji.
Wszystkie poradniki dostępne są do pobrania
tutaj
Pobierz Poradnik Niska emisja
Pobierz Podatnik Czyste powietrze 2.0
Pobierz Poradnik Ulga termomodernizacyjna
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Nowa centrala wentylacyjna WOLF CWL-2-325/400
Lepsza niż kiedykolwiek centrala
wentylacyjna CWL-2 łączy
najbardziej kompaktowe wymiary
w swojej klasie z szeregiem
zaawansowanych rozwiązań
technologicznych. Najwyższej
jakości elementy, takie jak
anemometr, zapewniający
precyzyjny pomiar przepływu
powietrza, nagrzewnica wstępna
czy kolorowy wyświetlacz, znacznie
ułatwiają obsługę urządzenia
i poszerzają jego funkcjonalność.
CWL-2 to wysoko wydajna,
a jednocześnie najbardziej cicha
centrala wentylacyjna WOLF.
To wszystko sprawia, że CWL-2
to urządzenie klasy premium
– zaprojektowane dla
najwyższego komfortu.
Wydajnie, kompaktowo i niezwykle cicho
Najnowsze rozwiązania technologiczne WOLF
pozwoliły na stworzenie urządzenia, które jednocześnie cechuje się wysoką wydajnością i najbardziej kompaktowymi wymiarami w swojej
klasie, nawet ze standardowo wbudowaną nagrzewnicą wstępną. Specjalnie zaprojektowane komponenty i układ wnętrza zapewniają ci-

Za pomoca nowego, kolorowego wyswietlacza dotykowego
obsługa urządzenia jest jeszcze prostsza
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325 m3/h
400 m3/h

LEPSZA NIŻ KIEDYKOLWIEK:
ZAPROJEKTOWANA DLA KOMFORTU
NOWA CENTRALA WENTYLACYJNA
CWL-2-325/400
ajbardziej kompaktowa w swojej klasie, wyjątkowo cicha i wysoce wydajna - taka jest nowa centrala

wentylacyjna serii CWL-2 marki WOLF. Precyzyjny pomiar przepływu powietrza, entalpiczny wymiennik
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Wyposażenie najwyższej jakości

Szybki dostęp online

Wraz z centralą CWL-2 użytkownik otrzymuje szereg zintegrowanych rozwiązań, które optymalizują i rozszerzają funkcjonalność urządzenia. Dopracowane technologicznie wentylatory znacznie
poprawiają przepływ powietrza. Dzięki zintegrowanemu anemometrowi możliwy jest precyzyjny pomiar przepływu powietrza i co za tym
idzie, jego optymalne dopasowanie. Syfon kulowy
w standardzie zapewnia bezobsługowy odpływ
kondensatu i ułatwia instalację. Niezwykle pomocny dodatek stanowi inteligentnie kontrolowana nagrzewnica wstępna, która zapewnia komfort
nawet przy niskiej temperaturze na zewnątrz. Odpowiada ona także za bezproblemowe działanie
urządzenia, dzięki automatycznej ochronie antyzamrożeniowej. W lecie, dzięki automatycznemu
by-passowi, centrala wykorzystuje chłodne powietrze w nocy. Dzięki takiemu rozwiązaniu CWL-2
zapewnia optymalne warunki w domu przez cały
rok. Centrala jest także dostępna z entalpicznym
wymiennikiem ciepła z odzyskiem wilgoci.

Dzięki modułowi WOLF Link Home można
z dowolnego miejsca na świecie dostosowywać
działanie centrali i odczytywać jej parametry.
Potrzebny będzie jedynie laptop lub smartfon
z dostępem do Internetu i aplikacja Smartset.
Pozwala to także na szybkie wykrycie usterki
przez serwisanta, który może otrzymać powiadomienie o ewentualnej awarii i zdalnie sprawdzić odczyty urządzenia. Centralę CWL-2 można także połączyć z innymi urządzeniami WOLF
i zamienić smartfona w domowe centrum sterowania. Jest to ogromna oszczędność czasu
i pieniędzy, ponieważ cały system działa w bardziej zoptymalizowany sposób.

iepła, nagrzewnica wstępna i wyjątkowo łatwa konserwacja sprawiają, że centrala CWL-2 to prawdziwy

rodukt premium. Całkowicie nowa koncepcja zaowocowała urządzeniem, które zapewnia maksymalny

omfort nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych - bez przeciągów i irytujących hałasów.

9

DOBRYCH POWODÓW DLA CIEBIE I TWOICH KLIENTÓW.

Całkowicie nowy projekt urządzenia sprawia, że jest
ono najbardziej kompaktowe w swojej klasie, nawet
z wbudowaną w standardzie nagrzewnicą wstępną

chą pracę nawet przy wysokich obrotach. CWL-2
charakteryzuje się też świetną sprawnością energetyczną, wysokim wskaźnikiem odzysku ciepła
i wyjątkowymi właściwościami termicznymi,
co w znaczący sposób zwiększa wydajność pracy urządzenia. Powietrze dostarczane przez centralę jest czyste i pozbawione pyłków, co czyni CWL-2 świetnym rozwiązaniem dla alergików.

Przemyślana konstrukcja,
która cieszy oko

Centrala wentylacyjna klasy premium
Od atrakcyjnej wizualnie obudowy, poprzez
przemyślaną technicznie konstrukcję i wysokiej
jakości materiały, aż po zaawansowane technologicznie komponenty – CWL-2 to urządzenie
najwyższej jakości. Wysoka wydajność, świetne
parametry termiczne i sprawność energetyczna pozwalają na optymalne działanie urządzenia. Dodatkowe elementy, takie jak automatyczny by-pass czy kolorowy wyświetlacz ułatwiają
życie użytkownika jak i serwisanta, sprawiając,
że warunki w domu są komfortowe, a obsługa
3
urządzenia niezwykle prosta. To wszystko, w połączeniu z najwyższą, niemiecką jakością wykonania, sprawia, że centrala wentylacyjna CWL-2
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to kompaktowe rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników.

Seria CWL-2 jest również dostępna z wymiennikiem ciepła
odzyskującym wilgoć

Najważniejsze cechy
- Najbardziej kompaktowe wymiary w swojej klasie.
- Wysoka wydajność.
- Niezwykle cicha praca.
- Powietrze pozbawione pyłków.
- Łatwa instalacja i konserwacja.
- Kolorowy wyświetlacz.
- Sterowanie online.
- Bogate wyposażenie standardowe.
- Materiały najwyższej jakości.

Design CWL-2 idealnie wpisuje się w nowoczesną stylistykę WOLF. Prosta bryła ze srebrnym
pasem świetnie wtapia się w otoczenie, jednocześnie stanowiąc jego estetyczne uzupełnienie.
Nowoczesna obudowa jest przy tym zaprojektowana z myślą o szybkiej i łatwej konserwacji.
Układ elementów wewnątrz powoduje, że serwisant może w łatwy sposób uzyskać dostęp do różnych części urządzenia. Nowy, kolorowy wyświeWolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
tlacz sprawia, że instalacja i konfiguracja centrali
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy
przebiegnie bezproblemowo. Przez te procesy
tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.polska.wolf.eu
przeprowadzi cyfrowa instrukcja. O wiele barOszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie
dziej intuicyjna staje się też obsługa urządzenia.

rekl ama
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Intuicyjny interfejs aplikacji

Poznaj Ally™
– nowy członek
rodziny Danfoss
Od dziesięcioleci jesteśmy pionierami w dziedzinie precyzji pomiaru
temperatury. Dokładnie od 1933 roku. Zapewnienie najwyższej
precyzji regulacji temperatury jest nadal kluczowym elementem
naszego DNA. Tak bardzo, że stworzyliśmy oprogramowanie Danfoss
Ally™ na bazie doświadczenia jako lidera w branży termostatów
i zaworów. Oznacza to, że użytkownik może polegać na bezbłędnej
precyzji i kontroli systemu inteligentnego ogrzewania. Nie mówiąc już
o cichej pracy zaworów, dzięki jakości firmy Danfoss. Razem zapewnia
to optymalny komfort, minimalną liczbę
awarii i maksymalną inteligencję.
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Twój dom — jeszcze bardziej inteligentny
Grzejniki, wodne ogrzewanie podłogowe, a może jedno i drugie?
Danfoss Ally™ to rozwiązanie dla każdego domu i każdej potrzeby.

Aplikacja Danfoss Ally™ to wszystko,
czego potrzebujesz do sterowania,
programowania i kontrolowania
ogrzewania domu — z dowolnego
miejsca i o każdej porze.
Koniec z urządzeniem sterującym
— teraz Twój smartfon wystarczy do
zarządzania wszystkimi grzejnikami
i ogrzewaniem podłogowym.

Harmonogramy
ogrzewania

Prosta instalacja
Montaż i konfiguracja systemu
Danfoss Ally™ są bardzo proste.
Postępuj zgodnie z instrukcją krok
po kroku dostępną w aplikacji
Danfoss Ally™ — konfiguracja
będzie gotowa w kilka minut!
95% zaworów grzejnikowych jest
kompatybilnych z Danfoss Ally™.

Współpracuje
z Asystentem
Google

Sterowanie
aplikacją z
dowolnego
miejsca

Oszczędność kosztów dzięki
harmonogramom ogrzewania
Aplikacja Danfoss Ally™ umożliwia
łatwe zaprogramowanie ogrzewania
zgodnie z Twoim codziennym trybem
życia. Dzięki niezrównanej precyzji
oraz oszczędności energii do 30%.
Zapomniałeś zmienić ustawienia
ogrzewania przed wyjściem z domu?
Nic się nie stało. Dzięki aplikacji
możesz zawsze wyłączyć ogrzewanie
będąc poza domem, a potem znowu
cieszyć się ciepłym powitaniem.
Wystarczy kilka kliknięć. Większy
komfort. Niższe koszty. To takie proste.

Danfoss Ally™ umożliwia
sterowanie domowym
ogrzewaniem dzięki połączeniu
z ulubionym asystentem
głosowym. Proste komendy
głosowe umożliwiają
natychmiastowe dostosowanie
ogrzewania do zmieniających
się potrzeb.

Sterowanie
głosowe

21°C
17°C

Sterowanie głosowe

Otwarte API —
gotowe na przyszłość
Współpracuje
z Amazon
Alexa

Oszczędność
energii nawet
do 30%

Wodne
ogrzewanie
podłogowe

Grzejnik
Łatwość obsługi
(intuicyjna
aplikacja)

Jeden plus jeden często równa
się trzy. Dzięki otwartemu API,
Danfoss Ally™ umożliwia
połączenie z innymi
systemami oraz odczytywanie
i wykorzystywanie danych,
zapewniając dostęp do
rozwiązań innych producentów
oraz jeszcze większe możliwości
integracji i współdziałania.

Otwarty
interfejs API

Doskonała precyzja
ustawień temperatury

Prosta
instalacja

Niski poziom
hałasu
Precyzyjna
regulacja
temperatury

Zapoznaj się z pełną ofertą produktów i zaletami systemu
Danfoss Ally™ na ally.danfoss.pl

Danfoss Ally™ – dla każdego domu 
i każdej potrzeby
Danfoss Ally™ to nowe rozwiązanie Danfoss
w zakresie inteligentnego ogrzewania. Jest systemem działającym w chmurze zapewniającym
pełną kontrolę nad grzejnikami oraz ogrzewaniem podłogowym z dowolnego miejsca.
Mając wszystko pod kontrolą, użytkownik ma zapewnioną wygodę i doskonały komfort cieplny.
Chce szybko coś zmienić, gdy jest w drodze? Wszystko, czego potrzebuje, to aplikacja Danfoss Ally™.
Danfoss Ally™ jest idealnym rozwiązaniem niezależnie, czy dom wyposażono w grzejniki, czy ogrzewanie podłogowe, a może jedno i drugie. Wszystkie
rozwiązania pasują do niemal każdej aplikacji grzewczej – olej, gaz, ciepło systemowe, pompy ciepła.

Od dziesięcioleci jesteśmy pionierami
w dziedzinie precyzji pomiaru
temperatury. Dokładnie od 1933 roku.
Obecnie zapewnienie najwyższej
precyzji regulacji temperatury jest nadal
kluczowym elementem naszego DNA.
Tak bardzo, że stworzyliśmy
oprogramowanie Danfoss Ally™ na
bazie naszego doświadczenia jako
lidera w branży termostatów i zaworów.

Oferta produktów
Danfoss Ally™ obejmuje:
• bramka Danfoss Ally™,
• termostaty grzejnikowe Danfoss Ally™,
• Danfoss Icon™
– możliwość integracji z inteligentnym
systemem sterowania ogrzewaniem
podłogowym,
• aplikacja Danfoss Ally™
– dostępna w sklepach App Store
i Google Play do pełnego sterowania
systemem.

Przekonaj się, jakie to proste
Rozwiązanie nie tylko
A K T U A L N O Ś C I    |   A R T Y K U Ł   |    P O dla
R A Dfanów
a   |    P Rtechnologii
O D U K T Y    |   wywiad
i nowoczesnego designu.
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korzyści płynące z kompleksowego i inteligentnego systemu grzewczego – umieszczone w łatwej w obsłudze aplikacji. Od teraz smartfon to
wszystko, czego potrzeba do sterowania ogrzewaniem.
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racji. Umożliwi dostosowanie ogrzewania domu
do trybu życia użytkownika. Zapewni pełny podgląd i kontrolę przez cały czas. Jedna aplikacja.
Jeden ekran. Prosta obsługa. To wszystko. Życie
jest wystarczająco skomplikowane. Inteligentne
ogrzewanie nie musi go dodatkowo utrudniać.

Oszczędności dzięki harmonogramom
ogrzewania

Certyfikat Zigbee 3.0

Ally™ sterowany głosowo
Danfoss Ally™ umożliwia sterowanie domowym ogrzewaniem dzięki połączeniu z ulubionym asystentem głosowym. Proste komendy
głosowe umożliwiają natychmiastowe dostosowanie ogrzewania do zmieniających się potrzeb. Daje to nie tylko pełną swobodę w sterowaniu systemem grzewczym w dowolnym
momencie. Pozwala również w pełni skoncentrować się na wszystkich wykonywanych czynnościach, ponieważ zmiana temperatury nie
wymaga użycia rąk.
Bez zbędnych sterowników
Nadszedł czas, aby pożegnać się z tradycyjnym
sterownikiem. Danfoss Ally™ oferuje wszystkie

Danfoss Ally™ ma certyfikat Zigbee 3.0. Oznacza to, że komunikuje się w tym samym języku
co wiele innych inteligentnych urządzeń domowych na całym świecie. Umożliwia to połączenie
systemu Danfoss Ally™ z istniejącą konfiguracją
inteligentnego domu.
Interfejs użytkownika
Intuicyjny interfejs aplikacji został zaprojektowany tak, aby ułatwić codzienne czynności. Aplikacja przeprowadzi przez proces szybkiej konfigu-

Sterowanie aplikacją z dowolnego miejsca
Sterowanie głosowe
Precyzyjna regulacja temperatury
Do 30 % oszczędności energii
Harmonogramy ogrzewania
Prosta instalacja
Brak hałasów z instalacji
Łatwość użytkowania
Funkcja otwartego okna
Certyfikat Zigbee 3.0.
Otwarte API

Przejdź Więcej o Danfoss Ally™

Odwiedź stronę www.ally.danfoss.pl i dowiedz się więcej.
Danfoss Poland Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz.
tel. 22 755 07 00
www.danfoss.pl
info@danfoss.com
rekl ama

Danfoss Ally™ zapewnia pełną kontrolę nad grzejnikami i ogrzewaniem podłogowym, a także nad
rachunkami za ogrzewanie. Zawsze i wszędzie.
Aplikacja Danfoss Ally™ umożliwia łatwe zaprogramowanie ogrzewania zgodnie z codziennym
trybem życia użytkowników. Z niezrównaną precyzją i maksymalnymi oszczędnościami.
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Startuje oficjalny sklep internetowy Viessmann
6 listopada wystartował oficjalny
sklep internetowy marki
Viessmann. W ofercie znajdują się
wybrane produkty Viessmann.
W bonusie – bezpieczne zakupy
z dostawą pod same drzwi i usługa
montażu przez profesjonalistów!
W ofercie sklepu internetowego Viessmann znalazły się wyselekcjonowane produkty: najpopularniejsze wśród Klientów, modele pomp ciepła
do podgrzewu c.w.u. Vitocal 060-A , oczyszczacze powietrza, stacje uzdatniania wody czy systemy smart Home – Vicare smart Climate.
Asortyment i oferta e-sklepu będzie sukcesywnie rozszerzana.
– Od jakiegoś czasu myśleliśmy o uruchomieniu oficjalnego kanału sprzedaży online naszych wybranych produktów. Sytuacja związana z pandemią
niejako przyspieszyła ten proces. Naszym celem
było zapewnienie naszym Klientom bezpieczeństwa oraz uproszczenie całego procesu wyboru
i zakupu urządzeń. Teraz produkty Viessmann dostępne są dla naszych Klientów przez całą dobę,

Internetowa oferta Viessmann elektryzuje!
Teraz najpopularniejsze produkty dostępne online na oficjalnej stronie producenta.
Sprawdź ofertę, wybierz swój model i zrób bezpieczne zakupy z dostawą pod same drzwi!
Adres sklepu: https://sklep-viessmann.pl/

w każdy dzień tygodnia – tłumaczy Sebastian Walerysiak, prezes Zarządu firmy Viessmann Sp. z o.o.
Zamówienia z e-sklepu będą realizowane odrębnie i na zasadach działania sklepów internetowych.
Klienci e-sklepu Viessmann będą mogli za zakupy
zapłacić tylko za pomocą metody PayU. Zamówione
produkty zostaną dostarczone Klientom pod same

drzwi – z darmową dostawa do końca 2020 roku.
Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące e-sklepu
można je zgłaszać do konsultantów Viessmann.
Można zgłaszać się w każdej sytuacji, w której potrzebna jest pomoc – bez względu na to, czy pytanie dotyczy e-sklepu, czy porady technicznej
albo informacji o urządzeniach z oferty Viessmann.

11/2020

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

36

Elementy wentylacyjne jako wyroby
budowlane po 31.12.2020 r.
Jakie „papiery” muszą mieć nawiewniki, kratki, przepustnice…?
Mich a ł H ycn a r

Z dniem 01.01.2021 r. miał wejść w życie przepis ustanawiający obowiązek załączania Krajowej Deklaracji
Właściwości Użytkowych (KDWU) do wybranych komponentów wentylacyjnych, w tym np. dla nawiewników
czy przepustnic regulacyjnych. Czy należy przez to rozumieć, że po tej dacie nie będzie już możliwości, aby na
budowie można było legalnie instalować urządzenia niemające takiego dokumentu? Projekt kolejnej zmiany do
rozporządzenia prawdopodobnie przesunie ten termin o rok, jednak sama kwestia związana z wystawianiem
krajowej deklaracji warta jest przybliżenia i wyjaśnienia, niezależnie od terminu w jakim zacznie ono obowiązywać
(lub już obowiązuje dla wybranych elementów budowlanych). Wyjaśnienie tej kwestii należałoby rozpocząć od
uporządkowania i wyjaśnienia wszystkich reguł, jakie obowiązują przy postępowaniu z wyrobami budowlanymi,
gdyż skupianie się tylko na jednym rozporządzeniu daje mylny obraz całości prawa w tym zakresie.
Podstawowe i najistotniejsze regulacje
związane z zastosowaniem wyrobów
budowlanych zawarte są w trzech dokumentach:
• [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 „ustanawiające zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych,
• [2] Ustawa o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 215),
• [3] Rozporządzenie w sprawie sposobu
deklarowania właściwości użytkowych
wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr
305/ 2011 [1] to szkielet ramowy definiujący nowe
podejście do wyrobów budowlanych, uchylające
obowiązujące kiedyś deklaracje zgodności (oraz
dyrektywę 89/106/EWG) i wprowadzające pojęcie
właściwości użytkowych wyrobu.
Mimo iż przepisy zawarte w tym dokumencie mają
zastosowanie jedynie do wyrobów znakowanych
znakiem CE, to konstrukcja w nim zawarta jest
niejako przeniesiona i skopiowana do krajowych
regulacji dotyczących wyrobów budowlanych,
w tym m.in. do ustawy o wyrobach budowlanych.
Świadectwem kompatybilności Ustawy o wyrobach budowlanych [2] z Rozporządzeniem Parlamentu UE 305/2011 [1] jest chociażby fakt, że
szereg podstawowych pojęć i definicji jak: wyrób

budowlany, wprowadzenie do obrotu, właściwości użytkowe czy zamierzone zastosowanie,
znajdujących się w Ustawie o wyrobach budowlanych [2], jest zaczerpniętych wprost z Rozporządzenia 305/2011, a wręcz sprowadza się do
wskazania odpowiedniego punktu opisowego
w Rozporządzeniu Parlamentu [1].
Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U.
2004 nr 92 poz. 881, tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 215) [2]
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa
w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011;
10) wprowadzeniu do obrotu – należy

przez to rozumieć wprowadzenie do obrotu, o którym mowa w art. 2 pkt 17 rozporządzenia Nr 305/2011;
11) wycofaniu z obrotu – należy przez to rozumieć wycofanie z obrotu, o którym mowa
w art. 2 pkt 23 rozporządzenia Nr 305/2011.
Jest to naturalne, gdyż dyrektywy unijne z założenia są przepisami, które kraje członkowskie zobowiązane są wdrażać w swoim prawodawstwie
krajowym, a unifikacja przepisów w obrębie rynku unijnego to cel wspólnotowy.
Poruszając się po naszym rodzimym podwórku, omówienie przepisów należałoby zacząć od
podstaw, czyli właśnie od wspomnianej Ustawy
o wyrobach budowlanych [2]. Jest to dokument
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Ustawa o wyrobach budowlanych [2]
przewiduje trzy ścieżki postępowania
w zależności od tego, do jakiej grupy
został zakwalifikowany produkt.
• Art. 5.1 dla wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną (lub zgodnego z wydaną dla niego europejską
oceną techniczną)…
• Art. 5.2 dla wyrobu budowlanego nieobjętego normą zharmonizowaną (…)
wprowadzany do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym (niewprowadzony do obrotu w innym państwie
członkowskim)…
• Art. 5.3 dla wyrobu budowlanego nieobjętego normą zharmonizowaną (…)
wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
i udostępniany na rynku krajowym…
Art. 5.1 Wyrób budowlany objęty
normą zharmonizowaną…
Pierwszy sposób postępowania przewidziany
jest dla wyrobów objętych normą zharmonizowaną czy też precyzyjniej zharmonizowaną
specyfikacją techniczną (normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną). Harmonizacja specyfikacji technicznej to ustanowienie
i przyjęcie, jako obowiązujące we wszystkich krajach UE, specyficznych właściwości, jakimi powinien charakteryzować się dany typ wyrobu wraz

z wyznaczeniem obszaru jego zastosowania.
Oczywiście wyroby różnych producentów, czy też
różne wyroby tego samego producenta, mogą
różnić się od siebie klasą czy poziomem danej cechy (właściwości) lub nie mieć jej wcale, jednak
paleta tych cech oraz metody jej wyznaczania
i opisywania będą takie same (harmonizacja) niezależnie od producenta czy kraju, w którym wyrób został wytworzony i wprowadzony do obrotu.

Brak zharmonizowanej specyfikacji technicznej
oznacza równocześnie brak możliwości znakowania wyrobu znakiem CE oraz brak możliwości
wystawienia (europejskiej) Deklaracji Właściwości
Użytkowych. Do wyboru pozostają zatem dwie
pozostałe ścieżki opisane w art. 5.2 oraz 5.3 ustawy o wyrobach budowlanych [2]. Art. 5.2 dedykowany jest wyrobom wprowadzanym na rynek
krajowy (lub udostępnianym na rynku krajowym)
natomiast wyłączone z zakresu tego artykułu
są produkty, które już zostały wprowadzone

Zgodnie z treścią art. 5.1 wyroby budowlane objęte normą zharmonizowaną (lub zgodne z wydaną dla nich europejską oceną techniczną) podlegają
ściśle regulacji europejskiej 305/2011
i dla takich produktów producent zobowiązany jest wystawić (europejską) Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU)
oraz znakować wyrób znakiem CE.

37

do obrotu w innym państwie członkowskim UE.
Dla tych produktów ustawodawca przewidział
regulacje zawarte w art. 5.3, ale po kolei.

wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93
(Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

Art. 5.2 Wyrób budowlany nieobjęty
normą zharmonizowaną (…)
wprowadzany do obrotu lub 
udostępniany na rynku krajowym…
Wyroby budowlane nieobjęte normą zharmonizowaną, które nie zostały jeszcze wprowadzone
do obrotu w żadnym innym państwie członkowskim UE, a są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia na rynku krajowym wymagają od producenta, zgodnie z art.
5.2, wystawienia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz znakowania znakiem B.

Czystość!

Przykładami wyrobów budowlanych objętych
normą zharmonizowaną mogą być przeciwpożarowe klapy odcinające (produktowa norma
zharmonizowana EN 16560) lub klapy odcinające
do systemów wentylacji pożarowej (EN 12101-8).

z nawiewnikami PURELINE
1 lub 2 króćce
do wyboru

Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U.
2004 nr 92 poz. 881, tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 215) [2]
Art. 5. 1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu
lub udostępniony na rynku krajowym
wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem
Nr305/2011. Wzór oznakowania CE określa
załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008
z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego

Podłączenie
od góry
lub z boku

Różne kierunki
wypływu powietrza
Nawiewniki od 1 do 4 rzędów
w 3 wielkościach: 18, 35 i 50 mm

rekl ama

nadrzędny w stosunku do którego zostały wydane inne rozporządzenia wykonawcze, przynależne
poszczególnym zagadnieniom, w tym np. Rozporządzenie „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych…” [3] czy też Rozporządzenie „w sprawie krajowych ocen technicznych…” [7].
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www.trox-bsh.pl

Cichy, estetyczny, modularny
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Dziennik Ustaw

Lp.

(1)
36

– 23 –

GRUPA WYROBÓW
BUDOWLANYCH
(2)
Wyroby do wentylacji i klimatyzacji

Wyroby do rozprowadzenia
i rozdziału powietrza: przewody
i rury wentylacyjne

Wyroby do rozprowadzenia
i rozdziału powietrza: przepustnice,
zasuwy, nawiewniki i wywiewniki,
czerpnie, wyrzutnie, odciągi,
zamknięcia
Pustaki wentylacyjne
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Poz. 1966

ZAMIERZONE
ZASTOSOWANIE
WYROBÓW
BUDOWLANYCH

KLASY

(3)

(4)

- do zastosowań w budynkach
podlegających wymaganiom
dotyczącym reakcji na ogień

- do pozostałych zastosowań
w budynkach
- do zastosowań w budynkach
podlegających wymaganiom
dotyczącym reakcji na ogień
- do pozostałych zastosowań
w budynkach

KRAJOWY
SYSTEM OCENY
I WERYFIKACJI
STAŁOŚCI
WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH
(5)

A1*, A2*, B*, C*
A1**, A2**,
B**, C**, D, E
(A1 - E)***, F
-

1
3

A1*, A2*, B*, C*
A1**, A2**,
B**, C**, D, E
(A1 - E)***, F

1
3

-

4
3

4
4
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Kabletabeli
zasilające,
komunikacyjne
Fragment
ze str.sterujące
23 Dz.U.i2016
poz. 1966, przejdź do dziennika ustaw (kliknij)

Kable zasilające, kable sterujące
- do zastosowań podlegających
1+
Aca, B1ca, B2ca, Cca
i kable komunikacyjne18)
wymaganiom dotyczącym reakcji
Dca, Eca
3
Osłony do ochrony kabli
na ogień
Fca
4
zasilających, kabli sterujących i kabli
do zastosowań podlegających
18)
Ustawa
o wyrobach
budowlanych-wymaganiom
Dz.U.
z podziałem tabelarycznym
na działy 1+
oraz spis
komunikacyjnych
dotyczącym
poszczególnych wyrobów w ramach działu. W ta2004 nr 92 poz. 881, tekst jednolityodporności
Dz.U. ogniowej
Zespoły
kablowe
(kable
zasilające,
do
zastosowań
podlegających
- informację o właściwym
1+
beli znajdziemy również
2020
poz. 215) [2]
kable sterujące i kable
wymaganiom dotyczącym
krajowym systemie oceny i zamierzonym zastoArt.
5.2 Wyrób budowlany
nieobjęty
nor- ogniowej
komunikacyjne
wraz z ich
odporności
zamocowaniami)
do
systemów
mą zharmonizowaną, dla której zakończył
sowaniu przewidywanym dla danego wyrobu.
zasilania i sterowania urządzeniami
sięsłużącymi
okres koegzystencji,
o którym mowa
Podsumowując, poza dość precyzyjnym ureguloochronie
przeciwpożarowej
w art.
17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011,
waniem postępowania z wyrobami podlegający-

i dla którego nie została wydana europejmi pod art. 5.2, mamy również dwa zasadnicze
ska
ocena
techniczna,
być wproobowiązku
wystawiania
Wyroby
lub materiały,
które może
na określonym
jednoznacznie wykluczenia
zidentyfikowanymodnośnie
etapie procesu
produkcyjnego
podlegają
modyfikacji, z założenia poprawiającej klasyfikację w zakresie reakcji na ogień (np. przez dodanie środków
wadzony
do obrotu lub udostępniany na
KDWU i znakowania znakiem B:
uniepalniających lub zmniejszenie zawartości części organicznych).
** rynku krajowym, jeżeli został oznakowa– pozidentyfikowanym
pierwsze – wetapie
postaci
wyrobów,
co do któWyroby lub materiały, które na określonym jednoznacznie
procesu
produkcyjnego
nie
podlegają
modyfikacji,
z założenia
poprawiającej
w zakresie
reakcji na ogień
przez dodanie
środków
ny
znakiem
budowlanym,
którego
wzór klasyfikację
rych
zastosowanie
mają(np.
artykuły
5.1 oraz
5.3
uniepalniających lub zmniejszenie zawartości części organicznych).
określa załącznik nr 1 do ustawy.
Ustawy o wyrobach budowlanych.
***
Wyroby lub materiały, które nie wymagają badań ze względu na reakcję na ogień (zgodnie z odpowiednimi decyzjami
– po drugie – w postaci wyrobów niewymienioi rozporządzeniami delegowanymi Komisji).
Rozwinięciem
artykułu
rozporządzenie
w załączniku
1 samego
rozporządzenia.
A1, A2, B, C, D,
E, F – 5.2
klasyjest
reakcji
na ogień wyrobów nych
budowlanych,
z wyłączeniem
posadzek
i kabli, zgodnie
z
rozporządzeniem
delegowanym
Komisji
(UE)
2016/364
z
dnia
1
lipca
2015
r.
w
sprawie
klasyfikacji
reakcji na ogień
w wyrobów
sprawiebudowlanych
sposobu na
deklarowania
właściwości
podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz. U. UE L 68
użytkowych
[3],4).które określa m.in. wzór krajoRozporządzenie w sprawie sposobu dez 15.03.2016, str.
klasy reakcji na
ogień wyrobów budowlanych
na posadzki
zgodnie
rozporządzeniem
A1deklaracji
wej
właściwości
(KDWU),
klarowania…
Dz.U. 2016
poz.z 1966
[3]
fl, A2fl, Bfl, C
fl, Dfl, Efl, Ffl –użytkowych
delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych
krajowe
systemy oceny, sposób znakowania znaGRUPY wyrobów BUDOWLANYCH objęna podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.
kiem
B, caale
określa imiennie grupy wyte obowiązkiem sporządzania KRAJO, B2również
Aca, B1
ca, Cca, Dca, Eca, Fca – klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych dla kabli zgodnie z rozporządzeniem
delegowanym
Komisji
(UE)
2016/364
z
dnia
1
lipca
2015
r.
w
sprawie
klasyfikacji
reakcji właściwości
na ogień wyrobówużytkobudowlanych
WEJ
DEKLARACJI
robów objęte tym rozporządzeniem.
na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.
Grupy te wymienione zostały w załączniku 1,
wych ORAZ WYMAGANE DLA TYCH GRUP
*

18
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KRAJOWE SYSTEMY OCENY I WERYFIKACJI
stałości właściwości użytkowych 1)
1)
Obowiązek sporządzania Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych dotyczy wyrobów budowlanych nieobjętych art.5 ust.1
oraz art.5 ust. 3 z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych, co oznacza, że
wyroby budowlane objęte normami zharmonizowanymi lub zgodne z wydanymi
dla nich europejskimi ocenami technicznymi, które wprowadzane są do obrotu lub
udostępnione na rynku krajowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym
dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE
L 88 z 04.04.2011, str. 5), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 305/2011”, oraz wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu na
tzw. „zasadzie wzajemnego uznania” nie
są objęte zakresem niniejszego załącznika.
W tym miejscu warto przypomnieć zasadnicze pytanie z początku artykułu: Czy kratki wentylacyjne i przepustnice będą ostatecznie wymagały
wystawienia KDWU i od kiedy? Większość tzw.
komponentów wentylacji bytowej czy klimatyzacji
nie jest objęta normami zharmonizowanymi, natomiast część z nich została wymieniona w grupie 36,
załącznika 1 do rozporządzenia „w sprawie sposobu
deklarowania właściwości użytkowych...”, a są nimi:
- przepustnice
- zasuwy (usunięte w projekcie nowelizacji)
- nawiewniki i wywiewniki
- czerpnie, wyrzutnie
- odciągi (usunięte w projekcie nowelizacji)
- zamknięcia (usunięte w projekcie nowelizacji)
- pustaki wentylacyjne

Zatem („krajowy”) producent wymienionych
urządzeń, o ile nie wprowadził tych wyrobów do obrotu w innym państwie członkowskim UE, będzie miał obowiązek wystawienia
krajowej deklaracji właściwości użytkowych
i znakowania swojego wyrobu znakiem B, począwszy od daty przewidzianej w rozporządzeniu.
Wyroby niewymienione na liście nadal nie będą
podlegały obowiązkowi. Dzień wejścia w życie obowiązku wystawiania krajowej deklaracji dla wyrobów grupy 36 był już wielokrotnie przekładany,
a decyzja o odroczeniu terminu zapadała dosłownie na kilka lub kilkanaście dni przed wejściem
w życie rozporządzenia. Na chwilę obecną jest to
01.01.2021 r., jednak w poczekalni czeka na podpis
kolejna nowelizacja, która przesuwa tę datę o rok.
Rozporządzenie „w sprawie sposobu deklarowania…” Dz.U. 2016 poz. 1966 [3]
§ 14. Producent wyrobu budowlanego
wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami
obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r.
nie był objęty obowiązkiem znakowania
znakiem budowlanym, nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2018 r. sporządzać
krajowej deklaracji przy wprowadzaniu
do obrotu lub udostępnianiu na rynku
krajowym tego wyrobu budowlanego.
Rozporządzenie „zmieniające” Dz.U. 2018
poz. 1233 [4]
§ 14. Producent wyrobu budowlanego
wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami
obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r.
nie był objęty obowiązkiem znakowania
znakiem budowlanym, nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2019 r. sporządzać
krajowej deklaracji przy wprowadzaniu
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do obrotu lub udostępnianiu na rynku
krajowym tego wyrobu budowlanego.
Rozporządzenie „zmieniające” Dz.U. 2019
poz. 1176 [5]
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966
oraz z 2018 r. poz. 1233) w § 14 wyrazy
„30 czerwca 2019 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2020 r.”.
Sądzę, że na miejscu będzie tu wyjaśnienie, dlaczego
wystawienie KDWU dla komponentów wentylacyjnych z 36 grupy, jak np. wspomniane wcześniej kratki wentylacyjne czy przepustnice, jest takim dużym
problemem i było już wielokrotnie odkładane. Przyczyna tkwi w fakcie, że wyroby te nie mają ustanowionych produktowych norm krajowych, natomiast każda deklaracja właściwości użytkowych
(zarówno krajowa, jak i europejska) musi bazować
na dokumencie odniesienia, jakim z reguły jest norma (krajowa – dla krajowej deklaracji lub europejska zharmonizowana – dla europejskiej deklaracji).
W przypadku braku odpowiedniej normy produktowej konieczne jest uzyskanie alternatywnego dokumentu odniesienia czyli w tym wypadku
Krajowej Oceny Technicznej (KOT). Proces uzyskiwania KOT często wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi oraz zabiera mnóstwo czasu,
a co równie istotne, wymaga zaangażowania instytucji trzeciej (Jednostki Oceny Technicznej) do opracowania dokumentu oceny, mimo że dla urządzeń
należących do 4 systemu oceny zgodności, do oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu,
nie przewiduje się uczestnictwa ani jednostek certyfikujących ani nawet laboratoriów badawczych.
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Rozporządzenie „w sprawie sposobu deklarowania…” Dz.U. 2016 poz. 1966 [3]
§ 4. 6 W krajowym systemie 4:
1) działania producenta związane z oceną i weryfikacją, o której mowa w ust. 1,
obejmują określenie typu wyrobu budowlanego, ocenę właściwości użytkowych
wyrobu na podstawie badań, obliczeń,
tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu oraz prowadzenie zakładowej kontroli produkcji;
2) jednostka certyfikująca lub laboratorium badawcze nie uczestniczą w ocenie i weryfikacji, o której mowa w ust. 1.
Tak więc problemem nie jest sam fakt
konieczności wystawienia krajowej deklaracji, co brak norm krajowych, pociągający za sobą konieczność tworzenia krajowych ocen technicznych i to
w olbrzymiej ilości.
Ostatnia, trzecia ścieżka postępowania została
przewidziana dla producentów wyrobów, które zostały legalnie wprowadzone do obrotu
w innym państwie Unii Europejskiej, oczywiście z wyłączeniem wyrobów objętych zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi (art.5.1)
Art. 5.3 Wyrób budowlany nieobjęty
zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji 
technicznych (…) legalnie 
wprowadzony do obrotu w innym
państwie członkowskim UE
Podstawową ideą wspólnego rynku unijnego jest
zapewnienie swobodnego przepływu towarów między zrzeszonymi państwami. Przepływ towarów

między krajami Unii nie może być ograniczany, dlatego wyrób może być udostępniany na rynku krajowym bez dodatkowych obostrzeń, jeśli został
on legalnie wprowadzony do obrotu w jakimkolwiek innym kraju Wspólnoty Europejskiej. Realizację tego postulatu znajdujemy m.in. w artykule 5.3
ustawy o wyrobach budowlanych [2], w brzmieniu:
Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U.
2004 nr 92 poz. 881, tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 215) [2]
Art. 5.3
3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa
w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011,
może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony
do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się
informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami
państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia
i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania.
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Oznacza to, że wyroby budowlane nieobjęte
zharmonizowaną specyfikacją techniczną (normą
zharmonizowaną lub EOT; art. 5.1), które zostały
legalnie wprowadzone do obrotu w innym
państwie UE mogą być udostępniane na rynku krajowym, bez konieczności wystawiania
krajowej deklaracji właściwości użytkowych
i bez znakowania znakiem B (postępowanie wg
art. 5.2), natomiast wraz z wyrobem budowlanym należy dostarczyć informację o jego właściwościach użytkowych, oznaczonych zgodnie z przepisami kraju wprowadzenia do obrotu.
W celu wzmocnienia regulacji dotyczącej wzajemnego uznawania produktów i umożliwienia podmiotom gospodarczym prowadzenia swobodnego
handlu i wymiany towarowej, Parlament Europejski wydał rozporządzenie 2019/515 „w sprawie
wzajemnego uznawania towarów zgodnie
z prawem wprowadzonych do obrotu w innym
państwie członkowskim”, w którym znajduje się
wzór dobrowolnego oświadczenia o legalnym wprowadzeniu do obrotu oraz miejsce na informację
o przepisach dotyczących danego wyrobu obowiązujących w kraju wprowadzenia do obrotu.
Rozporządzenie podkreśla również fakt, że odmienność krajowych przepisów technicznych
nie może być powodem do zakazu udostępnienia wyrobów między państwami Unii [4]
„…państwa członkowskie nie mogą zakazać
sprzedaży na swoich terytoriach towarów, które
zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w innym państwie członkowskim, nawet w przypadku, gdy towary te wyprodukowane zostały zgodnie z innymi przepisami technicznymi…”.
Zasada wzajemnego uznawania [6] została
również przytoczona w rozporządzeniu dotyczącym „sposobu deklarowania właściwości użytkowych” [3], wyłączając takie wyroby z zakresu
rozporządzenia, o czym wspomniałem już przy
okazji omawiania tego dokumentu.
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Na zakończenie warto dodać, że większość produktów europejskich – również tych wymienionych w grupie 36, załącznika 1 do rozporządzenia [3] – już od dawna badana jest w oparciu
o wspólne, ogólnoeuropejskie normy, a ich właściwości użytkowe, mimo że nie są zapisane
w postaci Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych, to znajdują się w kartach technicznych
tych urządzeń i określane są za pomocą tych samych poziomów czy klas co wyroby krajowe podlegające KDWU. Zatem użytkownik jest w stanie
dokonać odpowiedniego porównania produktów i ich cech, mimo iż forma załączanych dokumentów jest nieco odmienna.
Bibliografia:
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady UE nr 305/2011 „ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych…”.
[2] Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004
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nr 92 poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 215.
[3] Rozporządzenie „w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym” Dz.U. 2016 poz. 1966.
[4] Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie
„w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”.
[5] Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie
„w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym”.
[6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 2019/515 „w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE)
nr 764/2008.
[7] Rozporządzenie „w sprawie krajowych ocen
technicznych” Dz.U. 2016 poz. 1968.

Czy jest zharmonizowana norma
europejska lub EOT wyrobu?

„zagraniczny”

NIE

Art. 5.3

Wymagania:
 Zgodnie z przepisami kraju, w którym wyrób
został legalnie wprowadzony do obrotu
 nie znakujemy znakiem B ani CE

Czy wyrób jest „ krajowy* ”
czy „ zagraniczny* ” (EU)?

Narzędziaki w Onninen Express
Zrób zakupy w Onninen Express za min. 200 zł
i odbierz naklejkę.
Po uzbieraniu 5 naklejek odbierz dowolnego maskotkę narzędziaka. Kolekcja narzędziaków składa się z 5 maskotek: Żarliwa Żanetka, Francuz

Art. 5.1

Wymagania:
 Deklaracja Właściwości Użytkowych
 Znakowanie znakiem CE

Info o WU
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Pierre, Uszczypliwa Krysia, Klepak Józek, Długa
Mirka. Wielokrotność kwoty 200 zł to wielokrotność otrzymanych naklejek. Zbierz całą kolekcję narzędziaków i otrzymaj Skrzynkę Grażynkę
gratis!
Czas trwania promocji: od 01.11.2020 r. do
31.12.2020 r. lub do wyczerpania puli nagród.

„krajowy”

KDWU +

Art. 5.2

Wymagania:
 Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
 Znakowanie znakiem B (niedozwolone CE)

KDWU +
Rozporządzenie w/s sposobu deklarowania
właściwości użytkowych … znakowania znakiem B
(Dz.U. 2016 poz. 1966) // Załącznik 1

Schemat decyzyjny postępowania z wyrobami budowlanymi
* krajowy – wprowadzony do obroty na rynku krajowym
* zagraniczny – wprowadzony do obrotu na terenie innego państwa członkowskiego UE

Polska na fali zmian
w energetyce. Za nami Trendy
Energetyczne 2020
27 października 2020 r. już po raz trzeci odbyły się Trendy Energetyczne, jedno z najważniejszych spotkań branży energetycznej. W tym
roku w formacie telewizyjnym i całkowicie zdalnym uczestnicy pochylili się nad omówieniem
4 najważniejszych trendów: Europejski Zielony
Ład i Fala Renowacji, polska walka ze smogiem

i zielone ciepłownictwo, rozwój fotowoltaiki oraz
nowe technologie w polskiej energetyce. 30 prelegentów, 5 patronów honorowych, 9 partnerów,
11 patronów.
Dotarliśmy z przekazem do ponad 4000 widzów
na żywo, a zasięg transmisji to ponad 13 000
użytkowników – tak wyglądała kolejna edycja
Trendów organizowana przez redakcję GLOBEnergia.
Źródło: GLOBEnergia
Pełna relacja: kliknij
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BREVA – świeże powietrze w twoim domu
Beretta poszerzyła ofertę o klimatyzatory mono oraz split z czynnikiem chłodniczym R32
Klimatyzator BREVA
jest dostępny od kilku
miesięcy w ofercie marki
Beretta, uzupełniając tym
samym gamę produktów
o urządzenia służące
zarówno do chłodzenia, jak
i ogrzewania. Nowy produkt
oferowany jest w 4 wersjach
(3 w wersji monosplit
i 1 w wersji multisplit), dzięki
czemu możemy dopasować
model odpowiednio do
naszych potrzeb, dla
najlepszego komfortu
i maksimum efektywności.
Zaawansowany
technologicznie inwerter
o szerokim zakresie pracy,
pozwala dostosować
moc klimatyzatora
w sposób ciągły, analizując
zapotrzebowanie
pomieszczenia, gwarantując
stałą temperaturę i redukcję
zużycia energii elektrycznej.
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Moc i elegancja
Marka Beretta, która zawsze była liderem w poszukiwaniu rozwiązań poprawiających wydajność swoich produktów, zapewnia, że klimatyzatory BREVA zostały zaprojektowane tak, aby
pracowały jak najefektywniej, chłodząc w okresie letnim, jak i grzejąc zimą.
• Moc. Wydajność klimatyzatorów przy nominalnym przepływie powietrza w opcji chłodzenia wynosi od 2,6 do 5 kW, w funkcji grzania zaś
kształtuje się w przedziale od 2,9 do 5,9 kW w zależności od wielkości jednostki.
BREVA charakteryzuje się klasą energetyczną A++,
co informuje o zmniejszonym zużywaniu energii
elektrycznej przez urządzenie, a tym samym zapewnia mniejsze koszty eksploatacji.
• Design. Jednostka wewnętrzna BREVA wyróżnia
się wyrafinowanym estetycznym wykończeniem
i jakością materiałów, z których została wykonana, a także rozwiązaniami technicznymi, umożliwiającymi łatwy montaż w domach.
Szczegóły konstrukcyjne jednostek zewnętrznych zostały również dopracowane, aby działały bezproblemowo nawet po wielu latach ekspozycji na warunki pogodowe.

Klimatyzatory Beretta BREVA wykorzystują gaz chłodniczy R32 przyjazny środowisku. Nowy gaz ma wiele zalet eksploatacyjnych, dzięki czemu urządzenia
osiągają klasę efektywności A++, a także są zgodne z nowym europejskim rozporządzeniem w sprawie zmniejszenia
wpływu fluorowanych gazów na środowisko w atmosferze.
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Wiele funkcji, maksymalny komfort
Linia produktów BREVA jest funkcjonalna i ma
wiele sposobów na to, aby uczynić klimatyzację domową jeszcze bardziej komfortową i bliską potrzebom każdego użytkownika.
Filtracja i optymalne parametry powietrza
Istnieje wiele czynników, które wpływają na komfort środowiska, w którym przebywamy, a klimatyzatory BREVA są w stanie kontrolować je wszystkie.
Oprócz stabilności temperatury w pomieszczeniu
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Breva została wyposażona w funkcję bieżącego
czyszczenia powietrza, przeprowadzaną przez filtry przeciwbakteryjne i fotokatalityczne, które zapewniają optymalny poziom jakości powietrza.
Aby zapewnić dobre samopoczucie w pomieszczeniu, można skierować strumień powietrza w górę
w trybie chłodzenia i w dół w trybie ogrzewania.
Optymalna wilgotność z kolei jest gwarantowana poprzez funkcję osuszania DRY. Jednostki wewnętrzne serii BREVA charakteryzują się również
szerokim zakresem przepływu powietrza, który
są w stanie przetworzyć.
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Wyświetlacz LED
Jednostka wewnętrzna wyposażona w LED
DISPLAY wyświetla wartość temperatury, tryb
pracy sprężarki oraz komunikaty o ewentualnych błędach. Wyświetlacz można wyłączyć za
pomocą przycisku „światło” na pilocie, aby zapewnić maksymalny komfort w nocy.
Bardzo cicha
Komfort otoczenia jest również powiązany z poziomem hałasu i jest szczególnie ważny w sypialniach lub gabinetach. Seria BREVA gwarantuje
wysoki komfort przez cały rok dzięki bardzo cichej pracy, która jest praktycznie pracy niezauważalna (20 dB(A)). Tę funkcję można włączyć
zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia.
Funkcja nocna
Wybranie przycisku SLEEP na pilocie zdalnego
sterowania powoduje ustawienie funkcji nocnej, która reguluje pracę klimatyzatora w celu
zapewnienia maksymalnego komfortu. W trybie
chłodzenia zwiększa wartość ustawionej temperatury przez użytkownika o 1°C (w odstępie
godzinowym) przez pierwsze 2 godziny i utrzymuje temperaturę osiągniętą przez kolejne 6 godzin przed wyłączeniem. W trybie ogrzewania
przez pierwsze 2 godziny obniża wartość temperatury zadanej o 2°C. w odstępie godzinowym;
po 3 godzinach temperatura wzrasta o 2°C na
okres 3 godzin przed wyłączeniem.
Sterowanie…
…za pomocą pilota. Każda jednostka wewnętrzna BREVA wyposażona jest w pilot na podczerwień z dużym podświetlanym wyświetlaczem, pozwalającym uzyskać dostęp do wszystkich funkcji
klimatyzatora. Na wyświetlaczu pilota zdalnego
sterowania można odczytać temperaturę otoczenia oraz programować czas pracy jednostki.

…zdalnie. Z dostępnym zestawem Wi-Fi jako
akcesorium, można wygodnie zarządzać temperaturą dodatkowe nawet z dala od domu. Dzięki
dedykowanej aplikacji marki Beretta, do pobrania bezpłatnie dla systemów – BeSmart AC iOS
i Android, można ustawić tryb pracy, programować czas pracy i sprawdzić status urządzenia poprzez smartfon i tablet.
Przejdź Więcej o klimatyzatorach
BREVA od Beretta
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Pompy Evosta – najwyższy stopień IP na rynku
5-letnia gwarancja w standardzie
Dołącz do klubu Profesjonalistów DAB CLUB!

Nowy typoszereg bezdławnicowych pomp obiegowych Evosta
wyróżnia się innowacyjnością, a zastosowana technologia to efekt
43-letniego doświadczenia marki DAB Pumps. Energooszczędna,
elektroniczna bezdławnicowa pompa obiegowa jest przeznaczona
do wszystkich typów domowych instalacji grzewczych, wentylacji
i klimatyzacji i ma 5-letnią gwarancję w standardzie.
Stopień wodoodporności IPX5
Infiltracja wilgoci do części mechanicznej,
a co najważniejsze, do układów elektronicznych
pomp nie jest już problemem. Stopień ochrony IPX5 oznacza, że urządzenie zostało poddane testom strumienia wody z dyszy o średnicy
6,3 mm skierowanej bezpośrednio na pompę,
w wyniku czego woda nie przedostała się do
urządzenia. Stopień ochrony IPX5 gwarantuje
odporność układów elektronicznych na działanie wody. Dzięki temu możliwość awarii została zredukowana do minimum, zapewniając tym
samym bezproblemową eksploatację.

Zakres wydajności
Medium
Maks. ciśnienie robocze
Zakres temperatury medium
EEI
Klasa izolacji
Stopień ochrony silnika:
Instalacja
Zasilanie

5-letnia gwarancja
Pompy obiegowe Evosta 2 i Evosta 3 mają 5-letnią gwarancję w standardzie, dzięki której jest to
krok naprzód w zakresie wsparcia instalatorów
i poprawy wydajności instalacji.
Kompaktowa konstrukcja, wysoka jakość, innowacyjne materiały oraz rozwiązania technologiczne sprawiają, że pompy obiegowe
Evosta są jednocześnie wysoce wydajne, niezawodne oraz łatwe w instalacji. Szerokie spektrum zastosowania pomp jest idealnym rozwiązaniem dla domowych instalacji grzewczych
i chłodniczych.

Evosta 2
Evosta 3
3
0,4-3,6 m /h przy wysokości
0,4-4,2 m /h przy wysokości
podnoszenia do 6,9 m
podnoszenia do 8 m
czyste, wolne od części stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neutralne
chemicznie, bliskie charakterystyce wody (maks. zawartość glikolu 30%)
10 bar (1000 kPa)
od -10°C do +110°C
≤ 0,18
≤ 0.17 do EEI ≤ 0.19
F
IPX5
z wałem silnika w pozycji poziomej
jednofazowe 1x115-230 V~ 50/60 Hz
3

• zarejestruj się na dabclub.
com.pl i odbierz 50 punktów
na start
• następnie wprowadź 5
pomp Evosta 2 lub 4 pompy
Evosta 3 i zamów opaskę
monitorującą Xiaomi
MiBand 4
• lub zbieraj punkty i odbieraj
atrakcyjne nagrody

LA
T GW RANCJI
A

IPX5

CECHY SZCZEGÓLNE:
DAB Club to program dla instala• 5-cio letnia gwarancja w standardzie
tora, dający pakiet korzyści. Reje• IPX5 najwyższy stopień wodoodporności na rynku
stracja zakupionych i zainstalo• wysokość podnoszenia do 7m
wanych pomp DAB odbywa się
• śruba odpowietrzająca
w prosty i szybki sposób. W ka• bezpośredni dostęp do ceramicznego wału, pozwalający
talogu DAB Club czekają atrakodblokowanie pompy
cyjne nagrody, które można wy• żeliwny korpus pompy pokryty powłoką kataforetyczną
korzystać w pracy lub w wolnym
• wtyczka przyłączeniowa w komplecie
czasie, albo podarować bliskim.
• korpus silnika wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, zapewn
Klubowicze jako pierwsi dowiai długą żywotność, również w przypadku zastosowania w instal
dują się o akcjach specjalnych,
premiach punktowych oraz inchłodniczych
nych, ciekawych wydarzeniach.
• nowy interfejs użytkownika z sekwencyjnym przyciskiem obsłu
na szybkie i łatwe wprowadzanie nastaw
• dzięki optymalnemu zużyciu energii sprawność energetyczna
Cechy pomp Evosta
z podświetlanym
wyświetlaczem
i sekwencyj- się niskim
pomp Evosta
2 jest jeszcze
wyższa i charakteryzuje
Korpus silnika pomp wykonany ze stali nierdzewnym przyciskiem
wspołczynnikiem
EEI ≤ obsługi
0.18 umożliwia szybki od-

nej AISI 304 zapewnia komfort i długą żywot- czyt i łatwe wprowadzanie nastaw w każdych
DANE
ność, również w przypadku zastosowania
w in-TECHNICZNE:
warunkach. Zamiana pomp jest niezwykle łastalacjach chłodniczych. Elektronika oraz
śruba wydajności:
twa: nowe, uniwersalne
byćwysokości
sto/h przy
podn
Zakres
od 0,4 do złącze
3,6 m3może
odpowietrzająca umieszczona z przodu
pom6,9
m sowane z wtyczkami zasilającymi pomp innych
py umożliwiają dostęp do wału w przypadku
producentów,
bez czyste,
potrzebywolne
modyfikacji
połą- stałych or
Przetłaczane
medium:
od części
jego zablokowania. Nowy interfejs użytkownika
czeńnielepkie,
elektrycznych.
mineralnych,
neutralne chemicznie, bliskie charakterys

(maks. zawartość glikolu 30%)
Zakres temperatury medium: od -10°C do +110°C
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar (1000 kPa)
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Elektroniczna wylewka
naścienna MODUS E HD-K
Prostota pełna awangardy od Schell
W nowoczesnej architekturze wnętrz minimalizm stanowi przejaw elegancji,
a o luksusowym charakterze projektu decydują wysokiej jakości detale.
Dotyczy to zwłaszcza często użytkowanych łazienek, których wyposażenie
powinno być ponadczasowe, bezawaryjne i ułatwiać utrzymanie higienicznej
czystości. Z myślą o takich funkcjonalnych przestrzeniach sanitarnych
powstały elektroniczne wylewki naścienne MODUS E HD-K.
W obecnie projektowanych łazienkach zbędne
dekoracje ustępują miejsca praktycznym funkcjom, a główną ozdobą stają się wysokogatunkowe powierzchnie. Coraz częściej króluje tu
przestronność, armatura i umeblowanie zaś nie
powinny przytłaczać swoją formą. Wyposażenie powinno być przede wszystkim wytrzymałe
i funkcjonalne, a jego design ma sygnalizować
wysoką jakość. Przykładem takiego rozwiązania jest modna armatura natynkowa w formie
prostej wylewki. Najlepiej, jeśli zapewnia maksymalny komfort obsługi i nieskazitelną higienę. Wszystkie te cechy mają nowoczesne elektroniczne baterie MODUS E HD-K marki Schell,
które łączą oszczędny design z trwałością i inteligentnymi funkcjami.
Minimum formy, maksimum funkcji
Bateria MODUS E HD-K przybrała formę lśniącej,
chromowanej wylewki do montażu natynkowego. Formą przywodzi na myśl surowe industrialne

wyposażenie, a mimo tego dzięki lśniącej, gładkiej powierzchni wygląda subtelnie. Ma ponadczasowy charakter, który sprawdzi się w szerokiej gamie aranżacji o charakterze nowoczesnym,
loftowym czy nawet retro. Solidny korpus został
wykonany z dbałością o każdy szczegół z wysokogatunkowego chromowanego mosiądzu, dzięki czemu jest bardzo wytrzymały i odporny na
wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Gładka linia wylewki przechodzi w estetyczną przesuwną rozetę naścienną. W zależności od wymagań można wybrać model o długości 229 lub
272 mm. Na końcu korpusu został umieszczony dyskretny sensor podczerwieni. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie nieskazitelnego minimalizmu aranżacji, w odróżnieniu od
produktów, w których fotokomórka jest montowana np. na ścianie. Pomimo bardzo subtelnego wyglądu armatura kryje w sobie inteligentne
funkcje charakterystyczne dla gamy rozwiązań
elektronicznych SCHELL.

Funkcje oszczędnościowe i maksymalna higiena
Bateria MODUS E HD-K jest uruchamiana bezdotykowo, po umieszczeniu dłoni w zasięgu sensora podczerwieni, który można skalibrować
w zakresie od 2 do 13 cm. Wypływ wody następuje automatycznie i jest zamykany po usunięciu ręki. MODUS E HD-K to rozwiązanie na wodę
zimną i wstępnie zmieszaną, co wraz z minimalnym przepływem na poziomie 3 l/min zapewnia maksymalną oszczędność. Stanowi to
dużą zaletę zwłaszcza w przypadku zastosowań
w obiektach komercyjnych i półkomercyjnych.
W rozwiązaniu zadbano także o eliminację ryzyka niekontrolowanego wypływu wody w wyniku np. zaklejenia fotokomórki. Materiał, z jakiego
wykonano sam korpus, jest zgodny z surowymi

niemieckimi przepisami dotyczącymi jakości
wody pitnej. Maksymalną higienę gwarantuje program antystagnacyjny, który przepłukuje instalację po upływie 24 godzin od ostatniego użycia,
zapobiegając namnażaniu się bakterii. Armatura jest również przystosowana do krótkotrwałej
dezynfekcji termicznej w wodzie o temperaturze 70ºC. Montaż rozwiązania nie wymaga prowadzenia oddzielnych przewodów, gdyż jest ono
zasilane na cztery baterie alkaliczne. Dzięki temu
może być łatwo stosowane nie tylko w budynkach nowych, ale też modernizowanych.
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FOTOWOLTAIKA U ZACHARA
– PODSUMOWANIE LATA
Dziennikarz motoryzacyjny, twórca serwisu Autocentrum.pl
i jednocześnie youtuber – Zachar Zawadzki, opublikował na swoim
kanale Zachar OFF podsumowanie pierwszych miesięcy działania
instalacji fotowoltaicznej założonej przez Sunday Polska.
Instalacja Zachara
Gdzie jest zlokalizowana instalacja fotowoltaiczna u dziennikarza motoryzacyjnego? Oczywiście,
na dachu garażu. Domowa elektrownia słoneczna kosztowała 30 tys. zł, ma moc maksymalną
7,56 kWp i ruszyła w grudniu 2019 r. Dziennikarz
skorzystał również z wynoszącego 5 tys. zł dofi-

nansowania pochodzącego z programu Mój Prąd.
Zachar regularnie publikuje na swoim kanale
Youtube podsumowania pokazujące produkcję
i zużycie prądu pochodzącego z promieni słonecznych. Pierwsze zestawienie powstało po zimowych miesiącach, więc było dość skromne.
Jednak już w kwietniu wynik produkcji energii
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był wyjątkowo duży – w przeciągu miesiąca otrzymano 1 MWh nadwyżki. Wówczas dziennikarz
zapytał widzów o pomysły na jej wykorzystanie – większość głosów przeważyła za instalacją pompy ciepła.
Czy zapasy prądu wystarczą na zimę?
Zainstalowana w grudniu domowa elektrownia
słoneczna zakładała wytworzenie prądu na własne, bieżące potrzeby oraz na okazjonalne ładowanie aut elektrycznych. W międzyczasie doszła
pompa ciepła. Od maja do końca sierpnia, a więc
przez 4 miesiące, dziennikarz śledził słupki pokazujące wytworzenie i zużycie prądu, a także gromadzenie jego zapasów. Przy obliczeniach korzystał z aplikacji Solarman oraz E-licznik, która
pokazuje faktyczne pomiary energii pobranej
i oddanej. Nie pokazuje całego wyprodukowanego prądu, bo nie widzi zużywania go na bieżąco, ale pozwala precyzyjnie oceniać stan faktyczny zapasów energii elektrycznej.
W tym okresie wytworzona energia elektryczna
była pożytkowana na:
• klasyczne zużycie w domu: laptop, światło, piekarnik, pralka i suszarka,
• pompa w oczku wodnym, używana sporadycznie w ciągu dnia,
• test elektrycznej kosiarki do trawy, działającej
przez ok. 10 godzin dziennie,
• ładowarka do samochodów elektrycznych:
przez 5 tygodni, ładowanie przy każdej nadarzającej się okazji,
• pompa ciepła, która została zainstalowana pod
koniec maja.
Podsumowanie energii wytworzonej dzięki fotowoltaice: maj – 960 kWh, czerwiec – ok. 850
kWh, lipiec – 1170 kWh, sierpień – ok. 1050 kWh.
Realne zużycie i nadwyżki:
• maj: oddano do sieci 764 kWh, na miejscu zużyto ok. 200 kWh, a w sumie prawie 300.

• czerwiec: oddano 650 kWh, na miejscu zużyto
ponownie 200 kWh, a w sumie prawie 450, bo
przez cały miesiąc dziennikarz ładował kilka elektrycznych pojazdów, które poddawał testom,
• lipiec: oddano 970 kWh, zużyto 200 kWh, a w sumie 230 kWh – większość zużycia była pokrywana na bieżąco z dachu.
• sierpień: w związku z wakacjami zużycie zmalało. W sierpniu oddano do sieci aż 960 kWh, zużywając ok. 100 kWh, a w sumie 150 kWh.
Po 4 letnich miesiącach dziennikarz ma 2,2 MWh
nadwyżki prądu. Dodając do tego nadwyżkę
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z pierwszych 4 miesięcy roku, czyli około 1,6 MWh,
ma w sumie 3,8 MWh prądu w zapasie, z czego po
odjęciu prowizji pozostaje 3 MWh do wykorzystania.
Czy to się opłaca?
Przyjmując ostrożne szacunki i zakładając, że
podczas ostatnich 4 miesięcy roku pogoda nie
będzie rozpieszczać, a więc domowa elektrownia Zachara wyprodukuje zaledwie 2 MWh prądu,
które w całości zostaną zużyte na standardowe
utrzymanie domu oraz ładowanie aut elektrycznych, to na ogrzewanie zabraknie naprawdę niewiele. Pompa ciepła potrzebuje na okres grzewczy 4,5 MWh, więc trzeba dokupić około 1,5 MWh
za ok. 1000 zł. Wliczając w to koszty stałe, dzięki fotowoltaice roczny koszt prądu, ogrzewania
(za pomocą pompy ciepła) i ładowania aut elektrycznych zamyka się w 1500 zł.
Rozważając opłacalność fotowoltaiki należy także
zwrócić uwagę, że cena energii w Polsce od kilkunastu lat stale rośnie. Decydując się na instalację,
można skorzystać z szeregu benefitów – np. Mój
Prąd. Obowiązuje także ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym dla osób fizycznych, m.in. na zakup instalacji fotowoltaicznych
można odliczyć 53 tys. zł w ciągu sześciu lat od
roku, w którym poniesiono wydatek. Inwestycja
w instalację fotowoltaiczną zwraca się średnio
w 5-7 lat, a uwzględniając powyższe dofinansowania – nawet jeszcze szybciej.

Przejdź  Zachar OFF

Przejdź Strona Sunday Polska,
która zainstalowała panele PV
u dziennikarza
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Nowe akcesoria Karcher do czyszczenia
nie tylko instalacji solarnej
Coraz bardziej modne i chętnie wybierane przez
inwestorów instalacje fotowoltaiczne są bez wątpienia przyszłością energetyki w domach jednorodzinnych i nie tylko. W jaki sposób zadbać
o panele solarne na dachu, tak aby ich nie uszkodzić, a skutecznie oczyścić z zabrudzeń, by mogły
pracować wydajnie? Niemiecki producent sprzętu czyszczącego Karcher ma na to nowy patent.
Zestaw akcesoriów, który pozwoli czyścić wydajnie i bezpiecznie nie tylko panele solarne, ale też
elewacje budynków, jak i wysoko położone okna.
Nowe zestawy szczotek, lanc i złączy pozwalają
na zapewnienie idealnej czystości i bezpieczeństwa czyszczonej powierzchni. Elementy, z których można skompletować indywidualny zestaw,

są kompatybilne z urządzeniami wysokociśnieniowymi Karcher zarówno HD, jak i HDS (czyli
z podgrzewaniem, jak i bez podgrzewania wody).
„Sercem” tego systemu jest głowica – napęd, na
który możemy zakładać trzy rodzaje szczotek
(miękkie, średnie i twarde) w zależności od tego,
co chcemy wyczyścić. Dla paneli solarnych odpowiednie będą niebieskie, czyli miękkie szczotki.
Woda jest podawana na całej długości szczotek
dzięki systemowi dysz rozmieszczonych na listwie.
Zapewnia to doskonały efekt w krótkim czasie.
Aby dokładnie oczyścić panele solarne, przyda
się także złącze Vario. Dzięki stałemu kątowi możliwe jest sterowanie kierunkiem szczotki poprzez
obracanie lancy. Łatwiej jest też dzięki złączu

wyczyścić krawędzie. Nowe lance teleskopowe
są teraz 10 razy sztywniejsze i bardziej ergonomiczne. System Anti-Spin uniemożliwiający obracanie sekcji lancy gwarantuje lepszą kontrolę
nad wykonywaną pracą. Lance umożliwiają także odkurzanie na dużej wysokości.
Co niezmiernie istotne, jest to system w pełni uniwersalny. Jedna lanca pozwala wykonywać wiele zadań, a więc czyszczenie: wysokociśnieniowe, szczotkami (średnie ciśnienie wody), samą
wodą, a nawet odkurzanie. System ten jest niezwykle wszechstronny i skuteczny. Stoi za nim
firma, która w dziedzinie czyszczenia jest światowym liderem. Warto zaufać specjaliście i postawić na niemiecką jakość.
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System kogeneracji w Szlachęcinie
Pierwsza taka innowacja w Polsce
Innowacyjna instalacja kogeneracyjna połączona z pompą ciepła, odzyskującą ciepło ze ścieków,
przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 o 2 tys. ton rocznie. To nowatorskie rozwiązanie zastosowane
po raz pierwszy w Polsce wdrożyli inżynierowie poznańskiej Veolii w Szlachęcinie (gmina Czerwonak).
System kogeneracji w Szlachęcinie będzie produkował zarówno ciepło, jak i energię elektryczną.
Kluczowe informacje
• Szlachęcin to mała wieś w województwie wielkopolskim, położona ok. 2 km od Murowanej Gośliny, na skraju Puszczy Zielonki. Na terenie położonej tam oczyszczalni ścieków należącej do
firmy Aquanet, uruchomiona została nowa instalacja energetyczna spółki Veolia Energia Poznań.
• Innowacyjność rozwiązania polega na stworzeniu systemu odzysku ciepła odpadowego ze scieków wspartego instalacją kogeneracyjną.
• Pompa ciepła zasilana jest energią elektryczną produkowaną w agregacie kogeneracyjnym.
• To rozwiązanie zastosowane po raz pierwszy
w Polsce.
• Nowa instalacja częściowo zastąpi tradycyjną
ciepłownię zasilaną węglem działającą obecnie
w pobliskim Bolechowie (niewielkiej miejscowości niedaleko Murowanej Gośliny). Zastosowane
rozwiązanie zmniejszy emisję CO2, związków siarki
oraz pyłów do atmosfery i obniży temperaturę ścieków, które po oczyszczeniu trafiają do rzeki Warty.

Parametry techniczne instalacji
Moc elektryczna nowo powstałej instalacji kogeneracyjnej wynosi około 1 MW, z czego 700 kW
zostanie skonsumowane na zasilanie pompy ciepła. Powstała nadwyżka energii – około 300 kW
będzie odbierana przez krajowy system energetyczny. Jednym z celów, jaki chce osiągnąć
Veolia, jest uzyskanie najlepszej sprawności energetycznej systemu kogeneracji w Szlachęcinie.
Chodzi o to, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać ciepło zawarte w ściekach, a równocześnie – dzięki kogeneracji – w jak największym
stopniu produkować w pełnym skojarzeniu energię cieplną i elektryczną. Plany zakładają produkcję ponad 38 tys. GJ ciepła odzyskiwanego ze
ścieków odpadowych przez pompę ciepła, blisko
29 tys. GJ z układu kogeneracji zasilanego gazem
oraz ok. 7,7 MWh energii elektrycznej rocznie. Moc
cieplna systemu, razem kogeneracji i pompy ciepła, wynosi około 2,9 MW, podczas gdy moc elektryczna kogeneracji wynosić będzie to ok. 1,0 MW.

Wirtualnego otwarcia tej nowatorskiej instalacji dokonali w czwartek 29 października m.in.
prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, prezes
Aquanetu Paweł Chudziński oraz dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce, prezes zarządu
Frédéric Faroche i Krzysztof Zamasz członek zarządu i dyrektor handlowy Veolii w Polsce.

Jak działa System Kogeneracji w Szlachęcinie?
Nowy system zainstalowany w Szlachęcinie zastąpi
częściowo użytkowaną do tej pory ciepłownię węglową w Bolechowie, która będzie uruchamiana jedynie
w czasie niższej temperatury. Ciepło, które popłynie
do Murowanej Gośliny, zamiast z węgla – wytwarzane będzie z tzw. ciepła odpadowego, powstającego
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Ograniczenie emisji dwutlenku węgla w wyniku
wdrożenia nowej technologii jest dla środowiska tak
znaczne, jakby wycofać z użytku prawie 2 tys. samochodów, a więc jakby co czwarte auto w Murowanej
Goślinie nagle przestało jeździć. Redukcję emisji
dwutlenku węgla o 2 tys. ton rocznie można zestawić z działalnością drzew, które pochłaniają CO2:
jest to tyle samo, co osiągnęlibyśmy, gdyby Puszczy Zielonce przybyło 500 ha powierzchni (około
350 tysięcy dorodnych drzew), a więc jakby pojemność zielonych płuc Poznania zwiększyła się o 4 %.

w procesie oczyszczania ścieków, które dziś trafiają
wprost do oczyszczalni w Szlachęcinie. Do tej pory
ciepło to, które jest źródłem niezwykle cennej energii, dostawało się bezpośrednio do wody i ulatywało do atmosfery. Odtąd nie będzie marnowane i zostanie wykorzystane do ogrzania 5000 mieszkańców
Murowanej Gośliny. Innowacyjnym rozwiązaniem
zastosowanym w tym systemie jest wykorzystanie
pompy ciepła, która będzie zasilana energią elektryczną, powstającą w ramach kogeneracji gazowej.

Pobierz Pełna informacja prasowa
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Audytor SET 7.2

Firma SANKOM dynamicznie rozwija pakiet oprogramowania Audytor SET.
Do najnowszej wersji programu Audytor SET 7.2
wprowadzone zostały następujące nowe funkcje i usprawnienia:
1. funkcja szybkiego obliczania grzejników podłogowych,
2. rozbudowanie możliwości automatycznego
rozrysowywania wężownic ogrzewania podłogowego,
3. możliwości ręcznej edycji wężownic ogrzewania podłogowego,
4. import podkładów budowlanych w formacie PDF,
5. nowa szata graficzna programu.
Funkcja szybkiego obliczania grzejników
podłogowych
Funkcja ta umożliwia prowadzenie obliczeń grupy

grzejników podłogowych na bieżąco w trakcie
projektowania, przed pełnymi obliczeniami instalacji (rys. 1). Dzięki temu pozwala na bardzo
szybkie badanie reakcji wyników obliczeń na
poszczególne dane, np. temperatura zasilania,
konstrukcja podłogi grzejnej, średnica przewodów, rozstaw przewodów, podział na kilka obwodów itd.
W szczególności funkcja ta pozwala wyznaczyć:
– dopuszczalny zakresu temperatury zasilania
dla poszczególnych grzejników (rys. 2),
– maksymalną temperaturę zasilania dla wskazanej grupy grzejników,
– proponowany podział wężownic w celu spełnienia kryteriów maksymalnego oporu hydraulicznego oraz maksymalnej długości,
– proponowany podział wężownic, aby ograniczyć zróżnicowanie oporów pomiędzy wężow-

48

nicami i w konsekwencji ułatwić zrównoważenie hydrauliczne instalacji.

Audytor SET wprowadzono możliwość importu
rysunków również w tym formacie.

Rozrysowywanie wężownic ogrzewania
podłogowego
W programie Audytor SET rozbudowano możliwości automatycznego rozrysowywania wężownic
ogrzewania podłogowego. Obecnie użytkownik
może wybrać jeden z następujących sposobów
tworzenia wężownicy:
– spirala zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara,
– spirala przeciwnie do kierunku wskazówek zegara,
– wężownica meandrowa.
Użytkownik może również edytować (korygować)
kształt wężownicy stworzony przez program.

Nowa szata graficzna programu
W programie zmieniono szatę graficzną – zarówno pod względem stylu graficznego, jak i organizacji okien. Dzięki temu menu programu jest
bardziej przejrzyste i czytelne.

Import podkładów budowlanych
w formacie PDF
Program Audytor SET od dawna umożliwia import rysunków w wielu popularnych formatach.
Do rysunków technicznych szczególne przydatne
są formaty DWG i DXF. Jednak w praktyce rynkowej spora część dokumentacji przekazywana jest
w plikach PDF. Jest to co prawda format ogólny,
a nie adresowany do rysunków technicznych, jednak z uwagi na częste wykorzystanie, w programie

1 Okno Szybkie obliczenia – Grzejniki podłogowe

2 Edytor kształtu wężownicy ogrzewania podłogowego
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Trzeci kwartał 2020
w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce
Ja nus z S ta ro ś cik
III kwartał roku w branży instalacyjno-grzewczej
jest zwykle okresem szczytowej sprzedaży urządzeń i elementów instalacji grzewczych w Polsce.
Obecny rok trudno porównać do poprzednich lat ze
względu na wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę zarówno w Polsce, jak i w Europie. Branża instalacyjno-grzewcza w Polsce daje sobie jak
dotąd całkiem nieźle radę w nowej sytuacji, o czym
świadczą osiągnięte wzrosty obrotów w branży jako
całości, chociaż oczywiście nie w równym stopniu
w poszczególnych grupach produktowych i działalności gospodarczej. Oczywiście na taki obraz rynku
instalacyjno-grzewczego w Polsce nakłada się także
transformacja tego rynku, coraz większy udział technologii niskoemisyjnych lub wręcz bezemisyjnych.

Początek III kwartału 2020 rozpoczął się bardzo
obiecująco, po lockdownie klienci, którzy nie ruszyli
tłumnie na urlop, zdecydowali się na modernizację
starych obiektów i inwestycje w nowe budynki, ponieważ inflacja motywuje do lokowania pieniędzy
w inwestycje. Generalnie rynek się ożywił, a ludzie
przyzwyczaili się do COVID. Wyniki osiągnięte w III
kwartale w branży instalacyjno-grzewczej, podobnie
jak w poprzednim kwartale, są w większości przypadków pozytywne, choć nie tak spektakularne jak
wcześniej. Rynek się ustabilizował jednak na różnych
poziomach w zależności od grupy produktowej.
Znamienne jest to, że ogólna skala wzrostów obrotów w branży spada z kwartału na kwartał.

Pandemia spowodowała, że pomimo dobrych
wyników w branży, sytuacja rynkowa nie jest
taka sama jak wcześniej. Z jednej strony większość firm odnotowuje dobre wyniki sprzedaży,
z drugiej zaś widać dużą niepewność co do przyszłości rozwoju rynku podyktowaną przez obawy wynikające z potencjalnego nowego lockdownu, który jest wprowadzany coraz częściej
w innych krajach. Powoduje to trudność w planowaniu, pogłębiającą się niepewność kondycji
rynku związaną ze zdolnością nabywczą klientów i nastrojami z powodu pandemii.
Ogólna dynamika wzrostów sprzedaży w III kwartale 2020 roku uległa widocznemu zmniejszeniu,
oczywiście na różnym poziomie w różnych grupach produktowych. Pewnym znakiem zapytania
jest rynek wymian, który w III kwartale także nieco
wyhamował. Jedną z przyczyn, było odwoływanie wcześniej zamówionych usług instalatorskich
z powodu obawy zakażeniem koronawirusem lub
wcześniej brak wolnych terminów u instalatorów.
Osobną sprawą wynikająca z obecności pandemii
jest przesunięcie przez część społeczeństwa środków przeznaczonych na modernizację w kierunku
konsumpcji, czego rezultaty można było zauważyć już w III kwartale. Niezależnie od tego, dość
niepewna sytuacja polityczna i budżetowa państwa spowodowała odpływ kapitału z rachunków
oszczędnościowych w bankach i lokowaniu go

w nieruchomościach, stąd dalsze zainteresowanie tą formą inwestycji w Polsce. Z drugiej strony, widać wyraźny wpływ COVID-19 na migrację
pracowników. Firmy chętnie korzystają z pracy
zdalnej, mimo, że wiedzą, iż ta forma pracy nawet
w najbardziej sprzyjającej sytuacji, jest ok. 30%
mniej wydajna. To wszystko przekłada się bezpośrednio na rynek wynajmu, który zasilają w sporej
części właśnie oddawane i budowane mieszkania. Sporo z nich stoi obecnie niezamieszkałych.
Stąd spadająca liczba rozpoczynanych przez
deweloperów budów. Z drugiej strony, jedynie
w grupie inwestorów indywidualnych nieznacznie
wzrosła liczba wydawanych pozwoleń na budowę, wraz z niewielkim wzrostem udziału inwestorów indywidualnych zarówno w liczbie oddawanych mieszkań, jak także liczbie rozpoczynanych
budów. Przy dominującej roli wykorzystania ciepła sieciowego w wypadku budownictwa wielorodzinnego, może to być sygnał o odbudowie rynku nowych budynków dla urządzeń grzewczych.
Podobnie jak w poprzednich kwartałach, trzonem rozwoju rynku urządzeń grzewczych były
w dalszym ciągu wymiany starych urządzeń na
nowe w ramach walki z niską emisją na poziomie
lokalnym. Widać coraz większe znaczenie wsparcia dla wymian urządzeń grzewczych w ramach
programu Czyste Powietrze. W dalszym ciągu
duże znaczenie dla rynku wymian miały programy unijne zarządzane przez lokalne samorządy.
Negatywnym skutkiem ubocznym programów
dotacyjnych jest fakt, że inwestorzy prywatni stali się bardzo wrażliwi na programy dotacji. Widać
to szczególnie w wypadku kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, ale także widać to coraz częściej w wypadku pomp ciepła, które do
tej pory rozwijały się stabilnie i konsekwentnie
bez spektakularnych programów wsparcia, jak to
miało miejsce w pierwszych wymienionych grupach produktowych.
Sprzeczne informacje dochodziły z rynku większych
urządzeń. Pojawiły się opinie o wstrzymywaniu
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zamówień urządzeń o większej mocy, co by wskazywało na przesuniecie w czasie tych zamówień.
Dość ciekawie wygląda sytuacja w zakresie płatności. Po bardzo czarnych scenariuszach i przejściu
nawet przez niektórych producentów na sprzedaż za gotówkę na początku II kwartału, sytuacja
rzeczywista nie okazała się wcale taka straszna.
Świadczy to o dobrej sytuacji branży instalacyjnej
i budowlanej oraz ich przezorności i dobrym zarządzaniu zyskami z ostatnich lat dobrej koniunktury.
Warto jeszcze przypomnieć, że nowa ustawa
o VAT, czyli sytuacja z tzw. split-payment mocno
dezorientuje mniejsze firmy instalacyjne. Brakuje
im wiedzy na temat prawidłowego wystawiania
i płacenia faktur w ramach tzw. jednolitego pliku
kontrolnego. Do tego dochodzą problemy z klasyfikacją produktów, które podlegają przepisom
o mechanizmie podzielonej płatności.
Reasumując: w III kwartale 2020 pomimo znacznego zmniejszenia dynamiki wzrostu i spadku wydawanych pozwoleń na budowy i liczby rozpoczynanych budów, utrzymywała się w dalszym
ciągu dobra koniunktura w budownictwie, a co
za tym idzie, w branży instalacyjno-grzewczej.
Ogólnie kwartał zakończył się w branży instalacyjno-grzewczej wzrostem na poziomie +5-6%.
Źródło: SPIUG
Grupa produktowa
kotły gazowe wiszące ogółem
kotły gazowe wiszące kondensacyjne
kotły gazowe wiszące konwencjonalne
kotły gazowe stojące ogólnie
kotły gazowe stojące kondensacyjne
kotły gazowe stojące konwencjonalne
gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u.
olejowe kotły stojące ogólnie
olejowe kotły stojące konwencjonalne
olejowe kotły kondensacyjne
kotły na biomasę
kolektory słoneczne
pompy ciepła
zasobniki i bufory

Tendencja sprzedaży
III kwartał 2020
13%
14%
-11%
-2%
2%
-58%
33%
-39%
-45%
-35%
20%
-23%
109%
12%
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Mata PAROC Hvac Mat AluCoat

NOWY Komfovent Domekt R 450 V

Mata izolacyjna PAROC Hvac Mat AluCoat to znakomity
przykład niepalnej maty z wełny kamiennej przeznaczonej do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej oraz
akustycznej. Nadaje się do ochrony okrągłych lub prostokątnych kanałów wentylacyjnych, lecz świetnie sprawdzi
się również w charakterze izolacji niskotemperaturowych
kotłów, zbiorników i innych powierzchni cylindrycznych.
Niewątpliwym atutem produktu jest niski współczynnik
przewodności cieplnej w 0°C (λ0 = 0,034 W/mK), co sprawia, że mata jest doskonałym zabezpieczeniem przewodów transportujących zimne powietrze przed wymianą
ciepła z otoczeniem, choć równie dobrze można zastosować ją w instalacjach z medium o temperaturze do 250°C.
Wykraplanie się wilgoci na wewnętrznych i zewnętrznych
powierzchniach kanałów przewodów izolacyjnych ma negatywny wpływ na trwałość instalacji. PAROC Hvac Mat AluCoat dzięki jednostronnemu pokryciu wzmocnioną folią
aluminiową doskonale zabezpiecza przed powstawaniem
ognisk korozji. Folia aluminiowa, pomimo minimalnej grubości, stawia opór równy warstwie powietrza o grubości 1500
metrów. Maty z serii PAROC Hvac charakteryzują się współczynnikiem oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ) = 200 (MV2
według EN 14303:2009), dzięki czemu spełniają wymagania
stawiane izolacjom przeciwkondensacyjnym dla rurociągów.

Poznaj nową, jeszcze lepszą odsłonę bestsellera
Komfovent: nowy Komfovent R 450 V należy do rodziny Domekt – pierwszych rekuperatorów naprawdę
on-line.

PAROC
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Dane techniczne Domekt R 450 V:
- JPM 0,27 W/(m3 x h)
- Klasa energetyczna A+
- maksymalny wydatek 491 m³/h przy 100 Pa
- wymiary 585x655x680 mm
- kontrola pracy rotora: płynne sterowanie
0…10 V
- króćce przyłączeniowe: plastikowe
- zamki i klucze 2w1
- czujniki prędkości powietrza (dokładniejszy
pomiar przepływu powietrza m3/h)
w standardzie
- automatyka C6M
- RZE (roczne zużycie energii) 140 kWh
Aby móc z pełną odpowiedzialnością nazwać
Komfovent Domekt pierwszym rekuperatorem
naprawdę online Komfovent i VENTIA zbudowali
system, który składa się z 7 w pełni zintegrowanych ze sobą elementów:
- aplikacja Komfovent Control – steruj centralą z każdego miejsca na Ziemi, dzięki połączeniu z chmurą producenta,
- NANO ROUTER zawsze gratis – łącz się z centralą bez kabli, Wi-Fi w standardzie,
- zdalne wsparcie serwisowe on-line – korzystaj z bezpłatnej pomocy technicznej i serwisu online także po gwarancji,
- możliwość bieżącej aktualizacji,
- WEBSERWER zawsze w standardzie,
- inteligentny protokół DHCP – automatyczne połączenie centrali z Internetem,
- pełna kompatybilność wsteczna – funkcje są w 100% dostępne dla wszystkich urządzeń wyposażonych w automatykę
sterowania C6.
Wybierając rekuperator Komfovent Domekt, użytkownik może mieć nawet 3 lata pełnej gwarancji producenta GRATIS. Wystarczy,
że zarejestruje swój rekuperator na stronie www.ventia.pl. Co ważne, przedłużenie gwarancji będzie możliwe dla wszystkich urządzeń
zakupionych od początku 2020 roku.
VENTIA
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Grzałki elektryczne DELFIN do bojlerów
Oferta marki DELFIN poszerzyła się o kolejne dwa modele grzałek elektrycznych. Grzałki elektryczne DELFIN GR i GR-B to modele z regulacją temperatury przeznaczone do bojlerów i podgrzewaczy wody, w tym pracujących w systemach solarnych.
Grzałki elektryczne DELFIN mają solidną, metalową obudowę, niezawodny termostat firmy Cotherm oraz mosiężną kryzę do łatwego montażu
w zbiorniku.
Jako zabezpieczenie przed uszkodzeniem (przegrzaniem) zastosowano
bezpiecznik manualny (powtarzalny), który w razie konieczności można
zresetować samodzielnie.
GRUPA SBS

Wentylator Vero-150
Wentylatory Uniwersal typu Vero-150 montowane są na dachu i wspomagają okap kuchenny. Dzięki takiemu rozwiązaniu wentylacja kuchni
jest prawidłowa. Wentylator jest całkowicie wykonany z tworzywa sztucznego, jest to laminat poliestrowo-szklany trwale barwiony na dowolny kolor. Właściwości laminatu (włókno szklane przesączone żywicą poliestrową) powodują, że produkt oznacza się wysoką wytrzymałością
oraz odpornością na korozjotwórczy wpływ warunków atmosferycznych, jak również przepływające przez niego powietrze. Użyty materiał pozwala uzyskać końcową lekkość konstrukcji, a także stworzyć ciekawy design produktu.
Do współpracy z wentylatorem dachowym VERO-150 przeznaczony jest sterownik ProVero. Umożliwia on pracę wentylatora z jedną z trzech prędkości. Aktualna prędkość obrotowa wentylatora sygnalizowana jest poprzez kontrolki LED. Sterownik jest także wyposażony w funkcję opóźnienia
wyłączenia wentylatora, która sprawia, że pracuje on jeszcze przez okres 4, 10 lub 14 minut po wyłączeniu. Funkcję tę można także dezaktywować. Sterownik montuje się natynkowo w pobliżu okapu kuchennego i łączy z wentylatorem kablem
trójprzewodowym. Wymaganie jest także doprowadzenie do niego napięcia zasilania 230V AC (L + N).
Sterownik ProVero zapewnia także ochronę przeciwprzeciążeniową oraz przeciwzwarciową silnika
w postaci bezpiecznika PTC. Obsługa sterownika polega na wybraniu za pomocą pokrętła jednego
z trzech biegów odpowiadającemu konkretnej prędkości obrotowej wentylatora VERO. Zmiana ustawień
czasu zwłoki możliwa jest także w dowolnym momencie w trakcie użytkowania sterownika. Zalety sterownika: prosta i intuicyjna obsługa, wysoka niezawodność, estetyczna forma, łatwy montaż, konfigurowalna funkcja opóźnionego wyłączenia, wbudowane zabezpieczenie silnika wentylatora. Kominek regulacyjny umożliwia dopasowanie wentylatora lub wywietrznika do różnych kątów spadu dachu 0-25 stopni
(0-55%). Element wykonany jest z laminatu poliestrowo-szklanego, co powoduje, że dany kominek jest
odporny na czynniki atmosferyczne, a także stanowi element o wysokiej wytrzymałości konstrukcyjnej.
UNIWERSAL
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Gazowy kocioł kondensacyjny WOLF CGB-2-38/55
WOLF CGB-2-38/55 to najsolidniejsze źródło ciepła w swojej klasie wydajności. Trwałość, niezawodność, najwyższa jakość podzespołów, sterowanie przez Internet i atrakcyjne wzornictwo – to tylko
część zalet nowego kotła CGB-2-38/55 od WOLF.
Kocioł CGB-2-38/55 został opracowany z myślą o wysokich i długotrwałych obciążeniach. W porównaniu z poprzednim modelem wydajność wzrosła o 10%, poprawił się także dostępny zakres modulacji, a moc urządzenia można zmniejszyć do 15% mocy nominalnej. Zapewnia to dodatkowy
margines bezpieczeństwa w przypadku skoków zapotrzebowania na ciepłą wodę i zapewnia większą ciągłość pracy. Niezwykle ważne są także najwyższej jakości komponenty. Spawane, żebrowane rurowe wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej V4A mają 7-krotnie większą powierzchnię niż ich
gładkie odpowiedniki. Pomaga to znacznie ograniczyć naprężenia materiałowe, zwłaszcza przy najwyższych obciążeniach. Materiały najwyższej jakości, o doskonałych właściwościach antykorozyjnych, a także wermikulit (naturalny minerał)
są gwarancją długowieczności urządzenia oraz
zapewniają czyste i stabilne spalanie. Szereg zoptymalizowanych elementów w zestawie zapewnia najwyższą wydajność pracy.
Budynki wielomieszkaniowe, biurowe lub przemysłowe są niezwykle wymagające pod względem zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Zespoły do pięciu jednostek CGB-2-38/55
montowanych kaskadowo zapewniają bardzo
wysoką wydajność i duże możliwości modulacji nawet w najbardziej wymagających warunkach. Dzięki niewielkim gabarytom i minimalnym
odległościom bocznym wynoszącym zaledwie
4 cm, instalacja kotła jest możliwa w niemal każdym miejscu. Pełen dostęp do komponentów
można uzyskać z przodu, a pokrywę obudowy
można łatwo zdjąć, co znacznie ułatwia konserwację. Prosta integracja z systemami BMS, regulowana wydajność pompy, a także możliwość
nieskomplikowanej konwersji na gaz ziemny LL
lub LPG – to wszystko czyni kocioł CGB-2-38/55
prawdziwie wszechstronnym urządzeniem, które poradzi sobie w każdych warunkach.
WOLF

Spis reklamodawców

Oventrop str. 2, Rettig Heating str. 15, Schell str. 4,
TROX BSH Technik str. 37, Vaillant str. 1, Viega str. 11.
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