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Pomiar prędkości przepływu oraz jakości powietrza  
w pomieszczeniach / 35
Pompy obiegowe MAGI 2 / 37
ArmaGel HT – aerożelowa izolacja lepsza niż kiedykolwiek / 39
System rozdzielaczowy – niezawodność dystrybucji wody 
użytkowej / 41
Nowy system walizek narzędziowych Viega / 43
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Nowe stacje uzdatniania wody Aquastilla to:
+ Eliminacja uporczywego kamienia z armatury w łazience oraz kuchni

+ Zabezpieczenie rur i elementów instalacji przed osadami z kamienia

+ Wydłużenie żywotności urządzeń AGD oraz instalacji wodnej

+ Mniejsze zużycie środków piorących oraz pielęgnacyjnych

+  Elektronicznie sterowana głowica umożliwiająca optymalną 
kontrolę bieżącej pracy zmiękczacza

Zapraszamy na zakupy do naszego sklepu: www.sklep-viessmann.pl

Viessmann Sp. z o.o. | 53-015 Wrocław, al. Karkonoska 65 | tel. 801 00 2345
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System sterowania  
temperaturą pomieszczeń

Nowoczesne rozwiązanie 
problemu twardej wody

Nowość! Stacje uzdatniania wody  
Aquastilla już teraz dostępne  
w sklepie internetowym
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Nowe władze w PzITS 
 
w dniu 11 grudnia 2020 r. zakończyła się kadencja 
władz naczelnych Zarządu Głównego Polskiego Zrze-
szenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, trwają-
ca od 2016 do 2020 roku. w trybie on-line odbyła się 
druga część (wyborcza) XXVIII Zebrania Delegatów 
PZITS. wybrano nowego prezesa, zarząd główny, skład 
Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeń-
skiego oraz Delegata do Rady Krajowej FSN-T NOT.
Nowym prezesem PZITS w kadencji 2020-2024 zo-
stała dr hab. inż. prof. politechniki warszawskiej Anna 
Bogdan. Absolwentka wydziału Inżynierii Środowi-
ska Pw (2002 r.), stopień naukowy doktora uzyska-
ła w 2007 r., doktora habilitowanego w 2012 r. Za-
wodowo przez wiele lat związana była z Centralnym 
Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Insty-
tutem Badawczym, w którym pracowała w Zakła-
dzie Ergonomii na stanowisku kierownika Pracow-
ni Obciążeń Termicznych. Kilka lat temu wróciła do 
korzeni, na Politechnikę warszawską, na wydział 

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii 
Środowiska (dawniej IŚ). Specjalizuje się w badaniu 
interakcji cieplnych między człowiekiem a otocze-
niem, wpływem środowiska cieplnego na organizm 
człowieka oraz rozwiązaniami HVAC kształtujący-
mi jego najbliższe otoczenie. w kręgu zaintereso-
wań są również różnice w fizjologii człowieka (ro-
zumianej bardziej „technicznie” niż „medycznie”), 
a w konsekwencji w odczuwaniu środowiska we-
wnętrznego wynikające ze zmienności osobniczych.
w kadencji 2016-2020 pełniła w zarządzie głów-
nym PZITS funkcję wiceprezesa, była przewod-
niczącą Komitetu Organizacyjnego warsztatów 
PZITS, jednej z ważniejszych technicznych konfe-
rencji organizowanych przez Zarząd Główny PZITS 
oraz współorganizatorem 39. Zjazdu Gazowników.
w pracy najbardziej lubi ciągłe poszukiwanie naj-
lepszych rozwiązań, prowadzenie badań i analiz, 
czasem dość zaskakujących wyników, zdobywa-
nie nowej wiedzy oraz rozwiązywanie konkret-
nych problemów.

Anna Bogdan, nowy prezes PZITS

Nowa lokalIzacja bIura VIega 

Firma Viega stale rozwija swoją działalność na pol-
skim rynku. w związku z tym biuro zostało niedawno 
przeniesione do nowoczesnego budynku o wysokim 
standardzie, gdzie dodatkowo znajdzie się centrum 
szkoleniowe oraz showroom z pełną ekspozycją 
produktów. Tak więc po wielu latach siedziba pol-
skiego oddziału Viega zmieniła lokalizację, przeno-
sząc się do eleganckiego kompleksu Matarnia Office 
Park, przy ul. Budowlanych 68 B w Gdańsku. war-
szawski adres rejestrowy firmy pozostaje bez zmian. 
Nowe biuro jest doskonale skomunikowane, ze 
względu na bliskość Pomorskiej Kolei Metropo-
litalnej, obwodnicy Trójmiasta oraz portu lot-
niczego. Poza dużą, komfortową przestrzenią 

biurową w siedzibie Viega znajdzie się również  
w pełni wyposażone Centrum Szkoleniowe oraz 
showroom z kompletną ekspozycją produktów. 
Już wkrótce instalatorzy, projektanci i partnerzy 

handlowi będą mogli wziąć udział w organizowa-
nych tam cyklicznie spotkaniach i warsztatach.
Dane teleadresowe biura są dostępne pod adresem:  
viega.pl/kontaktZ okazji Świąt Bożego Narodzenia  

wielu głębokich i  radosnych przeżyć,  
zdrowia i  spokoju oraz wielu sukcesów  

w nadchodzącym 2021 Roku 

życzy  
InstalReporter

Sylwia Śmiecińska 
Małgorzata Tomasik 

Wioleta Żemła

http://www.instalreporter.pl
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Cocon Q  
Zawór regulacyjny z funkcją  
automatycznego równoważenia

Życząc wszystkim pogodnych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, 
dziękujemy jednocześnie naszym Partnerom za okazane zaufanie.  

Cieszymy się na współpracę z Wami w przyszłym roku 
 – oby był szczęśliwy dla Was i Waszych bliskich!

Oventrop Sp. z o. o., 05-850 Bronisze, ul. Świerkowa 1B
Tel. (22) 752 94 47, info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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SukceS II edycjI Programu  
mój Prąd. Nowy Nabór w 2021 r.

Program Mój Prąd okazał się sukcesem. Zwiększo-
ny do 1,1 mld zł budżet programu został już wyczer-
pany, co oznacza, że wsparcie trafi aż do 220 tys.  
prosumentów, którzy już produkują energię elek-
tryczną z instalacji PV. Z powodu wykorzystania 
podwyższonej alokacji w programie, Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGw zamknęły  
7 grudnia br. nabór wniosków.
– Dodatkowe 100 mln zł z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w bar-
dzo krótkim czasie zachęciło kolejne 20 tys. pol-
skich rodzin do ubiegania się o wsparcie z Mojego 
Prądu. To pokazuje, że zainteresowanie Polaków 
dotacjami do mikroinstalacji fotowoltaicznych cie-
szy się niezmiennie dużym zainteresowaniem. Moż-
na wręcz powiedzieć, że za sprawą programu Mój 
Prąd fotowoltaika prosumencka przeżywa obec-
nie prawdziwy boom – podkreśla minister klima-
tu i środowiska Michał Kurtyka.
Regulamin programu Mój Prąd wskazuje, że nabór 
wniosków miał trwać do 18 grudnia br. lub do wy-
czerpania alokacji. Zwiększony budżet programu do  
1,1 mld zł odpowiadał 220 tys. wniosków przy maksy-
malnej kwocie dofinansowania 5 tys. zł. w ostatnim 
czasie liczba składanych wniosków dochodziła na-
wet do 2 tys. dziennie, dlatego budżet wyczerpał się  
i nabór został zamknięty z dniem 7 grudnia br.

– Przy tej liczbie złożonych wniosków zakładam, 
że ich ocena i wypłata dotacji potrwa do połowy 
2021 r. Jeśli zarejestrowane wnioski przekroczą 
zakładane 1,1 mld zł, to wypracujemy takie roz-
wiązanie, które uwzględni oczekiwania i potrzeby 
naszych potencjalnych beneficjentów. O szczegó-
łach będziemy informować po zakończeniu oceny 
całego naboru. Ale równolegle pracujemy razem  
z resortem klimatu i środowiska nad nową odsło-
ną Mojego Prądu. Chcemy rozszerzyć program 
o dotacje m.in. na punkty ładowania dla samo-
chodów elektrycznych – zapowiada wiceprezes  
NFOŚiGw Paweł Mirowski.
Mój Prąd to jeden z największych w Europie pro-
gramów finansowania mikroinstalacji fotowolta-
icznych o mocy 2-10 kw dla osób fizycznych, które 
wytwarzają energię elektryczną na własne potrze-
by. Program wystartował w połowie 2019 r. Łączna 
moc instalacji ze złożonych wniosków da 1,2 Gw,  
które rocznie wyprodukują ok. 1200 Gwh/rok 
energii elektrycznej. Pierwsze dwa nabory Mo-
jego Prądu przyczynią się do redukcji CO2 aż  
o 1 000 000 000 kg/rok.
Źródło: Ministerstwo Klimatu
więcej informacji o programie Mój Prąd:
- www.mojprad.gov.pl 
- mojprad@nfosigw.gov.pl (pytania dot. progra-
mu Mój Prąd)
- wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl (pytania dot. 
wniosków w programie Mój Prąd)

http://www.instalreporter.pl
http://www.oventrop.pl
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FuNdacja ŚwIadomI klImaTu  
I VIeSSmaNN w czaSach PaNdemII: 
PomagaNIe mamy we krwI 

Trwająca pandemia koronawirusa, wpłynęła na 
wszystkie strefy życia. Konieczność odnalezie-
nia się w nowej rzeczywistości postawiła przed 
nami liczne wyzwania. Nie wszystkie osoby, pod-
mioty czy branże potrafią odnaleźć się w niej, nie 
korzystając z pomocy innych. Firma Viessmann 
wie, jak ważne jest aktywne wzajemne wspar-
cie i bezinteresowna pomoc niesiona tym, któ-
rzy jej potrzebują.
w tym szczególnym momencie, Fundacja Świa-
domi Klimatu wraz z firmą Viessmann, w ramach 
akcji „Pomaganie mamy we krwi” aktywnie an-
gażuje się w działania na rzecz wspierania osób, 
podmiotów i branż szczególnie narażonych na 
skutki COVID-19. Swoją cegiełkę w budowaniu 
wsparcia dla służby zdrowia firma dołożyła po-
przez organizację honorowych akcji oddawania 

krwi wśród pracowników i przyjaciół w oddzia-
łach Viessmann w całej Polsce. Firma przekaza-
ła również Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
paczki ze środkami ochrony indywidualnej oraz 
sercami antystresowymi. Łącznie 12 500 mase-
czek jednorazowych, 500 przyłbic oraz 750 serc 
antystresowych trafiło do Centrów Krwiodaw-
stwa we wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, warsza-
wie i Białymstoku.
w tym trudnym czasie, firma Viessmann posta-
nowiła również wesprzeć artystów i aktorów war-
szawskiego teatru Garnizon Sztuki. w związku  
z tegorocznym spotkaniem świątecznym – za-
proszono pracowników, partnerów i przyja-
ciół firmy na nietypową, bo internetową wizytę  
w teatrze na sztuce „Same Plusy”. wybór reper-
tuaru nie był przypadkowy – spektakl „Same Plu-
sy #OnLIFE” to komediodramat o tym, że w ży-
ciu warto żyć ...nie tylko dla siebie! 
w najbliższym czasie firma planuje uruchomienie 
kolejnych inicjatyw. 

Pomaganie mamy we krwi

PomPy cIePła  
PaNaSoNIc aquarea  
z cerTyFIkaTem keymark

Firma Panasonic poinformowa-
ła, że kilka urządzeń z gamy Aqu-
area uzyskało certyfikat Keymark, 
potwierdzający wysoki standard 
pomp ciepła. Keymark jest nie-
zależnym, dobrowolnym zna-
kiem certyfikacyjnym wspierają-
cym jakość pomp ciepła na rynku 
europejskim. Jest on oparty na 
bezstronnych testach przepro-
wadzanych przez niezależne or-
ganizacje i potwierdza zgodność  
z wymogami dotyczącymi produk-
tu określonymi w zasadach progra-
mu Keymark oraz z wymogami do-
tyczącymi wydajności określonymi 
przez Ecodesign. Certyfikacja jest 
uznawana przez organizacje takie, 
jak: MCS, EHPA i NFPAC. 
Początkowo, wraz z jednofazo-
wą generacją Aquarea T-CAP H 
(R410a) Monobloc, certyfikat Key-
mark otrzymały pompy ciepła Aquarea generacji 
J: Monobloc, Bi-bloc i All-in-One, w których zasto-
sowano czynnik chłodniczy R32, charakteryzujący 
się niskim współczynnikiem potencjału tworze-
nia efektu cieplarnianego, co pomaga zmniejszyć 
emisję dwutlenku węgla przez budynek.
Pompa ciepła Aquarea J Generation z certyfi-
katem Keymark jest odpowiednia do zastoso-
wań mieszkaniowych o niskim zużyciu energii  
i charakteryzuje się wyższą efektywnością ogrze-
wania. współczynnik COP wynosi 5,33 w mo-
delu wH-UD03JE5, z kolei Aquarea All-in-One 
COP wynosi do 3,3. Modele te mają klasę ener-
getyczną A+++ w pracy w niskiej temperaturze, 

co jest najwyższą klasą energetyczną zgodnie  
z nową dyrektywą w sprawie etykiet efektywno-
ści energetycznej.
Seria Aquarea T-CAP jest idealna, aby zapewnić 
utrzymanie mocy grzewczej nawet przy bardzo 
niskiej temperaturze. Seria ta może utrzymać wy-
dajność wyjściową pompy ciepła przy tempera-
turze zewnętrznej nawet do -20°C bez pomocy 
elektrycznej grzałki wspomagającej i może pra-
cować nawet przy temperaturze zewnętrznej do 
-28°C. Może ona dostarczać ciepłą wodę o tem-
peraturze 60°C tylko przy pracy pompy ciepła  
i do 75°C z grzałką. T-CAP to dobry wybór zarów-
no dla nowych, jak i remontowanych systemów.

http://www.instalreporter.pl
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PoNad 146 mlN zł  
uNIjNego doFINaNSowaNIa  
Na INFraSTrukTurę cIePłowNIczą 
w 20 mIejScowoŚcIach

Ponad 146 mln zł z unijnego Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
przekazane przez NFOŚiGw, umożliwi budowę 
lub unowocześnienie sieci ciepłowniczych w 20 
miejscowościach w Polsce. Inwestycje wniosą 
walor antysmogowy – ograniczą emisję zanie-
czyszczeń powietrza i przyczynią się do reduk-
cji emisji CO2 do atmosfery.
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, działając jako Instytucja Wdra-
żająca I oś priorytetową Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wspiera  
w całej Polsce liczne inwestycje w zakresie efek-
tywności energetycznej. Cieszymy się, że wsparcie 
trafia także do polskiego sektora ciepłowniczego, 
który odpowiada za pokrycie większości zapotrze-
bowania na energię cieplną w miastach. Realizo-
wane inwestycje znacząco przyczyniają się za-
równo do poprawy stanu infrastruktury sieciowej,  
jak i do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej. Tym 
samym poprawia się jakość powietrza, którym od-
dychamy. W ramach unijnego działania 1.5 był to 
już piąty konkurs skierowany na wsparcie efektyw-
nej dystrybucji ciepła i chłodu – mówi wiceprezes 
NFOŚiGw Artur Michalski, nadzorujący w Naro-
dowym Funduszu m.in. wdrażanie I osi prioryte-
towej (dot. energetyki) POIiŚ 2014-2020.
Unijne dofinansowania dla 20 „ciepłowniczych” 
przedsięwzięć zostały udzielone przez NFO-
ŚiGw z zasobu I osi priorytetowej POIiŚ 2014-
2020 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”  
w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja 
ciepła i chłodu.
Dzięki realizacji wszystkich 20 projektów zmniej-
szy się zużycie energii pierwotnej o ok. 381 GJ/ 
rok, nastąpi redukcja emisji pyłów o ok. 40 ton/
rok, spadnie poziom emisji gazów cieplarnianych, 
w tym dwutlenku węgla o ok. 38 ton równoważ-
nika CO2/rok. Będzie to zatem kolejna szeroko-
formatowa aktywność w zakresie m.in. redukcji 
emisji, wpisująca się w założenia Europejskiego 
Zielonego Ładu.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna informacja: kliknij

http://www.instalreporter.pl
http://www.schell.eu
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1688,ponad-146-mln-zl-unijnego-dofinansowania-na-infrastrukture-cieplownicza-w-20-miejscowosciach.html
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VeNTIa rozPoczęła PIloTaż 
Nowego ProjekTu

Komfovent. Bądź on-line z VENTIA. To hasło to-
warzyszy centralom wentylacyjnym Komfovent  
Domekt od ponad pół roku i ma za zadanie zwró-
cić uwagę klientów, że oprócz znanej już szero-
ko na rynku wysokiej jakości, inteligentnej, wła-
snej automatyki i wysokiej bezawaryjności, są to 
również centrale z bardzo dużymi możliwościa-
mi sterowania on-line w standardzie.
Ale to hasło zobowiązuje, dlatego w listopadzie 
Ventia rozpoczęła pilotaż do nowego dużego pro-
jektu on-line związanego ze szkoleniami i szeroko 
rozumianym przekazywaniem eksperckiej wie-
dzy swoim obecnym i potencjalnym klientom.
w ramach pilotażu został przeprowadzony sze-
reg webinarów dla klientów, którzy byli zapisa-
ni na szkolenia stacjonarne VENTIA i z przyczyn 
obiektywnych nie mogli wziąć z nich udziału.

Tematyką przewodnią była oczywiście wentyla-
cja mechaniczna z odzyskiem ciepła i centrale 
wentylacyjne KOMFOVENT. Ekspertem do dys-
pozycji uczestników spotkania był Adrian Za-
gulski – kierownik produktu Centrale wentyla-
cyjne, a w rolę moderatora wcielił się Tomasz 
Osuchowski, na co dzień kierownik marketin-
gu w Ventia.
To co wyróżniało te webinary to przede wszystkim 
formuła – znacznie luźniejsza, podcastowa, pole-
gająca na aktywnej wymianie myśli i spostrzeżeń 
zarówno między prowadzącymi spotkanie eksper-
tem i moderatorem, jak i uczestnikami, zamiast 
standardowej „gadającej głowy”. Bardzo ważnym 
elementem były pytania uczestników. Eksperci  
z Ventia odpowiedzieli na dosłownie wszystkie. 
Po pozytywnych komentarzach organizator uwa-
ża, że cel został osiągnięty i „testy” przebiegły po-
myślnie. Może więc postawić następne kroki, ale 
o tym będzie informował w styczniu 2021.

gruPa kaN goŚcIem eVeNTu 
w chINach

w dniach 12-13 grudnia Grupa KAN miała przy-
jemność uczestniczyć w 4. krajowym, corocznym 
spotkaniu zrzeszenia hydraulików. Event odbył się 
w jednym z najstarszych miast w Chinach, w Xi’an 
– stolicy prowincji Shaanxi. Imponująca frekwen-
cja około 600 uczestników zaowocowała wielo-
ma ciekawymi rozmowami. Poza tematycznym 
seminarium nie zabrakło też atrakcji dodatko-
wych, takich jak konkursy instalacji. 
Stoisko KAN przyciągało odwiedzających grafi-
kami opisującymi proponowane systemy oraz 
realizacjami światowych budynków z instala-
cjami Systemów KAN-therm. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się pokazy rur oraz narzędzi.  

Ciekawość wzbudziły również systemy, które KAN 
zaprezentował wszystkim uczestnikom podczas 
seminarium.

Od lewej: Huang Lian (KAN-therm Sales Manager China), Huang Xueqin (Dealer Shanghai),  
Szymon Kurzajewski (KAN-therm Sales Manager China), Cui Qiang (Shaanxi Sales Rep)

http://www.instalreporter.pl
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co dalej z egzamINamI  
Na uPrawNIeNIa budowlaNe?

PIIB skierowała pismo do Ministerstwa Rozwo-
ju Pracy i Technologii z prośbą o zmianę przepi-
sów, które umożliwiłyby przeprowadzenie egza-
minów w 2021 r.
w czasie 18 lat działalności Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa egzaminy na uprawnienia bu-
dowlane odbywały się regularnie w maju (tzw. se-
sja wiosenna) i w listopadzie (tzw. sesja jesienna). 
w każdej sesji do egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane przystępowało ok. 3,5 tys. osób, czyli 
ok. 7 tys. osób rocznie.
Niestety w tym roku, z uwagi na panującą pan-
demię, dotychczasowy harmonogram egzaminu 

uległ istotnym zmianom. Sesja wiosenna i jesien-
na zostały przesunięte odpowiednio na wrze-
sień i grudzień. Egzamin we wrześniu odbył się 
przy zachowaniu specjalnych wymogów sanitar-
nych. Jednak z uwagi na pogarszającą się sytu-
ację pandemii oraz wprowadzane w kraju dalsze 
obostrzenia, PIIB nie mogła przeprowadzić egza-
minu, który został zaplanowany na 4 grudnia br.
w obowiązującym stanie prawnym Polska Izba In-
żynierów Budownictwa nie może przeprowadzić 
egzaminu na uprawnienia budowlane. Odwleka-
nie kolejnych sesji powoduje kumulację chętnych 
do jego przystąpienia, co może dodatkowo kom-
plikować zorganizowanie kolejnego egzaminu.
Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Pełna informacja: kliknij

Nowe rozwIązaNIa dla cIePłowNIcTwa 
w uSTawIe aNTycoVIdowej

8 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje 
ona m.in. nowe rozwiązania dla ciepłownictwa.
w ramach przyjętych rozwiązań antykryzysowych 
minister klimatu i środowiska wniósł o wprowa-
dzenie zmian umożliwiających skorzystanie ze 
szczególnych rozwiązań przez przedsiębiorstwa 
energetyczne dotyczących organizacji pracy oraz 
przedłużających ważność energetycznych świa-
dectw kwalifikacyjnych i dozorowych.
– Dzięki tej nowelizacji zwiększymy bezpieczeń-
stwo dostaw energii elektrycznej, gazu ziemne-
go i ciepła do odbiorców w dobie pandemii. W sy-
tuacjach szczególnych, wytwórcy i dystrybutorzy  

ciepła będą mogli zapewnić nieprzerwane dosta-
wy ciepła do odbiorców – powiedział minister Kli-
matu Michał Kurtyka.
Zaproponowane rozwiązanie pozwoli:
1) zmienić system lub rozkład czasu pracy pra-
cowników w sposób niezbędny dla zapewnie-
nia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa 
lub stacji;
2) polecić pracownikom świadczenie pracy  
w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymia-
rze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funk-
cjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
3) zobowiązać pracownika do pozostawania poza 
normalnymi godzinami pracy w gotowości do 
wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w in-
nym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;
4) polecić pracownikowi realizowanie prawa do 
odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pra-
codawcę.
Źródło: Ministerstwo Klimatu
Pełna informacja: kliknij

http://www.instalreporter.pl
http://www.roth-polska.com
https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4442-co-dalej-z-egzaminami-na-uprawnienia-budowlane
https://www.gov.pl/web/klimat/nowe-rozwiazania-dla-cieplownictwa-w-ustawie-antycovidowej
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Nowy FIlm Na kaNale wolF

Zachęcamy do obejrzenia nowego filmu na YouTu-
be na kanale wOLF. Film prezentuje nową cen-
tralę wentylacyjną serii CwL-2 firmy wOLF – naj-
bardziej kompaktową w swojej klasie, niezwykle 
cichą i wysoce wydajną. Precyzyjny pomiar prze-
pływu, entalpiczny wymiennik ciepła, nagrzewni-
ca wstępna i wyjątkowo łatwa konserwacja spra-
wiają, że CwL-2 jest produktem klasy premium. 
Nowa konstrukcja zapewnia maksymalny kom-
fort nawet przy niskiej temperaturze zewnętrznej 
– bez przeciągów i irytujących hałasów.

SebaSTIaN wall PrezydeNTem eoTa

Dr inż. Sebastian wall, pełnomocnik dyrektora 
ds. strategii konkurencyjności został wybrany 
nowym prezydentem Europejskiej Organizacji 
ds. Oceny Technicznej (EOTA).
EOTA to organizacja europejskich jednostek oceny 
technicznej wyznaczonych przez państwa człon-
kowskie UE do wydawania Europejskich Ocen 
Technicznych (ETA) . Europejskie Oceny Technicz-
ne wydawane na podstawie Europejskich Doku-
mentów Oceny (EAD) są ważnym narzędziem po-
zwalającym producentom na wprowadzanie do 
obrotu z oznakowaniem CE m.in. innowacyjnych 
wyrobów budowlanych.
ITB jest zaangażowany w prace EOTA od 1998 r. 
Do 2004 r. Instytut miał w organizacji status ob-
serwatora, a po wejściu Polski do UE w 2004 r. 
uzyskał status członka rzeczywistego. Od tego 
momentu ITB aktywnie pracuje w organach tech-
nicznych i zarządzających EOTA na rzecz polskie-
go i europejskiego przemysłu budowlanego.
Źródło: ITB
Pełna informacja: kliknij

dr inż. Sebastian wall 
Pełnomocnik konkurencyjnosci 
Instytut Techniki Budowlanej

TermeT z TyTułem euroSymbol 
INNowacjI 2020 

Decyzją Kapituły programu Symbol 2020, firma 
Termet S.A. uzyskała tytuł EuroSymbol Innowa-
cji 2020 – prestiżowe wyróżnienie i nagrodę za 
wysiłek włożony w nieustającą i ciężką pracę.
Czym jest program Symbol? Program Symbol 
2020, to ogólnopolski program medialny prowa-
dzony od 10 lat przez redakcję „Monitora Rynko-

wego” (dodatku do Dziennika Gazety Prawnej)  
i „Monitora Biznesu” (dodatku do Rzeczpospolitej).
Laureatami konkursu jest wiele znaczących ma-
rek, które cechują się innowacyjnością, efek-
tywnością i silną pozycją na rynku, a ich funk-
cjonowanie staje się wzorem do naśladowania 
– Symbolem. Symbole są wyrazem dotychcza-
sowych działań i osiągnięć – to marki, które sta-
ły się reprezentatywne i tożsame z działalno-
ścią całej branży. Oznacza to, że uzyskując tytuł  
EuroSymbol Innowacji 2020, firma Termet posze-
rzyła grono najlepszych przedsiębiorstw i insty-
tucji w kraju.
Nagrodę, na ręce prezesa Termet Ryszarda Sa-
tyły, przekazał Jakub Lisiecki – redaktor naczel-
ny „Monitora Biznesu” i „Monitora Rynkowego”. 
Z uwagi na wyjątkowe okoliczności, wręczenie 
nagrody odbyło się w siedzibie firmy w Świebo-
dzicach.

http://www.instalreporter.pl
https://youtu.be/hm30qRc56Fk
https://www.itb.pl/sebastian-wall-prezydentem-eota.html
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Nowa, w PełNI reSPoNSywNa 
STroNa INTerNeTowa VIega

w dzisiejszym świecie technologie cyfrowe zmie-
niają się coraz szybciej, a przedsiębiorstwa mu-
szą na bieżąco dostosowywać do nich swoje na-
rzędzia komunikacji. Nowa strona internetowa 
Viega jest jeszcze lepiej zoptymalizowana pod 
kątem urządzeń mobilnych przez co zapewnia 
użytkownikom wyjątkowo wygodną i intuicyjną 
nawigację. Polski adres witryny to www.viega.pl. 
Dzięki wprowadzonym zmianom, strona firmy 
Viega nie tylko dotrzymuje kroku nowym tren-
dom technologicznym, ale również wyznacza 
standardy w branży sanitarno-grzewczej. Oferu-
je instalatorom, projektantom i partnerom han-
dlowym odpowiednie dla nich treści w maksy-
malnie spójnej i przystępnej formie. Nowa strona 

internetowa to praktyczne narzędzie, ułatwiają-
ce codzienną pracę z konkretnymi produktami  
i rozwiązaniami systemowymi. 
Technologia pełnej responsywności (Full Re-
sponsive Design), gwarantuje, że strona jest do-
skonale zoptymalizowana zarówno pod kątem 
urządzeń mobilnych, jak i stacjonarnych. Jed-
nocześnie odświeżony design pozostaje spójny 
z nowoczesnym wizerunkiem marki, podkreśla-
jąc jej innowacyjność. Dotyczy to zastosowanej 
siatki, formatu obrazów, typografii, przycisków  
i wszystkich elementów odpowiedzialnych za 
interakcje z użytkownikiem. Efektem jest lepsza 
współpraca z popularnymi przeglądarkami in-
ternetowymi, także tymi starszej generacji. Czy-
telny interfejs idealnie dopasowuje się zarówno 
do ekranów dotykowych, jak i do monitorów  
w komputerach stacjonarnych. 

ImmergaS oFIcjalNym ParTNerem 
akademII wIdzewa

Sponsorem ampfutbolistów Immergas Polska zo-
stał w marcu 2020 roku, wspierając nowy zespół 
od samego początku jego istnienia. Między inny-
mi właśnie dzięki zaangażowaniu Immergas wi-
dzewscy sportowcy po amputacjach wystarto-
wali w Amp Futbol Ekstraklasie w sezonie 2020  
i gościli już nawet turniej rangi mistrzowskiej  
w Łodzi, który mimo ograniczeń pandemicznych 
okazał się dużym organizacyjnym sukcesem. 
Teraz firma Immergas Polska została oficjalnym 
partnerem Akademii widzewa. w ramach zawar-
tej do końca sezonu 2020/2021 umowy logo Im-
mergas Polska widoczne będzie w bazie treningo-
wej w ośrodku przy ul. Małachowskiego w Łodzi, 
gdzie swoje domowe mecze ligowe rozgrywają 
wszystkie zespoły młodzieżowe czerwono-bia-
ło-czerwonych. Immergas dołączy również do 
widzewskiego Klubu Biznesu. 

– Chętnie angażujemy się w różne działania wspie-
rające talenty oraz pasje, zaangażowanie, kreatyw-
ność, pracę zespołową, młodych i najmłodszych, 
czyli te cechy i postawy, które są tak ważne w dzi-
siejszym i przyszłym świecie. Od wielu lat jesteśmy 
partnerem Odysei Umysłu, najbardziej kreatyw-
nego konkursu na świecie, w którym udział biorą 
dzieci i młodzież. W tym roku byliśmy sponsorem 
nagrody w konkursie Mam pomysł na startup, or-
ganizowanym w ramach programu Młodzi w Łodzi. 
Cieszymy się, że nasze wsparcie przyczyni się do roz-
woju piłkarskich talentów wychowanków Akade-
mii Widzewa – mówi Maciej Czop, dyrektor zarzą-
dzający Immergas Polska. – Mamy świadomość,  
że w obecnych czasach o sponsorów w sporcie może 
być dużo trudniej. Z powodu kryzysu wywołanego 
przez epidemię wycofują się ze sportu lub ograni-
czają wydatki, przez co wiele klubów i organizacji 
sportowych zmaga się z kłopotami. My pomagamy 
jeszcze mocniej, bo zwłaszcza teraz ta pomoc jest 
niezwykle potrzebna – podsumowuje Maciej Czop.

http://www.instalreporter.pl
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gruPa VIeSSmaNN SPoNSorem 
meczu o SuPerPuchar PolSkIej 
lIgI SIaTkówkI 2015-2020

Grupa Viessmann, wiodący producent systemów 
grzewczych, przemysłowych i chłodniczych na 
świecie, od lat wspiera sport wyczynowy, a także 
młodzieżowy. Znana jest jednak przede wszyst-
kim ze swojego zaangażowania w dyscypliny zi-

mowe, jak biathlon, biegi narciarskie czy skoki 
narciarskie, ale w Polsce coraz chętniej spoglą-
da w stronę profesjonalnej siatkówki. 
– Siatkówka niezmiennie od wielu lat zajmuje bar-
dzo ważne miejsce w sercach Polaków, a wierni ki-
bice z nieskrywanymi emocjami śledzą każde roz-
grywki swoich drużyn. Jesteśmy bardzo dumni  
z sukcesów, jakie odnoszą polskie siatkarki i siat-
karze, zarówno w zmaganiach ligowych jak i na 

szczeblu reprezen-
tacji. Tym bardziej 
cieszymy się, że fir-
ma Viessmann sta-
jąc się Partnerem 
meczu o Superpu-
char PLS może wes-
przeć tę dziedzinę 
sportu oraz przyczy-
nić się do podtrzy-
mania wysokiego 
poziomu dyscypliny  
w tych trudnych dla 
nas wszystkich cza-
sach – mówi Seba-
stian walerysiak, 
prezes zarządu firmy 
Viessmann Sp. z o.o.
Mecz o Superpuchar 
Polskiej Ligi Siat-
kówki 2015-2020,  
w którym zagrały 
Grupa Azoty Che-
mik Police i Grot Bu-
dowlani Łódź, odbył 
się w środę 16 grud-
nia w Lublinie. Zdo-
bywcą Superpucha-
ru Polski 2015-2020 
został Grot Budow-
lani Łódź.

daNuTa gazIńSka 
wŚród 100 kobIeT 
bIzNeSu 2020

Koniec roku stanowi 
zwyczajowo czas pod-
sumowań, we wszyst-
kich aspektach działal-
ności, także biznesowej. 
Tym bardziej radosny dla 
Systherm jest fakt, gdy 
w dobie pandemii i no-
wej, trudnej, rzeczywi-
stości z jaką się przyszło 
mierzyć od kilku miesięcy – 
również gospodarczej –pod-
sumowanie może mieć pozy-
tywny wydźwięk. wieloletnia 
prezes SYSTHERM Chłodnictwo  
i Klimatyzacja Danuta Gazińska zo-
stała uwzględniona w rankingu 100 wpły-
wowych Kobiet Polskiego Biznesu 2020 i to na 
czwartej pozycji, wśród przedsiębiorstw o rocz-
nych przychodach do 50 milionów złotych.
– Jesteśmy dumni, że SYSTHERM wpisuje się  
w aktualny trend rosnącej roli kobiety w życiu 
społecznym i biznesowym, a Prezes Danuta Ga-
zińska może stanowić inspirację dla wielu Pań 
pragnących łączyć z sukcesem życie rodzinne 
i zawodowe oraz wpływających bezpośrednio 
na polską gospodarkę. Jednocześnie pragnie-
my podziękować Pracownikom i Partnerom Biz-
nesowym SYSTHERM za wkład w ten sukces, wy-
nikający zarówno z indywidualnych przymiotów 
Zarządzającego, ale i osobistego zaangażowania 
osób aktywnych w nieustającym procesie han-
dlowym. – mówi Daniel Jastrzębowski, dyrek-
tor ds. handlu i rozwoju w grupie SYSTHERM.
Puls Biznesu dostrzega i docenia rosnącą rolę 
kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwami  

w Polsce, ich wpływ na gospodarkę, a także 
wytrwałość, odwagę i ambicję. Dlatego w 2011 
roku zainaugurował projekt, który ma promo-
wać przedsiębiorczość kobiet polskiego świa-
ta biznesu, łączyć je, a także inspirować do ak-
tywności i realizowania swoich biznesowych 
celów i marzeń.
Podstawowym celem rankingu 100 Kobiet Biz-
nesu jest wymiana doświadczeń i wsparcie dla 
wszystkich pań, które chcą spełniać się zawodo-
wo i prywatnie, zdobywać wiedzę i dzielić się nią.
Ranking 100 Kobiet Biznesu tworzy setka kobiet, 
które zarządzają firmami o największej dynami-
ce sprzedaży i zysku w dwóch ostatnich latach. 
Zestawienie dzielone jest na dwie pięćdziesiąt-
ki – zarządzające firmami o przychodach poniżej 
50 mln zł oraz firmami generującymi przychody 
powyżej 50 mln zł.

http://www.instalreporter.pl
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SPIug INFormuje

Projekt UE „Mapa drogowa dekarbonizacji 
ogrzewania i chłodzenia” w realizacji

Finansowany przez UE projekt „Heating and Co-
oling Decarbonisation Roadmap” (Mapa dro-
gowa dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia) 
prowadzony przez firmę konsultingową Trino-
mics przy wsparciu przedstawicieli branży in-
stalacyjno-grzewczej, jako ciała doradczego, jest  
w pełnym toku. 
Celem tego badania zleconego przez DG ENER 
jest opracowanie zestawu rozwiązań w zakre-
sie dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia  
w celu wsparcia pracy decydentów. Ze względu 
na opóźnienia związane z wybuchem COVID-19 
i objęciem stanowiska przewodniczącej Komisji 
Europejskiej pani Ursuli von der Leyen projekt 
był narażony na znaczne opóźnienia. Niemniej 
jednak oczekuje się, że wyniki projektu zostaną 
przedstawione do czerwca 2021 r. w dniu 30 paź-
dziernika 2020 r. odbyły się pierwsze warsztaty 
dla zainteresowanych stron (seminarium inter-
netowe) z udziałem przedstawicieli Komisji, eu-
ropejskich stowarzyszeń branżowych i organiza-
cji pozarządowych. 
Po warsztatach Trinomics zaprosił interesariuszy 
do wypełnienia szczegółowego kwestionariusza 
do 14 grudnia 2020. Obecnie, w przygotowaniu 
są odpowiedzi na zadane pytania w oparciu ist-
niejące stanowiska.
Następne kroki
- 14.12.2020: Oficjalny termin składania odpowie-
dzi na kwestionariusz przez Trinomics;
- 21.01.2021: Drugie warsztaty dla zainteresowa-
nych stron skupiające się na efektywności ener-
getycznej budynków, dekarbonizacji przemysłu, 
ciepłownictwie i chłodnictwie; 
- 21.03.2021: Trzecie warsztaty dla zainteresowa-

nych stron koncentrujące się na rynku ogrzewania 
oraz odnawialnych technologiach ogrzewania  
i chłodzenia; planowanie dekarbonizacji i infra-
struktury w zakresie ogrzewania i chłodzenia;
- Czerwiec 2021: Zakończenie projektu.
Pełna wersja informacji: kliknij

Europejskie Forum Wodoru: Porozumienie 
Czystego Wodoru rozpoczęło działalność

w dniach 26 i 27 listopada Europejskie Forum 
wodoru – European Hydrogen Forum (zgroma-
dziło przedstawicieli Komisji Europejskiej, parla-
mentarzystów, dyrektorów generalnych przed-
siębiorstw działających na rzecz wodoru i różne 
zainteresowane strony na spotkaniu na wyso-
kim szczeblu. 
Forum zostało zorganizowane wspólnie przez Dy-
rekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku 
wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości  
i MŚP (DG GROw) oraz wspólne Przedsięwzięcie 
na rzecz Ogniw Paliwowych i wodoru (FCH JU) 
we współpracy z Hydrogen Europe i Hydrogen 
Europe Research.
„Clean Hydrogen Alliance” to inicjatywa branżo-
wa koordynowana przez DG GROw Komisji Eu-
ropejskiej. Celem jest opracowanie programu in-
westycyjnego w celu stymulowania rozpoczęcia 
produkcji i stosowania odnawialnego i niskoemi-
syjnego wodoru oraz stworzenia konkurencyjnej 
gospodarki wodorowej w Europie. 
Sojusz skupia około 900 interesariuszy bran-
żowych z całego łańcucha wartości wodoru – 
sektorów produkcji/przesyłu/popytu – ale tak-
że władze publiczne, organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego i instytucje finansowe. EHI bę-
dzie wspierać prowadzenie okrągłego stołu so-
juszu na temat wodoru do zastosowań miesz-
kaniowych.
Pełna wersja relacji z Forum: kliknij

EPREL – baza danych etykiet energetycznych: 
nowa wersja w przygotowaniu rozszerzona o 
nowe funkcjonalności

1 grudnia 2020 roku służby Komisji Europejskiej 
(KE) udostępniły nową wersję EPREL w środowi-
sku przygotowawczym: 
• https://energy-label.ec.europa.eu/ 
Ta aktualizacja zawiera poprawki do problemów 
sygnalizowanych przez dostawców podczas prze-
syłania ich produktów do EPREL, a także nowe 
funkcje i „zmiany kosmetyczne” w nazewnictwie 
Komisji Europejskiej.
Następnie, 4 grudnia 2020 roku służby Komisji  
Europejskiej (KE) udostępniły nową wersję EPREL 
już w środowisku akceptacji: 
• https://energy-label.acceptance.ec.europa.eu/
compliance
Ta aktualizacja, która dotyczy głównie tego, w jaki 
sposób EPREL zmieni Brexit, obejmuje poprawki pro-
blemów sygnalizowanych przez dostawców podczas 
przesyłania ich produktów do EPREL, a także nowe 
funkcje i „zmiany kosmetyczne” w brzmieniu KE.
Pełna wersja informacji: kliknij

Strategia UE dotycząca metanu planuje pro-
pozycje ustawodawcze dotyczące redukcji 
emisji metanu

Komisja Europejska niedawno przedstawiła unij-
ną strategię dotyczącą metanu, która ma na celu 
redukcję emisji metanu, a tym samym przyczy-
nienie się do osiągnięcia unijnych celów redukcji 
emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w tym celu 
Komisja przygotowuje wniosek dotyczący roz-
porządzenia, które ma zostać przedstawione do 
połowy 2021 r., obejmującego działania ukierun-
kowane na sektor energetyczny. Konsultacje spo-
łeczne powinny rozpocząć się na początku 2021 r. 
Pełna wersja informacji: kliknij

SzkoleNIa FuNdacjI PoSzaNowaNIa 
eNergII w 2021 roku

Na stronie internetowej ZAE opublikowano listę 
szkoleń zaplanowanych do przeprowadzenia 
przez Fundację Poszanowania Energii w 2021 r.  
w planach znajdują się szkolenia w tematyce: audyt 
energetyczny przedsiębiorstwa, świadectwa cha-
rakterystyki energetycznej budynków, audyt ener-
getyczny i remontowy budynków, audyty efektyw-
ności energetycznej, wykorzystanie termowizji do 
diagnostyki ochrony cieplnej budynków i inne.
Szczegółowy tematyczny zakres szkoleń, warun-
ki uczestnictwa i koszty znajdują się tutaj: kliknij
Źródło: ZAE
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Grupy FERRO na rynkach zachodnioeuropejskich.
TERMET jest dostawcą nowoczesnych urządzeń 
grzewczych – począwszy od etapu projektowania, 
poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję 
oraz obsługę serwisową. w ofercie TERMET znajdu-
ją się różnego typu kotły gazowe – kondensacyjne 
i standardowe, podgrzewacze wody oraz rozwią-
zania oparte na odnawialnych źródłach energii,  
w tym pompy ciepła. TERMET realizuje pełny cykl 
badawczo-rozwojowy, posiada własne biuro pro-
jektowo-konstrukcyjne oraz laboratorium badaw-
cze, w którym opracowywane są nowe technologie 
wykonawstwa oraz dokumentacja konstrukcyjna 
produktów. Liczne rozwiązania technologiczne 
TERMET są zabezpieczone patentami. 
Tester zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem 

oraz sprzedażą elektronicznych układów stero-
wania i automatyki do urządzeń gazowych oraz 
produkcją i obróbką specjalistycznych systemów 
orurowania dla branży grzewczej i chłodniczej. Istot-
nym odbiorcą urządzeń spółki Tester jest TERMET. 
Źródło: Informacja Grupy Ferro kliknij

W ramach realizacji Strategii F1 26 listopada 
2020 r. FERRO S.A. zawarła umowy, w wyniku 
finalizacji których stanie się większościowym 
akcjonariuszem spółki TERMET S.A. (70,65%) 
i wyłącznym właścicielem spółki Tester sp.  
z o.o. Dzięki tej transakcji i połączeniu sił  
FERRO oraz TERMET i Tester powstanie silna 
grupa o mocnej pozycji w regionie CEE, dosko-
nale przygotowana do kontynuacji ekspansji 
w branży armatury sanitarnej i instalacyjnej 
oraz konkurowania na atrakcyjnym rynku za-
rządzania zużyciem wody i źródłami ciepła. 
Powyższa transakcja wpisuje się w założenia Stra-
tegii F1 i pozwoli Grupie FERRO na rozwój działal-
ności poprzez rozszerzenie obecnego portfolio 
asortymentu Grupy o istotny i dynamicznie roz-

wijający się segment komplementarny. Przejęcie 
TERMET i Tester umożliwi wejście między innymi 
na atrakcyjny rynek gazowych kotłów kondensa-
cyjnych, który na przestrzeni ostatnich lat odno-
towuje dynamiczny wzrost wartości wspierany 
przez wieloletnie korzystne trendy rynkowe „eko” 
i sprzyjające otoczenie regulacyjne. Zarząd FERRO 
oczekuje, że komplementarność oferty i kanałów 
dystrybucji pozwolą na uzyskanie synergii przycho-
dowych w ramach połączonych podmiotów po-
przez stworzenie kompleksowej oferty dla domu. 
Transakcja przyczyni się do dalszego rozwoju 
sieci dystrybucji produktów FERRO, w tym po-
większy ją o kolejny silny zespół profesjonalnych 
przedstawicieli handlowych oraz autoryzowa-
nych instalatorów, a także zwiększy obecność 

Grupa FerrO przejmuje TermeT S.a.

wojciech gątkiewicz, prezes zarządu, ceo Ferro S.a.:

Transakcja przejęcia TERMET i Tester jest jednym z kluczowych elementów realizacji Strategii F1 Grupy FERRO. Do-
skonale wpisuje się ona w każdą z 4 głównych inicjatyw strategicznych. Bardzo istotne jest dla nas to, że dzięki trans-
akcji połączą się podmioty o silnej pozycji rynkowej w swoich segmentach. Widzimy tu duże pole do osiągnięcia 
synergii. TERMET jest uznaną, rozpoznawalną polską marką, posiadającą bogate portfolio wysoko cenionych pro-
duktów, własne know-how w zakresie projektowania, ochronę patentową i zaplecze produkcyjne – bardzo dobrze 
wyposażony i zorganizowany zakład w Świebodzicach z własnym centrum R&D. Dodatkowo dysponuje zespołem 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów, również w obszarze obsługi posprzedażowej. To dla nas niezwykle ważne, 
że doświadczony zespół TERMET, który z sukcesami zarządza tym biznesem od wielu lat, będzie dalej rozwijał spół-
kę w ramach Grupy FERRO w Polsce i w regionie. Przejmujemy zdrową, doskonale prowadzoną firmę, której ofer-
ta bardzo dobrze wpisuje się w trendy rynkowe nowoczesnego zarządzania źródłami ciepła i energooszczędności. 
Widzimy bardzo duży potencjał tego segmentu, związany ze wzrostem świadomości ekologicznej i sprzyjającym 
otoczeniem regulacyjnym. Jesteśmy przekonani, że transakcja zintensyfikuje realizację projektów strategicznych  
i uzupełni ofertę FERRO. Wzmocnimy nasze kompetencje w pełnym procesie od projektowania i konstrukcji, poprzez 
produkcję i sprzedaż aż po usługi posprzedażowe. Portfolio Grupy poszerzy się o rozwiązania systemowe w obsza-
rze ekologicznego ciepła i energii, co będzie stanowić ciekawą ofertę nie tylko dla klientów końcowych, ale także 
dla profesjonalistów, co otwiera dodatkowe możliwości sprzedaży innych produktów z obecnego portfolio Grupy. 

ryszard Satyła, prezes zarządu TermeT S.a.:

Połączenie sił z FERRO to dla TERMET nowe otwarcie, oznaczające gwaran-
cję dalszego rozwoju spółki. Zakładamy umocnienie naszej pozycji w Polsce, 
ale przede wszystkim wykorzystanie do dalszego rozwoju biznesu doświad-
czenia FERRO na rynkach zagranicznych, które potwierdzone jest dynamicz-
nym rozwojem i mocną pozycją Grupy w CEE. TERMET, jako rdzennie polska 
firma, będzie kontynuować swoją działalność biznesową w obecnej lokaliza-
cji w Świebodzicach, gdzie wartością jest nie tylko nasze zaplecze produkcyj-
ne, ale przede wszystkim wykwalifikowana kadra. Dewizą Spółki zawsze była 
i będzie jakość, którą potwierdzają lojalność i uznanie ze strony klientów oraz 
liczne nagrody i wyróżnienia. Jesteśmy przekonani, że dzięki integracji z FER-
RO o jakości naszej oferty i produktów przekonają się wkrótce także klienci na 
nowych rynkach. Transakcja wzmocni pozycję TERMET w kanałach dystrybucji, 
w których dotychczas byliśmy mniej widoczni i umożliwi optymalne wykorzy-
stanie trendów rynkowych w zakresie rozwiązań związanych z czystą energią 
i ciepłem razem z silnym kapitałowo partnerem, jakim jest FERRO. Jesteśmy 
zmotywowani do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i całej Grupy.

Łączne przychody i wynik EBITDA przejmowanych 
spółek za 2019 r. skalkulowane na potrzeby trans-
akcji wyniosły 126 mln PLN dla TERMET S.A. i ok. 10 
mln PLN dla Tester. Spółki zatrudniają łącznie ponad 
300 osób. Finalizację transakcji poprzedza badanie 
przejęcia kontroli nad TERMET S.A. przez UOKIK, za-
kończone wydaniem decyzji w sprawie koncentracji. 
Łączna bazowa wartość transakcji przejęcia TERMET 
i Tester to 50,75 mln PLN. Może ona zostać powięk-
szona o kwotę dodatkową, uzależnioną od wyników 
finansowych TERMET osiągniętych w roku 2020 (tzw. 
„Earn-out”), w maksymalnej wysokości 9,97 mln PLN.

http://www.instalreporter.pl
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Megatrendy zmieniające naszą rzeczywistość 
wciąż zyskują na znaczeniu, również w obliczu 
ogólnoświatowego kryzysu zdrowotno-finanso-
wego, a rola Danfoss w kwestii przemian staje się 
coraz bardziej istotna i wyraźna.
Dlatego też Danfoss inwestuje w przyszłość  
w celu przyspieszenia tempa rozwoju oraz utrzy-
mania pozycji ważnego partnera technologicz-
nego dla swoich klientów.
Najważniejszym przykładem działań transfor-
macyjnych koncentrujących się na budowaniu 
pozycji lidera na świecie było nabycie Eaton Hy-
draulics, co bez wątpienia można określić kamie-
niem milowym w historii Danfoss.
Obecnie Danfoss wykonuje kolejny ważny krok 
w kierunku utrzymania pozycji lidera w obsza-
rze chłodnictwa oraz ogrzewnictwa na świecie.

– Nasze silne portfolio, rola na świecie oraz pozycje 
numer jeden i dwa w obszarach zaawansowanych 
komponentów, rozwiązań oraz usług we wszyst-
kich segmentach Danfoss gwarantują nam dobry 
start na drodze do dalszego poszerzenia naszych 
wpływów oraz stawania się wiodącym graczem na 
rynku światowym w każdym segmencie łańcucha 
wartości – powiedział Jürgen Fischer, który obej-
mie rolę prezydenta nowego segmentu Danfoss 
Climate Solutions.

ważną strategicznie przesłanką do połącze-
nia obu segmentów jest fakt, że to właśnie in-
stalacje grzewcze i chłodnicze odpowiadają 
za 40% zużycia energii w miastach. w sytu-
acji postępującego procesu urbanizacji oraz 
ogólnoświatowej koncentracji na zrównowa-
żonej transformacji, Danfoss Climate Solutions 
dysponuje ogromnym potencjałem pozwalają-
cym na dostarczanie zintegrowanych rozwią-
zań z zakresu energooszczędności, które są 
niezbędne do tego, aby mógł spełnić założenia 
porozumienia paryskiego oraz Europejskiego  
Zielonego Ładu.

– Możemy obsługiwać naszych klientów znacznie 
efektywniej, powołując do życia organizację, któ-
ra swoją działalnością obejmować będzie wszyst-
kie kluczowe zastosowania z zakresu ogrzewnic-
twa i chłodnictwa. Już teraz jesteśmy w stanie 
stwierdzić, że pompy ciepła będą głównym źró-
dłem energii w przyszłości. Oczywiście te zasila-
ne energią odnawialną. Wprowadzamy również 
rozwiązania umożliwiające odzyskanie ciepła od-
padowego z instalacji chłodniczych w supermar-
ketach lub z centrów danych i jego ponowne wy-
korzystanie w lokalnych sieciach ciepłowniczych 
– dodał Jürgen Fischer.

Danfoss jest liderem w obszarze opracowywania 
efektywnych technologii wspierających energo-
oszczędność oraz łączenie sektorów, mających 
swoje zastosowanie głównie w ogrzewnictwie  
i chłodnictwie, które jako kluczowe aspekty 
mogą przyczynić się do redukcji o 33% global-
nej emisji gazów cieplarnianych generowanych 
przez budynki.
Danfoss Climate Solutions rozpocznie działal-
ność od 1 stycznia 2021, a prezydentem segmen-
tu będzie Jürgen Fischer, dotychczasowy prezy-
dent segmentu chłodnictwa.

Danfoss wdraża nową strukturę grupy, łącząc ze 
sobą segmenty Heating oraz Cooling, które od tej pory 
działać będą pod szyldem Danfoss Climate Solutions. 
Decyzja ta ma na celu zwiększenie koncentracji  
na potrzebach klientów oraz pełne przygotowanie się  
do wykorzystywania okazji w celu dalszego  
rozwoju firmy w przyszłości.

pOwSTaje DanFOSS 
ClimaTe SOluTiOnS  
z połączenia segmentów 
HeaTinG Oraz COOlinG
Zmiany organizacyjne gwarantujące przyszły wzrost

Z dniem 1 stycznia 2021 połączone seg-
menty Heating oraz Cooling utworzą 
Danfoss Climate Solutions, który będzie 
kluczowym graczem skoncentrowanym 
na realizacji założeń zrównoważonego 
rozwoju i polityki klimatyczno-ener-
getycznej ukierunkowanej na zieloną 
transformację na najbardziej atrakcyj-
nych rynkach świata.

http://www.instalreporter.pl
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Nowy wymiennik MYNUTE X wykonany jest z rur ze 
stali nierdzewnej o gładkiej powierzchni, które za-
pewniają najlepszą możliwą wydajność. Stal nie-
rdzewna AISI 304 L, oprócz wysokiej odporności 
na korozyjne działanie kondensatu, zmniejsza we-
wnętrzne tworzenie się tlenków i innych zjawisk 
elektrochemicznych typowych dla modernizowa-
nych instalacji. Kształt geometryczny wymiennika 
z pojedynczą rurą (szeregowy obwód hydrauliczny) 
zapewnia stały przepływ we wszystkich sekcjach 
wymiennika i samoistnie ogranicza zjawiska zapycha-
nia. Dostęp do wymiennika od frontu kotła ułatwia 
okresowe przeglądy i czyszczenie komory spalania. 
Panel sterowania jest jednym z wyróżniają-
cych się i innowacyjnych elementów linii kotłów  
MYNUTE X. Do funkcji kotła można uzyskać dostęp  

za pomocą nowoczesnego podświetlanego wy-
świetlacza LCD, który komunikuje się z użytkow-
nikiem za pomocą intuicyjnych ikon. 

w tym roku marka Beretta mocno postawiła na kotły MYNUTE X,  
nową serię wiszących kotłów kondensacyjnych, w których  
zastosowano zaawansowany technologicznie wymiennik  
ciepła wykonany ze stali nierdzewnej.

mYnUte X – najnowsze wiszące kotłY kondensacYjne

Nowa gama kotłów kondensacyjnych MYNUTE X, obejmująca 3 modele od 20 do 30 kW, 
w wersji jedno- i dwufunkcyjnej, spełnia wszystkie obowiązujące normy w zakresie bu-
downictwa mieszkalnego. Wysoka wydajność, niskie zużycie gazu, niska klasa emi-
sji spalin (klasa 6, UNI EN 15502), prostota i szybkość instalacji to tylko niektóre cechy, 
które sprawiają, że MYNUTE X jest najlepszą odpowiedzią zarówno dla nowych domów, 
jak i dla modernizowanych instalacji. MYNUTE X oferuje szeroki zakres modulacji (do 1:7) 
i modulującą pompę cyrkulacyjną o niskim zużyciu energii (EEI ≤ 0,20). Ponadto ma rów-
nież aprobatę C10 (3CEp), dzięki standardowo zamontowanym we wszystkich modelach 
zaworze zwrotnym, co czyni go „gotowym do montażu” w przypadku instalacji w przewo-
dach zbiorczych pod ciśnieniem, gdzie zawór zwrotny jest urządzeniem obowiązkowym.

http://www.instalreporter.pl


Dzięki siedmiu przyciskom oraz przejrzystemu 
ekranowi można łatwo uzyskać dostęp do usta-
wień wszystkich parametrów MYNUTE X.
Podłączając programator wi-Fi BeSMART do kotła 
w trybie komunikacji cyfrowej, możliwe jest zdal-
ne sterowanie kotłem, a także całym systemem, 
za pomocą aplikacji mobilnej na smartfonie lub 
tablecie. Aby uzyskać szczegółowe informacje  
o nowym programatorze BeSMART, odwiedź de-
dykowaną stronę www.besmart-home.pl.
Ze względu na wysoką jakość wyposażenia ko-
tłów, RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ofe-
ruje 5-letnią gwarancję, której warunki można 
znaleźć na stronie www.beretta.pl. Rejestrując 
kocioł poprzez stronę interentową, użytkowni-
cy będą automatycznie informowani o plano-

wanych przeglądach, a w przypadku utraty karty 
gwarancyjnej wszystkie dane dotyczące obsługi 
kotła będą w bazie danych producenta.
więcej informacji można znaleźć na stronie: 
www.beretta.pl

Beretta, część Grupy Riello, lidera w dzie- 
dzinie produktów i usług w zakresie 
ogrzewania, klimatyzacji i efektywno-
ści energetycznej, jest częścią Carrier, 
wiodącego światowego dostawcy inno-
wacyjnych technologii HVAC, chłodni-
czych, przeciwpożarowych, bezpieczeń-
stwa i automatyki budynkowej.
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w ostatnich latach liczba pomp ciepła 
montowanych w Polsce przyrasta w bardzo 
szybkim tempie. Z jednej strony oznacza  
to znaczną poprawę komfortu użytkowania 
instalacji oraz wykorzystanie energii 
odnawialnej i redukcję emisji zanieczyszczeń, 
z drugiej strony przekonanie inwestorów  
o niskich kosztach eksploatacji sprawia,  
że coraz częściej stosowane są rozwiązania, 
które powodują spadek współczynnika 
wydajności pompy ciepła. w związku z tym 
już na etapie doboru i konfiguracji instalacji 
warto zadbać o optymalne wykorzystanie 
dostępnych możliwości. Często niezbędne 
jest zaproponowanie rozwiązań 
alternatywnych, a czasami wręcz odmowa 
wykonania instalacji wg nieracjonalnych 
założeń. w niniejszym artykule zebrano  
kilka przykładów rozwiązań, które 
powodowały lub mogłyby powodować 
spadek współczynnika wydajności  
pompy ciepła oraz proponowane 
rozwiązania alternatywne. 

instalacje z pompami ciepła w praktYce  
– metodY zwiększenia współczYnnika wYdajności
Zapytania z rynku, czyli o rozwiązaniach tych właściwych i niewłaściwych

Stefan ŻuchowSki
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1. BRAK WYKORZYSTANIA 
ZRóżNICOWANYCH POTRZEB 
POSZCZEGóLNYCH CZęśCI INSTALACjI

Coraz częściej spotykamy się zapytaniami doty-
czącymi obiektów wyposażonych w obiegi grzew-
cze o zróżnicowanych parametrach. 
Jednym z przykładów jest projektowany dom  
o powierzchni około 500 m2 z planowanym, ca-
łorocznym basenem wewnętrznym. Początkowo 
planowano zastosowanie jednego źródła ciepła 
(rys. 1a), by zasilić instalację podłogową w bu-
dynku mieszkalnym oraz basenowy wymiennik 
ciepła i nagrzewnicę powietrza w centrali wen-
tylacyjnej. Instalacja podłogowa została zapro-
jektowana na temperaturę zasilania 35°C, a wy-
miennik basenowy i nagrzewnica powietrza na 
55°C. w takiej sytuacji pompa ciepła musiałaby 
przez cały rok utrzymywać wysoką temperaturę  
w zbiorniku buforowym. Sezonowy współczyn-
nik wydajności pompy ciepła byłby względnie ni-
ski i wynosił około 3. 
Po przeanalizowaniu sytuacji zastosowano sys-
tem rozdzielony (rys. 1b), w którym jedna pom-
pa ciepła zasila instalację podłogową w budynku 
mieszkalnym, a więc obieg niskotemperaturowy. 
Druga zaś zasila wyłącznie odbiorniki o wyższej 
temperaturze zasilania, czyli basenowy wymien-
nik ciepła, nagrzewnicę powietrza i pojemnościo-
wy podgrzewacz wody. Obie pompy ciepła współ-
pracują z wspólną instalacją dolnego źródła. 
Dzięki temu w okresie letnim instalacja podłogowa  
w budynku mieszkalnym pracuje w trybie chło-
dzenia pasywnego, a ciepło odprowadzone do  

instalacji dolnego źródła jest wykorzystywa-
ne przez pompę ciepła zasilającą basen. Final-
nie współczynnik wydajności całej instalacji jest 
znacznie wyższy niż początkowo planowano. 
Innym przykładem są kompleksy biurowo-ma-
gazynowe. Bardzo często w budynku biurowym 
projektowana jest instalacja ogrzewania podłogo-
wego, a w magazynie w nagrzewnice powietrza. 
Tu również warto rozdzielić instalację na część 
pracującą z niską temperaturą zasilania, a po-
zostałą część instalacji zasilić z osobnej pompy 
ciepła lub innego źródła ciepła, np. kotła zasila-
nego gazem płynnym. Dotyczy to w szczególno-
ści obiektów, w których utrzymywana jest niska 
temperatura wewnętrzna i czas pracy systemu 
grzewczego jest bardzo krótki.

2. WIELOGODZINNE UTRZYMYWANIE 
WYSOKIEj TEMPERATURY ZBIORNIKA 
BUFOROWEGO W TRAKCIE 
OBOWIąZYWANIA NIżSZEj CENY  
ENERGII ELEKTRYCZNEj

Część użytkowników pomp ciepła korzystają-
cych z taryf wielostrefowych dla energii elektrycz-
nej chce w maksymalnym stopniu wykorzystać 
tańszą energię. Bywa, że poprzez nieumiejętną 
obsługę powodują znaczny spadek współczyn-
nika wydajności. Dotyczy to w szczególności 
instalacji ze zbiornikiem buforowym. Użytkow-
nik myśląc o wykorzystaniu taryfy wielostrefo-
wej, stosuje zbiornik buforowy o nieco większej 
niż zwykle pojemności, np. rzędu 300-500 l my-
śląc, iż pozwoli to zakumulować znaczne ilości  

Pobierz  rys. 1a 
Schemat planowany 

Pobierz  rys. 1b  
Schemat zmodernizowany
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energii (rys. 2). Jedyna możliwość zmagazyno-
wania energii to podgrzanie zbiornika do tem-
peratury wyższej od aktualnej wymaganej dla 
instalacji. w związku z tym zdarza się, że użyt-
kownicy ustawiają automatykę tak, by w godzi-
nach obowiązywania wyższej ceny energii elek-
trycznej pompa ciepła pracowała wg aktualnej 
temperatury zadanej. w godzinach zaś obowią-
zywania niższej ceny energii ustawiają stałą, wyż-
szą temperaturę zadana dla zbiornika buforo-
wego, np. 50°C. Intencją użytkowników jest to, 
by zbiornik buforowy został podgrzany w trak-
cie obowiązywania niższej ceny prądu i rozła-
dowany w kolejnych godzinach. w ten sposób 
planują zredukować czas pracy pompy ciepła 
w trakcie obowiązywania wyższych cen energii 
elektrycznej. Efekty przyjętego sposobu eksplo-
atacji, tzn. wielogodzinna praca pompy ciepła  
z wysoką temperaturą są znacznie gorsze od 
spodziewanych. Planowane oszczędności z ty-
tułu wykorzystania taryfy G12 czy G13 będą niż-
sze od spodziewanych. 

jak usprawnić tego typu układ?

a. Zredukować czas przegrzewania zbiornika 
buforowego do wyższej temperatury (patrz 
tabela i wykres). 
Należy zacząć od tego, że podniesienie tem-
peratury zbiornika buforowego powyżej zada-
nej temperatury zasilania instalacji podłogowej 
jest możliwe tylko wtedy, gdy moc pompy cie-
pła jest wyższa od aktualnych potrzeb instalacji. 
Jeśli pompa ciepła jest optymalnie dobrana do  

instalacji, wówczas zauważalną nadwyżką mocy  
dysponuje tylko wtedy, gdy temperatura ze-
wnętrzna jest wyraźnie wyższa od temperatury 
projektowej. Przyjmijmy, że dla 0°C na zewnątrz 
pompa ciepła dysponuje mocą o 5 kw wyższą od 
aktualnych potrzeb budynku, a aktualna tempera-
tura zasilania instalacji wynosi 30°C. w takim przy-
padku podgrzanie zbiornika o pojemności 500 l  
od 30 do 50°C wymaga dostarczenia około  
11 kwh energii i z mocą 5 kw trwa niewiele ponad 
dwie godziny. Nie warto zatem ustawiać wysokiej 
wymaganej temperatury bufora już od godziny 
22.00. wystarczy, by rozgrzewanie zbiornika roz-
poczęło się na 2-3 godziny przed końcem okresu 
obowiązywania niższej ceny energii, np. od 4.00 do 
6.00. Dzięki temu czas pracy pompy ciepła z wy-
soką temperaturą, a przez to niską sprawnością 
zostaje zredukowany z 8 do zaledwie 2-3 godzin. 

b. Nie stosować zbiornika buforowego, a wy-
korzystać instalację podłogową w roli maga-
zynu energii. 
w tym celu wystarczy, np. na dwie godziny przed 
zakończeniem obowiązywania niższej ceny ener-
gii elektrycznej zaprogramować niewielki wzrost 
zadanej temperatury pokojowej, np. o 1-2°C. 
Spowoduje to wzrost zadanej temperatury pra-
cy pompy ciepła, np. z 26 do 29°C. współczyn-
nik wydajności obniży się nieznacznie, a pompa 
ciepła będzie w stanie prze dwie godziny maga-
zynować energię w instalacji podłogowej. w cią-
gu następnych kilku godzin pompa ciepła nie bę-
dzie pracowała, a przez to zużycie droższej energii 
elektrycznej spadnie.

Pobierz  rys. 2 
Przykład układu z pompą ciepła 1 i zbiornikiem buforowym 2

re
kl

am
a

12/2020

https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2020/11/Rys-2.pdf
http://www.instalreporter.pl
http://www.dambat.pl


1912/2020 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   |   w Y w I A D

3. NIEUZASADNIONA PRACA POMPY CIEPŁA 
W STAŁEj TEMPERATURZE ZASILANIA. 
BRAK WYKORZYSTANIA MOżLIWOśCI 
REGULACjI POGODOWEj

Stosując instalację ogrzewania podłogowego, 
coraz częściej inwestorzy planują wyposażyć 
cały budynek w miejscową regulację tempe-
ratury w postaci termostatów i elektrozawo-
rów. To rozwiązanie uzasadnione szczególnie 
w budynku, w którym okresowo występują in-
tensywne, miejscowe zyski ciepła. Termostaty 
w poszczególnych pomieszczeniach stanowią 
czasami również element systemu inteligent-
nego budynku. 
Takie rozwiązanie pozwala w wygodny sposób 
dostosować temperaturę w poszczególnych 
pomieszczeniach do aktualnych potrzeb i spo-
sobu wykorzystania. Jednocześnie chcąc uzy-
skać szybką reakcję instalacji po zadziałaniu 
termostatu, użytkownicy ustawiają stałą, wy-
soką temperaturę zasilania. Powoduje to nie-
potrzebny spadek współczynnika wydajności 
pompy ciepła. w jednej z instalacji sezonowy 
współczynnik wydajności z gruntową pompą 
ciepła i instalacją płaszczyznową osiągnął za-
ledwie nieco ponad 3,5. Powodem było usta-
wienie stałej, wysokiej temperatury zasilania 
na poziomie 45°C. 
w instalacji z pompą ciepła powietrze-woda 
współczynnik ten wyniósł zaledwie 2,5, ponie-
waż użytkownik eksploatował instalację w spo-
sób zbliżony do sposobu eksploatacji kotła węglo-
wego, który w poprzednim sezonie był jedynym 
źródłem ciepła. 
Użytkownik ustawił minimalną temperaturę za-
silania na 50°C, zaś do regulacji temperatury  
w pomieszczeniach, podobnie jak w przeszłości, 
wykorzystywane były głowice termostatyczne 
przy grzejnikach.

Proponowane rozwiązania:

- wykorzystanie regulacji pogodowej,
- redukcja minimalnej temperatury zasilania sto-
sowanie do potrzeb instalacji.

4. NIEODPOWIEDNIE PODŁąCZENIE POMPY 
CIEPŁA DO ISTNIEjąCEGO ZBIORNIKA 
BUFOROWEGO TYPU ZBIORNIK  
W ZBIORNIKU (rys. 3a)

w wielu instalacjach z kotłami węglowymi za-
stosowano w przeszłości zbiornik buforowy ze 
znajdującym się w górnej części zasobnikiem 
ciepłej wody. Było to proste i korzystne roz-
wiązanie do współpracy z urządzeniem stało-
palnym. Kocioł pracuje wówczas ze stałą, wy-
soką temperatura. 
Pozwala to na podgrzanie c.w.u. oraz zmagazy-
nowanie energii na potrzeby ogrzewania. Po-
jemność zbiornika zapewnia również wydłuże-
nie pracy palnika kotła. 
Dokonując modernizacji instalacji i wymiany 
kotła na pompę ciepła, inwestorzy dążą cza-
sami do redukcji zakresu prac i planują jedynie 
usunięcie kotła i podłączenie pompy ciepła do 
rur, którymi kocioł zasilał zbiornik buforowy.  
Nie jest to racjonalne rozwiązanie, ponieważ wy-
magałoby pracy pompy ciepła ze stałą, wyso-
ką temperaturą. Spowodowałoby to drastycz-
ny spadek współczynnika wydajności, nawet 
do wartości zaledwie 2-2,5. 
Czasami użytkownicy decydują się na tego typu 
rozwiązanie, stosując jednocześnie instalację fo-
towoltaiczną, zakładając, że będą dysponowa-
li znaczną nadwyżką energii elektrycznej i eks-
ploatacja pompy ciepła będzie wręcz darmowa.  
w ten sposób dochodzi do marnowania ener-
gii, a koszty eksploatacji są znacznie wyższe od 
oczekiwanych przez użytkowników. 
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Pojemność zbiornika [L]

Czas niezbędny do załadowania zbiornika 

4 kW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 14 kW

wykres: czas podgrzewania zbiornika buforowego od 30 do 50°C w zależności od pojemności 
zbiornika i dostępnego naddatku mocy pompy ciepła.

Naddatek mocy:

Pojemność 
zbiornika [l]

Czas nagrzewania zbiornika w zależności od dostępnej nadwyżki mocy [min.]
4 kW 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW 14 kW

100 l 35 23 17 14 12 10
200 69 46 35 28 23 20
300 104 69 52 41 35 30
400 138 92 69 55 46 40
500 173 115 86 69 58 49
600 207 138 104 83 69 59
700 242 161 121 97 81 69
800 277 184 138 111 92 79
900 311 207 156 124 104 89

1000 346 230 173 138 115 99
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Proponowane rozwiązanie

Aby uzyskać znacznie lepsze efekty pracy pompy 
ciepła można zastosować jedno z dwóch rozwiązań:

a. W przypadku zbiornika buforowego o dużej 
pojemności można zastosować zawór przełącza-
jący oraz zasilić instalację grzewczą ze środko-
wej strefy zbiornika buforowego (rys. 3b). Dzięki 
temu zbiornik buforowy zostaje podzielony na 
dwie strefy: górną o wyższej temperaturze, prze-
znaczoną na magazynowanie energii na potrzeby 
c.w.u. oraz dolną o niższej temperaturze pośred-
niczącą w trakcie zasilania instalacji grzewczej. 
Finalnie pompa ciepła pracuje z wysoką tempe-
raturą wyłącznie w trakcie zasilania górnej strefy 
zbiornika buforowego. Zasilając zaś dolną stre-
fę, pompa ciepła pracuje z niższą temperaturą, 
a więc ze znacznie wyższą efektywnością. 

b. W przypadku zbiornika o względnie małej po-
jemności np. 300 l i występującej w budynku  

instalacji podłogowej istniejący zbiornik bufo-
rowy można wykorzystać w całości do magazy-
nowania energii na potrzeby c.w.u., a instalację 
podłogową zasilić bezpośrednio z pompy ciepła. 

5. OGRZEWANIE PODjAZDU, 
…PRóBA OGRZEWANIA PODjAZDU

Stosując pompę ciepła, wiele osób zakłada,  
iż koszty eksploatacji instalacji grzewczej będą 
bardzo niskie. w związku z tym planują wykorzy-
stanie pompy ciepła również do zasilania niety-
powych odbiorników ciepła. Przykładowo zdarza-
ją się przypadki wykonania instalacji ogrzewania 
płaszczyznowego w strukturze podjazdu do gara-
żu i zasilenie jej z pompy ciepła. w praktyce oka-
zuje się, że zużycie energii podczas eksploatacji 
instalacji antyoblodzeniowej jest bardzo wyso-
kie. Moc wymagana dla skutecznego zapobie-
gania zamarzaniu wody i zaleganiu śniegu może 
wynosić nawet 300 w/m2. Oznacza to, że zasile-
nie podjazdu o powierzchni 50 m2 wymaga do-
datkowej mocy 15 kw! w trakcie mrozów zuży-
cie energii będzie bardzo wysokie, a moc pompy 
ciepła nie wystarczy na równoległe ogrzewanie 
domu i rozgrzewanie podjazdu. 

Powyższe przykłady wskazują na to,  
iż podczas doboru, ale także monta-
żu i uruchomienia instalacji z pompą 
ciepła niezmiernie ważne jest zwróce-
nie uwagi użytkowników na właściwą 
konfigurację i eksploatację systemu, 
wykorzystanie regulacji pogodowej 
oraz odpowiedniego pochylenia krzy-
wej grzewczej. Dzięki temu roczne 
koszty eksploatacji mogą być nawet  
o 20-50 % niższe. 

Pobierz  rys 3a 
Niepoprawny sposób połączenia  
jednostki wewnętrznej pompy 
ciepła 1 ze zbiornikiem 
buforowym typu zbiornik  
w zbiorniku 2

Pobierz  rys 3b 
Możliwe rozwiązanie w przypadku 
zbiornika buforowego  
o pojemności co najmniej 500 l 
wyposażonego w odpowiednią 
liczbę i układ króćców
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Najbardziej popularnym rozwiązaniem stosowa-
nym do wykonania ogrzewania i chłodzenia pod-
łogowego w budownictwie mieszkaniowym jest 
System KAN-therm Tacker. Ogrzewanie wykony-
wane jest metodą mokrą, w której rury grzewcze 
mocowane są do izolacji spinkami tworzywowymi,  

a następnie zalewane płynnym jastrychem. Po 
okresie wiązania, a następnie wygrzewania, na 
jastrychu układa się posadzkę docelową np. par-
kiet lub terakotę. 
Zaletą tego systemu jest szybki montaż i do-
wolność rozstawu rur i wariantów układania.  

w tym systemie wybór zastosowanych izolacji 
jest szeroki. Rozwiązanie można polecić również 
do obiektów, gdzie podłogi poddawane są du-
żym obciążeniom.
Podobne zastosowanie ma system System KAN-
-therm Profil, w którym rury grzewcze mocuje się  

poprzez wciśnięcie ich między specjalne wypro-
filowane wypustki na izolacji.
w obiektach remontowanych, w przypadku stro-
pów i konstrukcji lekkich drewnianych o niskiej 
nośności, najlepiej sprawdzi się System KAN-
-therm TBS. w odróżnieniu od dwóch pierwszych  

w ofercie firmy KAN możemy 
znaleźć różne systemy ogrzewania 
podłogowego, które znajdują 
zastosowanie w budownictwie 
mieszkaniowym i ogólnym. 
Systemy różnią się między sobą 
techniką mocowania rur, rodzajem 
i konstrukcją izolacji termicznej 
oraz przeznaczeniem. 

sYstemY ogrzewania podłogowego kan-therm

System KAN-therm Tacker
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2212/2020 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   |   w Y w I A D

stwową z wkładką aluminiową PE-RT/Al/PE-RT.
warto zwrócić uwagę na nowość w ofercie KAN, 
jakimi są rozdzielacze wykonane ze stali nierdzew-
nej InoxFlow. Rozdzielacze mogą być wyposażo-
ne w proste zawory regulacyjne lub nowoczesne 
przepływomierze z zaworami i siłownikami ter-
moelektrycznymi. Do mniejszych instalacji pod-
łogowych producent oferuje modele rozdziela-
czy wyposażone w systemem pompowy.
Szeroka oferta systemów KAN-therm oraz ele-
mentów uzupełniających do ogrzewania pod-
łogowego pozwala inwestorowi, projektantowi 
i wykonawcy wybrać najlepsze rozwiązanie do-
stosowanie do specyfiki danej inwestycji oraz 
własnych preferencji.

więcej na stronie www.kan-therm.com

rozwiązań, system ten zalicza się do tzw. suchych. 
Rury grzewcze umieszczone są w specjalnie pro-
filowanych płytach izolacyjnych i przykryte pły-
tami suchego jastrychu o grubości zależnej od 
projektowanego obciążenia użytkowego pod-
łogi. Ciepło od rur grzewczych jest równomier-
nie przekazywane do płyt suchego jastrychu 
poprzez stalowe lamele promieniujące, umiesz-
czone w rowkach płyt.
Charakterystyczne dla tego systemu są: niewiel-
ka wysokość zabudowy, lekka konstrukcja, szyb-

kość montażu oraz brak konieczności wylewa-
nia i pielęgnacji jastrychu.
w ramach Systemów KAN-therm oferowane są 
kompletne rozwiązania. Uzupełnieniem izolacji 
i systemów mocowania są: rury, szafki, rozdzie-
lacze i grupy pompowe oraz elementy automa-
tyki i regulacji instalacji.
w instalacjach ogrzewania podłogowego zasto-
sowanie znajdują trzy rodzaje rur.
wykonawca ma do wyboru rury polietyleno-
we PE-RT Bluefloor i PE-Xc oraz rurę wielowar-

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

r e k l a m a

System KAN-therm Profil

System KAN-therm TBS

Taker do spinek
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Pewnego dnia Japończyk wynajmujący sąsied-
ni dom, wyszedł na papierosa i zatrzasnął wej-
ściowe drzwi. w szlafroku i kapciach przyszedł 
poprosić mnie o pomoc. w oczekiwaniu na ślu-
sarza budowaliśmy stosunki międzynarodowe 
przy kawie i winie. 
Mój sąsiad opowiedział mi o urlopach wypo-
czynkowych w jego kraju, które rocznie wyno-
szą 7 dni. Rekompensatą dla pracowników jest 
duża liczba wolnych od pracy świąt państwo-
wych. Gdy wróci do Tokio, będzie mógł tylko 
pomarzyć o własnym samochodzie, ze względu 
na brak miejsca do parkowania. Rekompensatą 
będzie miesięczny bilet na metro, który otrzyma 
od swojego pracodawcy. Opowiedział mi także 
o tym, że 80 milionów ludzi w Japonii mieszka 
stłoczonych na 20% terytorium wybrzeży, bo 
reszta kraju to góry. 
Miałem wrażenie, że z niewielkim smutkiem wspo-
mniał o kończącym się wkrótce kontrakcie. Roz-
mawialiśmy o emeryturach w Japonii po 60 roku 
życia i o wielu innych ciekawostkach. Oczywi-
ście zapytałem go również o ogrzewanie. Cóż, 
Japończycy ogrzewają swoje domy… klimaty-
zacją, w starych, tradycyjnych domach mają,  
o ile go dobrze zrozumiałem, stoliki-kuchenki  
żeliwne na oliwę.
Mój sąsiad zainspirował mnie, żeby sprawdzić 
właściwości grzewcze klimatyzacji, ponieważ 
właśnie rozważałem montaż Vitoclimy w moim 
domu. Nie brałem jednak wcześniej pod uwagę 
ogrzewania klimatyzacją, ponieważ mam w ko-
tłowni doskonałą, piętnastoletnią sztukę nówkę, 
kondensacyjny kocioł Viessmann Vitodens 200-w,  
rocznik 2005, cudowny i niezawodny, jak legen-
darny Mercedes w124. 
By być pewnym, sprawdziłem jednak kartę da-
nych technicznych klimatyzacji i mojego kotła. 
No i szok – okazało się, że Vitoclima 200 grze-
je taniej! 

Niedawno rozważałem montaż Vitoclimy w moim domu. Nie brałem jednak wcześniej pod uwagę ogrzewania 
klimatyzacją, ponieważ mam w kotłowni doskonałą piętnastoletnią nówkę – kondensacyjny kocioł Viessmann 
Vitodens 200-w, rocznik 2005, cudowny i niezawodny, jak legendarny Mercedes w124. By być pewnym, sprawdziłem 
jednak kartę danych technicznych klimatyzacji i mojego kotła. No i szok, okazało się, że Vitoclima 200 grzeje taniej! 

Vitoclima – alternatYwnY sposób 
ogrzewania bUdYnków?
Na pewno niezły sposób na dogrzewanie

adam matuSiakiewicz
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zaopatrzona jest nawet w grzałki szczytowe, któ-
re uzupełniają ewentualne niedobory mocy urzą-
dzenia. Podczas doboru urządzenia trzeba pamię-
tać jednak o tym, że moce i parametry podawane 
dla chłodzenia (czyli 2,7 kw dla mojej klimatyza-
cji) nie są mocami grzewczymi dla temperatury 
obliczeniowej ogrzewania. Oznacza to, że zanim 
dobierzemy klimatyzator do celów grzewczych, 
musimy prześledzić jego dane dla ogrzewania  
i dostępną moc w temperaturze ujemnej. Oczy-
wiście sprawność Vitoclimy przy temperaturze 
poniżej -10°C będzie wyraźnie niższa, niż kotła 
gazowego przy takiej temperaturze, ale co naj-
ważniejsze – nie zmarzniemy i ciągle będziemy 
się ogrzewać wyraźnie taniej, niż samym prądem. 

ILE W TAKIM RAZIE KOSZTOWAŁOBY 
OGRZEWANIE DOMU KLIMATYZACją? 

Dane pogodowe dla wrocławia dla ostatnich lat 
pokazują średnią temperaturę 8,2°C dla sezonu 
grzewczego. Najniższa chwilowa temperatura za-
notowana dla pomiarów z ostatnich kilku lat wy-
nosi -18,8°C: patrz tabela 2.
Ponownie przywołam tu wcześniejsze wyliczenia 

przy użyciu SCOP, czyli sprawność całosezono-
wą dla klimatu chłodnego. w przedstawionym 
raporcie wynosi ona 3,2. Przy takim założeniu 
otrzymalibyśmy średnioroczny koszt 1 kwh cie-
pła dla ogrzewania urządzeniem Vitoclima 200 
na poziomie 20,3 grosza, przy 24 groszach dla 
kotła kondensacyjnego. Oznacza to, że ogrzewa-
nie klimatyzacją jest 15% tańsze, niż ogrzewanie 
za pomocą kotła kondensacyjnego.
Ewentualne „klęski żywiołowe”, czyli spadki 
temperatury poniżej -15°C, gdyby faktycznie się 
przytrafiły, można opanować, wspomagając się 
grzejnikami elektrycznymi lub kominkiem, czyli 
doskonałym, bezawaryjnym, tradycyjnym, eko-
logiczno-atawistycznym, niezależnym od klęsk 
żywiołowych, prądu, zasięgu LTE i wiFi – sys-
temem grzewczym, wykorzystującym bioma-
sę, czyli paliwo odnawialne o szczególnie ko-
rzystnym współczynniku energii pierwotnej 0,3 
(kocioł gazowy 1,1). Drewno uznawane jest za 
paliwo odnawialne, ponieważ w całym cyklu ży-
cia najpierw magazynuje CO2, potem je oddaje,  
a cykl życia drzewa z punktu widzenia planety 
to zaledwie kilka chwil. Ostatecznie dwa-trzy dni  
w roku można się poświęcić, a nawet poczuć jak 

Oto twarde dane:
Klimatyzator Vitoclima 200 2,7 kw
Koszt prądu: 0,65 zł / kwh
Koszt 1 kwh z gazu dla kotła kondensacyjnego 
o wysokiej sprawności: 0,24 zł
Pytanie: jakie musi być COP, żeby klimatyzator 
grzał taniej, niż mój kocioł?
Odpowiedź: 0,65:0,24 = 2,71 

Dla wartości COP powyżej 2,71 Vitoclima daje tań-
sze ciepło od kotła. Patrzymy w tabele danych 
Vitoclima – pomiary COP dla klimatu chłodnego: 
patrz tabela 1 . Tabela pokazuje test certyfikacyj-
ny dla Vitoclima 200 2,7 kw, klimat chłodny, czy-
li taki jak w Polsce. Test dotyczy pomieszczenia,  
w którym utrzymywana jest temperatura 20°C 
przy zmiennej temperaturze zewnętrznej. Dla tem-
peratury -7/-8°C wartość mocy grzewczej Vitocli-
ma wynosi 1670 w, COP w tym punkcie pracy 2,85! 
wynika z tego, że dla temperatury powyżej -8°C , 
a być może nawet jeszcze niższej (bo tabela tego 

nie pokazuje), Vitoclima 200 grzeje taniej, niż mój 
doskonały kocioł kondensacyjny. w temperatu-
rze lekko dodatniej, czyli przez większość sezo-
nu grzewczego, ta różnica będzie bardzo wyraź-
nie odczuwalna. wprawdzie COP klimatyzatora 
nie uwzględnia energii pobieranej na rozmraża-
nie parownika, tzw. defrost, ale parametr sezo-
nowego COP, czyli SCOP, uwzględnia tę energię. 
Gdybyśmy przyjęli średnioroczne, całosezonowe 
SCOP na poziomie 3,2, to średni koszt jednej ki-
lowatogodziny ciepła z klimatyzatora Vitoclima 
wyniósłby około 0,20 zł/kwh przy cenie prądu  
0,65 zł/kwh, co oznacza ogrzewanie tańsze o oko-
ło 15% od ogrzewania kotłem kondensacyjnym!

CZY MOżEMY W TAKIM RAZIE OGRZEWAć DOM 
KLIMATYZATORAMI PRZEZ CAŁY ROK? 

No cóż, nowoczesne jednostki Vitoclima 200  
i 300 umożliwiają pracę grzewczą nawet przy tem-
peraturze do -15°C na zewnątrz. Vitoclima 300  

Tabela 1   Tabela 2  
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zasłużenie na złomowiska. Można jednak szybciej 
ulżyć klimatowi w czasie pierwszych ochłodzeń. 
Pamiętam zeszłoroczną wizytę w polskiej stolicy 
smogu, Nowej Rudzie, mieście bez gazu, z górni-
czymi tradycjami, położonym w malowniczej do-
linie. w pierwszych dniach listopada temperatu-
ra oscylowała między 7 a 10°C, a miejskie kominy 
zrobiły z tej pięknej doliny kompletnie zamglony, 
smogowy koszmar. Zamiast „przepalać” w kop-
ciuchu, czyściej, taniej i wygodniej jest nagrzać 
dom klimatyzacją. w okresach przejściowych ko-
tły węglowe uzyskują szczególnie niskie sprawno-
ści, marnując nawet połowę wytworzonej ener-
gii. Nie ma więc co liczyć na jakikolwiek komfort, 
ponieważ temperatura w pomieszczeniach bły-
skawicznie przekracza 24-25°C, narażając użyt-
kowników na znaczne gradienty dziennej tempe-
ratury, a przez to na przeziębienia. w połączeniu 
z gwarantowaną we wspomnianym Smog City 
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), 
a dziś także z zagrożeniem epidemicznym, daje 
to kiepskie rokowania dla starszych osób. Koszt 
ogrzewania Vitoclimą z pewnością nie będzie 
wyższy, niż koszt spalonego w takie dni węgla,  
a pozostałe zalety klimatyzatora są bezdyskusyjne.  

Czy emeryt na co dzień palący w kotle węglowym 
może nauczyć się operowania pilotem klimatyza-
cji? Skoro potrafi włączyć telewizor – tak, z pew-
nością da radę pilotowi od Vitoclimy! 

NO I TERAZ NAjWAżNIEjSZE PYTANIE: 
ILE TO KOSZTUjE NA ETAPIE INWESTYCjI? 

widziałem ostatnio w internecie promocję je-
sienną jednej z firm klimatyzacyjnych – trzy  
Vitoclimy 200 2,7 kw z montażem za 10 tysięcy 
złotych. Oczywiście to cena okazyjna, posezo-
nowa, wręcz desperacka, ale wcale nie tak odle-
gła od rynkowych realiów. w sezonie jest drożej 
– ceny oscylują nawet do 5 tysięcy za klimatyza-
tor. Dlatego właśnie warto klimatyzację monto-
wać poza sezonami: grzewczym i letnim, kiedy 
pożądane jest chłodzenie pomieszczeń. 

Arnold Schwarzenegger podczas rąbania drew-
na na opał. Niestety, męstwo i urok komandosa 
kończą się bezpowrotnie podczas porządków po 
ogrzewaniu kominkiem – mycia szyby i czyszcze-
nia urządzenia. 
To właśnie dlatego w budynkach jednorodzin-
nych, ogrzewanie podłogowe z porządnym 
kotłem gazowym lub pompą ciepła jeszcze 
długo będzie trudne do zastąpienia klimaty-
zacją. Sorry, taki mamy klimat. 

A MOżE POWIETRZNE POMPY CIEPŁA?

Inaczej sprawa się ma z powietrznymi pompa-
mi ciepła, czyli urządzeniami, które, identycznie, 
jak klimatyzatory, pozyskują energię, przekazu-
ją ją jednak nie bezpośrednio do powietrza, ale 
do pośredniego medium – wody grzewczej, co 
umożliwia ich współpracę z najbardziej komfor-
towym w mojej ocenie sposobem ogrzewania – 
podłogówką. Niektóre źródła podają, że w roku 
2020 w Polsce, sprzeda się więcej pomp ciepła, 
niż kotłów węglowych. I to jest bardzo dobra in-
formacja dla nas, a zwłaszcza dla naszych płuc  
i ogólnego stanu zdrowia. 

Z MOjEj jESIENNEj PRAKTYKI 
„KLIMATYZACYjNEj”, CZYLI O GRZANIU 
I AKUSTYCE

Klimat nam się mocno zmienia. Podobno za 20 lat 
bez klimatyzacji trudno już będzie wytrzymać la-
tem. Dlatego Vitoclima już teraz zagościła w moim 
domu. Zrobiłem ostrożne październikowe próby 
– dzieci w swoich pokojach ogrzewają się klima-
tyzacją bez najmniejszych problemów, w naszej 
sypialni też nie ma problemów z ogrzewaniem 
klimatyzacją, choć temperatura na razie nie spa-
da poniżej zera. Cieszę się, bo ewentualne nad-
wyżki energii elektrycznej z fotowoltaiki będzie  

można łatwo zużyć na ogrzewanie Vitoclimą. 
Ogrzewanie całego domu klimatyzacją, najlepiej 
w wersji multisplit, czyli systemem Vitoclima 300, 
wykorzystującego jedną jednostkę zewnętrzną 
powiązaną z kilkoma jednostkami wewnętrzny-
mi w nawet 5 różnych pomieszczeniach, moż-
na zainstalować w porównywalnej cenie do no-
woczesnej kotłowni gazowej. Jeżeli dodamy do 
tego ogrzewanie podłogowe, koszt tradycyjnego 
ogrzewania będzie wyższy od wersji z grzaniem 
tylko klimatyzacją. Niewiele osób zdecyduje się 
na taki system, bo jednostka wewnętrzna klima-
tyzacji nawet przy minimalnych obrotach wenty-
latora – odrobinę szumi i wywołuje odczuwalny 
ruch powietrza, a to dla większości użytkowników 
jest niekoniecznie pożądane we własnej sypialni. 
Osobiście przywykłem już do cichutko szumiącej 
(w trybie SLEEP) Vitoclimy. w życiu bym się o to nie 
podejrzewał – zwykle przeszkadzają mi w nocy 
jakiekolwiek dźwięki. Przyjemny chłód w upalne 
noce okazał się jednak celem wartym poświęceń. 
Nasze oczekiwanie wobec komfortu cieplnego  
i akustycznego nie zawsze popychają właścicieli 
domów jednorodzinnych w kierunku takiego spo-
sobu ogrzewania. Tymczasem w biurach, domach 
letniskowych, czy sklepach – ogrzewanie klima-
tyzatorami jest coraz częściej stosowane. Urzą-
dzenia Vitoclima mają możliwość utrzymywania 
stałej temperatury 8°C, co jest wymarzonym roz-
wiązaniem w domach weekendowych. Dodat-
kowo wyposażone są w wiFi oraz pilota. Przed 
wyjazdem do takiego domku wystarczy kliknąć  
w aplikację i włączyć ogrzewanie, aby po krótkiej 
nawet podróży wejść do ogrzanych pomieszczeń. 

KLIMATYZACjA – OGRZEWANIE BEZ SMOGU

Dziś prawie wszyscy mówimy o walce ze smo-
giem. Prawda jest jednak brutalna – minie jeszcze 
wiele lat, zanim stare i nowe kotły węglowe trafią 

Przejdź  Vitoclima 300-S

Przejdź  Vitoclima 200-S
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w publicznych łazienkach pisuary stanowią pod-
stawowy element wyposażenia, oferując oczywi-
ste korzyści z punktu widzenia higieny zarówno 
użytkownikom, jak i administratorom obiektów. 
Żeby zagwarantować optymalny efekt, muszą być 
one jednak połączone z bezdotykowymi syste-
mami spłukiwania. Rozwiązania firmy Viega nie 
tylko zapewniają najwyższy poziom higieny i ele-
gancki design, ale są jednocześnie odporne na 
akty wandalizmu i łatwe do utrzymania w czy-
stości. Kolejna ich zaleta to możliwość wyboru 
różnych ustawień w zakresie spłukiwania. 

Kluczem do zapewnienia najwyższego poziomu higieny w publicznych toaletach są właściwie 
zaprojektowane rozwiązania sanitarne, w tym bezdotykowe systemy spłukiwania pisuarów. 
Firma Viega oferuje dwie tego typu technologie. w pierwszym przypadku system spłukiwania  
jest całkowicie niewidoczny, a w drugim wykorzystano sprawdzony czujnik podczerwieni. 

technologia bezdotYkowego 
spłUkiwania pisUarów firmY Viega
Nowy wymiar higieny w toaletach

Cała technologia schowana jest w syfonie pisuaru. Czujnik (żółty element 
na dole) rejestruje zmiany przepływu i temperatury wody, które zachodzą 
podczas używania pisuaru i automatycznie aktywuje spłukiwanie
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Technologia podczerwieni
Drugim rozwiązaniem Viega zapewniającym mak-
symalny poziom higieny dzięki bezdotykowemu 
spłukiwaniu jest czujnik podczerwieni umieszczo-
ny w przycisku uruchamiającym. Jeśli użytkownik 
pisuaru znajduje się w zasięgu czujnika przez przy-
najmniej 8 sekund, system zawsze automatycznie 
aktywuje spłukiwanie. Zarówno zasięg czujnika, jak 
i objętość spłukiwania mogą być dostosowane do 
indywidualnych potrzeb administratora obiektu. 
w przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu 
(takie sytuacje zdarzają się chociażby w szkołach 
lub hotelach) kwestią priorytetową jest utrzyma-
nie jakości wody pitnej w instalacji sanitarnej. 
Żeby zapobiec stagnacji wody i namnażaniu się 
bakterii, system spłukiwania firmy Viega oparty 
na technologii podczerwieni jest wyposażony  
w funkcję higieny. Dzięki temu można łatwo za-
programować automatyczne spłukiwanie, akty-
wowane w określonych odstępach czasu. 
Za ścianą znajduje się kompatybilny stelaż do 
pisuaru z serii Viega Prevista Dry. Po zamonto-
waniu widoczny pozostaje jedynie przycisk uru-
chamiający z czujnikiem podczerwieni Visign for 
More 200. Jest on dostępny w wersji drewnianej 
(bejcowany dąb), szklanej (czarny lub biały) oraz 
różnorodnych wariantach z tworzywa sztuczne-
go. Pozwala to doskonale dopasować przycisk 
do każdego typu łazienki. Przy jednoczesnym za-
stosowaniu w toaletach przycisków uruchamia-
jących Visign for More 200 do wC, można stwo-
rzyć harmonijną aranżację, doskonale pasującą 
do eleganckich obiektów publicznych. 

Ukryty system spłukiwania
w przypadku tej technologii na ścianie nie ma 
ani przycisku uruchamiającego, ani żadnej płytki 
maskującej. w syfonie pisuarowym znajduje się 
specjalny czujnik, który rejestruje zmiany w prze-
pływie i temperaturze wody zachodzące, kiedy 
pisuar jest w użyciu i automatycznie aktywuje 
spłukiwanie. To całkowicie niewidoczne rozwią-
zanie gwarantuje maksymalny poziom higieny  
i czystości, a także optymalną ochronę przez ak-
tami wandalizmu.
Drugą kluczową sprawą z punktu widzenia ad-
ministratorów obiektów publicznych jest funk-
cjonalność rozwiązań sanitarnych. Technologia 
firmy Viega oferuje tutaj istotną zaletę w posta-
ci trzech różnych objętości spłukiwania, ustawia-
nych w zależności od potrzeb. Możemy wybrać 
spłukiwanie przy pomocy 1 lub 3 litrów wody,  
a także opcję dynamiczną, w której system auto-
matycznie wykrywa wysoką częstotliwość uży-
wania pisuaru i ogranicza objętość z 3 do 1 litra. 
Przykładami takich sytuacji mogą być chociaż-
by przerwy podczas meczu piłki nożnej lub kon-
certu, kiedy duża liczba osób chce jednocześnie 
skorzystać z toalety. Częstotliwość spłukiwania 
jest wtedy jednocześnie ograniczana do jednej 
aktywacji na minutę. 
w zależności od ustawień, dodatkowe higienicz-
ne spłukiwanie może być uruchamiane automa-
tycznie po upływie 24 godzin.
Praktyczna funkcja diagnostyczna potrafi wykryć 
ewentualne błędy w działaniu systemu i odpo-
wiednio zareagować. Spłukiwanie zostanie uru-
chomione automatycznie na przykład, gdy blo-
kada w syfonie uniemożliwia spłukanie pisuaru 
lub jeśli poziom wody w syfonie jest zbyt niski. 
Ukryty system spłukiwania Viega jest dostępny 
jako osobny zestaw wyposażeniowy. Instaluje 
się go w połączeniu z odpowiednim modelem  
stelaża do pisuaru z oferty Prevista Dry. 

Harmonijne aranżacje łazienkowe i najwyższy poziom 
higieny: przyciski uruchamiające Viega z czujnikiem 
podczerwieni umożliwiają całkowicie bezdotykowe 
spłukiwanie

Bezdotykowe spłukiwanie jest uruchamiane, gdy 
użytkownik znajduje się w zasięgu czujnika podczerwieni 
przez minimum 8 sekund. Zarówno zasięg, jak i objętość 
spłukiwania mogą być regulowane w zależności od 
potrzeb

System bezdotykowego spłukiwania z technologią 
podczerwieni instalowany jest za ścianą w połączeniu 
z odpowiednim stelażem podtynkowym do pisuaru 
Prevista Dry

Bezdotykowe przyciski uruchamiające z technologią model Visign for More 200 są dostępne  
w wersji drewnianej (bejcowany dąb), szklanej (czarny lub biały) oraz różnorodnych wariantach  
z tworzywa sztucznego

http://www.instalreporter.pl
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O krok przed Tobą
Producenci urządzeń sanitarnych coraz częściej 
stawiają na innowacyjne technologie oraz inteli-
gentne rozwiązania zwiększające komfort użytko-
wania. Teraz liczą się nie tylko względy estetyczne 
i zgodność z aktualnymi trendami. Znaczenia na-
brały także takie kwestie, jak higiena, intuicyjność, 
możliwość personalizacji i przemyślane funkcje. 
Dzięki nim przestrzeń łazienki oferuje nowe moż-
liwości aranżacji i standardy bezpieczeństwa.
Przykładem tego typu rozwiązań są przyciski spłu-
kujące do wC TECElux mini. wykonane ze szkła  

w kolorze czarnym lub białym, łączą w sobie wy-
sokiej jakości technologię oraz ponadczasowy, mi-
nimalistyczny design. Przyciski mają czujnik ruchu  
i mogą być obsługiwane bezdotykowo. Zostały wy-
posażone w nowoczesną technologię LED. Kontu-
ry klawiszy podświetlają się automatycznie, gdy 
użytkownik terminala znajdzie się w polu działania 
czujnika. Przyciski wyróżniają się ekstrapłaską po-
wierzchnią, a dzięki jednolitej szklanej powierzch-
ni są łatwe w utrzymaniu czystości. w połączeniu 
z ramką instalacyjną mogą być montowane bez-
pośrednio w ścianie (montaż zlicowany). 

Zaprogramowane na komfort
Programowanie i zmiana ustawień elektronicznych 
przycisków, a także dostosowanie ich do indywi-
dualnych wymagań użytkownika, odbywa się za 
pomocą pilota. Użytkownik może zaprogramować 
takie funkcje, jak: spłukiwanie higieniczne (od 24 
do 336 godzin), poziom oświetlenia (od 1 – bardzo  
jasne do 4 – ciemne), aktywacja podświetlenia 
(od 20 sekund do 5 minut), funkcja czyszczenia 
(włącz/wyłącz), automatyczne spłukiwanie, ob-
sługa bezdotykowa, czułość (długa/krótka). wy-
starczy zbliżyć się do elektroniki do momentu ak-
tywacji oświetlenia przycisku, skierować pilota  
w stronę środkowej części w odległości 5-10 cm, 
a następnie wybrać na nim odpowiedni przycisk.

wymiary – 220x150x8 mm
Cena netto – od 1605 zł

Ułatwiają orientację w ciemności, zapewniają higieniczną, bezdotykową obsługę, umożliwiają personalizację funkcji 
i parametrów. Mowa o nowej generacji rozwiązaniach sanitarnych, dzięki którym design idzie w parze z najwyższymi 
standardami funkcjonalności. Luksus jest na wyciągnięcie ręki, a technologia otwiera drzwi do nowoczesnej łazienki.

gdY nastaje zmrok… bUdzi się technologia  
– przYciski spłUkUjące z czUjnikiem rUchU
w ofercie TECE

http://www.instalreporter.pl
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PODSTAWA PRAWNA

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie usta-
wa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez oso-
by fizyczne – Dz.U. poz. 2246, która wprowadzi-
ła w podatku dochodowym od osób fizycznych 
nowe zwolnienie przedmiotowe oraz tzw. ulgę 
termomodernizacyjną. 
Ulgę termomodernizacyjną reguluje art. 26h usta-
wy PIT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), zaś 
zwolnienie przedmiotowe art. 21 ust. 1 pkt 129a 
tej ustawy. 
Ulga polega na odliczeniu od podstawy oblicze-
nia podatku (przychodów – w przypadku podat-
ku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na 
realizację przedsięwzięcia termomodernizacyj-
nego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

PRZEDSIęWZIęCIE TERMOMODERNIZACYjNE  
TO PRZEDSIęWZIęCIE, KTóREGO 
PRZEDMIOTEM jEST:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniej-
szenie zapotrzebowania na energię dostarczaną 
na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody 
użytkowej oraz ogrzewania do budynków miesz-
kalnych,
b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniej-
szenie strat energii pierwotnej w lokalnych sie-
ciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokal-
nych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, 
do których dostarczana jest z tych sieci energia, 
spełniają wymagania w zakresie oszczędności 
energii, określone w przepisach prawa budow-
lanego, lub zostały podjęte działania mające na 
celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej 
do tych budynków,

Kończy się rok 2020, a więc czas pomysleć o rozliczeniu rocznym i, jeśli przeprowadzaliśmy termomodernizację 
naszego domu, także o… podsumowaniu faktur. warto bowiem pamiętać, że każdy właściciel lub 
współwłaściciel domu jednorodzinnego może skorzystać z ulgi podatkowej, zwanej termomodernizacyjną. 
Obowiązuje ona od 1 stycznia 2019 r. i mówi o możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 
wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Limit wydatków: 53 tys. zł. 
Dowód poniesionych wydatków: faktury VAT.

ulGa TermOmODernizaCyjna w 2020 rOku
Przypominamy: spore odliczenia na instalacje grzewcze, pompy ciepła,  
wentylację z rekuperacją….
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c) wykonanie przyłącza technicznego do scen-
tralizowanego źródła ciepła, w związku z likwi-
dacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego 
następuje zmniejszenie kosztów pozyskania cie-
pła dostarczanego do budynków mieszkalnych,
d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł ener-
gii na źródła odnawialne lub zastosowanie wy-
sokosprawnej kogeneracji. 

ULGA TERMOMODERNIZACYjNA W SKRóCIE

• Odliczeniu podlegają wydatki, które zostały udo-
kumentowane fakturą VAT wystawioną przez po-
datnika podatku od towarów i usług niekorzysta-
jącego ze zwolnienia od tego podatku.
• Ulga dotyczy wyłącznie właścicieli lub współ-
właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych, a więc budynków wolno stojących albo bu-
dynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub 
grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb miesz-
kaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samo-
dzielną całość, w których dopuszcza się wydzie-
lenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użyt-
kowego o powierzchni całkowitej nieprzekracza-
jącej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
• Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł  
na podatnika, niezależnie od liczby inwestycji  
i budynków, których jest właścicielem. Jeśli dwóch 
współwłaścicieli lub małżonków korzystających 
ze wspólnego opodatkowania dokona termomo-
dernizacji w tym samym budynku, to limit ten do-
tyczy każdego z małżonków/współwłaścicieli od-
rębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie 
w maksymalnej wysokości 53 000 zł.
• Odliczenie obejmuje wydatki na zakup materia-
łów budowlanych, urządzeń i usług związanych  
z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,  

które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych 
lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym 
poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli termin ten nie 
zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany 
zwrócić ulgę poprzez doliczenie kwot poprzednio 
odliczonych do dochodu za rok podatkowy, w któ-
rym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia.
• Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym 
za rok podatkowy, w którym poniesiono wy-
datki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia  
w rocznym dochodzie podatnika podlega odli-
czeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż 
przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, 
w którym poniesiono pierwszy wydatek.
• Aby korzystać z ulgi nie ma obowiązku wyko-
nania audytu energetycznego, ale jeśli został on 
przeprowadzony, jego koszt można wliczyć do 
ulgi termomodernizacyjnej.
• Podatnicy, którzy dopiero budują dom jednoro-
dzinny nie mogą skorzystać z ulgi termomoder-
nizacyjnej. Odliczenie przysługuje tylko z tytułu 
termomodernizacji budynków już wybudowa-
nych, czyli takich których budowa została for-
malnie zakończona.

ULGA TERMOMODERNIZACYjNA A INNE 
PROGRAMY DOFINANSOWANIA

Zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, odliczeniu nie pod-
legają wydatki w części, w której zostały dofinan-
sowane ze środków NFOŚiGw lub wFOŚiGw lub 
zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 
Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać 
również po odebraniu dotacji w programie Czyste 
Powietrze czy Mój Prąd. w ramach ulgi termomo-
dernizacyjnej rozliczeniu więc podlega jedynie ta 
część wydatków, która nie została dofinansowana.

Przejdź  objaśnienia podatkowe – ulga termomodernizacyjna
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Materiały budowlane i urządzenia:
1. materiały budowlane wykorzystywane do 
docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych 
oraz fundamentów wchodzące w skład systemów 
dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia 
przed zawilgoceniem;
2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, 
armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem 
doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, 
armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem 
doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 
wymagania określone w rozporządzeniu Komisji 
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2009/125/wE w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe 
(Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji 
ogrzewczej;
9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji 
przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu 
ogrzewania elektrycznego;
11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, 
okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, 
drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie 
przezroczyste nieotwieralne;
15. materiały budowlane składające się na system 
wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła  
lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:
1. wykonanie audytu energetycznego 
budynku przed realizacją przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego;
2. wykonanie analizy termograficznej 
budynku;
3. wykonanie dokumentacji 
projektowej związanej z pracami 
termomodernizacyjnymi;
4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej  
i chiropterologicznej;
5. docieplenie przegród budowlanych  
lub płyt balkonowych lub fundamentów;
6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: 
okien, okien połaciowych, drzwi 
balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram 
garażowych, powierzchni przezroczystych 
nieotwieralnych;
7. wymiana elementów istniejącej instalacji 
ogrzewczej lub instalacji przygotowania 
ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej 
instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji 
przygotowania ciepłej wody użytkowej;
8. montaż kotła gazowego 
kondensacyjnego;
9. montaż kotła olejowego 
kondensacyjnego;
10. montaż pompy ciepła;
11. montaż kolektora słonecznego;
12. montaż systemu wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła  
z powietrza wywiewanego;
13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
14.uruchomienie i regulacja źródła ciepła 
oraz analiza spalin;
15. regulacja i równoważenie hydrauliczne 
instalacji;
16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

wykaz rodzajów maTerIałów budowlaNych, urządzeń I uSług zwIązaNych  
z realIzacją PrzedSIęwzIęć TermomoderNIzacyjNych – dz.u. 2018 Poz. 2489
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Wszystkim Klientom, 
Współpracownikom  

i Przyjaciołom życzymy pełnych 
miłości i spokoju Świąt Bożego 
Narodzenia. Niech Nowy Rok 

przyniesie Państwu tę odrobinę 
szczęścia, która sprawi,  

że wszystkie podjęte działania 
zakończą się sukcesem.

Zespół HERZ

12/2020
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polietylen mieszany jest z barwnikiem. Tak po-
wstała mieszanka wprowadzana jest do wytła-
czarki, w której następuje proces uplastycznienia 
tworzywa. Z kolei uplastyczniona masa tworzy-
wa spływa do zamkniętej formy, w której kształ-
towany jest produkt końcowy przez wtłaczanie do 
jej wnętrza sprężonego powietrza. Proces wytwa-
rzania kontroluje automatyczny system sterowni-
czy. Zakłócenia pracy jednego z etapów produk-
cyjnych wyrobu eliminuje cały wyrób z produkcji. 
Zbiorniki po schłodzeniu poddawane są obrób-
ce polegającej na wycięciu otworów włazowych 
i rewizyjnych, otworów wlotowych i wylotowych.
Firma Roth udziela gwarancji fabrycznej na zbior-
niki na okres 20 lat. 

WIELKOść ZBIORNIKA DO INSTALACjI

Na rodzaj i wielkość instalacji do wykorzystania 
deszczówki mają wpływ warunki przestrzenne, 
indywidualne zapotrzebowanie na wodę do ce-
lów gospodarczych oraz ewentualne życzenia 
dotyczące komfortu użytkowania. Instalacje ma-
gazynowania wody deszczowej w domach jed-
norodzinnych nie wymagają znacznej objętości 
zbiornika. Gabaryt zbiornika nie dobiera się na 
opady szczytowe, które występują sporadycznie, 
lecz na średnią wielkość opadów. Przyjmuje się 
w przybliżeniu, że 25 m2 zadaszonej powierzch-
ni odpowiadać powinno nie więcej niż 1 m3 ob-
jętości zbiornika.

ZBIORNIKI WODY DESZCZOWEj ROTH 

Firma Roth specjalizująca się w produkcji zbiorni-
ków, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w tej 
dziedzinie. w ofercie sprzedażowej dostępne są 
zbiorniki, które mają wiele zastosowań: od zbiorni-

ków na olej opałowy, przez zbiorniki systemu przy-
domowych oczyszczalni ścieków, zbiorniki szam-
bowe, do tytułowych zbiorników na deszczówkę. 
Zbiorniki technologiczne Roth produkowa-
ne są z polietylenu PE-HD metodą wytłaczania  
z rozdmuchem. Przed umieszczeniem do formy,  

Zbiorniki przeznaczone do gromadzenia wody deszczowej przeżywają 
właśnie swój renesans. To za sprawą programu dofinansowania 
Moja woda z NFOŚiGw i wFOŚiGw na realizację przydomowych 
instalacji magazynujących wody opadowe. Program skierowany 
jest dla mieszkańców/osób fizycznych, będących właścicielami lub 
współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek 
mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której 
udzielono już dofinansowania z programu Moja woda. Dofinansowanie 
realizowane jest w formie dotacji nie więcej niż 80% kosztów 
kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia  
i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Szczegółowe  
informacje odnośnie kwalifikacji do programu publikowane są  
na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej (wFOŚiGw).

GOSpODarOwanie  
wodą deszczową  
w zbiornikach roth 
w programie dotacji Moja woda

JuSt yna Py tkowSk a
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stosuje się tzw. uspokojony wlew. Strumień wody, 
spadając rurą w dół do zbiornika, wyhamowuje, 
a następnie zmienia kierunek i wypływa w górę. 
Podczas normalnej eksploatacji woda deszczowa 
pobierana jest z podziemnego zbiornika za po-
mocą specjalnego zestawu ssącego i podawana 
jest do urządzeń odbiorczych. w przypadku su-
szy centrala sterująca deszczem automatycznie 
przełącza się na zasilanie urządzeń odbiorczych 
w wodę wodociągową. Decyzję o zainstalowa-
niu systemu zagospodarowania wody deszczo-
wej należy podejmować już na etapie projekto-
wania domu jednorodzinnego, gdyż konieczne 
jest również zaprojektowanie osobnej instala-
cji wodociągowej wykorzystującej deszczówkę. 

•	Pakiet	TWINBLOC	Haustechnik	II	(fot.	4)

Przeznaczony jest do zagospodarowania wody 
deszczowej dla celów bytowo-gospodarczych 
takich, jak: spłukiwanie wC, pranie, sprzątanie, 
podlewanie ogrodu. Zalecany przede wszystkim  
w przypadku, gdy odległość pomiędzy zbiornikiem 
a wewnętrzną instalacją jest znaczna. Opcjonal-
nie pakiet wyposażony jest w centralę deszczo-
wą Komfort z akcesoriami umożliwiającymi pobór 
wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależ-
nej instalacji wodociągowej (wC, pralka, sprząta-
nie). Urządzenie sterujące systemem należy umie-
ścić np. w pomieszczeniu gospodarczym budynku. 
woda deszczowa z rury spustowej rynny w sposób 
równomierny spływa kaskadowo w dół po filtrze. 
Oczyszczenie wody w pierwszej kolejności odbywa 
się na filtrze wstępnym, a następnie na filtrze wła-
ściwym. Oczyszczona woda przepływa do zbior-
nika podziemnego, a zanieczyszczenia zbierają 
się w koszu. Bardzo wydajna ciśnieniowa pompa 
zanurzeniowa do zamontowania bezpośrednio  
w zbiorniku, umożliwia pompowanie wody na spo-
re odległości pomiędzy zbiornikiem a budynkiem.

•	Pakiet	Haustechnik	ECO	(fot.	5)
 
Kompletny pakiet zagospodarowania wody desz-
czowej zawiera zbiornik TwINBLOC z teleskopową 
studzienką rewizyjną DN 600 z deklem do 200 kg  
i filtrem zintegrowanym w studzience, uspokojony 
wlew, układ poboru wody deszczowej z pływakiem 
i centralę deszczową Standard. wszystkie elemen-
ty systemu zostały starannie dobrane, aby zapew-
nić optymalną, ekonomiczną eksploatację syste-
mu wody deszczowej w budynku mieszkalnym.

SYSTEMY ZBIORNIKóW WODY DESZCZOWEj 
ROTH DLA DOMóW jEDNORODZINNYCH

Można wybrać spośród czterech gotowych pa-
kietów Roth, które na wyposażeniu mają zbior-
nik lub zbiorniki wraz z osprzętem: Haustechnik 
ECO, Haustechnik I, Haustechnik II i Pakiet Garten.

•	Pakiet	TWINBLOC	Haustechnik	I	(fot.	3)

Przeznaczony jest do zagospodarowania wody 
deszczowej dla celów bytowo-gospodarczych 
takich, jak: spłukiwanie wC, pranie, sprzątanie, 
podlewanie ogrodu. Istnieje możliwość wyboru 
spośród dwóch opcji wyposażenia pakietu: z cen-
tralą deszczową zawierającą wbudowaną pom-
pę lub bez centrali i pompy. woda deszczowa 
zbierana z dachu spływa rurą spustową z rynny 
i zatrzymuje się na zintegrowanym w zbiorniku 
filtrze, aby zebrać zanieczyszczenia mechanicz-
ne. Naniesione przez wodę zanieczyszczenia 
pozostające na wkładzie filtra są okresowo od-
prowadzane poza zbiornik przez występujące 
co jakiś czas intensywne opady. wtedy to woda 
płynąca przez rury z dużą prędkością oczysz-
cza wkład filtra. Na dnie zbiornika mogą jed-
nak gromadzić się zanieczyszczenia cięższe od 
wody. Aby woda dopływająca do zbiornika nie 
podrywała zanieczyszczeń znajdujących się na 
dnie, na końcu pionowej rury doprowadzającej  

2
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z wody przed okresem zimowym. Opcjonalnym 
wyposażeniem pakietu jest zanurzeniowa wie-
lostopniowa pompa.

POjEDYNCZE ZBIORNIKI 
DO MAGAZYNOWANIA DESZCZóWKI (fot. 7)
 
w skład systemu zagospodarowania wody desz-
czowej firmy Roth wchodzą również niezintegro-
wane w pakietach, pojedyncze naziemne zbior-
niki o pojemnościach 750/1100/1500/2000 l, 
podziemne 900 l Monobloc oraz 1500/3500/5000 l  
Twinbloc. Z pojedynczych zbiorników o tej sa-
mej pojemności można jednak uzyskać więk-
szą objętość magazynową poprzez utworzenie 
baterii przy zastosowaniu odpowiednich sys-
temowych przyłączy lub rur PCV. Rury PCV do 
łączenia zbiorników nie zawierają się w ofercie 
producenta zbiorników.

•	Pakiet	TWINBLOC	Garten	(fot.	6)
 
Służy do magazynowania, a następnie wykorzy-
stania wody deszczowej do podlewania traw-
nika, jak również do mycia samochodu, prac 
porządkowych itp. woda deszczowa z rynny 

poprzez rurę spustową doprowadzana jest ru-
rami ułożonymi pod ziemią do zawieszone-
go na łańcuszku filtra koszowego znajdujące-
go się w zbiorniku. Na filtrze zatrzymywane są 
zanieczyszczenia, a do zbiornika wpływa czy-
sta woda. Kosz należy czyścić co jakiś czas –  
w tym celu należy go wyjąć ze zbiornika, prze-
płukać pod bieżącą wodą, a następnie ponow-
nie włożyć do zbiornika. Nadmiar wody, który 
może okresowo dopływać do zbiornika, odpły-
wa poprzez przelew poza zbiornik.
Pakiet zawiera niezależną od zbiornika skrzynkę 
ogrodową, która umożliwia przyłączenie węża 
ogrodowego. Do podlewania trawnika wykorzy-
stuje się standardowe węże ogrodowe oraz na-
ziemne zraszacze dostępne w punktach ogrodni-
czych. Skrzynka składa się z obudowy φ 150 mm 
z pokrywą, z zaworem kulowym z gwintem 1/2" 
do przyłączenia węża ogrodowego. Maksymal-
na odległość skrzynki od zbiornika wynosi 10 m.  
Przewód zasilający skrzynkę należy opróżnić  

czy warTo gromadzIć 
deSzczówkę? 

Tak! Zasoby wody pitnej nie będą się odna-
wiać w nieskończoność. w wielu miejscach 
na Ziemi od dawna można już zauważyć 
jej brak. Średnie normowe dzienne zużycie 
wody przez jedną osobę wynosi 150 l. Świa-
dome gospodarowanie zasobami wody może 
zmniejszyć ilość zapotrzebowania, bowiem 
do niektórych celów nie trzeba wykorzy-
stywać wody pitnej. Do spłukiwania toale-
ty, prania, sprzątania, podlewania ogrodu, 
czy napełnienia ogrodowego oczka dosko-
nale nadaje się deszczówka. Używajmy więc 
wody pitnej tylko tam, gdzie jest to napraw-
dę konieczne, póki natura daje nam ogrom-
ną ilość wody poprzez deszcz.
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INTUICYjNE MENU POMIAROWE
 
Miernik wielofunkcyjny testo 440 jest wyposażo-
ny w przejrzyste menu do oznaczania:
•  wydatku powietrza,
•  współczynnika K, 
•  poziomu turbulencji zgodnie z EN ISO 7730 / 

ASHRAE 55,
•  mocy grzewczej i chłodniczej,
•  wykrywania zawilgoceń,
•  a także długotrwałych pomiarów (rejestracja 

wartości pomiarowych w określonych 
odstępach czasu).

Miernik testo 440 do pomiaru prędkości przepływu oraz jakości powietrza w pomieszczeniach to kompaktowe, 
przenośne urządzenie do pomiaru wszystkich istotnych parametrów w systemach klimatyzacji i wentylacji. 
Intuicyjne menu oraz szeroki wybór sond pozwalający na kontrolę klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach 
biurowych, budynkach mieszkalnych, a także w laboratoriach i halach produkcyjnych.

pomiar prędkości przepłYwU oraz 
jakości powietrza w pomieszczeniach
Miernik wielofunkcyjny testo 440
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zapewnia czytelne wskazanie wartości pomia-
rowych. Przyrząd wielofunkcyjny testo 440 prze-
chowuje do max. 7500 protokołów pomiarowych, 
które mogą być pobrane przez port USB, a na-
stępnie przetwarzane na komputerze jako plik 
CSV (np. za pomocą Excela). Z drukarką BLUE- 
TOOTH/IRDA testo możliwe jest wydrukowania 
danych bezpośrednio na miejscu pomiaru.

ZESTAWY I MODELE MIERNIKA 
WIELOFUNKCYjNEGO

wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy testo 440 
jest dostępny w dwóch wersjach: testo 440 oraz 
testo 440 dP. Model testo 440 dP jest technicz-
nie identyczny z wersją standardową, jednak ma 
dodatkowy zintegrowany czujnik różnicy ciśnie-
nia. Dzięki temu możliwe są pomiary na filtrach,  
a także pomiary za pomocą rurki Pitota oraz po-
miary współczynnika K. Miernik wielofunkcyj-
ny przyrząd pomiarowy testo 440/testo440 dP,  
a także zestawy pomiarowe są dostępne u dys-
trybutorów lub bezpośrednio w Testo Sp. z o. o.: 
www.testo.com.pl

OSZCZęDNOść MIEjSCA
 
Do miernika wielofunkcyjnego testo 440 moż-
na dobrać różnego rodzaju sondy pomiarowe, 
które dodatkowo umożliwią odczyt takich da-
nych, jak prędkość przepływu powietrza, tem-
peratura, wilgotność, stopień turbulencji, CO2, 
CO i natężenia światła. Sondy są dostępne  
w wersji przewodowej oraz Bluetooth®. w wer-
sji Bluetooth® zapewniają większą swobodę 
ruchu podczas pomiarów oraz oszczędzają 
miejsce w walizce transportowej. Uniwersalna 
rękojeść może być podłączona do wszystkich  

głowic sond, dzięki czemu można je zastosować 
w większej liczbie aplikacji przy użyciu mniej-
szej ilości sprzętu pomiarowego. Umożliwia to 
przełączanie w ciągu kilku sekund sond od po-
miaru jakości powietrza w pomieszczeniach do 
określenia przepływu objętościowego w kana-
łach wentylacyjnych.

jASNE, NIEZAWODNE I BEZPIECZNE

Duży, czytelny wyświetlacz pokazuje jednocze-
śnie 3 wartości pomiarowe. Umożliwia szybki  
i łatwy dostęp do konfiguratora pomiarów oraz 

mIerNIk wIeloFuNkcyjNy TeSTo 440 – warTo zaPamIęTać!

•		 Intuicyjne	menu	pomiarowe.	Przejrzyste menu do oznaczania wydatku powietrza, współ-
czynnika K, stopnia turbulencji, mocy grzewczej i chłodniczej, wykrywania zawilgoceń, a tak-
że możliwość długotrwałych pomiarów, programowanych za pomocą miernika.
•		 Sondy	bezprzewodowe. wszystkie sondy do miernika testo 440 dostępne są także w wer-
sji bezprzewodowej Bluetooth. Dzięki braku niepotrzebnych przewodów, przechowywanie  
i transport urządzenia jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
•		 Czytelny	wyświetlacz.	Szybki i łatwy dostęp do konfiguratora pomiarów oraz czytelne 
wskazanie wartości pomiarowych
•		 Ekonomiczny.	Oszczędzaj koszty dzięki testo 440: nie ma konieczności kalibracji mierni-
ka testo 440, przyrząd mierzy wszystkie parametry związane z prędkością przepływu i jako-
ścią powietrza w pomieszczeniach i umożliwia rozbudowę systemu o dowolną liczbę sond.
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Na trwałość i poprawne działanie instalacji wpły-
wa każdy z jej elementów, dlatego ważne jest, 
żeby wybierać produkty jakościowe. Jeszcze 
lepiej, jeśli ich cena nie jest zawyżona. Tak jest  
z pompami obiegowymi oferowanymi przez IBO 
POMPY. Producent w ponad 20-letniej historii, 
tworząc polską markę IBO od początku starał 
się wprowadzać rozwiązania wysokie jakościo-
wo. Będąc jedną z niewielu firm wprowadzają-
cych innowacyjne produkty, uczono się ich od 
podstaw, a doświadczenie to przyczyniło się do  
kolejnych innowacji i zmian na lepsze. IBO POMPY 
dąży do tego, aby produkty były najlepsze, dla-
tego cały czas ulepsza dotychczasowe rozwią-
zania, a urządzenia w ciągu ostatnich lat zyskują 
na jakości i zaufaniu klientów. Dobrym przykła-
dem jest tu seria produktów MAGI. Przez 20 lat 
nauki, prób i błędów udało się stworzyć linię pro-
duktów prawie doskonałych – IBO PROFFESIO-
NAL. Linia produktów PROFFESIONAL ma 3-let-
nią gwarancję, a w przypadku reklamacji produkt 
wymieniany jest na nowy. Specjalizacja w tej 
dziedzinie i ciągły rozwój, poparty też międzyna-

rodową współpracą z fabrykami z całego świa-
ta sprawia, że pompy oferowane przez Dambat 
spełniają wszystkie wymagania stawiane nowo-
czesnym urządzeniom. Inwestowanie w rozwój, 
przy znacznie niższych nakładach na marketing 
sprawia też, że ceny urządzeń nie są zawyżone.
W kwestii gwarancji warto zadać sobie i od-
powiedzieć na pytanie: czy ważniejsza jest 
deklaracja producenta 5-letniej gwarancji,  
a w przypadku awarii jej nieuznanie, czy wybór 
produktu z 3-letnią gwarancją, jednak przy awa-
rii bezwzględna jej wymiana na nową pompę.

POMPY IBO PROFESSIONAL 

Pompy z serii IBO PROFESSIONAL: BETA 2, NOVA, 
MAGI 2, MAGI MAX, MAGI-H zostały wyposażone  
w silnik z magnesami trwałymi. Za pomocą regulatora 
różnicy ciśnienia parametry pompy są automatycz-
nie dostosowywane do aktualnych potrzeb instalacji. 
Możliwość wyboru jednego z 8 trybów pracy wpływa 
na wygodę zarówno użytkownika, jak i instalatora. 
Seria AMG to pompy obiegowe – podobnie jak 

Za ideą udoskonalenia pompy MAGI, stało przeświadczenie o potrzebie 
dostarczenia produktu w pełni bezawaryjnego, bezobsługowego oraz 
nieprzeszacowanego. w pompie została zwiększona odporność na 
wilgoć względem poprzedniego modelu, dzięki czemu wyeliminowano 
sporadyczny problem kondensacji pary. Nowa seria bezawaryjnych 
energooszczędnych pomp obiegowych pomp MAGI 2 wytwarzana jest 
w automatycznym procesie produkcji gwarantującym powtarzalną 
jakość produktu. Doświadczenie połączone z innowacyjnym designem 

oraz nowoczesną technologią 
wykonania wału CERAMIC PRO 
PLUS pozwoliły osiągnąć produkt 
najwyższej jakości.

pompY obiegowe magi 2
3 lata bezwzględnej gwarancji z ubezpieczeniem producenta

w ramach serii MAGI oferowana jest także pompa MAGI MAX, o współczynniku efektywności 
energetycznej wynoszącym EEI ≤ 0,23, dziewięciu trybach pracy i podnoszeniu do 10 m  
i do 11 m3/h, a także MAGI-H – o 8 trybach pracy, podnoszeniu do 12 m 

Seria MAGI to energooszczędne pompy 
obiegowe sterowane elektronicznie, które 
spełniają wymogi klasy energetycznej A. 
współczynnik efektywności energetycznej 
pomp z tej serii wynosi: EEI ≤ 0,20,  
co włącza je do grona jednych z najbardziej 
energooszczędnych urządzeń

Do tej samej grupy pomp obiegowych 
należy też seria BETA 2, będące znacznie 
usprawnioną wersją pompy BETA
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pompy MAGI – o wysokiej sprawności, współ-
czynnik efektywności energetycznej pomp z tej 
serii wynosi: EEI ≤ 0,20, co włącza je do grona jed-
nych z najbardziej energooszczędnych urządzeń

POMPY SERII MAGI

Zastosowanie: inteligentne pompy obiegowe 
wyposażone w przemiennik częstotliwości, prze-
znaczone do instalacji grzewczych, klimatyza-
cyjnych, chłodniczych oraz instalacji przemysło-
wych i cyrkulacyjnych.

Dane techniczne:
· wydajność: do 10,8 m3/h (180 l/min), wysokość 
podnoszenia wody: do 12 m;
· przetłaczane medium: czyste, wolne od części 
stałych, neutralne chemicznie (maks. zawartość 
glikolu: 50%),
· zakres temperatury medium: od 2 do 110°C,
· maks. ciśnienie robocze: 1 MPa, moc silnika: od 
5 do 185 w,
· klasa izolacji: H

· instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej, 
zasilanie: jednofazowe 1×230 V +6%/–10% ~50 Hz.

Cechy szczególne:
· wysoki poziom wodoszczelności: IP44,
· wyświetlacz zużycia energii, wszystkie pompy 
wyposażone w funkcję AUTOADAPTACJI.

Dla kogo:
· firmy obsługujące inwestycje,
· producenci kotłów oraz armatury instalacyjnej,
· firmy instalacyjne szukające bezproblemowe-
go produktu.

DLACZEGO WARTO WYBRAć POMPY 
IBO PROFESSIONAL?

• 20-letnie doświadczenie.
• Wysoka sprawność i efektywność energetycz-
na – współczynnik EEI ≤ 0,20 do EEI ≤ 0,23,
• Szeroki wybór modeli (np. pompy elektronicz-
ne o podnoszeniu od 4 do 12 m).
• Wysoka trwałość (3 lata gwarancji na pompy  
z serii PROFESSIONAL, wzmocniony wał pompy 
ceramika CERAMIC PRO PLUS).
• Prostota obsługi i wygoda instalacji.
• Bezproblemowa procedura reklamacyjna –  
w przypadku reklamacji, pompa jest wymienia-
na na nowy egzemplarz.
• Uczciwa, niezawyżona cena produktu.
• Polska marka – Dambat to firma ze 100% pol-
skim kapitałem.

50 zł do każdej PomPy magI 2

Firma DAMBAT, wspierając firmy instalatorskie, wprowa-
dziła dla nich specjalną ofertę na pompę z serii MAGI 2. 
Do każdej zakupionej pompy MAGI 2 instalator otrzymu-
je kartę upominkową o wartości 50 zł, którą można wy-
korzystać na dowolne zakupy, korzystając z pełnej ofer-
ty produktów i usług na stacjach paliw ORLEN i BLISKA.

kISaN doPoSaża Fabrykę  
w kańczudze

KISAN zakupił obrabiarkę transferową specjali-
stycznego zastosowania TR 10-12/OSE ze stołem  
obrotowym w osi poziomej. Maszyna została 
zaprojektowana i zbudowana do obróbki detali  
z mosiądzu. Obrabiarka ma 12 jednostek opera-
cyjnych, które współpracują ze stołem obroto-
wym na osi poziomej wyposażonym w 10 szczęk 
mocujących, co umożliwia wykonanie operacji 
skrawania na 10 detalach jednocześnie. Maszyna 
służy do obróbki skrawaniem odkuwek mosięż-
nych, jak np.: kolanka, trójniki, elementy typowe 
dla armatury wodociągowej i grzewczej oraz ma 
możliwość obróbki detali dla przemysłu motory-
zacyjnego. Zalety to bardzo precyzyjna obróbka 
detali i gwarancja powtarzalności wymiarowej.
Obrabiarka specjalistycznego zastosowania  

została zakupiona dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach uczestnictwa  
w Regionalnym Programie Operacyjnym woje-
wództwa Podkarpackiego 2014-2020. wybudowa-
no także nową halę, w której postawiono maszynę.

Nowa hala i obrabiarka

kończą SIę koNSulTacje raPorTu 
baNku ŚwIaTowego

walka ze smogiem to priorytet dla polskiego rzą-
du. w czerwcu 2018 r. uruchomiony został Pro-
gram Priorytetowy Czyste Powietrze. Realizato-
rem programu jest NFOŚiGw. System dotacji, ulg 
podatkowych i kredytów celowych ma pomóc 
trzem milionom gospodarstw domowych w wy-
mianie kotłów na paliwa stałe i przeprowadzeniu 
termomodernizacji.
Bank Światowy przygotowuje obecnie projekt 
pożyczkowy dla Polski w formie Programu dla 
wyników (Program-for-Results), którego zada-
niem jest wsparcie wdrożenia Czystego Powietrza  
w średnim okresie, poprawienie otoczenia regu-
lacyjnego i instytucjonalnego na rzecz reformy.
Przykładowe kwestie do rozważenia:

• Jakie będą skutki środowiskowe i społeczne 
proponowanego Programu dla wyników?
• Jakie zagrożenia społeczne wiążą się ze wzrostem 
wydatków gospodarstw domowych w związku  
z przejściem na inne źródła ogrzewania?
• Jakie działania należy podjąć, aby Program dla 
wyników przyniósł najlepsze efekty środowiskowe?
• Czy konkretne zalecenia w sprawie ogranicza-
nia ryzyka środowiskowego i społecznego są od-
powiednie?
• Czy istnieją jakieś braki lub przeszkody instytu-
cjonalne, organizacyjne lub regulacyjne?
17 grudnia skończyły się konsultacje na temat 
oceny społeczno-środowiskowej projektu. 
Źródło: The word Bank
Pełna informacja: kliknij
Raport Banku Światowego dostępny jest w for-
mie elektronicznej: kliknij

http://www.instalreporter.pl
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Produkty do izolacji technicz-
nych narażone są niejedno-
krotnie na działanie niezwykle 
wymagającego środowiska,  
w którym zapewniają ochronę 
termiczną i akustyczną, 
a jednocześnie odpowiadają 
za bezpieczeństwo konstrukcji. 
Aerożelowe maty ArmaGel HT 
można stosować nawet w wa-
runkach z maksymalną tempe-
raturą roboczą do 650°C, czyli 
znacznie przekraczającą moż-
liwości wykorzystania wielu 
typowych materiałów. Dzięki 
swoim unikalnym właściwo-
ściom są dodatkowo ultracien-
kie i ultralekkie oraz przedłużają 
żywotność instalacji, zmniejsza-
jąc ryzyko wystąpienia korozji.

AEROżELE – CO TO TAKIEGO?

Aerożele to materiały, w których płynny składnik 
żelu zastąpiony jest powietrzem, dzięki czemu są 
najlżejszą substancją będącą ciałem stałym. Mają 
wyjątkowe właściwości mechaniczne, zwłaszcza 
w zakresie odporności na ściskanie i rozciąganie 
oraz wytrzymują nawet ogromne obciążenia. Ce-
chy te sprawiają, że szybko podbiły przemysł ko-
smiczny i lotniczy, a dziś coraz częściej wkraczają 
także do przemysłu budowlanego. Nawet ponad 
90% ich objętości stanowi pusta przestrzeń, co 
w połączeniu z ich innymi cechami, czyni z nich 
materiał o najmniejszym dla ciał stałych współ-
czynniku przewodzenia ciepła.
Maty ArmaGel HT produkowane są z aerożeli 
krzemionkowych, które dodatkowo są bardzo 
odporne na działanie wysokiej temperatury i za-
chowują w niej swoją stabilność.

MATY IZOLACYjNE ARMAGEL HT

Produkty ArmaGel HT możemy stosować nawet  
w miejscach, w których nie sprawdzi się większość 
tradycyjnych materiałów izolacyjnych. Spełnia-
ją wymogi normy ASTM C1728 i mogą być bez 
problemów używane do zastosowań w tempe-
raturze do 650°C, a dzięki wyjątkowym właści-
wościom zapewniają równe osiągi termiczne 
już przy ułamku typowych wymiarów. Maty do-
stępne są w grubościach od 5 do 20 milimetrów 
i oferują do 5 razy lepsze parametry techniczne 
w porównaniu z tradycyjnymi produktami izola-
cyjnymi. Zróżnicowanie grubości mat ArmaGel 
HT zapewnia możliwość doboru odpowiedniej 
warstwy izolacyjnej dostosowanej do potrzeb,  
a ich niewielka objętość sprawia, że maty można 
montować nawet w bardzo ograniczonych prze-
strzeniach, gdzie nie zmieściłyby się rozwiązania 

Aerożele do niedawna były wykorzystywane głównie w lotnictwie 
i technologiach kosmicznych. Dziś, dzięki ArmaGel HT, możemy je 
zastosować wszędzie tam, gdzie wymagane są produkty izolacji 
technicznej dedykowane specjalistycznym potrzebom.

armaGel HT –  
aerożelowa izolacja 
lepsza niż kiedYkolwiek

Dzięki swoim unikalnym właściwościom izolacja ArmaGel HT jest  
ultracienka i ultralekka oraz przedłuża żywotność instalacji,  
zmniejszając ryzyko wystąpienia korozji 

Maty ArmaGel HT produkowane są z aerożeli krzemionkowych, które są bardzo odporne na działanie 
wysokiej temperatury i zachowują w niej swoją stabilność 

http://www.instalreporter.pl
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o tych samych parametrach izolacyjnych w tra-
dycyjnych grubościach.
Izolacje ArmaGel HT są łatwe do cięcia i wy-
soce elastyczne, co zapewnia wygodny mon-
taż nawet na złożonych kształtach takich, jak 
kształtki czy kołnierze i poprawia szczelność 
izolacji, a także redukuje ilość odpadów ma-
teriałowych.
Prosta instalacja mat i ich łatwy demontaż 
zmniejszają zarówno czas pracy, jak i potrzebę 
zakupu izolacji zastępczej podczas regularnych 

cykli konserwacji. Materiał, z którego zostały wy-
konane jest paroprzepuszczalny i hydrofobowy. 
Umożliwia to wydostawanie się pary wodnej na 
zewnątrz oraz zapobiega jej kondensacji, dzię-
ki czemu unikamy zawilgocenia izolacji i zwią-
zanego z tym podwyższonego ryzyka korozji 
instalacji.
Zapewniają także świetną izolację akustyczną, 
a jeśli zależy nam na jeszcze większej ochronie 
przed hałasem maty ArmaGel HT mogą być też 
stosowane jako element systemu ArmaSound 
Industrial Systems, co zapewni jeszcze wyższą 
redukcję przenoszenia dźwięku.
warto też podkreślić, że maty ArmaGel HT są ma-
teriałem bezchlorowym z możliwością utylizacji 
na wysypisku i przyjaznym dla środowiska. Tech-
nologia LoDust zmniejszająca zapylenie sprawi, 
że produkowane przez firmę Armacell maty chro-
nią zdrowie robotników i z pewnością zostaną 
docenione przez monterów.
Maty ArmaGel HT zostały zaprojektowane z my-
ślą o bezpieczeństwie, wygodzie i niezawodno-
ści. Możemy ich używać wszędzie tam, gdzie za-
leży nam na doskonałej izolacji oraz wieloletniej 
niezawodności także w wyjątkowo trudnych wa-
runkach, takich jak przemysł naftowy lub gazo-
wy. Jeśli więc zależy nam na rozwiązaniu za-
pewniającym trwałość i najlepsze parametry, 
to innowacyjne aerożelowe maty izolacyjne  
ArmaGel HT będą gwarantem idealnego wybo-
ru zapewniającym korzyści zarówno na etapie 
prac montażowych, jak i późniejszej eksploata-
cji instalacji.

ARMACELL POLAND SP. Z O.O.
55-300 Środa Śląska, ul. Targowa 2

tel. 71 317-29-99/71 396-88-00
e-mail: informacja.pl@armacell.com

www.armacell.pl

r e k l a m a

Maty ArmaGel HT zostały zaprojektowane z myślą  
o bezpieczeństwie, wygodzie i niezawodności

PrakTyka zawodowa  
w budowNIcTwIe. komPeTeNcje 
kIerującego PrakTyką

Na stronie PIIB ukazała się obszerna praktyczna 
publikacja autorstwa dr hab. Joanna Smarż, prof. 
UTH Radom, radcy prawnego, nt. zasad potwier-
dzania i nadzorowania praktyki zawodowej w bu-
downictwie w świetle obowiązujących przepisów.  

w artykule znajdziemy omówienie wielu zagad-
nień dotyczących między innymi:
– obowiązku bezpośredniego nadzoru praktyki 
zawodowej w budownictwie;
– zasad dokumentowania praktyki zawodowej 
w budownictwie;
– wymiaru praktyki zawodowej w budownictwie.
Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Pełna informacja: kliknij

PowołaNIe komITeTu STerującego 
ProjekTu zoNe

24 listopada br. odbyło się spotkanie inicjujące 
powołanie Komitetu Sterującego projektu ZONE 
(Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emi-
sji), który realizowany będzie w Głównym Urzę-
dzie Nadzoru Budowlanego w latach 2020-2023. 
Podczas spotkania Dorota Cabańska, przewodni-
cząca Komitetu Sterującego, przedstawiła człon-
ków Komitetu oraz zakres prowadzonych i pla-
nowanych prac w projekcie. 

O projekcie ZONE
w Polsce problem jakości powietrza jest wciąż 
nierozwiązany. Jak wskazują dane Głównej In-
spekcji Ochrony Środowiska, określone prawem 
normy dla stężenia rakotwórczych pyłów prze-
kroczone są na prawie całej powierzchni kraju. 
Szkodliwe substancje powodujące smog mają 
największe natężenie w sezonie grzewczym, 
ponieważ w Polsce dominujący wpływ na ja-
kość powietrza mają zanieczyszczenia wynika-
jące z tzw. niskiej emisji, czyli spaliny emitowane  
w okresie zimowym z domowych palenisk. Sys-
temowa wymiana pieców węglowych (tzw. “kop-
ciuchów”) jest trudna ze względu na brak infor-
macji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła 

w budynkach. Zmiana jest możliwa tylko dzię-
ki wdrożeniu systemu informatycznego, który 
będzie zbierał i udostępniał dane o budynkach.  
w tym celu powstaje Centralna Ewidencja Emi-
syjności Budynków, która będzie aplikacją do 
gromadzenia i udostępniania informacji na te-
mat tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy. 
Projekt ZONE przeprowadzony będzie etapami,  
a jego najważniejszym elementem będzie wła-
śnie budowa CEEB, ewidencji i aplikacji mobil-
nej z e-usługami dla tych obywateli, którzy będą 
chcieli zadbać o ekologię i bezpieczeństwo swo-
ich domów, czy mieszkań i w wygodny sposób, 
poprzez aplikację, zamówić przeglądy kominiar-
skie i inwentaryzacje. właściciele i firmy zarządza-
jące będą mogli także szybko sprawdzić możli-
wości dofinansowania termomodernizacji swojej 
nieruchomości w systemie CEEB.
Na mocy podpisanego 4 listopada br. porozumie-
nia z Centrum Projektów Polska Cyfrowa projekt 
otrzymał dofinansowanie w ramach wspierane-
go z Funduszy Europejskich Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi 
priorytetowej “E-administracja i otwarty rząd”, 
w grupie działań 2.1 “wysoka dostępność i ja-
kość usług publicznych”.
Źródło: GUNB
Pełna informacja: kliknij

http://www.instalreporter.pl
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która pojawia się np. na ścianie wcale nie oznacza, 
że przeciek jest w niewielkiej odległości. Może się 
nawet zdarzyć, że jest on w innym pomieszczeniu. 
Po drugie, przy zastosowaniu trójników może do-
chodzić do spadków ciśnienia w instalacji. Oczy-
wiście można tego uniknąć, zwracając szczegól-
ną uwagę na dobór odpowiednich średnic rur.  
Zatem nie można wykonać całej instalacji np. 
używając rury 16x2 mm, gdyż wówczas przy jed-
noczesnym poborze wody w kilku punktach, np.  
w kuchni i pod prysznicem, przepływ zacznie spa-
dać, a przy tym temperatura wody będzie nie-
stabilna, co jest szczególnie uciążliwe podczas 
korzystania z prysznica. Ponadto zastosowanie 
deszczownicy pod prysznicem i ustawienie ni-
skiej (np. 44°C) temperatury w zasobniku c.w.u. 
potęguje to zjawisko. Jednakże w łatwy sposób 
możemy zapobiec takim przypadkom, stosu-
jąc system rozdzielaczowy, a w newralgicznych 
miejscach kolano z podwójnym przyłączem ru-
rowym (rys. 2).
Podsumowując, systemy oparte na rozdziela-
czach (rys. 3) eliminują możliwość pojawienia się 
wyżej opisanych sytuacji. 
Przy zastosowaniu systemów rozdzielaczowych je-
dynymi połączeniami są te, które trzeba wykonać  

w szafce rozdzielacza (zwykła złączka skręcana) 
i przy punktach poboru. Tak więc prawdopodo-
bieństwo powstania nieszczelności jest zreduko-
wane do minimum. Nawet jeżeli zdarzyłoby się, 
że któreś kolano ustalone zostało źle zaciśnięte, 

Po pierwsze, system trójnikowy opiera się na za-
stosowaniu złączek instalacyjnych, które wyma-
gają szeregu połączeń zaprasowywanych w insta-
lacji, które mogą być przyczyną różnych usterek. 

Stosując rozdzielacze, można tego uniknąć. Przy 
użyciu trójników całkowita liczba wykonanych po-
łączeń w budynku jednorodzinnym waha się od 
kilkudziesięciu do nawet kilkuset. w budynkach 
wielorodzinnych wartość ta rośnie do kilku lub 
nawet kilkunastu tysięcy. Każde połączenie za-
prasowane wiąże się z ryzykiem popełnienia błę-
du (poczynając od braku kalibracji i gradowania 
rury, a kończąc na użyciu nieodpowiednich lub 
zużytych szczęk). Dlatego tak ważne i wymaga-
ne przez prawo jest wykonanie próby szczelno-
ści zgodnie z normą PN-EN 1264, część 4. Insta-
lacja wody użytkowej często jest rozprowadzana 
w warstwie pod izolacją termiczną (warto też 
zaznaczyć, że same rury od c.w.u. mają otulinę,  
a od z.w.u. są prowadzone w peszlu). Dlatego je-
żeli doszłoby nawet do niewielkiej nieszczelno-
ści, jest niezmiernie ciężko ją zlokalizować nawet 
za pomocą kamery termowizyjnej, czy innych 
nowoczesnych metod. Pamiętajmy, że wilgoć,  

Firma Giacomini z sukcesem wprowadziła na rynek rozdzielacze do 
dystrybucji wody użytkowej w budynkach jedno- i wielorodzinnych 
(rys.1). Dotychczas powszechnie stosowane systemy tzw. trójnikowe 
systematycznie zastępuje się nowymi, opartymi na rozdzielaczach. 
Zastanówmy się, skąd wynika ten wzrost popularności. 

SySTem rOzDzielaCzOwy  
– niezawodność dYstrYbUcji  
wodY UżYtkowej

marcin JóSkowSki

1  Rozdzielacz c.w.u.

2  Rozdzielacz c.w.u. z zastosowanym kolanem  
z podwójnym przyłączem rurowym (c.w.u. + cyrkulacja)

3  System rozdzielaczowy dystrybucji c.w.u. i z.w.u. 

obejrzyj  Film o próbie szczelności

http://www.instalreporter.pl
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najczęściej w mieszkaniach, ponieważ tam są 
niewielkie odległości do punktów czerpalnych;
• cyrkulacja wszystkich punktów czerpalnych 
c.w.u. w tym przypadku stosuje się trzeci rozdzie-
lacz, który służy do obsługiwania pętli cyrkula-
cyjnej. Nadmienię tutaj, że rozdzielacze są wy-
posażone w zawory odcinające (rys. 5), którymi 
można wyregulować przepływy w ten sposób, aby 
do najdalszego (najważniejszego) punktu czer-
palnego woda była dostarczana priorytetowo;
• cyrkulacja najdalszego lub wybranych punktów 
czerpalnych. w takim rozwiązaniu stosuje się naj-
częściej kolana ustalone trójnikowe, dzięki któ-
rym można wykonać przyłącze cyrkulacyjne. Naj-
częściej wykonuje się przyłącza cyrkulacyjne od 
rozdzielacza do najdalszego punktu czerpalnego 
(najczęściej jest to kuchnia). wówczas cyrkulacja 
c.w.u. pracuje od zasobnika do rozdzielacza c.w.u., 
następnie do najdalszego punktu czerpalnego  
(w naszym przypadku kuchni), aby następnie 
wrócić do zasobnika. Zalecam zamontowanie 
rozdzielacza w łazience tak, aby odległości do 
punktów czerpalnych (bidet, wanna, prysznic) 
były jak najkrótsze.
warto tutaj wspomnieć, że w ofercie firmy Giaco-
mini jest wersja rozdzielacza modułowego (rys. 7),  
dzięki któremu w każdej chwili instalator może 
podjąć decyzję o zmianie liczby punktów czer-
palnych c.w.u. i z.w.u. czy też cyrkulacji w zależ-
ności od potrzeb inwestora. 
Mając na uwadze coraz wyższe wymagania co 
do izolacyjności budynków oraz samej insta-
lacji, system dystrybucji oparty o rozdzielacze 
c.w.u. staje się jeszcze bardziej atrakcyjny za-
równo pod względem cenowym, ale również 
przede wszystkim dzięki możliwości uniknię-
cia usterek. Nieszczelności w rurach w czasie 
eksploatacji występują niezwykle rzadko. Jest 
to argument, który szczególnie przemawia do 
prywatnych inwestorów.

to ewentualna lokalizacja oraz naprawa nie by-
łaby trudna (rys. 4). 
wyprzedzając ewentualne wątpliwości, podkreśl-
my, że dzięki zastosowaniu rozdzielaczy (rys. 5) 
również można wykonać cyrkulację c.w.u. tak, 
aby zapewnić użytkownikowi pełen komfort. 

Cyrkulację można wykonać w trojaki sposób:
• cyrkulacja rozdzielacza. Ze względu na przeloto-
wą budowę rozdzielacza, rurę cyrkulacyjną z roz-
dzielacza można doprowadzić do zasobnika i w ten 
sposób zapewnia się na rozdzielaczu odpowied-
nią temperaturę c.w.u. To rozwiązanie stosuje się  

obejrzyj  Film „Prosto z budowy”  
na Facebooku Giacomini (kliknij)  
lub YouTube Giacomini (kliknij) 

4  Brak połączeń w podłodze

5  Rozdzielacz c.w.u. z zaworami odcinającymi – dostępne modele

6  Dedykowana szafka z rozdzielaczem c.w.u.

7  Rozdzielacz modułowy a) para elementów 
zewnętrznych b) moduł środkowy

obejrzyj  Film o rozdzielaczach c.w.u.  
na Facebooku Giacomini (kliknij)  
lub YouTube Giacomini (kliknij) 

a

b

http://www.instalreporter.pl
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IDEALNY PORZąDEK 
I WYGODNY TRANSPORT

Nowy system walizek narzędziowych Viega 
składa się z dwóch modeli, które mieszczą 
zaciskarkę Pressgun oraz wszystkie akcesoria 
potrzebne do montażu systemów zaprasowy-
wanych. w pierwszej walizce mieści się Press-
gun, ładowarka i akumulator albo przystawka 
Pressgun-Press Booster, a w drugiej szczęki lub 
pierścienie zaciskowe do określonych zasto-
sowań. Takie rozwiązanie systemowe jest nie 
tylko praktyczne, ale zapewnia również idealny 
porządek w magazynie, warsztacie lub miej-
scu montażu. Ponadto zabezpiecza i chroni 
narzędzia. Obie walizki można łatwo łączyć 
ze sobą lub z innymi kompatybilnymi walizka-
mi narzędziowymi, tworząc na przykład kom-
pletny wózek. Ergonomiczne uchwyty i bocz-
ne wgłębienia zapewniają wygodny transport. 

ODPORNE NA WSTRZąSY 
I ZACHLAPANIA

Elastyczność nowego systemu walizek uła-
twia prace montażowe, a ich kompaktowe 
wymiary i zredukowana względem poprzed-
nich modeli masa, czynią je wygodniejszymi 
w zastosowaniu. Jednocześnie pojemność 
załadunku każdej z walizek wynosi aż 25 kg. 
Dzięki temu mogą one bez trudu pomieścić 
wszystkie potrzebne narzędzia i akcesoria. 
Kolejną ważną zaletą jest dobrze już znana in-
stalatorom wytrzymałość i trwałość walizek 
firmy Viega. Nowe modele są skutecznie za-
bezpieczone przed zachlapaniem wodą i od-
porne na złamanie, a maksymalne obciążenie 
pokrywy wynosi aż 100 kg. Pozwala to spro-
stać wszystkim wyzwaniom, z którymi mamy 
do czynienia na miejscu budowy. 

wysokiej jakości narzędzia mają istotny wpływ na efektywność  
i komfort pracy instalatora. Równie ważna jest oczywiście kwestia ich 
odpowiedniego przechowywania i zabezpieczenia na placu budowy 
oraz podczas transportu. Firma Viega od dawna oferuje praktyczne  
i wytrzymałe walizki do swoich urządzeń z serii Pressgun i akcesoriów. 
Nowe modele, dostępne w dwóch rozmiarach są znacznie lżejsze i bardziej 
kompaktowe od poprzednich wersji. Dzięki nim instalatorzy mogą mieć 
zawsze pod ręką zaciskarkę i pasujące do niej akcesoria Viega. Ponadto 
system jest w pełni kompatybilny z zabudową samochodową Sortimo.

nOwy SySTem walizek 
narzędziowYch Viega
Kompaktowe wymiary i niska waga

Obie walizki Viega można łatwo łączyć ze sobą lub  
z innymi walizkami narzędziowymi, tworząc na przykład 
kompletny wózek. System jest też w pełni kompatybilny 
z zabudową samochodową Sortimo

http://www.instalreporter.pl
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Duża:
- gama od 200 do 3000 litrów!
- to modele stojące, które nie wymagają specy-
ficznego montażu,
- charakteryzują się największą akumulacją cie-
płej wody,
- znajdują zastosowanie w budownictwie jed-
no- i wielorodzinnym, małym biznesie, gastro-
nomii, hotelarstwie i w budynkach użyteczno-
ści publicznej.

OCHRONA PRZED KOROZją

wybierając ogrzewacz wody, trzeba mieć na 
uwadze, że wszystko, co najważniejsze w kon-
strukcji tego urządzenia znajduje się w jego 
wnętrzu i nie jest widoczne dla kupującego. 
Konstrukcja zbiornika wykonana jest z metalu,  
a materiał ten we współpracy z wodą natural-
nie ulega korozji. Dlatego w jego wnętrzu po-
winna się znaleźć:

Anoda magnezowa. Pomaga osiągnąć rów-
nowagę chemiczną wody i to ona ma ulegać 
korozji, a nie konstrukcja zbiornika! Jej żywot-
ność jest dosyć trudna do określenia (więk-
szość producentów nakazuje jej wymianę co 
12-18 miesięcy).

Anoda tytanowa. Najbardziej zaawansowany 
system ochrony antykorozyjnej w ogrzewaczach 
składa się z aktywnej anody tytanowej i cyfro-
wego generatora napięcia, który indukuje prąd 
zmienny na stały o b. niskim napięciu i przesy-
ła go do anody.
System wyposażony jest we własny akumulator, 
który zapewnia prawidłową jego pracę przez ko-
lejne 3 dni – od chwili zaniku napięcia sieciowego.

Emalia ceramiczna. Atlantic jako najstarszy pro-
ducent ogrzewaczy pojemnościowych w Europie 
ma największe doświadczenie jej stosowaniu. we 
współpracy z producentami emalii ceramicznej 
udoskonalono jej skład chemiczny – wzbogaca-
jąc go pierwiastkami metali szlachetnych (tytan 
i tlenek miedzi).

O’pro System. Atlantic opracował i opatentował 
system ochronny, który składa się z rezystora stało-
prądowego, wyrównującego potencjały elektroma-
gnetyczne zachodzące pomiędzy anodą, a grzałką. 
System ten wydłuża żywotność anody magnezo-
wej, dzięki czemu urządzenia tej marki nie wyma-
gają jej wymiany w okresie trwania gwarancji.
Materiał prasowy firmy Atlantic

Od czego zależy wybór?
Jeśli wybierasz urządzenie do wytwarzania cie-
płej wody sanitarnej weź pod uwagę m.in.:
- wielkość rodziny,
- przyzwyczajenia domowników,
- dostępną energię,
- liczbę punktów poboru ciepłej wody,
- warunki techniczne danego lokalu.

Zalety ogrzewaczy pojemnościowych.
Ogrzewacze pojemnościowe (akumulacyjne) są 
wybierane dlatego, że:
• są trwałe i wydajne,
• mają dużą rezerwę ciepłej wody – zapewnia-
ją możliwość obsługi wielu punktów poboru 
(nawet, gdy jednocześnie korzysta z nich kil-
ka osób),
• mogą pracować w tańszej taryfie energii (II ta-
ryfa – tzw. nocna),
• jako wymiennik c.w.u. mogą współpracować  

z dowolnym źródłem zew., które produkuje cie-
płą wodę użytkową (kocioł c.o., solar, pompa cie-
pła czy kominek).
• najnowsze modele mogą być obsługiwane zdal-
nie, przy pomocy aplikacji Cozytouch,
• można je zamontować w pozycji pionowej lub 
poziomej.

jAKą POjEMNOść OGRZEWACZA WYBRAć?

Mała:
- to gama od 10 do 50 litrów,
- charakteryzują się niewielką średnicą urządzeń,
- możesz łatwo je ukryć w zabudowie dowolne-
go pomieszczenia.

średnia:
- pojemność od 80 do 150 litrów,
- występują w 2 wersjach (do montażu w pionie 
lub poziomie).

Przyjmuje się, że codziennie każdy z domowników zużywa średnio  
22 litry gorącej wody o temperaturze 60̊ C. Jakie urządzenie powinniśmy 

wybrać, aby mieć pewność, że nie zabraknie nam ciepłej wody?

jak ogrzewać wodę UżYtkową?
Krótki przewodnik po elektrycznych ogrzewaczach wody 

Pobierz  Katalog ogrzewaczy wody Atlantic

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2020/12/Katalog-ogrzewacze-wody.pdf
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ISH Contactor to międzynarodowe centrum  
i wyszukiwarka. Na ish.messefrankfurt.com od-
wiedzający mogą przez całą dobę uzyskać infor-
macje o wystawiających się firmach.
Centralnym punktem jest platforma cyfrowa 
ISH, w której odbywają się wydarzenia online na 
żywo od 22 do 26 marca 2021 r. Tutaj wszystkie 
działania wystawców są skoncentrowane i in-
teligentnie powiązane z ofertami Messe Frank-
furt. Oczywiście, zawartość ISH digital będzie 
również dostępna online po zakończeniu wy-
darzenia. wolfgang Marzin, prezes i dyrektor 
generalny Messe Frankfurt: – Wiemy, że każda 
firma ma własną, indywidualną i profesjonalną 
prezentację. Jednak ISH digital daje wszystkim 
firmom i wszystkim zainteresowanym szansę 
spotkania się niezależnie od granic państwo-
wych, a tym samym nawiązania nowych kon-
taktów – a nigdzie indziej nie znajdziesz takiej  
wspaniałej okazji.
Dla wystawców istnieją trzy specjalne pakiety:  
Basic, Advanced i Premium, każdy z innymi funk-
cjami. Dodatkowo istnieje osobny pakiet star-
towy dla młodych, innowacyjnych firm. wszyst-
kie pakiety zawierają atrakcyjną prezentację 

wystawcy z produktami, informacjami i osoba-
mi kontaktowymi – podobnie jak w przypad-
ku ISH Contactor, ale z dodatkiem funkcji cza-
tu i możliwości prowadzenia rozmów wideo 
jeden na jeden z klientami. Najważniejsza ce-
cha: inteligentne kojarzenie wspomagane przez 
sztuczną inteligencję z odpowiednimi kontak-
tami biznesowymi w celu zdobycia potencjal-
nych klientów.

ISH połączą branżę sanitarną i HVAC online. Ce-
lem jest powiązanie wystawców, zwiedzających, 
ekspertów i dziennikarzy przez pięć dni i zaofe-
rowanie wysokiej jakości treści i kompleksowe-
go programu wydarzeń.
Zielony ład to jeden z ważnych, zorientowanych 
na przyszłość tematów, które zostaną omówio-
ne w sekcji energetycznej ISH digital 2021. Oczy-
wiście zostaną również pokazane rozwiązania  
i systemy grzewcze, które mają decydujący 
wpływ na osiągnięcie celów klimatycznych.  
w tych ramach Forum Technologii i Energii ISH 
szczegółowo przyjrzy się aktualnym trendom 
politycznym na rynku ogrzewania. 
Dodatkowo uwaga zostanie zwrócona na 
ogromne znaczenie urządzeń wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych, zwłaszcza w świetle trwa-
jącej pandemii Covid-19. Technologia wentyla-
cji może pomóc w dużym stopniu zmniejszyć  
i odfiltrować stężenie aerozoli koronowych po-
przez ciągłe mieszanie powietrza w pomiesz-
czeniu ze świeżym powietrzem, co znacznie 
zmniejsza ryzyko infekcji.
Sekcja wodna poświęcona będzie higienie wody 
pitnej oraz trendowi higieny w łazience. Dzięki  

powierzchniom odpornym na zabrudzenia i bak-
terie, bezdotykowej obsłudze i higienicznym elek-
tronicznym bidetom, branża sanitarna przedsta-
wia inteligentne rozwiązania spełniające rosnące 
wymagania w zakresie higieny – niezależnie od 
tego, czy chodzi o łazienki hotelowe, toalety pu-
bliczne, czy prywatne łazienki.
Pop up my Bathroom podejmie najważniejsze te-
maty i na targach ISH digital 2021 zaprezentuje 
wyłącznie trzy długoterminowe trendy w projek-
towaniu łazienek. Trzy trendy, które będą miały 
trwały wpływ na projektowanie i budowę łazie-
nek w nadchodzących latach to: Smart Bathro-
om, Green Bathroom i Living Bathroom. Z no-
wym motywem przewodnim Inside inicjatorzy 
prezentacji trendów łazienkowych chcą zwrócić 
uwagę na rosnący wpływ innowacyjnej techno-
logii „za ścianą”.

CYFROWE CENTRUM KONTAKTóW 
BIZNESOWYCH

Na targach ISH digital 2021 udział wystawców 
będzie obejmował dwa moduły: ISH Contactor 
i ISH digital platform.

Z powodu pandemii Messe Frankfurt podjęło decyzję: nie będą 
organizowane żadne imprezy targowe na terenach wystawowych we 
Frankfurcie. Postanowienie dotyczy wydarzeń planowanych na okres od 
stycznia do marca 2021 r., a więc także targów ISH 2021. w 2021 roku, 
targi ISH odbędą się w dniach 22-26 marca, wyłącznie w formie online.

iSH DiGiTal 2021
Targi w nowej formule, która nie obejmuje wystaw

Nie zabraknie również transmisji wy-
darzeń na żywo i na żądanie, a także 
systemu umawiania się na spotkania 
online między zwiedzającymi a wy-
stawcami. Podczas targów wszystkie 
funkcje będą dostępne na całym świe-
cie, przez całą dobę i niezależnie od 
strefy czasowej, dzięki czemu odwie-
dzający będą mogli skorzystać z licz-
nych wykładów, wydarzeń prasowych, 
pokazów produktów, prezentacji, po-
kazów specjalnych itp., niezależnie od 
czasu i miejsca.

http://www.instalreporter.pl
https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html#ticket
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POZIOMO: 

1) np. typu o-ring. 6) tlenu z powietrza do wody, 
niebezpieczna w instalacjach. 9) miasto z siedzi-
bą firmy KAN. 10) z ang. prasa lub naciśnięcie,  
a także jeden z systemów KAN-therm. 12) samo-
chód zza Odry. 14) część pożyczki państwowej 
puszczona w obieg. 15) ryba ceniona w wędkar-
stwie. 20) zamek w gruzach. 21) rodzaj złączki 
lub między udem a łydką. 22) krążek do rzutów. 
24) zaciskowa, do nasunięcia na rurę. 26) portret 
nagusa. 27) skrót polisulfonu fenylenu, materiału 
stosowanego do produkcji kształtek. 29) uchwyt 
ślusarski. 30) nauczyciel Platona. 32) włosy upię-
te w węzeł z tyłu głowy. 33) dowód podjęcia lub 
wpłacenia oznaczonej na nim sumy pieniężnej. 
34) gwóźdź programu.

PIONOwO: 

2) wersja bezprzewodowej automatyki sterują-
cej KAN. 3) mija bezpowrotnie. 4) samica kró-
la zwierząt. 5) gładka tkanina. 6) w dawnym że-
lazku. 7) struktura tektoniczna. 8) ssak leśny.  
11) graniczna lub pożarna. 13) łąka otoczona la-
sem. 16) podstawowy wymiar rury podawany 
w mm. 17) układ rozprowadzeń instalacji obok 
rozdzielaczowych czy trójnikowych. 18) sztucz-
na skóra. 19) przewodniczka na wystawach, tar-
gach. 23) niewzruszona podstawa. 24) opako-
wanie pasty do zębów. 25) czekan lub ciupaga.  
28) chroni głowę. 31) czarny materiał symbolizu-
jący żałobę.
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POZIOMO:

1) np. typu o-ring. 6) tlenu z powietrza do wody, niebezpieczna w instalacjach. 9) miasto z siedzibą firmy KAN. 10) z ang.

prasa lub naciśnięcie, a także jeden z systemów KAN-therm. 12) samochód zza Odry. 14) część pożyczki państwowej

puszczona w obieg. 15) ryba ceniona w wędkarstwie. 20) zamek w gruzach. 21) rodzaj złączki lub między udem a łydką.

22) krążek do rzutów. 24) zaciskowa, do nasunięcia na rurę. 26) portret nagusa. 27) skrót polisulfonu fenylenu,

materiału stosowanego do produkcji kształtek. 29) uchwyt ślusarski. 30) nauczyciel Platona. 32) włosy upięte w węzeł z

tyłu głowy. 33) dowód podjęcia lub wpłacenia oznaczonej na nim sumy pieniężnej. 34) gwóźdź programu.

PIONOWO:

2) wersja bezprzewodowej automatyki sterującej KAN. 3) mija bezpowrotnie. 4) samica króla zwierząt. 5) gładka

tkanina. 6) w dawnym żelazku. 7) struktura tektoniczna. 8) ssak leśny. 11) graniczna lub pożarna. 13) łąka otoczona

lasem. 16) podstawowy wymiar rury podawany w mm. 17) układ rozprowadzeń instalacji obok rozdzielaczowych czy

trójnikowych. 18) sztuczna skóra. 19) przewodniczka na wystawach, targach. 23) niewzruszona podstawa.

24) opakowanie pasty do zębów. 25) czekan lub ciupaga. 28) chroni głowę. 31) czarny materiał symbolizujący żałobę.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 utworzą rozwiązanie.

SerdeczNIe dzIękujemy FIrmIe kaN  
za uFuNdowaNIe Nagrody.

krzyżówka z SySTemem kaN-Therm

KAN-therm  tAKer ecoliNe  do spiNeK 

Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem 
prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. 
wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą pra-
widłowe rozwiązanie krzyżówki, wylosujemy  
Taker Ecoline do spinek firmy KAN-therm.
warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest pre-
numerowanie e-czasopisma InstalReporter (lub 

zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań 
upływa dnia 15 stycznia 2021 roku. w kolejnym 
wydaniu InstalReportera 1/2021 opublikujemy 
nazwiska Laureatów.

Zobacz szczegółowy regulamin krzyżówek 
w InstalReporterze

http://www.instalreporter.pl
http://www.kan.com.pl
https://instalreporter.pl/regulaminy/
https://instalreporter.pl/regulaminy/
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POZIOMO: 

1) nazwa blogu PURMO. 6) okładka książki, al-
bumu. 9) pomocniczy pracownik naukowy.  
11) jednostka ciśnienia lub mleczny na mieście.  
12) rozbijany na biwaku. 14) ciężka, mozolna praca.  
16) człowiek śniegu. 17) hałas, zgiełk. 19) pasem-
ko włosów. 20) kolczaste drzewo liściaste. 21) au-
tor powieści „Tajemnicza wyspa”. 23) zabronienie. 
26) może być absolutna albo w rurach – kształtu. 
31) wyjście piłki poza obręb boiska. 32) bohater-
stwo, waleczność. 34) np. 3/4” lub w powiedzon-
ku: jasny... 35) państwo w Pirenejach. 37) materiał 
wkładki w rurach wielowarstwowych CLEVERFIT. 
38) promień ... dla rur wielowarstwowych to 5xdz.
 
PIONOwO: 

1) np. lekcji lub nazwa grzejnika płytowego  
Purmo. 2) jest nim woda w instalacjach. 3) rów-
nowaga, brak ruchu. 4) zarządzenie rzymskich 
urzędników. 5) niejedno na parkingu. 6) restau-
rowanie, naprawa. 7) biała szata liturgiczna.  
8) nazwa grzejników konwektorowych PURMO  
lub inaczej pogoda. 10) pilarka ramowa. 13) anio- 
łek w sztuce. 15) piękno, uroda. 18) szkoda mo-
ralna. 22) stała posada. 24) ostry, prosty lub roz-
warty. 25) w nich sprzedawane rury tworzy-
wowe. 26) słynny film Hitchcocka. 27) między 
komputerem a linią telefoniczną. 28) nocny motyl.  
29) zakończenie strzykawki. 30) kolorowe sznu-
ry z węzełkami używane do liczenia przez Inków. 
33) fachowiec, znawca. 36) instrument wojskiego.
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1) nazwa blogu PURMO. 6) okładka książki, albumu. 9) pomocniczy pracownik naukowy. 11) jednostka ciśnienia lub

mleczny na mieście. 12) rozbijany na biwaku. 14) ciężka, mozolna praca. 16) człowiek śniegu. 17) hałas, zgiełk.
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być absolutna albo w rurach - kształtu. 31) wyjście piłki poza obręb boiska. 32) bohaterstwo, waleczność. 34) np. 3/4"

lub w powiedzonku: jasny... 35) państwo w Pirenejach. 37) materiał wkładki w rurach wielowarstwowych CLEVERFIT.

38) promień ... dla rur wielowarstwowych to 5xdz.

PIONOWO:

1) np. lekcji lub nazwa grzejnika płytowego Purmo. 2) jest nim woda w instalacjach. 3) równowaga, brak ruchu.

4) zarządzenie rzymskich urzędników. 5) niejedno na parkingu. 6) restaurowanie, naprawa. 7) biała szata liturgiczna.

8) nazwa grzejników konwektorowych PURMO lub inaczej pogoda. 10) pilarka ramowa. 13) aniołek w sztuce.

15) piękno, uroda. 18) szkoda moralna. 22) stała posada. 24) ostry, prosty lub rozwarty. 25) w nich sprzedawane rury

tworzywowe. 26) słynny film Hitchcocka. 27) między komputerem a linią telefoniczną. 28) nocny motyl.

29) zakończenie strzykawki. 30) kolorowe sznury z węzełkami używane do liczenia przez Inków. 33) fachowiec, znawca.

36) instrument Wojskiego.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzą rozwiązanie.

Rozwiązanie hasła wraz z imieniem i nazwiskiem 
prosimy przesyłać e-mailem na adres: 
instalreporter@instalreporter.pl. 
wśród Prenumeratorów, którzy nadeślą prawidło-
we rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy ładowarkę 
indukcyjną do telefonu, uchwyt samochodowy do 
telefonu, worek Purmo i komin sportowy Purmo.
warunkiem uczestnictwa w losowaniu jest pre-

numerowanie e-czasopisma InstalReporter (lub 
zaprenumerowanie od bieżącego wydania).
Informujemy, że termin nadsyłania rozwiązań 
upływa dnia 15 stycznia 2021 roku. w kolejnym 
wydaniu InstalReportera 1/2021 opublikujemy 
nazwiska Laureatów.
Zobacz szczegółowy regulamin krzyżówek 
w InstalReporterze

ładowarka indukcyjna

worek Purmo

SerdeczNIe dzIękujemy FIrmIe  
Purmo grouP PolaNd SP. z o. o.
za uFuNdowaNIe Nagród.

krzyżówka z marką Purmo

komin sPortowy 
Purmo

uchwyt samochodowy  
do telefonu

http://www.instalreporter.pl
https://www.purmo.com/pl/
https://instalreporter.pl/regulaminy/
https://instalreporter.pl/regulaminy/
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czaS Na INTelIgeNTNą baTerIę kucheNNą

Z myślą o ambitnych kuchennych projektach powstała bateria SCHELL GRANDIS E z dwoma trybami uruchamiania – trady-
cyjnym ręcznym i bezdotykowym, na fotokomórkę.
Szczególnie surowe rygory sanitarne muszą zachować punkty gastronomiczne, które w swojej codziennej pracy, a zwłaszcza 
w obecnym czasie, stosują specjalne środki higieny. Bezdotykowa bateria SCHELL GRANDIS E pozwoli usprawnić stosowane 
w kuchni procedury, a jednocześnie zapewni wzorową czystość, komfort i bezpieczeństwo obsługi. Aby umyć ręce, wystarczy 
zbliżyć je do sensora podczerwieni. Fabryczny czas wypływu wody wynosi 15 sekund, jednak parametr ten można regulować 
w zakresie od 1 do 600 sekund. Dopływ wody można w razie potrzeby samodzielnie zamknąć, ponownie zbliżając dłoń do 
czujnika. Dzięki elektronicznemu trybowi uruchamiania znika konieczność dotykania korpusu 
rękami, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać go w czystości i zapobiec przenoszeniu się drob-
noustrojów. Ręczny tryb uruchamiania za pomocą uchwytu może być natomiast przydatny 
podczas czynności wymagających ciągłego wypływu wody, jak np. napełnianie wiadra czy 
mycie dużej ilości naczyń w zlewie. wysoka wylewka ma funkcję dostosowania kąta obrotu, 
co eliminuje możliwość przypadkowego skierowania strumienia poza komorę zlewozmywaka.
Bateria SCHELL GRANDIS E została wyposażona w trwały ceramiczny wkład i filtry o do-
kładności 250 µm, które chronią ją przed zanieczyszczeniami. w rozwiązaniu zadbano także  
o oszczędność wody – maksymalny przepływ, który w trybie elektronicznym wynosi 8,5 l/min,  
można w razie potrzeby ograniczyć nawet do 4,5 l/min, co odpowiada restrykcyjnym wy-
maganiom stawianym w programie certyfikacji LEED. Armatura oferuje ponadto inteligent-
ne funkcje, które gwarantują optymalną higienę instalacji. Program antystagnacyjny prze-
płukuje ją po dłuższej przerwie 
w używaniu, ograniczając roz-
wój potencjalnie niebezpiecz-
nych drobnoustrojów w stojącej 
wodzie. wszystkie parametry 
pracy baterii, jak czas, objętość 
wypływu wody czy częstotli-
wość przepłukiwań można usta-
wić ręcznie lub za pośrednic-
twem oprogramowania SwS na 
smartfonie czy innym urządze-
niu mobilnym. Armatura może 
być zasilana sieciowo lub na ba-
terie alkaliczne 6 A, dzięki cze-
mu jej montaż nie wymaga in-
gerencji w istniejącą instalację 
elektryczną.

ScheLL

STerowaNIe ogrzewaNIem PłaSzczyzNowym 
PraNdellI

Firma wprowadziła do oferty nowy 
system cyfrowego sterowania ogrze-
waniem płaszczyznowym Prandelli. 
Jest to system przewodowy i wystę-
puje również w wersji Clima – grza-
nie/chłodzenie. Sterowanie odbywa 
się zdalnie za pomocą aplikacji mo-
bilnej lub w wersji bez internetu – bez-
pośrednio na kontrolerze. Użytkownik 
ma możliwość zaprogramowania in-
dywidualnej temperatury dla każdego 
pomieszczenia, osobno dla każdego 
dnia tygodnia i do 8 zmian tempera-
tury na dobę. Konfiguracja i obsługa 
systemu są bardzo proste dzięki za-

stosowaniu w kontrolerze oraz aplikacji intuicyjnych piktogramów.
Elementy systemu:
- centrala 230V – steruje 8 strefami ogrzewania z 8 siłownikami 
przypisanymi do każdej ze stref (8 pomieszczeń/64 siłowniki). Kon-
troluje pompę obiegową o.p. 230V, kocioł oraz pompę cyrkulacyj-
ną c.w.u. lub główną;
- kontroler – za pomocą tego urządzenia następuje programowa-
nie i konfiguracja całego systemu. Kontrolery dostępne są w wer-
sji standard (bez internetu) lub w wersji z wbudowanym modułem 
wiFi. wyposażone są w kolorowy, dotykowy wyświetlacz 2,8";
- czujniki pokojowe umożliwiające pomiar temperatury w po-
mieszczeniu. Czujniki dostępne w dwóch wersjach – standard oraz  
w wersji do ramek systemowych uznanych producentów osprzę-
tu elektrycznego (55 mm);
- czujniki dodatkowe – czujnik temperatury podłogi, temperatu-
ry zewnętrznej oraz przylgowy.
Istnieje możliwość połączenia większej liczby central w jedną sieć  
i sterowania ogrzewaniem w dużych budynkach np. pensjonatach. 
Aplikacja mobilna (Caleon) dostępna jest bezpłatnie do pobrania 
w Google Play (Android) oraz App Store (iOS).

PrandeLLi

http://www.instalreporter.pl
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zeSTaw do moNTażu PodTyNkowego kISaN

Firma Kisan rozszerzyła asortyment o zestaw do montażu podtynkowego. Zestaw składa się z dwóch kolan ustalonych 
zaprasowywanych wL 16×1/2 Gw przymocowanych do płytki montażowej podtynkowej. Dostępny w dwóch wersjach 
z rozstawem kolan 100 mm oraz 150 mm pod baterie ścienne. 
Zestaw umożliwia szybki montaż punktów czerpalnych instalacji wodociągowej, bez dodatkowych operacji kompletowania 
i skręcania poszczególnych elementów. Istnieje możliwość obrotu o 45° kolan na płytce montażowej.

kiSan

Nowa geNeracja wewNęTrzNych jedNoSTek Paci od PaNaSoNIc

Panasonic wprowadził nową generację jednostek wewnętrznych PACi: adaptacyjną jednostkę kanałową (PF3) i 4-drożną kasetę 90x90 (PU3). Nowe jednostki wewnętrzne wykorzystują przyjazny dla 
środowiska czynnik chłodniczy R32 oraz oferują wyjątkową wydajność i znakomitą sprawność z SEER/SCOP do A+++ zarówno w zakresie ogrzewania, jak i chłodzenia. Nowe jednostki są kompatybilne 
zarówno z PACi Elite (3.,6-14 kw wydajności), jak i PACi Standard (6-14 kw wydajności). Urządzenia te standardowo zawierają nanoe™ X. Ta zaawansowana technologia wykorzystuje rodniki hydroksylo-
we (OH), które ograniczają rozwój wielu rodzajów zanieczyszczeń, takich jak alergeny, bakterie, wirusy, pleśnie, zapachy i niektóre substancje niebezpieczne. Ten naturalnie występujący proces ma wie-
le zalet dla środowisk wewnętrznych, pomaga chociażby zredukować nieprzyjemne zapachy z mebli, dywanów i zasłon. 
Panasonic tak przeprojektował swoją innowacyjną jednostkę kanału adaptacyjnego, aby umożliwić zarówno instalację poziomą, jak i pionową. Najnowszy model ma ulepszoną konstrukcję misy od-

pływowej oraz zmniejszone rozmiary i wagę, dzięki czemu jest dobrze przystosowany do instalacji wymagających 
bardziej kompaktowego montażu – od hoteli po domy. Dzięki wysokości zaledwie 25 cm i ciśnieniu statycznemu 
do 150 Pa pozwala również na elastyczną, dyskretną instalację z dala od pomieszczenia. 
Dodatkowo, model pracuje na bardzo cichym poziomie zaledwie 22 dB(A) dzięki ulepszonej, opatentowanej kon-
strukcji obudowy, która zapewnia bardziej płynny przepływ powietrza i cichszą pracę. 
Nowa 4-drożna kaseta 90x90 od Panasonic łączy w sobie doskonałą wydajność energetyczną z optymalnym kom-
fortem. Urządzenie charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą, a poziom hałasu wynosi zaledwie 27 dB(A). Zapew-
nia szybką i łatwą instalację dzięki lekkiej konstrukcji rurowej i zintegrowanej pompie spustowej. 
Urządzenie jest wyposażone również w opcjonalny inteligentny czujnik Econavi, który wykrywa zarówno aktyw-
ność człowieka, jak i temperaturę podłogi, co może ograniczyć straty energii poprzez optymalizację pracy klima-
tyzatora. Zaawansowana technologia ma również funkcję inteligentnej cyrkulacji, która jest aktywowana, gdy po-
mieszczenie jest niezamieszkałe, równomiernie rozprowadzając powietrze oraz minimalizując luki temperaturowe 
zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia. Ponadto, Econavi ma czujnik wilgotności z funkcją zasysania po-
wietrza, kontrolujący wilgotność w każdym środowisku. 
Urządzenia są również kompatybilne z CONEX, nowym pilotem IoT firmy Panasonic, który oferuje rozwiązania no-
wej generacji dla systemów klimatyzacji komercyjnej Panasonic. Dzięki systemowi CONEX, szczegółowa obsługa 
i ustawienia serwisowe są dostępne dla użytkowników za pośrednictwem smartfona lub tabletu. System ma in-
tuicyjną obsługę o stylowym wzornictwie i pozwala na łatwą konserwację dzięki aplikacji serwisowej.

PanaSonic

http://www.instalreporter.pl
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kocIoł bIo SPark z ecodeSIgN

Kocioł marki SAS to urządzenie 5. klasy wg nor-
my PN-EN 303-5:2012, które ma certyfikat Eco-
Design dla mocy: 12, 14, 17, 23, 29, 36 kw. Cha-
rakteryzuje się wysoka sprawnością 90,3-91,0% 
oraz efektywnością procesu spalania. Niewiel-
kie wymiary umożliwiają jego montaż i eksplo-
atację w małej kotłowni. Kocioł wyposażony jest  
w funkcjonalny i prosty w obsłudze sterownik TECH ST-580zPID (ste-
rowanie zaworem mieszającym oraz czterema pompami obiegowymi).
Elementy ceramiczne ograniczają emisję pyłów oraz zwiększają sprawność kotła. 
Izolacja otworów rewizyjnych i nowatorska konstrukcja drzwiczek ogranicza straty cie-
pła. Precyzyjne dawkowanie powietrza znacznie obniża temperaturę spalin, co pozwoliło znacze-
nie zmniejszyć starty kominowe. w kotły zamontowano palnik peletowy SAS MULTI FLAME, cechy:
• spalanie biomasy w postaci sprasowanego granulatu drzewnego – pelety,
• mechaniczne zabezpieczenie przed cofaniem płomienia do zasobnika paliwa (dwa ślimaki trans-
portowe rozdzielone kanałem przesypowym),
• automatyczny ruszt ruchomy oczyszczający palenisko nadmuchowe (czujnik kontroli położenia 
rusztu – hallotron),
• automatyczne rozpalanie paliwa: grzałka (możliwość pracy w trybie rozpalanie/wygaszanie),
• elementy paleniska wykonane ze stali nierdzewnej,
• czujnik temperatury podajnika,
• fotokomórka (czujnik ognia) – kontrola obecności płomienia (sterowanie m.in. procesem rozpala-
nia w oparciu o bezpośredni obraz stanu paleniska),
• wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL)  
– precyzyjna regulacja ilości powietrza oraz korekta dawki paliwa,
• zasobnik z obniżoną wysokością załadunku (skośna klapa), czujnik otwarcia klapy (hallotron),
• ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB.

SAS
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