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Calibra Eco
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Ciepła Woda

litrów

5,96
SCOP

GWP 
Niski 

Pierwsza na świecie gruntowa pompa ciepła
z technologią jeszcze bardziej przyjazną
dla środowiska (R452B) i spełniająca nowe wymagania
Unii Europejskiej (Rozporządzenie F-GAZowe).
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Immergas – raZem mOŻemY WIĘCeJ! 

Okres Świąt Bożego Narodzenia to wyjątkowy 
czas. Czas spotkań rodzinnych, dzielenia się pre-
zentami i wspólnego świętowania. w tym roku 
Immergas umożliwił swoim klientom zostanie 
Świętymi Mikołajami i podarowanie prezentów 
dzieciom najbardziej potrzebującym wsparcia.
Jedno kliknięcie na link przesłany przez Immer-
gas oznaczało 100 zł, które firma przekaże Fun-
dacji. Akcja trwała do 17 grudnia.

Środki otrzyma Fundacja „Dom w Łodzi” prowa-
dząca Dom Dziecka dla Dzieci Chorych. To wyjąt-
kowe, bezpieczne i przytulne miejsce powstało 
dla ciężko chorych, niepełnosprawnych, porzu-
conych dzieci, które dotychczas mieszkały na od-
działach szpitalnych, w hospicjach lub w domach 
pomocy społecznej. Pracownicy Domu Dziecka 
robią wszystko, by dzieci były szczęśliwe. Stara-
ją się tworzyć kochającą rodzinę, w której każ-
dy ma swoje ważne miejsce. Otaczają dzieci co-
dziennym wsparciem medycznym, a fundacyjna 
rodzina składa się ze specjalistów, terapeutów  
i rehabilitantów. Ten wyjątkowy Dom rozwija, po-
maga realizować pasje, zainteresowania i walczy 
o spełnianie marzeń.
Immergas dzięki pomocy klientów przekaże  
50 000 zł na Fundację „Dom w Łodzi”.

POdsumOWanIe aukCJI OZe 
W 2020 rOku

Instytut Energetyki Odnawialnej jak co roku przy-
gotował bazę danych „Zwycięzcy aukcji OZE” ra-
zem z podsumowaniem aukcji dla projektów wia-
trowych i fotowoltaicznych w 2020 roku: duża 
konkurencja w „małym” koszyku, zaś w „dużym” 
koszyku koniec dominacji technologii wiatrowej. 
w Polsce rynek farm słonecznych do 1 Mw rozwija 
się prężnie właśnie dzięki systemowi aukcyjnemu. 
Nie dziwi więc, że w „małym koszyku” dla projek-
tów wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy do 1 Mw 
konkurencja była ogromna. wg komunikatu preze-
sa URE do aukcji przystąpiło 590 wytwórców, skła-
dając łącznie 1618 ofert i wszystkie złożone oferty 
pochodziły wyłączne z instalacji fotowoltaicznych. 
Aukcja została rozstrzygnięta na korzyść 235 wy-
twórców, którzy złożyli łącznie 747 ofert z najniższą 
ceną. Minimalna cena po jakiej rząd zakontraktował 
energię wynosiła 222,87 zł/Mwh – dla porównania 
w 2019 roku cena minimalna wynosiła 269 zł/Mwh.  
Natomiast maksymalna cena po jakiej energia zo-
stała sprzedana w aukcji w 2020 roku wynosiła 

268,88 zł/Mwh – w 2019 roku było to 327 zł Mwh.  
Pokazuje to, że wysoka konkurencja oraz spadek 
cen modułów fotowoltaicznych znacząco wpływa 
na obniżanie się cen aukcyjnych. 
Aukcje OZE to ostatni dzwonek dla projektów 
farm wiatrowych zablokowanych ustawą 10H. 
Dotychczas zdominowany przez energetykę wia-
trową „duży koszyk” aukcyjny w 2020 roku uległ 
taniejącej technologii fotowoltaicznej. Aukcja  
w 2019 roku, w której w tym koszyku wygrały  
3 projekty farm fotowoltaicznych była tylko po-
czątkiem „rewolty” fotowoltaicznej w koszyku dla 
projektów powyżej 1 Mw. w aukcji w 2020 roku 
instalacje fotowoltaiczne zrównały się liczbą ofert 
oraz mocą zainstalowaną z elektrowniami wia-
trowymi. Inwestorzy fotowoltaiczni, aby zwycię-
żyć w aukcji zeszli dużo poniżej ceny referencyj-
nej – cena referencyjna dla fotowoltaiki wynosiła 
340 zł/Mwh natomiast maksymalna cena po ja-
kiej energia została sprzedana w tej aukcji była 
o niemal 100 zł/Mwh mniejsza (249,90 zł/Mwh). 
Baza kontaktowa zwycięzców aukcji jest już do-
stępna na stronie sklepu IEO. 
Dowiedź się więcej 

http://www.instalreporter.pl
https://ieo.pl/pl/aktualnosci/1510-podsumowanie-aukcji-oze-w-2020-roku-duza-konkurencja-w-malym-koszyku-zas-w-duzym-koszyku-koniec-dominacji-technologii-wiatrowej
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Od 1 stYCZnIa 2021 r. PrOJektY 
budOWlane musZą sPełnIać  
nOWe nOrmY energOOsZCZĘdne

Nowe zaostrzone wymagania odnośnie oszczęd-
ności energii nie będą stosowane jedynie do 
wniosków o pozwolenie na budowę złożonych 
do 30 grudnia 2020 roku. Taką zmianę przewidu-
je nowelizacja rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. By z niej skorzystać 
projekt musiał wpłynąć do urzędu przedostat-
niego dnia grudnia. Dokumenty złożone później 
muszą już odpowiadać nowym normom.
Budynki powinny być zaprojektowane i wykona-
ne w sposób zapewniający spełnienie minimal-
nego wskaźnika rocznego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną, tzw. EP. Krótko 
mówiąc, chodzi o to, aby były energooszczędne.  
Po raz pierwszy wskaźnik zaostrzono w 2014 roku, 
potem w 2017 roku. Zgodnie zaś par. 329a rozpo-
rządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

aktualne wskaźniki przestały obowiązywać 30 grud-
nia 2020 roku. Od 31 grudnia obowiązują już nowe.
Nowe wskaźniki, większe koszty. Za ich sprawą 
łączne zużycie energii pierwotnej przez nowe bu-
dynki ma się zmniejszyć o nieco ponad 20 proc. 
Dla budynków jednorodzinnych z 95 do 70, a dla 
wielorodzinnych z 85 do 65. Zaostrzone są też pa-
rametry przenikalności dla ścian, okien i stropów. 
– W praktyce oznacza to, że w projektach trzeba 
przewidzieć grubsze okna, izolację, tak aby spełnić 
minimalne normy – wyjaśnia Przemysław Dziąg, 
radca prawny z Polskiego Związku Firm Dewelo-
perskich. Złożone do 30 grudnia projekty mogą 
jednak przewidywać normy niższe, zgodne z obo-
wiązującymi przepisami
wniosek złożony do 30 grudnia 2020 r. będzie 
rozpatrywany wg przepisów obowiązujących od 
dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. 
Natomiast wnioski, które wpłyną od 31 grudnia 
2020 r., będą rozpatrywane wg wymagań obo-
wiązujących od 31 grudnia 2020 r.
Żródło: portal www.prawo.pl
Pełna informacja: kliknij 

Rozwiązanie kRzyżówek z numeRu 12/2020 instalRepoRteRa 

krzyżówka z systemem kan-therm hasło: system kan-tHeRm ultRaline
taker ecoline do spinek firmy kan-therm otrzymuje waldemar Janiszek

krzyżówka z marką purmo hasło: systemy RuRowe CleVeRFit
nagrody otrzymują:

marta Barć – ładowarkę indukcyjną do telefonu i komin sportowy purmo
Dawid wróbel – uchwyt samochodowy do telefonu i komin sportowy purmo

maja krucińska – worek purmo i komin sportowy purmo

http://www.instalreporter.pl
https://www.vaillant.pl/
https://www.prawo.pl/biznes/nowe-normy-dotyczace-oszczednosci-energii-od-31-grudnia-2020-roku,505547.html?utm_medium=email&utm_source=WKPL_MSG_NSL_NPB-14-01-21_EML&utm_campaign=WKPL_MSG_NSL_NPB-14-01-21_OTH%2FWKC0120011_IEM010&utm_source_system=Eloqua&utm_econtactid=CWOLT000008150260
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PremIerY lIndab 2021  
– ZaPOWIedź nOWOśCI
 
Firma Lindab zapowiada nowy cykl premiero-
wych produktów na 2021 rok. Co miesiąc, w ra-
mach nowej akcji promocyjnej o nazwie PRE-
MIERY Lindab 2021 w ofercie firmy pojawi się 
nowy produkt, który wprowadzony zostanie do 
sprzedaży.
– PREMIERY Lindab 2021 to odpowiedź na po-
trzeby rynku, naszych Klientów i Partnerów. Bu-
dowanie świadomości korzyści wynikających ze 
stosowania rozwiązań i urządzeń Lindab w kon-
tekście wymagań stawianych budynkom, zmniej-
szenie zużycia energii, ale przede wszystkim po-
prawa jakości powietrza w pomieszczeniach  
i komfort osób w nich przebywających to nasze 
główne priorytety – podkreśla Piotr wolak, pre-
zes zarządu Lindab.
Nowy cykl prezentować będzie nowości w dwóch 
kategoriach: dla branży wentylacyjno-klimatyza-
cyjnej oraz dla branży pokryć dachowych i sys-
temów rynnowych. 

Pierwsza PREMIERA Lindab 2021 już w styczniu 
– czytaj na str. 49.
www.lindab-polska.pl

gaZele bIZnesu 2020 dla aFrIsO

AFRISO po raz szesnasty z rzędu znalazło się  
w elitarnym gronie zwycięzców rankingu Gaze-
le Biznesu. Jak co roku, również w edycji Gazele 
Biznesu 2020 nagrodzono profesjonalnie zarzą-
dzane firmy w dobrej kondycji finansowej.

eWIdenCJa emIsYJnOśCI budYnkóW 
WYstartuJe dOPIerO Za trZY lata

Centralna Ewi-
dencja Emisyj-
ności Budynków 
w pełnym zakre-
sie funkcjonal-
ności ma działać 
dopiero w 2023 
roku. wcześniej 
jednak rozpocz-
nie się pilotaż  
w wybranych 
gminach. wpro-

wadzenie danych do bazy ma odbywać się nie-
jako przy okazji wykonywania czynności zawo-
dowych przez uprawnione osoby.
Choć rząd wdraża nowe programy Czyste Po-
wietrze i Stop Smog, a samorządy lokalne 
podejmują własne inicjatywy antysmogowe, 
zdaniem specjalistów to wciąż za mało, aby po-
prawić jakość powietrza. Tym, co blokuje rze-
czywistą poprawę jakości powietrza, jest brak 
kompleksowych danych o źródłach tzw. niskiej 
emisji, co praktycznie uniemożliwia planowa-
nie projektów na poziomie gmin, powiatów  
i województw oraz rzetelny monitoring efek-
tów podjętych działań.
CEEB ma być narzędziem, które posłuży do 

identyfikowania źródeł niskiej emisji z budyn-
ków. Mają tam trafić dane pozyskane w ogól-
nopolskiej powszechnej inwentaryzacji obej-
mujące domy oraz wszystkie inne budynki np. 
magazyny, garaże, gospodarstwa rolne, szpitale.  
O wpisaniu do ewidencji decydować ma moc wy-
korzystywanego źródła ciepła – do 1 Mw mocy, 
czyli takie, na które nie trzeba mieć pozwolenia.
Do bazy trafią też informacje o budynkach i lo-
kalach w zakresie: źródła ciepła, źródła energii 
elektrycznej, źródła spalania paliw, przekazanej 
premii termomodernizacyjnej lub remontowej, 
ulgi podatkowej, udzielonego dofinansowania. 
A także dane właścicieli lub zarządców budyn-
ków. Inwentaryzacja ma objąć ok. 5-6 mln bu-
dynków. 
Rocznie ma przybywać do bazy informacja  
o ponad pół miliona budynków.
Pilotaż w wybranych gminach rozpocznie się za 
2,5 roku.
Ministerstwo podaje, że koszt całego projektu 
szacowany jest na ok. 31 mln zł i zostanie sfinan-
sowany z funduszy UE w kwocie ok. 26,2 mln zł 
(ponad 84, 5%) Pozostałą część kosztów w kwo-
cie ok. 4, 8 mln zł dołoży budżet państwa w ra-
mach z funduszy ministra właściwego do spraw 
budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Żródło: portal www.prawo.pl
Pełna informacja: kliknij 

sPOtkanIe POmIĘdZY bba I Itb  
W sPraWIe brexItu

w dniu 14 grudnia 2020 r. odbyło się wirtualne 
spotkanie pomiędzy przedstawicielami brytyj-
skiego instytutu British Board of Agreement (BBA) 
i Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).
Głównym celem spotkania była wymiana infor-
macji na temat brexitu oraz jego wpływu m.in. na 
możliwości wprowadzania do obrotu polskich wy-
robów budowlanych na terenie wielkiej Brytanii.
według aktualnego stanu wiedzy od dnia 1 stycznia 
2021 r. na terenie wielkiej Brytanii wchodzi w życie 
nowe oznakowanie UKCA (UK Conformity Asses-

sed), które ma zastąpić docelowo oznakowanie CE.
BBA będzie mogło akceptować raporty z badań wy-
konanych w ITB na potrzeby oznakowania UKCA.
Jednocześnie do końca 2021 r. trwa okres przejścio-
wy, w trakcie którego wyroby wprowadzone do ob-
rotu w UE lub w wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 
2021 r. będą mogły być udostępniane na terenie wiel-
kiej Brytanii z dotychczasowym oznakowaniem CE.
Szczegółowe informacje na stronie BBA
Informujemy, że mogą one ulec zmianie w wyni-
ku ewentualnego zawarcia umowy o przyszłych 
relacjach UE – wielka Brytania.
Żródło: ITB
Pełna informacja: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://www.prawo.pl/biznes/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-harmonogram-wdrazania,505418.html
https://www.bbacerts.co.uk/ukca-mark/
https://www.itb.pl/spotkanie-pomiedzy-bba-i-itb-w-sprawie-brexitu.html
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nOWa strOna belImO

Zapraszamy na nową stronę internetową BELIMO 
www.belimo.pl. Nowa szata graficzna, intuicyjny  
i bardziej przejrzysty układ strony pozwoli w prost-
szy i szybszy sposób odnaleźć wszelkie potrzebne 
informacje o firmie oraz oferowanych produktach. 
Dodano także nowe funkcje:
•	możliwość	zamówienia	siłowników	za	pomocą	
funkcji sklep,

•	aktualne	ceny	katalogowe,
•	możliwość	pobrania	aktualnego	katalogu	Pro-
dukty i ceny,
•	dostęp	do	aktualnej	dokumentacji	technicznej,
•	możliwość	pobierania	aplikacji	do	doboru	pro-
duktów Belimo,
•	rozbudowaną	zakładkę	kontakt.
Strona jest dostępna w języku polskim lub an-
gielskim.
www.belimo.pl

klImatYZatOr PanasOnIC  
Z teChnOlOgIą nanOe™ x  
hamuJe aktYWnOść sars-COV-2

nanoe™ X to technologia, która pobiera niewi-
doczną wilgoć z powietrza i przy zastosowaniu 
wysokiego napięcia wytwarza rodniki hydrok-
sylowe (OH) zawarte w wodzie. Rodniki hydrok-
sylowe hamują rozwój zanieczyszczeń, w tym 
niektórych bakterii i wirusów. Mają one silne wła-
ściwości utleniające i są wysoce reaktywne, stąd 
ich krótka żywotność. 
we wrześniu 2020 r. we współpracy z Texcell fir-
ma Panasonic potwierdziła zdolność technolo-
gii nanoe™ X do hamowania rozwoju nowego 
koronawirusa na małej przestrzeni testowej 45 l  
z użyciem generatora nanoe™ X. Następnie fir-
ma Panasonic przeprowadziła badania z uży-
ciem klimatyzatora wyposażonego w technolo-
gię nanoe™ X na większej przestrzeni testowej. 
Klimatyzator Etherea z technologią nanoe™ X 
zainstalowano w przestrzeni o kubaturze 6,7 m3. 

Gazę nasączoną roztworem wirusa SARS-CoV-2 
przez 24 h poddano działaniu klimatyzatora wy-
posażonego w technologię nanoe™ X z odległo-
ści 0,7 m. Określono miano zakaźne wirusa, któ-
re posłużyło następnie do wyliczenia wskaźnika 
zahamowania jego aktywności. Nawet w tych 
trudnych warunkach Texcell potwierdził, że na-
noe™ X ma efekt hamujący aktywność nowe-
go koronawirusa o skuteczności rzędu 91,4%  
w rzeczywistej przestrzeni o powierzchni 6,7 m3 
w czasie 8 godzin klimatyzatorem z nanoe™ X. Te-
sty były prowadzone w zamkniętym środowisku 
laboratoryjnym i nie przygotowano ich z myślą  
o ocenie skuteczności w niekontrolowanych prze-
strzeniach mieszkalnych.
Panasonic prowadzi badania nad technologią na-
noe™ już od 20 lat. Jej skuteczność została zwe-
ryfikowana na różnych polach, w tym przy ha-
mowaniu wzrostu niektórych drobnoustrojów 
chorobotwórczych (bakterii, grzybów i wirusów)  
i alergenów oraz przy rozbijaniu pyłów PM 2.5, któ-
re mają niekorzystny wpływ na ludzki organizm. 

http://www.instalreporter.pl
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mIesZkańCY POlskI gOtOWI dZIałać 
na rZeCZ JakOśCI POWIetrZa

Badania świadomości i zachowań ekologicznych 
mieszkańców Polski dot. jakości powietrza, prze-
prowadzono w listopadzie 2020 r. dla Minister-
stwa Klimatu i Środowiska.
Jak wynika z przeprowadzonych analiz 65% 
mieszkańców Polski jest skłonnych zastąpić wła-
sny samochód na rzecz bardziej ekologicznego 
(elektrycznego). Chętniejsze do wymiany swojego 
dotychczasowego samochodu są osoby z wyższym 
wykształceniem (72% wskazań pozytywnych).
88% respondentów słyszało o programie rządowym 
Czyste Powietrze. Pod względem sytuacji zawodo-
wej najczęściej słyszeli o nim emeryci i renciści (92%). 
O dotacji z programu Mój Prąd słyszało 86% bada-
nych. Program Stop Smog zna ponad trzy czwarte  
z ogółu badanych (77%). 25% słyszących o jakimkol-
wiek z ww. programów, skorzystało z niego.

Zapewnienie dopłat do ekologicznego źródła 
ogrzewania domu po wymianie pieca (35%), wy-
miana dotychczasowego ogrzewania na bardziej 
ekologiczne (22%), dofinansowanie energii odna-
wialnej (20%), ograniczenie ruchu samochodów 
(18%) oraz egzekwowanie dotychczasowych prze-
pisów zapewniania odpowiedniej jakości powie-
trza (14%) to zdaniem badanych pięć najbardziej 
skutecznych sposobów na rozwiązywanie proble-
mów związanych z zanieczyszczeniem powietrza 
w ich okolicy.
Blisko połowa mieszkańców Polski (49%) jest 
informowana o ryzyku pojawienia się tzw. smo-
gu. Takie komunikaty za pośrednictwem smsów 
dostaje 22% respondentów, a 27% jest informo-
wana przez strony internetowe gminy, miasta  
i regionalne TV.
Żródło: Ministerstwo Klimatu
Pełna informacja i raport dostępne pod linkiem: 
kliknij

kessel – POdsumOWanIe rOku 2020 
I PlanY na 2021

Kessel dynamicznie zakończył rok 2020. Oferuje 
cztery grupy produktowe: technikę pompową, 
urządzenia przeciwzalewowe, systemy odpływo-
we oraz separatory. w każdym obszarze opraco-
wała strategię rynkową, stawiając na:
· dopasowaną do klienta ofertę produktową,
· poprawę efektywności zespołów,
· pracę nad nowymi produktami,
· rozwój digitalizacji oraz zdalnej komunikacji.
Od lat rozwiązania firmy KESSEL znajdują za-
stosowanie w budownictwie infrastrukturalnym  
i obiektowym. w tym roku rozwinięto ofertę pro-
duktów dostosowanych do budownictwa jedno-
rodzinnego. Osiągnięto wzrost obrotu w technice 
pompowej oraz systemach odpływowych, sta-
wiając na bezpieczeństwo użytkowania i komfort 

projektowania. Przykładem nowoczesnych i inno-
wacyjnych produktów KESSEL są automatyczne 
zawory zwrotne Staufix FKA oraz Pumpfix F; hy-
brydowa przepompownia Ecolift czy automatycz-
ny separator tłuszczu EasyClean D + SP Auto Mix.
Na zbliżający się rok firma zapowiada przemy-
ślaną strategię produktową i mocne uderzenie 
w kierunku:
· wdrożenia nowych produktów [3 debiuty],
· rozwoju segmentu przepompowni indywidual-

nych,
· kompleksowej oferty zagospodarowania wód 

deszczowych.
współpracę z partnerami opiera na doświadczo-
nym zespole, a kompleksowość informacji na no-
woczesnej stronie internetowej.
Zobacz relację ze świątecznego spotkania, na którym 
przygotowano podsumowanie mijającego roku, 
zapowiedzi nowości, a także prezentację firmy.

http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/klimat/mieszkancy-polski-gotowi-dzialac-na-rzecz-jakosci-powietrza
https://youtu.be/sgF4QQl2Zbk
https://youtu.be/sgF4QQl2Zbk
https://youtu.be/sgF4QQl2Zbk
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ZmIanY W ZarZądZIe smaY

Z początkiem stycznia do zarządu firmy SMAY 
dołączyła Marzena Maj, w funkcji wiceprezesa 
zarządu. Marzena Maj jest pracownikiem firmy 
od ponad 20 lat. Dotychczas zajmowała stano-
wiska dyrektora handlowego i prokurenta firmy.  

w ramach pełnionej funkcji Marzena Maj bę-
dzie odpowiedzialna za strategię firmy związaną  
z budowaniem relacji z klientami, politykę sprze-
dażową firmy i marketingiem w Polsce i na ryn-
kach zagranicznych. 
Obowiązki dyrektora handlowego przejął Tomasz 
Karolak, dotychczasowy zastępca. 
Akcje spółki w całości należą do rodziny Maj, któ-
ra pełni w niej funkcje właścicielskie i zarządcze. 
Pragnieniem właścicieli jest pozostanie nadal  
w całości firmą rodzinną, z polskim kapitałem, 
zgodnie z przyjętym kodeksem rodzinnym, zakła-
dającym utrzymanie udziałów i zarządu w rękach 
jednej rodziny. w najbliższych miesiącach firma 
rozpocznie dużą inwestycję w budowę nowego 
zakładu produkcyjnego i siedziby firmy, co pozwo-
li na większą ekspansję na rynkach zagranicznych.
Grupa SMAY od 31 lat dostarcza innowacyjne  
i kompleksowe rozwiązania z zakresu wentylacji 
i ochrony przeciwpożarowej. Misją firmy jest do-
starczanie świeżego powietrza i dbanie o kom-
fort oraz ochronę zdrowia ludzi, a także ich mie-
nia we wszystkich rodzajach budynków. Firma 
SMAY jest producentem wysokiej jakości akceso-
riów, urządzeń i systemów wentylacyjnych, któ-
re spełniają najwyższe standardy obowiązujące 
na terenie Unii Europejskiej.

PrandellI gaZelą bIZnesu

Firma Prandelli Polska po raz czwarty z rzędu zo-
stała wyróżniona w prestiżowym rankingu „Ga-
zele Biznesu”. Ranking ten od 21 lat publikowany 
jest przez „Puls Biznesu” i bazuje na najbardziej 
obiektywnych kryteriach – wynikach finansowych 
z ostatnich 3 lat. Obecność w rankingu oznacza 
przynależność przedsiębiorstwa do elity małych 
i średnich firm w kraju, które nie tylko dynamicz-
nie się rozwijają, ale także są transparentne. we-
ryfikacją danych zajmują się specjaliści z wywia-
downi gospodarczej Coface Poland.

– Tytuł ten jest dla naszej firmy dużym wyróżnie-
niem i jednocześnie wyrazem zaufania, którym da-
rzą nas na co dzień nasi klienci, partnerzy bizne-
sowi oraz współpracownicy, za co w tym miejscu 
serdecznie dziękujemy.

nOWa tWarZ W FIrmIe nOWatermIa  
– kIerOWnIk sPrZedaŻY  
regIOnu trZeCIegO

Do zespołu firmy Nowatermia dołączył Jacek 
Trzcianowski, który z branżą odnawialnych źró-
deł energii związany jest od 2006 roku. Jacek 
Trzcianowski, pełni funkcję kierownika sprzedaży,  

a jego rejon obejmuje południowo-wschodnią 
części Polski. – W związku z dynamicznym roz-
wojem naszej firmy, podjęliśmy współpracę z ko-
lejnym specjalistą OZE. Cieszę się, że Jacek zasilił 
nasze grono. Dzięki temu jesteśmy w stanie za-
pewnić jeszcze lepszą obsługę klienta naszym fir-
mom partnerskim – mówi Marcin Nowak, prezes 
Nowatermia.

CO ZmIenIOnO W PrZePIsaCh 
budOWlanYCh W mInIOnYm rOku?

Na stronie PIIB ukazał się artykuł autorstwa mgr 
inż. Andrzeja Falkowskiego, przewodniczącego 
Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB stano-
wiący rodzaj przeglądu/krótkiego podsumowa-
nia zmian w przepisach budowlanych w poszcze-
gólnych miesiącach minionego roku. 
– Choć w 2020 r. Prawo budowlane zmieniało się 

znacznie rzadziej niż w rekordowym 2019 r., to nie-
wątpliwie miniony rok miał charakter bardziej re-
wolucyjny. Przyniósł on bowiem kilka mocnych 
akcentów, szczególnie w swojej drugiej połowie. 
Które z tych zmian okażą się efektywne, a które 
tylko efektowne – przekonamy się niebawem.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią 
publikacji. 
Żródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij 

http://www.instalreporter.pl
https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4468-co-zmieniono-w-przepisach-budowlanych-w-minionym-roku
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WYtYCZne sPIug OdnOśnIe 
kOlektOróW słOneCZnYCh… 

…w domach jednorodzinnych: Czy można 
ogrzać dom ciepłem słonecznym? 
Są już dostępne wytyczne zawierające informa-
cje na temat założeń budowy domu słonecznego, 
czyli takiego, w którym roczne zapotrzebowanie 
na ciepło i ciepłą wodę użytkową przynajmniej 
w 50% pokrywane jest z energii promieniowania 
słonecznego, dzięki czemu koszty eksploatacji 
takiego budynku z tytułu kosztów ogrzewania 
spadają do minimum.
Przedstawione w wytycznych „Minimalizacja kosz-
tów ogrzewania w praktyce. Czy można ogrzać dom 
ciepłem słonecznym?” rozwiązanie dotyczy prak-
tycznego wykorzystania instalacji kolektorów sło-
necznych do całorocznego ogrzewania budynków.
w Europie obserwujemy renesans rynku kolek-
torów słonecznych za sprawą ich szerszego wy-
korzystania ponad pozostające w dalszym ciągu  
w świadomości użytkowników i decydentów stan-
dardowe wykorzystanie, jakim jest przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej tj., do wspomagania ogrze-
wania budynków, wsparcia wytwarzania ciepła 
procesowego w przemyśle oraz wykorzystania ko-

lektorów słonecznych w sieciach ciepłowniczych.
Opracowanie została przygotowane jako pierwszy 
etap edukacyjny służący przybliżeniu wiedzy i moż-
liwości, jakie daje praktyczne, jak najszersze wyko-

rzystanie darmowego ciepła z energii słonecznej, 
dlatego warto je udostępnić wśród architektów i 
projektantów w ramach podejmowanego wyzwa-
nia transformacji ciepłownictwa w kierunku szersze-
go wykorzystania odnawialnych źródeł energii i fi-
nalnie przejścia całkowicie na takie źródła zasilania.
wytyczne są dostępne do bezpłatnego pobrania 
na stronie internetowej SPIUG: kliknij
 
….jako wsparcie w procesach 
technologicznych
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urzą-
dzeń Grzewczych SPIUG udostępniło także nową 
publikację zwierającą wytyczne do doboru i pro-
jektowania instalacji kolektorów słonecznych dla 
wsparcia ciepła w procesach przemysłowych.
Rozwiązanie od lat z powodzeniem jest stosowa-
ne w innych krajach europejskich, przyczyniając 
się do znacznego ograniczenia kosztów produkcji 
i usług dzięki wykorzystaniu darmowego ciepła 
pozyskiwanego z promieniowania słonecznego.
Obecnie w ramach zazieleniania produkcji cie-
pła w Polsce, ma także szanse na wykorzysta-
nie w naszym kraju.
Publikacja jest bezpłatnie do pobrania na stro-
nie internetowej SPIUG: kliknij

Obecnie w przygotowaniu jest kolejny informa-
tor zawierający wytyczne dotyczące praktycz-
nego wykorzystania kolektorów słonecznych  
w sieciach ciepłowniczych.

nFOśIgW I PFr bĘdą WdraŻać  
mOdel esCO

Podpisane przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej oraz Polski Fun-
dusz Rozwoju porozumienie umożliwi wdrażanie 
w Polsce modelu przedsiębiorstwa usług energe-
tycznych (Energy Service Company, ESCO). Pilo-
taż z budżetem 10 mln zł na termomodernizację 
budynków będzie znany w ciągu trzech miesię-
cy. To wsparcie, z którego skorzystają wspólnoty,  

spółdzielnie mieszkaniowe i jednostki samorzą-
du terytorialnego.
Inwestycje realizowane w modelu ESCO otwierają 
przed właścicielami budynku możliwość przepro-
wadzenia jego termomodernizacji dzięki wkładowi 
finansowemu przedsiębiorstwa usług energetycz-
nych ESCO. Po weryfikacji osiągnięcia zakła-
danych oszczędności, przedsiębiorstwo ESCO 
odsprzedaje swoje wierzytelności wobec właści-
cieli budynku. w ten sposób zdolności finansowe 
przedsiębiorstwa ESCO zostają uwolnione, umoż-

liwiając ich zaangażowanie w kolejne projekty.
Na pierwszy pilotażowy etap programu w 2021 r. 
NFOŚiGw przeznaczy 10 mln, zł oferując wspól-
notom, spółdzielniom mieszkaniowym i jednost-
kom samorządu terytorialnego wkład własny 
do projektu termomodernizacyjnego i pokrycie 
kosztów doradztwa energetycznego. współpraca  
z PFR, który zapewni skup wierzytelności przed-
siębiorstw ESCO, stanowi kluczowy element in-
westycji realizowanych w tym modelu.
Realizując program wsparcia inwestycji w modelu  

ESCO, Narodowy Fundusz wykorzysta doświad-
czenia z realizowanego od 2019 r. projektu FinE-
ERGo-Dom, wspieranego przez Komisję Europej-
ską w ramach programu Horyzont 2020, którego 
celem jest wspieranie innowacji w UE. FinEER-
Go-Dom, w którym biorą także reprezentanci  
Austrii, Łotwy, Bułgarii, Rumunii i Słowacji, zakła-
da wdrożenie w tych państwach modelu przed-
siębiorstwa usług energetycznych ESCO.
Żródło: Ministerstwo Klimatu
Pełna informacja: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://spiug.pl/raporty/czy-mozna-ogrzac-dom-cieplem-slonecznym-minimalizacja-kosztow-ogrzewania-w-praktyce/
https://spiug.pl/raporty/wykorzystanie-kolektorow-slonecznych-do-wspomagania-ciepla-procesowego/
https://www.gov.pl/web/klimat/nfosigw-i-pfr-sa-beda-wdrazac-model-esco-pilotaz-z-budzetem-10-mln-zl
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klImatYZaCJa ObIektóW 
sZPItalnYCh – kOnFerenCJa

wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki  
i Inżynierii Środowiska Politechniki warszawskiej 
oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnic-
twa wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego 
Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych 
zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji 
realizowanej w formie online prezentującej naj-
nowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w za-
kresie wentylacji i klimatyzacji szpitali.
Celem konferencji jest stworzenie platformy wy-
miany wiedzy na temat najnowszych wyników 
badań i rozwiązań technicznych w zakresie wen-
tylacji i klimatyzacji szpitali. Integracja przed-
stawicieli środowiska medycznego, mających 
nieocenione doświadczenia z codziennej pracy  
i funkcjonowania szpitali, z inżynierami, odpowia-
dającymi za projektowanie, wykonanie i eksplo-
atację obiektów, przyczyni się do zwiększenia po-

ziomu wiedzy i świadomości w obydwu grupach.
w konsekwencji zaś synergia ta doprowadzi do 
powstawania rozwiązań lepiej dopasowanych do 
specyfiki prowadzonych prac – nie tylko na salach 
operacyjnych, ale i w pracowniach inżynierskich. 
Dodatkowo, a może przede wszystkim, wpłynąć 
może na sposób myślenia o wpływie warunków 
środowiska prac na komfort i bezpieczeństwo  
w pomieszczeniach służby zdrowia – aspekty nie-
zmiernie istotne zarówno dla pacjentów, jak i dla 
personelu medycznego.
Podczas konferencji przedstawione będą nastę-
pujące referaty:
•	Wpływ	warunków	pracy	na	bezpieczeństwo	per-
sonelu medycznego i pacjentów ze szczególnym 
uwzględnieniem COVID-19 (dr med. Paweł Grze-
siowski, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa)
•	Przegląd	najnowszej	wiedzy	naukowej	w	zakresie	
klimatyzacji sal operacyjnych (dr hab. inż. Anna 
Bogdan, prof. uczelni Politechnika warszawska)
•	Wpływ	typu	nawiewu	powietrza	do	sali	opera-

cyjnej, na częstość zakażeń rany pooperacyjnej, 
w planowanych operacjach stawów kolanowe-
go i biodrowego (mgr bio. Krzysztof Kacperski, 
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodow-
skiej-Curie PIB)
•	Ocena	higieniczna	wyrobów	stosowanych	do	
wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w obiek-
tach podmiotów wykonujących działalność lecz-
niczą. Krótka charakterystyka procesu oceny (dr 
Maciej Szczotko, Narodowy Instytut Zdrowia Pu-
blicznego – Państwowy Zakład Higieny)
•	Założenia	projektowe	dotyczące	systemów	wen-
tylacji i klimatyzacji w szpitalach – spojrzenie 
chirurga (dr med. Maciej Matłok, Samodzielny 
Publiczny Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Iplu-
smed Sp z o.o.)
•	Eliminowanie	 zanieczyszczeń	 powietrza	 
w szpitalnych zespołach operacyjnych (dr inż. 
arch. Jacek Poplatek, Politechnika Gdańska)
•	Sterylizacja	powietrza	w	systemach	klimaty-
zacyjnych obsługujących pomieszczenia służby 
zdrowia – możliwości techniczne oraz skutecz-
ność działania (dr inż. Sylwia Szczęśniak, prof. dr 
hab. inż. Edward Przydróżny, Politechnika wro-
cławska)
•	Wpływ	parametrów	odzieży	medycznej	na	od-
czuwanie komfortu cieplnego personelu me-
dycznego (dr inż. Magdalena Młynarczyk, Cen-
tralny Instytut Ochrony Pracy-PIB)
•	Środowisko	cieplne	w	salach	chorych	–	wyniki	
badań (dr inż. Piotr Uścinowicz, TKT Engineering)
•	Modelowanie	CFD	w	predykcji	komfortu	ciepl-
nego i czystości mikrobiologicznej w sali ope-
racyjnej w czasie zabiegu. Studium przypadku: 
wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (Po-
znań), New Karolinska (Sztokholm, Szwecja), 
UZ Ghent (Belgia) (Ismo Gronvall, Paweł Boro-
wiecki, Halton)
Rejestracja do udziału w konferencji możliwa jest 
przez stronę: klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl

belImO – POsZukIWanY kIerOWnIk 
ds. kluCZOWYCh ObIektóW

BELIMO Siłowniki S.A. prowadzi rekrutację na sta-
nowisko Regional Application Consultant (RAC) 
– kierownik ds. kluczowych obiektów.

obowiązki:
- współpraca z projektantami HVAC przy realiza-
cji nowych projektów
- wspieranie projektów RETROFIT modernizacje
- szkolenia projektantów
- pilotowanie inwestycji od etapu projektu do 
realizacji
- uzupełnianie bazy projektów oraz jej aktualizacja
- współpraca z ASM i wymiana informacji o reali-
zowanych projektach/obiektach
- raportowanie o aktualnych realizacjach
wymagania:
- doświadczenie we współpracy z projektantami 
branży instalacji HVAC
- znajomość zasady działania urządzeń HVAC i 
metod projektowania CAD
- chęć zdobywania kontaktów z nowymi klienta-
mi/projektantami
- wykształcenie wyższe techniczne
- umiejętność organizacji pracy indywidualnej 
(home office)
- prawo jazdy kategorii B
- dobra znajomość jęz. angielskiego
miejsce pracy: Polska region północno-zachodni
kontakt: wojciech Erchard tel. 602 440 946 
wojciech.erchard@belimo.pl

http://www.instalreporter.pl
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nadzorująca nie miała takich samych lub szer-
szych uprawnień od osoby odbywającej praktykę.
Powyższe odnosi się nie tylko do zakresu upraw-
nień, lecz również ich specjalności. Oznacza 
to, że praktyką osoby ubiegającej się o nada-
nie uprawnień budowlanych powinna kiero-
wać osoba legitymująca się uprawnieniami  
w tej samej specjalności. Inna interpretacja 
przepisu art. 14, ust. 4 ustawy – Prawo budow-
lane byłaby wadliwa (wyrok wSA w warszawie 
z dnia 19 lipca 2006 r., VII SA/wa 897/06, Legalis  
nr 271898).
 
oBowiązek BezpośReDniego naDzoRu 
pRaktyki zawoDoweJ w BuDowniCtwie

Oprócz wskazanych wymagań, jakie musi speł-
nić osoba kierująca praktyką zawodową, należy 
wspomnieć o kolejnych warunkach związanych 
z bezpośrednim uczestnictwem w pracach pro-
jektowych oraz na budowie. A mianowicie przyj-
muje się, że w przypadku praktyki na budowie 
osoba nadzorująca praktykę wykonawczą po-
winna pełnić funkcję kierownika budowy lub 
robót przy wykonywaniu obiektu budowlane-
go na obiekcie objętym praktyką. warunek ten 
spełnia wyłącznie funkcja techniczna polegają-
ca na kierowaniu budową lub innymi robotami 
budowlanymi. Zakres i charakter wykonywanych 
w czasie praktyki prac powinien być właściwy 
dla osób kierujących robotami budowlanymi, 

ponieważ tylko takie prace pozwalają na prak-
tyczne zapoznanie się z procesami technologicz-
nymi konkretnych specjalności techniczno-bu-
dowlanych. Najlepiej jeżeli praktykant pełni na 
tej budowie funkcję asystenta kierownika bu-
dowy, kierownika robót lub inżyniera budowy. 
Podobnie w przypadku praktyki projektowej 
osoba ją nadzorująca powinna pełnić funkcję 
projektanta przy sporządzaniu projektu. Cho-
dzi więc tu przede wszystkim o etap tworzenia 
projektu, o kierowanie procesem projektowa-
nia, a więc o dokonywanie obliczeń, sporządza-
nie opisu technicznego, dokumentacji technicz-
nej, itp. Najlepiej jeżeli praktykant pełni funkcję 
asystenta projektanta.
Mimo iż przepisy nie regulują tej kwestii bezpo-
średnio, za aktualne należy uznać orzecznic-
two, zgodnie z którym do praktyki projektowej 
nie można zaliczyć praktyki zawodowej nad-
zorowanej przez osobę sprawdzającą projekt 
w rozumieniu art. 20 ust. 2 ustawy – Prawo bu-
dowlane. Sprawdzanie projektu pod względem 
zastosowanych rozwiązań technicznych nie do-
tyczy bowiem samego procesu projektowania, 
lecz związane jest z oceną gotowego projektu 
lub jego poszczególnych części. Nadzór nad tym 
etapem nie dotyczy zatem sporządzenia pro-
jektu. Dlatego też osoby sprawdzające projekt 
nie mogą kierować praktyką projektową (wy-
rok NSA z dnia 5 czerwca 2012 r., II GSK 694/11,  
Legalis nr 777556 oraz wyrok wSA w warszawie  
z dnia 13 stycznia 2011 r., VII SA/wa 1847/10, Legalis  
nr 366536). Przepis art. 14 ust. 4 ustawy – Pra-
wo budowlane wymaga bowiem, by czynności 
praktykanta wykonywane w ramach opraco-
wywania projektu podlegały w sposób zupeł-
ny nadzorowi osoby kierującej projektem i zań 
odpowiedzialnej. Taką osobą nie jest podmiot 
sprawdzający i konsultujący projekt, gdyż nie 
uczestnicząc w bieżących pracach nad projektem,  

zasaDy potwieRDzania i naDzoRowania 
pRaktyki zawoDoweJ w BuDowniCtwie 
w świetle oBowiązuJąCyCH pRzepisów

Zarówno z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
– Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333), 
jak i rozporządzenia ministra inwestycji i rozwo-
ju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygo-
towania zawodowego do wykonywania samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.U. poz. 831) wynika, że praktyka zawodowa 
w budownictwie powinna być odbywana pod 
kierunkiem osoby posiadającej „odpowiednie 

uprawnienia budowlane”. Jednak pomimo uży-
cia tego terminu w dwóch aktach prawnych, nie 
został on wyjaśniony w przepisach. 
Intencja prawodawcy w zakresie rozumienia 
tego pojęcia została wyartykułowana nato-
miast w uzasadnieniu do projektu rozporzą-
dzenia, gdzie projektodawca wskazał, że w przy-
padku ubiegania się o uprawnienia budowlane  
w ograniczonym zakresie praktykę zawodową 
może potwierdzać osoba posiadająca również 
uprawnienia jedynie w ograniczonym zakre-
sie bądź szersze, czyli bez ograniczeń. Nato-
miast w przypadku ubiegania się o uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń niezbędne będzie 
potwierdzenie praktyki przez osobę posiada-
jącą uprawnienia również bez ograniczeń. Po-
dobnie przyjmuje się w orzecznictwie, uznając,  
iż pod pojęciem „odpowiednie uprawnienia” na-
leży rozumieć uprawnienia odpowiadające tym, 
o które ubiega się wnioskodawca (wyrok wSA  
z dnia 21 listopada 2013 r., VI SA/wa 2459/13, 
Legalis nr 792550).
Powyższe potwierdził również Trybunał Konsty-
tucyjny, który w wyroku z dnia 4 kwietnia 2006 r.,  
P 16/05, Legalis nr 73538, analizując kwestię 
odbywania praktyki zawodowej, stwierdził,  
iż praktyka prowadzona pod kontrolą osoby po-
siadającej odpowiednie uprawnienia budowlane 
merytorycznie musi odpowiadać czynnościom 
zawodowo wykonywanym przez osobę kontrolu-
jącą. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby osoba  

Praktyka zawodowa w budownictwie. 
Kompetencje Kierującego praKtyKą

Joanna Smarż*

Od redakcji
w artykule omówione zostały zasady 
potwierdzania i nadzorowania prakty-
ki zawodowej w budownictwie w świe-
tle obowiązujących przepisów. znaj-
dziemy więc tu odpowiedzi na pytania: 
kto może nadzorować praktykę zawo-
dową, jakie są inne wymagania odno-
śnie osoby kierującej praktyką, a także 
jak dokumentować praktykę i ile trwa.
artykuł ten ukazał się w wersji pier-
wotnej w „inżynierze Budownictwa”  
nr 10/2020 – piiB.
plik źródłowy znajduje się na stronie 
piiB: kliknij
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nie może sprawować bezpośredniego kierow-
nictwa nad pracami praktykanta.
w przypadku praktyki projektowej ustawodaw-
ca przewidział możliwość jej odbywania pod 
patronatem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane, zwanej patronem. Nie-
stety, pojęcie to nie zostało zdefiniowane, co 
w porównaniu z regulacją przewidującą nad-
zorowanie praktyki przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia budowlane, o któ-
rej mowa w art. 14 ust. 4 Prawa budowlanego, 
powoduje liczne wątpliwości interpretacyjne. 
Biorąc jednak pod uwagę całość regulacji, na-
leży przyjąć, że patron musi spełnić analogicz-
ne warunki jak osoba, o której mowa w art. 14 
ust. 4 Prawa budowlanego, z zastrzeżeniem,  
iż dodatkowo musi wykazać się co najmniej 
5-letnim doświadczeniem zawodowym przy 
sporządzaniu projektów w ramach posiada-
nych uprawnień budowlanych (art. 14 ust. 4b 
Prawa budowlanego). Podkreślić jednocześnie 
należy, że w ten sposób można odbyć wyłącz-
nie praktykę projektową, czyli odbywaną przy 
sporządzaniu projektów.
Z kolei do praktyki zawodowej na budowie nie 
zalicza się pracy wykonywanej na stanowisku 
związanym z nadzorem inwestorskim, a tym bar-
dziej odbywanej pod kierunkiem inspektora nad-
zoru inwestorskiego, np. jako asystent inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego. Jak uznają bowiem 
sądy, w przypadku pełnienia funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego brak jest znamion samo-
dzielnego i bezpośredniego uczestnictwa w pro-
cesie budowlanym, co jest warunkiem koniecz-
nym dla zaliczenia praktyki zawodowej (wyrok 
NSA z dnia 19 lipca 2000 r., IV SA/ wa 1131/98, 
niepubl. oraz wyrok NSA z dnia 5 marca 1999 r., 
IV SA 364/97, Legalis nr 2250871). Jak podnosi się 
w orzecznictwie, jest to konsekwencja zakresu 
obowiązków, które spoczywają na inspektorze  

nadzoru inwestorskiego, i formy ich wykonywa-
nia (wyrok NSA z dnia 3 stycznia 2001 r., IV SA 
2334/00, Legalis nr 59921). Dlatego przyjmuje 
się, że praktyka na budowie powinna odbyć się 
pod kierownictwem osoby, która jest kierowni-
kiem budowy lub robót budowlanych, tj. nie tylko 
posiada uprawnienia budowlane do kierowania 
budową lub robotami budowlanymi, ale pełni 
jedną z tych funkcji na konkretnych obiektach 
budowlanych objętych praktyką (wyrok wSA  
z dnia 12 kwietnia 2012 r., VII SA/wa 2285/11,  
Legalis nr 532099).
Potwierdzenie powyższego znajdujemy w treści 
załącznika nr 1 do rozporządzenia określające-
go wzór oświadczenia potwierdzającego odby-
cie praktyki zawodowej. we wskazanym wzorze 
wpisano wprost, iż osoba nadzorująca prak-
tykę, składając przedmiotowe oświadczenie, 
potwierdza je jako osoba pełniąca samodziel-
ną funkcję techniczną projektanta, kierownika 
budowy lub kierownika robót, a nie inspekto-
ra nadzoru inwestorskiego czy sprawdzające-
go projekt. Powyższe unormowanie wyklucza 
więc obecnie powstawanie jakichkolwiek wąt-
pliwości w tym zakresie.
Podobne zasady nadzorowania praktyki zawo-
dowej odnoszą się do praktyki w organach, któ-
ra wymaga potwierdzania na zasadach ogólnych 
przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnie-
nia budowlane i wpisaną na listę członków izby 
(§ 2, ust. 6 rozporządzenia). Zatem osoby nadzo-
rujące taką praktykę powinny posiadać upraw-
nienia budowlane w odpowiedniej specjalności 
i odpowiednim zakresie w stosunku do upraw-
nień wnioskowanych przez kandydata, a jedno-
cześnie muszą być członkami właściwej izby sa-
morządu zawodowego. w każdym przypadku 
brany jest też pod uwagę charakter czynności 
wykonywanych przez pracowników zatrudnio-
nych w urzędach.
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zasaDy Dokumentowania pRaktyki 
zawoDoweJ w BuDowniCtwie

oświadczenie. Jest podstawową formą doku-
mentowania praktyki jest oświadczenie, które 
ma zastosowanie do praktyki:
•	odbywanej	za	zasadach	ogólnych,	w	tym	prakty-
ki w organach (art. 14, ust. 4 Prawa budowlanego);
•	studenckiej	(art.	14,	ust.	4a	Prawa	budowlanego);
•	odbywanej	pod	„patronatem”	(art.	14,	ust.	4b	
Prawa budowlanego).
wzór oświadczenia wynika z zał. nr 1 do rozporzą-
dzenia (§ 2, ust. 7, pkt 1 rozporządzenia). Oświad-
czenie składane jest przez osobę nadzorującą 
praktykę zawodową, która pełniła podczas niej 
samodzielną funkcję techniczną projektanta, kie-
rownika budowy lub kierownika robót. Poświad-
cza ona, że praktykant uczestniczył w pracach 
projektowych lub pełnił funkcję techniczną na 
budowie zgodnie ze zbiorczym zestawieniem od-
bytej praktyki zawodowej, stanowiącym załącz-
nik do składanego oświadczenia. Przedmiotowe 
oświadczenie składane jest pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zgod-
nie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Ko-
deks karny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1950 z późn. zm.).
zaświadczenie. To kolejna forma dokumentowa-
nia praktyki zawodowej, służąca potwierdzeniu 

praktyki odbywanej przy projektowaniu lub budo-
wie obiektów budowlanych usytuowanych na te-
renach zamkniętych w jednostce organizacyjnej 
podległej ministrowi obrony narodowej, ministrowi 
właściwemu do spraw wewnętrznych albo szefowi 
Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego (§ 2, ust. 7, 
pkt 2 rozporządzenia). Zaświadczenie powinno być  
w tym przypadku wydane przez właściwego wo-
jewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego,  
z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki 
zawodowej, ze wskazaniem terminów rozpoczęcia 
i ukończenia praktyki z zakresu danej specjalności. 
Ustawodawca nie przewidział wzoru takiego za-
świadczenia, dlatego też każda forma dokumentu 
zawierająca wskazane dane i podpisana przez wo-
jewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego po-
winna być uznana w ramach postępowania kwalifi-
kacyjnego celem uzyskania uprawnień budowlanych.
Zaświadczenie jest również właściwą formą doku-
mentowania praktyki zawodowej odbywanej przed 
dniem 1 stycznia 1995 r. wówczas powinno ono zo-
stać wydane przez jednostkę, w której dana prak-
tyka zawodowa była odbywana (§ 2, ust. 8 rozpo-
rządzenia). w przypadku praktyki odbywanej za 
granicą należy przedstawić dokument wydawa-
ny przez kierownika jednostki, w której odbywała 
się praktyka zawodowa i potwierdzony przez oso-
bę, pod kierunkiem której była odbywana. wa-
runkiem nadzorowania praktyki zawodowej za 
granicą jest posiadanie uprawnień odpowiadają-
cych zakresem uprawnieniom nadawanym w na-
szym systemie prawnym, czyli w specjalnościach 
określonych w art. 14, ust. 1 Prawa budowlanego. 
Dokument potwierdzający odbycie praktyki za 
granicą, zgodnie z § 3, ust. 2 rozporządzenia, po-
winien zawierać:
1. wskazanie robót budowlanych i obiektów bu-
dowlanych, przy których projektowaniu bezpo-
średnio uczestniczyła lub pełniła funkcję tech-
niczną na budowie osoba odbywająca praktykę 

przepisy rozporządzenia w sprawie 
przygotowania zawodowego do wy-
konywania samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie przewidują 
cztery sposoby dokumentowania prak-
tyki zawodowej, tj. w formie:
1. oświadczenia,
2. zaświadczenia,
3. dokumentu,
4. książki praktyki zawodowej.
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zawodową, z określeniem charakteru wykonywa-
nych czynności oraz rodzaju, przeznaczenia i kon-
strukcji danego obiektu, jak również odpowiednio 
do wnioskowanej specjalności uprawnień budow-
lanych, o których nadanie ubiega się wniosko-
dawca, innych charakterystycznych parametrów 
technicznych lub użytkowych danego obiektu, 
a także lokalizacji inwestycji i nazwy inwestora;
2. potwierdzenie okresu odbywania praktyki za-
wodowej z podaniem terminów jej rozpoczęcia  
i ukończenia;
3. ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wie-
dzy z zakresu wnioskowanej specjalności, doko-
naną przez osobę, pod nadzorem której odby-
wana była praktyka.
książka praktyki zawodowej. Ostatnią formą do-
kumentowania praktyki jest książka praktyki za-
wodowej, służąca potwierdzaniu odbycia praktyki  
w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 25 września 2014 r.,  
co po zmianie przepisów w 2014 r. budziło poważ-
ne wątpliwości i rozbieżności w orzecznictwie.  
w celu ich usunięcia prawodawca zdecydował się 
na uregulowanie przedmiotowego zagadnienia 
wprost w § 2, ust. 9 rozporządzenia, stanowiąc, 
iż praktyka taka powinna być udokumentowana  
w formie obwiązującej wówczas książki praktyki 
zawodowej. Jest to słuszne rozwiązanie, stano-
wiące kontynuację stanów faktycznych rozpoczę-
tych przed wejściem w życie nowych przepisów.

wymiaR pRaktyki zawoDoweJ  
w BuDowniCtwie

wymiar czasowy praktyki zawodowej uzależnio-
ny jest od posiadanego wykształcenia oraz zakre-
su uprawnień budowlanych, o które ubiega się 
kandydat, a wynika on szczegółowo z przepisów 
ustawy – Prawo budowlane (art. 14, ust. 3). Zgod-
nie z powyższym uzyskanie uprawnień budow-
lanych we wszystkich specjalnościach wymaga:

1) do projektowania bez ograniczeń:
•	odbycia	rocznej	praktyki	przy	sporządzaniu	pro-
jektów,
•	odbycia	rocznej	praktyki	na	budowie;
2) do projektowania w ograniczonym zakresie:
•	odbycia	rocznej	praktyki	przy	sporządzaniu	pro-
jektów,
•	odbycia	rocznej	praktyki	na	budowie;
3) do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń:
•	odbycia	półtorarocznej	praktyki	w	przypadku	
ukończenia studiów drugiego stopnia,
•	trzyletniej	praktyki	na	budowie	w	przypadku	
ukończenia studiów pierwszego stopnia na kie-
runku odpowiednim dla danej specjalności;
4) do kierowania robotami budowlanymi w ogra-
niczonym zakresie:
•	półtora	roku	na	budowie	w	przypadku	posiada-
nia wykształcenia studiów drugiego stopnia na 
kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub 
studiów pierwszego stopnia na kierunku odpo-
wiednim dla danej specjalności,
•	trzech	lat	na	budowie	w	przypadku	studiów	
pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla 
danej specjalności,
•	czterech	lat	na	budowie	w	przypadku	posiada-
nia tytułu zawodowego technika lub mistrza albo 
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodo-
we w zawodzie nauczanym na poziomie techni-
ka w zawodach związanych z budownictwem;
5) do projektowania i kierowania robotami bu-
dowlanymi bez ograniczeń:
•	odbycia	rocznej	praktyki	przy	sporządzaniu	pro-
jektów,
•	odbycia	półtorarocznej	praktyki	na	budowie;
6) do projektowania i kierowania robotami bu-
dowlanymi w ograniczonym zakresie:
•	odbycia	rocznej	praktyki	przy	sporządzaniu	pro-
jektów,
•	odbycia	półtorarocznej	praktyki	na	budowie.
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jaKi był 
rok 2020  
dla branży  
HVac?
w ocenie firm i stowarzyszeń

Roku 2020 nie da porównać z żadnym 
innym. Większość branżystów 
ocenia, że początkowe dwa miesiące 
zapowiadały naprawdę dobry rok. 
Marzec i wprowadzenie pierwszego 
lockdownu był jak grom z jasnego nieba 
– dosłownie, trochę jakbyśmy weszli  
w świat równoległy, lekko nierzeczywisty, 
a jednocześnie na wskroś realny. Zakazy, 
nakazy, izolacja, zamykanie szkół  
i różnych branż, kolejne obostrzenia,  
a przecież …żyć trzeba. Okazało się, 
że większość firm naszej branży dość 
szybko dostosowała się do nowych 
warunków i wymagań sanitarnych.  
Jak jednak poszczególne firmy oceniają 
miniony rok i w jakiej kondycji go 
zakończyły – o to zapytaliśmy ich 
kierownictwo. Ciekawe wypowiedzi, 
niektóre nietuzinkowo podsumowujące 
sytuację. Warto przeczytać! 

grzegorz taisner
dyrektor zarządzający WolF technika grzewcza Sp. z o.o.

Jak ocenia Pan rok 2020 z perspektywy 
swojej firmy? 
Rok 2020 był najdziwniejszym w mojej dotych-
czasowej karierze zawodowej. Z jednej strony 
pandemia i związane z nią ograniczenia działal-
ności gospodarczej, obawa o zdrowie najbliż-
szych i niepewność przyszłości. wydawać by się  
mogło, iż taka sytuacja nie będzie sprzyjać roz-
wojowi w sprzedaży produktów, które nie są 
produktami pierwszej potrzeby, a raczej inwe-
stycją, którą co do zasady w trudniejszych cza-
sach odkłada się na później. 
Pomimo tych dziwnych uwarunkowań wolf osią-
gnął – podobnie jak i cała nasza branża – rekor-
dowe wyniki. Zapewne przyczyniło się do tego 
wiele czynników. Przede wszystkim oferta do-
pasowana idealnie do potrzeb klientów, do-
skonały zespół fachowców, a przede wszyst-
kim grupa zaangażowanych instalatorów, która  

pomimo ciężkich warunków nie przerwała swo-
jej pracy w okresie pandemii.

Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację 
w firmie miała pandemia koronawirusa? 
Jak wspomniałem wcześniej był to najlepszy 
rok w historii naszej firmy w Polsce. A czy pan-
demia miała na to wpływ? Osobiście wątpię. 
To raczej wynik naszej konsekwentnej i długo-
falowej strategii obecności na rynku i efekt po-
nadprzeciętnego zaangażowania całego zespo-
łu. Jednak ponad wszystko to zasługa naszych 
partnerów handlowych i lojalnych instalatorów, 
którzy rekomendują i promują rozwiązania wolf. 
Ich praca jest dziś jeszcze trudniejsza, zarówno 
przez dodatkowe wymogi sanitarne, jak i trud-
niejszą relację z inwestorem, który w związku  
z pandemią nie zawsze chce lub może zrealizo-
wać swoje plany.

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku? 
Gdybym wiedział, pewnie nie rozmawialibyśmy 
dzisiaj. Dla wolf w Polsce będzie to jubileuszo-
wy rok, ponieważ świętujemy 25 lat obecności 
na polskim rynku. 
Jesteśmy pełni optymizmu, przygotowani do 
ciężkiej pracy z naszymi klientami. Zakładamy 
dalszy rozwój naszej firmy na rynku i inwesty-
cje, które będą temu sprzyjać. Przewidujemy, 
że zarówno rynek pomp ciepła, jak i domowej 
wentylacji będzie nadal rósł. Podobnie zresztą, 
jak w przypadku rynku wymian urządzeń star-
szych na rozwiązania bardziej ekologiczne opar-
te o kotły kondensacyjne. 

WolF
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Sebastian Walerysiak 
prezes Viessmann Sp. z o.o.

Jak ocenia Pan rok 2020 z perspektywy 
swojej firmy? 
Firma to ludzie, którzy ją tworzą – to przesłanie 
towarzyszy firmie Viessmann od początku istnie-
nia i nie zmienia się również w tak wyjątkowym 
czasie, jakim jest epidemia COVID-19. Dobrze zor-
ganizowany i przede wszystkim zdrowy zespół, 
pozostawał do dyspozycji klientów, pracując  
w systemie pracy zdalnej. Dla serwisantów i in-
stalatorów, którzy osobiście odwiedzali domy 
klientów, stworzyliśmy projekt „Bezpieczna Eki-
pa”. Dodatkowo, nasza infolinia techniczno-ser-
wisowa była dostępna dla klientów przez całą 
dobę, siedem w dni w tygodniu poprzez telefo-
niczne i internetowe formy kontaktu. Udowod-
niliśmy, że mamy zaplecze, które pozwala nam 
z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację 
w firmie miała pandemia koronawirusa? 
Mijający rok okazał się, mimo wszystko, bardzo 
dobry pod względem sprzedaży. Branża grzew-
cza odnotowuje okres dynamicznego rozwoju. 
Zmienia się rynek, pojawiają się nowe technolo-
gie, niektóre rozwiązania ustępują miejsca bar-
dziej ekologicznym i energooszczędnym. Zmie-
nia się również sam klient. Społeczeństwo staje 
się coraz bardziej otwarte na nowe technologie 
oraz coraz bardziej chętne do zmiany nawyków. 
warto wspomnieć, że po wielu tygodniach te-
stów, uruchomiliśmy w tym roku oficjalny sklep 
internetowy Viessmann. Plany utworzenia ka-
nału sprzedaży online powstały kilka lat temu. 
Pandemia niejako przyspieszyła ten proces.  
w ofercie sklepu internetowego znajdują się naj-

popularniejsze produkty – stacja uzdatniania 
wody Aquastilla, oczyszczacz powietrza oraz sys-
temy SMART Home. 

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku? 
Cyfryzacja oraz transformacja energetyczna 
to największe wyzwania naszych czasów. Pla-
ny Viessmann na najbliższe lata to nieustan-
nie nowoczesne zarządzanie w oparciu o nowe  

technologie, digitalizacja i informatyzacja ko-
munikacji. Naszą ofertę uzupełniają cyfrowe 
produkty: inteligentne rozwiązania i aplikacje 
do zdalnego sterowania i monitorowania sys-
temów grzewczych. Przygotowując się do ob-
chodów 30-lecia obecności firmy w Polsce, nie-
zmiennie stawiamy również na partnerstwo 
– wierzymy, że – zwłaszcza dziś – kluczem do 
sukcesu jest działanie zespołowe!

VieSSmann
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ryszard Satyła 
prezes zarządu termet S.a.

Jak ocenia Pan rok 2020 z perspektywy 
swojej firmy? 
Rok 2020 z pewnością z wielu względów będzie 
uznawany za wyjątkowy. Taki też ten rok miał być 
dla Termet S.A, bowiem to rok jubileuszu 75-le-
cia firmy. 
Miniony rok to również okres intensywnego roz-
woju sprzedaży – głównie w sektorze gazowych 
kotłów kondensacyjnych. w roku tak pięknego 
jubileuszu po raz kolejny odnotowaliśmy kilku-
dziesięcioprocentowy wzrost sprzedaży w tym 
niezwykle wymagającym segmencie rynku. 
Obecnie w swojej ofercie firma Termet posiada 
m.in. całą gamę gazowych kotłów kondensa-
cyjnych zarówno jedno-, jak i dwufunkcyjnych  
z szerokim zakresem mocy. Każdy z naszych pro-
duktów cieszy się sporym uznaniem wśród spe-
cjalistów i fachowców z branży, a przede wszyst-
kim naszych klientów. Największy jednak udział  
w całkowitej sprzedaży miały kotły z serii  
ECOCONDENS SILVER oraz ECOCONDENS GOLD 
PLUS, które zostały wzbogacone o protokół komu-
nikacji LIN, umożliwiający współpracę z SYSTEMEM 
TERMET COMFORT do zdalnego zarządzania źró-
dłem ciepła, a nawet całym systemem grzewczym. 
Potwierdzeniem zaufania, jakim obdarzyli nas nasi 

klienci w minionym roku, są otrzymane nagrody, 
tj.: Dobra Marka 2020 symbolizująca – „Jakość, 
Zaufanie, Renomę” w kategorii „Systemy Grzew-
cze” oraz specjalne wyróżnienie Polska Dobra Mar-
ka 2020. Możemy pochwalić się również wyróż-
nieniem EuroSymbol – nagrodą dla najlepszych 
przedsiębiorstw i instytucji w kraju przyznawaną 
przez redakcję „Monitora Rynkowego” (dodatku 
do Dziennika Gazety Prawnej) i „Monitora Bizne-
su” (dodatku do Rzeczpospolitej). Dla naszej fir-
my zdobycie tak prestiżowych tytułów świadczy 
o pozytywnym odbiorze marki Termet na rynku 
oraz w środowisku opiniotwórczym. Jest wyra-
zem uznania wśród parterów biznesowych za rze-
telność i wiarygodność w codziennych relacjach. 
Należy podkreślić, że wszystkie tytuły są rezulta-
tem ciężkiej pracy wielu osób – naszych pracow-
ników i kontrahentów. Stanowią także potwierdze-
nie skuteczności wdrożonych strategii zarządzania.

Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację 
w firmie miała pandemia koronawirusa? 
Mimo nietypowej i trudnej sytuacji wywołanej 
pandemią koronawirusa firma prężnie działała na 
rynku przez cały rok, oczywiście przy zachowaniu 
wszystkich norm reżimu sanitarnego. Udało się to 

przede wszystkim dzięki dużej odpowiedzialności 
i zaangażowaniu naszych pracowników. Zachowa-
nie ciągłości produkcyjnej w tym ciężkim okresie 
oraz spójne działania wszystkich komórek w fir-
mie oraz naszych partnerów biznesowych sprawi-
ły, że również i w minionym roku odnotowaliśmy 
wzrosty sprzedaży naszych wyrobów.

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku? 
w odniesieniu do naszych zamierzeń na najbli-
żej lata, to planujemy nie tylko utrzymanie sprze-

daży z poziomu tego roku, ale zintensyfikowa-
nie działań w celu jej zwiększenia. Zakładany 
wzrost naszych udziałów w rynku dotyczyć bę-
dzie przede wszystkim obszaru kotłów konden-
sacyjnych, ale również produktów z segmentu 
odnawialnych źródeł energii – głównie pomp cie-
pła. w tym celu będziemy poszukiwać kolejnych 
rynków zbytu dla naszych urządzeń, otwierać się 
na nowych klientów i podejmować kolejne wy-
zwania, zapewniając Spółce trwałe podstawy do 
stabilnego rozwoju.

termet
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janusz Starościk 
prezes zarządu Stowarzyszenie producentów i importerów urządzeń grzewczych

Jak ocenia Pan rok 2020 z perspektywy 
swojej firmy? 
Mam zaszczyt reprezentować szerokie grono pro-
ducentów urządzeń grzewczych oraz elementów 
instalacyjnych. Dlatego, moja opinia może być  
w pewnym sensie subiektywna, ponieważ doty-
czy całej branży instalacyjno-grzewczej, a nie po-
szczególnych producentów czy dystrybutorów, 
którzy mogą mieć odrębne zdanie na ten temat 
widziane z perspektywy ich firm. wynik sprzeda-
ży branży instalacyjno-grzewczej w 2020 roku był 
bardzo pozytywny, biorąc pod uwagę okoliczno-
ści w których działaliśmy. Ale nawet gdybyśmy nie 
mieli pandemii Covid-19, to i tak osiągnięte wyniki 
są bardzo dobre. Początek roku pokazał, że sprze-
daż urządzeń byłaby z pewnością jeszcze większa. 
Jednak osłabienie dynamiki wzrostów w budow-
nictwie mieszkaniowym miało wpływ na osłabienie 
dynamiki sprzedaży. Nie mamy jeszcze wyników 
cokwartalnego monitoringu rynku, ale możemy 
przyjąć, że w 2020 roku nastąpił ok. 20% wzrost 
sprzedaży ogólnie wszystkich urządzeń grzew-
czych. Niekwestionowanym liderem były pompy  
ciepła, których sprzedano ok. dwa razy więcej, 
głównie w grupie powietrznych pomp ciepła.  

Dzięki rynkowi wymian starych urządzeń grzew-
czych na nowe, bardzo dobry wynik osiągnęła 
też sprzedaż kondensacyjnych kotłów gazowych 
z kilkunastoprocentowym wzrostem. Także kil-
kudziesięcioprocentowe wzrosty miały miejsce  
w grupie kotłów elektrycznych, głównie za sprawą 
współpracy z PV oraz zmniejszeniem zapotrzebo-
wania na ciepło zarówno w nowych budynkach,  
jak w budynkach po termomodernizacji. Dwucyfro-
wy spadek nastąpił w grupie kolektorów słonecz-
nych, co było spowodowane niekorzystną dla tej 
grupy produktowej strukturą sprzedaży, opartej  
w ogromnej większości na dotowanych projektach 
gminnych, które się pokończyły, a nie braku prze-
konania co do samego źródła ciepła i kotłów kon-
wencjonalnych (ponad 30%), co jest następstwem 
działania od pięciu lat wymogów ekoprojektu.

Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację 
w firmie miała pandemia koronawirusa? 
w wypadku branży instalacyjno-grzewczej raczej 
niewielki. Z pewnością w drugim kwartale była 
duża niepewność spowodowana skutkami pierw-
szego lock-downu. Na szczęście branża budow-
lana w tym branża instalacyjno-grzewcza mogła  

z niewielkimi ograniczeniami działać dalej. Proble-
mem na początku pandemii była pewna panika  
głównie wśród instalatorów, którzy często ogła-
szali, że zawieszają działalność itp., co skutkowa-
ło też obawą klientów, którzy bali się wpuszczać 
ich do domów. Aby pomóc, SPIUG opracował  
wytyczne bezpieczeństwa pracy w branży w dobie 
koronawirusa, które były skonsultowane z Głów-
nym Inspektorem Sanitarnym. wytyczne bezpie-
czeństwa skierowane osobno do firm produkcyj-
nych, handlowych, instalatorów, serwisantów,  
a także klientów zostały szybko rozdystrybuowane 
i przyczyniły się do uspokojenia nastrojów w bran-
ży. Szybko weszliśmy w tryb pracy podczas pan-
demii z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa.

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku? 
Rok 2021 to jedna wielka niewiadoma. To, jak się 
rozwinie sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej, 
zależy od wielu czynników, mających swój począ-
tek w zapleczu ekonomicznym po kolejnych lock-
-downach i ograniczeniach, które widzimy na po-
czątku roku. Branża nie działa sama dla siebie, ale 
jest dostawcą materiałów i usług dla budownictwa 
mieszkaniowego, usług czy hotelarstwa. Duże na-
dzieje wiążemy z Funduszem Odbudowy UE oraz 
falą renowacji. wiemy, że transformacja ciepłow-
nictwa to konieczność i nie wolno tego dłużej od-
kładać w czasie. Możemy oczekiwać, że w wyni-
ku konieczności przeprowadzenia modernizacji  
w budynkach, wzmocnieniu ulegnie rynek wymian.  

Spodziewamy się także dalszego wzrostu znacze-
nia odnawialnych źródeł energii w ogrzewaniu –  
w formie czystej w nowym budownictwie, oraz w for-
mie instalacji hybrydowych łączących OZE z kotłami 
gazowymi w jedną instalację w istniejących budyn-
kach. Z pewnością nastąpi dalszy wzrost sprzedaży 
pomp ciepła, ale także może nastąpić przełom w wy-
korzystaniu kolektorów słonecznych z magazynami 
ciepła stricte na cele grzewcze, a nie tylko przygo-
towania c.w.u., jak to ma już miejsce w innych kra-
jach UE. Można się spodziewać również znaczących 
wzrostów sprzedaży kotłów na paliwa biomasowe, 
kosztem wygaszanego rynku kotłów na węgiel i tzw. 
śmieciuchów. Kondensacyjne kotły gazowe będą 
w dalszym ciągu podstawą sprzedaży urządzeń 
grzewczych. Biorąc wszystkie czynniki pod uwagę, 
można być ostrożnym optymistą co do 2021 roku.

Spiug
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grzegorz Zuchmański 
zastępca dyrektora SbS Sp. z o.o.

Jak ocenia Pan rok 2020 z perspektywy 
swojej firmy? 
weszliśmy w ubiegły rok mocno optymistycznie, 
przecierając oczy z zaskoczenia i obserwując ko-
lejne wzrosty sprzedaży, zwłaszcza w segmen-
cie pomp ciepła. w kuluarach słychać było jed-
nak już od dawna szmery niepokoju mówiące o 
tym, że hossa musi się kiedyś skończyć. Nikt jed-
nak oprócz twórców amerykańskich filmów ka-
tastroficznych nie mógł wpaść na to, że II kwartał 
2020 roku upłynie nam pod znakiem lockdownu.  
Dla naszej branży to nie był łatwy czas, ale w po-
równaniu do innych gałęzi gospodarki przeszli-
śmy po głębszej kałuży, podczas gdy inni musie-
li nauczyć się pływać w trybie przyspieszonym. 

Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację 
w firmie miała pandemia koronawirusa? 
Naszymi głównymi odbiorcami są instalatorzy, 
którzy nieco przyhamowali w pierwszych ty-
godniach lockdownu. wskazują na to nie tyl-
ko nasze spostrzeżenia, ale też raport Stowa-
rzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń 
Grzewczych – SPiUG. 
Późniejsze miesiące wszystkich nas nauczyły  
i oswoiły z obecnymi realiami, dzięki czemu III 
i IV kwartał w kontekście wyniku finansowego 
uznajemy za satysfakcjonujące. Bez wątpienia 
koronawirus dał nam wiele nowych rozwiązań 
i nauczył nas jeszcze lepszej organizacji pracy, 
ale też pokrzyżował liczne plany. Musieliśmy  

nieco zmodyfikować nasze działania, często też 
na nowo tworzyć harmonogramy, szukając no-
wych narzędzi dotarcia do klientów. Przedział 
czasowy między kwietniem a wrześniem, który 
dotychczas bogaty był w spotkania z instalato-
rami podczas eventów organizowanych przez 
nasze Hurtownie Partnerskie czy też w ramach 
Targów Instalacje w Poznaniu – stał się czasem 
rozwoju wideokonferencji, webinarów i szkoleń 
on-line. Jak się okazało narzędzia te dają nam 
wymierne wyniki, co sprawia, że coraz pewniej 
czujemy się na tym gruncie. 

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku? 
Dość oczywisty wydaje się być spadek nowych inwe-
stycji, zwłaszcza w segmencie budownictwa wielo-
rodzinnego. wzrosty cen stali i miedzi oraz tworzyw 
sztucznych z pewnością nieco namieszają w naszej 
branży. Także wzrost cen transportu z Chin może 
sprawić, że zakupowcy i kadra zarządzająca wie-
lu marek producenckich z naszej branży nie będą 
cierpieć na nudę w najbliższych miesiącach, szuka-
jąc nowych partnerów biznesowych. Może się oka-
zać, że kreatywność, która zawsze była w cenie, teraz 
stanie się umiejętnością zapewniającą przetrwanie. 

grupa SbS
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andrzej iżycki 
dyrektor sprzedaży purmo group poland 

Jak ocenia Pan rok 2020 z perspektywy 
swojej firmy? 
Na pewno na początku roku 2020 nikt nie wy-
obrażał sobie, że potoczy się on w taki sposób. 
Nasza firma planowała przede wszystkim – także 
z powodu zajmowanej pozycji rynkowej – konty-
nuację rozwoju stabilnego biznesu w grzejnikach 
(zarówno panelowych, jak i pozostałych rodza-
jach), ale w planach był także dalszy dynamiczny 
wzrost ogrzewania płaszczyznowego oraz syste-
mów rurowych. Niestety wraz z nadejściem pan-
demii rok 2020 zamienił się w okres niespodzia-
nek i niepewności. Na całe szczęście rynek – tj. 
producenci, dystrybutorzy, firmy instalacyjne, ale 
przede wszystkim także budowlane – nauczył się 
w miarę szybko pracować z odpowiednim pozio-
mem zabezpieczeń i potrafił pragmatycznie sta-
wiać czoła restrykcjom związanym z pandemią 
(choć te wydają się mieć zdecydowanie mniej-
szy wpływ na funkcjonowanie naszej branży niż 
w przypadku wielu innych).
 
Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację  
w firmie miała pandemia koronawirusa? 
Początkowe prognozy – choć i tak zdecydowanie  

trudne do oszacowania, bo przecież nikt nie 
miał doświadczeń z tego typu pandemią – za-
kładały dość pesymistyczne scenariusze. Jed-
nak z czasem okazywało się, że rynek powoli 
znajduje skuteczną formułę na funkcjonowa-
nie. Niemniej jednak pozostały obszary, takie 
jak przesunięte inwestycje w nowym budow-
nictwie czy wstrzymane wymiany w spółdziel-
niach, których zmniejszony potencjał przeło-
żył się negatywnie na naszą sprzedaż i wynik. 
Summa summarum rok 2020 zakończył się dla 
nas gorzej niż 2019.
 
Czego możemy spodziewać się w 2021 roku? 
w przypadku naszego kluczowego biznesu – tj. 
grzejników panelowych – już przełom roku 2020  
i 2021 przyniósł dość nieoczekiwanie kolejne bar-
dzo istotne wyzwanie, mianowicie drastyczny 
wzrost cen blachy, która jest głównym kompo-
nentem kosztowym naszych produktów. Przewi-
dywany wzrost ceny tego surowca to 40%, po-
równując średnie ceny z roku 2020 w stosunku do 
prognozy na 1 półrocze 2021. Oprócz tego rynek 
zaczął borykać się z dość istotnymi problemami 
związanymi z dostępnością odpowiednich ilości 

blachy, umożliwiających zaspokojenie potrzeb 
klientów. Dlatego też nieodzowne były istotne 
podwyżki cen, kompensujące przynajmniej po 
części ten wyjątkowy wzrost kosztów produkcji.
Oprócz tego, aby lepiej sprostać nowym wyzwa-
niom rynkowym, od początku 2021 wdrożyliśmy 
nową strukturę organizacyjną naszych sił sprze-
dażowych, którą będziemy mogli jeszcze lepiej 
wspierać naszych dystrybutorów i rynek.
Co do samego potencjału rynkowego, to wiele 
będzie zależało od rozwoju sytuacji związanej  
z pandemią, skutków ogólnogospodarczych oraz 
możliwości powrotu do „starej normalności”, cze-
go całej branży HVAC i sobie życzymy.

Purmo
dOdatkOWa sesJa egZamInaCYJna  
na uPraWnIenIa budOWlane W 2021 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB wyznaczyła 
nowy termin odwołanej XXXVI sesji egzaminacyj-
nej. egzamin zaplanowano na 26 lutego 2021 r.
Dodatkowy termin egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane przeznaczony jest dla osób, które zosta-
ły zakwalifikowane do egzaminu na uprawnienia 
budowlane mającego rozpocząć się 4 grudnia br.  
Egzamin (część pisemna) rozpocznie się 26 lutego  
2021 r., natomiast część ustna według harmono-
gramu ustalonego przez przewodniczących Okrę-
gowych Komisji Kwalifikacyjnych. Dodatkowa 
sesja egzaminacyjna będzie przeprowadzana:
•	przy	zachowaniu	specjalnych	wymogów	sani-
tarnych zawartych w wytycznych opracowanych 
i przekazanych przez Krajową Komisję Kwalifika-
cyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
•	część	pisemna	egzaminu	na	uprawnienia	budow-
lane odbędzie się we wszystkich okręgowych izbach 
w tym samym czasie, na podstawie tych samych ze-
stawów pytań z podziałem na specjalności upraw-
nień budowlanych według następującej zasady:
- o godzinie 9:00 – rozpocznie się egzamin na 
uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach)
- o godzinie 14:00 – rozpocznie się egzamin na 
uprawnienia w pozostałych specjalnościach (we 
wszystkich rodzajach i zakresach).
•	na	podstawie	stanu	prawnego	aktów	prawnych	
ustanowionego na dzień 1 lipca 2020 r., który miał 
obowiązywać podczas egzaminu w dniu 4 grudnia br.
Jednocześnie, w związku z koniecznością zapew-
nienia odstępu czasowego między sesjami w wy-
miarze 3 miesięcy, następuje przesunięcie ter-
minu pisemnego egzaminu w sesji wiosennej 
na dzień 28 maja 2021 r.
Żródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij 

http://www.instalreporter.pl
https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4456-dodatkowa-sesja-egzaminacyjna-w-2021-r


2001/2021 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

Kazimierz mróz 
dyrektor generalny oventrop Sp. z o.o. 

Jak ocenia Pan rok 2020 z perspektywy 
swojej firmy? 
Z wybuchem epidemii na początku roku 2020 roz-
począł się brutalny sprawdzian jakości ekosyste-
mu, w którym żyjemy i który współtworzymy. Zo-
staliśmy poddani egzaminowi, którego wymagania 
przerosły wszystko, co próbowano sobie wcze-
śniej wyobrazić, definiując naiwne, z dzisiejszego 
punktu widzenia, założenia do stress testów. wiel-
ki Egzaminator sprawdza punkt po punkcie naszą 
zdolność do przeżycia na wszystkich poziomach –  
w relacjach osobistych, w sile naszych organizacji, 
w sprawności państwa. Przeżyliśmy ten rok, potur-
bowani w mniejszym lub większym stopniu, ale do 
końca egzaminu jeszcze daleko i brakuje danych do 
rzetelnej oceny. Nasza branża ma się stosunkowo 
nieźle, ale doświadczenie mówi, że budownictwo 
ostatnie słabnie i jako ostatnie, niestety, się odradza. 

Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację  
w firmie miała pandemia koronawirusa? 
Z punktu widzenia naszej firmy ubiegły rok nie 
był, niestety, tak dobry, jak zakładaliśmy w za-
twierdzonym budżecie, ani, na szczęście, tak zły, 
jak podpowiadała spanikowana wyobraźnia na 
przełomie marca i kwietnia. 
wylądowaliśmy kilka procent poniżej wyniku  
z roku poprzedzającego. Uwzględniając specyfikę 
reakcji na pandemię sektora, który dla naszej fir-
my jest środowiskiem naturalnym (czyli budow-
nictwa komercyjnego, wielorodzinnego, inwesty-
cji, wymian i remontów w starszych budynkach 
wielorodzinnych) – uważam taki rezultat niemal 
za przejście „suchą stopą”. Zastój w remontach  
i wymianach, będący bezpośrednim skutkiem 
okoliczności pandemicznych, w największym 
stopniu negatywnie wpłynął na rezultat.

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku? 
Świadomi powagi sytuacji i wyzwań wkraczamy 
w nowy rok z nowym logo, z nowym katalogiem  
i z wieloma przedsięwzięciami dość mocno reorga-
nizującymi firmę i naszą ofertę. I dzielimy się z czytel-
nikami wiadomością dnia – największy w ostatnich  

latach projekt inwestycyjny Oventrop będzie miał 
związek z naszym krajem! Trwają intensywne 
przygotowania do uruchomienia produkcji w trze-
ciej (obok dwóch w Niemczech) lokalizacji. wybór 
padł na wschodnią Polskę – o postępach inwesty-
cji będziemy oczywiście informować na bieżąco.

oVentroP
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małgorzata Smuczyńska 
business unit manager nibe, nibe-biaWar Sp. z o.o.

Jak ocenia Pani rok 2020 z perspektywy 
swojej firmy? 
w lutym 2020 roku otworzyliśmy nowy zakład pro-
dukcyjny w 100% ogrzewany i chłodzony za pomo-
cą powietrznych i gruntowych pomp ciepła NIBE. 
Nowa fabryka Biawar Produkcja docelowo będzie 
zajmowała powierzchnię 30 tys. m2, a już teraz 
możemy korzystać z nowego magazynu, labora-
torium, hali produkcyjnej przeznaczonej głównie 
na rozwój OZE i nowych technologii oraz Centrum 
Szkoleniowego wraz z pokazową kotłownią. wraz 
z zakończeniem pierwszego etapu inwestycji, roz-
poczęła się realizacja kolejnego, gdzie docelowo 
przeniesiony zostanie cały zakład, który obecnie 
mieści się przy Alei Jana Pawła II w Białymstoku. 
Zwiększenie powierzchni hal produkcyjnych umoż-
liwi skokowe zwiększenie zatrudnienia – w nowej 
lokalizacji w SSSE znajdzie pracę ponad 70 osób.
To przedsięwzięcie stanowi impuls do rozwoju 
firmy w kolejnych latach. Nieprzypadkowo już na  
I etapie inwestycji zbudowaliśmy nowe centrum 
szkoleniowe NIBE-BIAwAR, w takim a nie innym 
kształcie. Stanowi ono bowiem nie tylko przestrzeń 
do otwartej wymiany wiedzy i doświadczeń, ale tak-
że miejsce prezentujące w pełni funkcjonalną tech-
nologię zgodną z założeniami zrównoważonego  

i ekologicznego budownictwa. Przyszłościowe roz-
wiązania produktowe i systemowe zostały inteligent-
nie połączone w wielozadaniowy i inteligentny sys-
tem grzewczy. Kompleks produkcyjno-szkoleniowy 
ogrzewany jest za pomocą nowoczesnej instalacji 
grzewczej, w skład której wchodzi kaskada 8 po-
wietrznych pomp ciepła NIBE F2120-20 oraz kaska-
da 4 gruntowych pomp ciepła NIBE F1345 60 kw. 

Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację  
w firmie miała pandemia koronawirusa? 
Z perspektywy 10 miesięcy, w których COVID zdo-
minował praktycznie wszystkie aspekty naszego 
życia, mogę stwierdzić, że branża pomp ciepła  
i innych urządzeń OZE w Polsce nie ucierpiała zna-
cząco. Owszem w marcu i kwietniu większość firm 
borykało się z problemami związanymi z dostęp-
nością komponentów do produkcji urządzeń OZE 
i statystyki sprzedaży pomp ciepła w Polsce od-
zwierciedlają te problemy, zahamowaniem wzro-
stu sprzedaży urządzeń OZE właśnie w tych miesią-
cach. Jednakże w przypadku pomp ciepła, wysoka 
dynamika sprzedaży w pozostałych miesiącach 
2020 r. przyczyniła się do osiągnięcia aż dwukrot-
nego wzrostu rynku pomp ciepła w stosunku do 
2019 r. Również w sprzedaży pomp ciepła NIBE 

odnotowaliśmy podobny sukces i myślę, że więk-
szość firm w naszej branży cieszy się w tym mo-
mencie z osiągniętych wyników sprzedażowych. 

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku? 
Program Czyste Powietrze od 2020 r. obejmuje wy-
łącznie budynki istniejące. Uważam że brak dofi-
nansowań OZE w budynkach nowych, ma nieko-
rzystny wpływ na rynek i może zakłócić wzrostowy 
trend – szczególnie w segmencie pomp grunto-
wych. wykluczenie z programu wsparcia inwe-
stycji w budynkach nowych, mogło mieć wpływ 
na widoczny w tym roku ok 10% spadek sprzeda-
ży gruntowych pomp ciepła w Polsce, ponieważ 
jest to technologia wybierana przede wszystkim 
w budynkach nowych, w których prace ziemne 
nie są aż tak kłopotliwe jak w przypadku budyn-
ków istniejących, z już zagospodarowanym tere-
nem. wielka szkoda. że właściciele nowych domów  
z powodu braku wsparcia finansowego, decydują 
się częściej na tańsze pompy powietrzne, ponie-
waż to gruntowe pompy ciepła mają najwyższą  

efektywność, najniższą emisję CO2, najwyższy 
udział OZE, są niezależne od warunków pogodo-
wych i charakteryzują się najdłuższą żywotnością.
Również niepokojące są zmiany na rynku budowla-
nym i usług instalacyjnych: brak „rąk do pracy”, wyż-
sze koszty robocizny i wreszcie niewystarczająca  
liczba firm wykonawczych, w stosunku do rosnące-
go popytu. Ponadto źle zaplanowane czy wdraża-
ne programy wsparcia mogą również psuć rynek, 
wobec czego ważne jest zachowanie rozsądnego 
poziomu dotacji, prostych i przejrzystych zasad  
i płynnej realizacji. Ponadto producenci pomp cie-
pła zobligowani są do zmiany czynników chłodni-
czych na jeszcze bardziej neutralne dla środowiska, 
o niższym wskaźniku Global warming Potential tzw. 
GwP, więc ważne jest to, żeby zdążyć przetestować te 
nowe urządzenia, przeszkolić instalatorów i zapew-
nić odpowiednie wytyczne techniczne do ich monta-
żu. Uważam jednak, że w najbliższym dziesięcioleciu 
trend wzrostowy pomp ciepła zostanie utrzymany, 
pod warunkiem zachowania dostępności produk-
tów i skrócenia czasu i uproszczenia ich montażu.

nibe-biaWar
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maciej czop 
dyrektor zarządzający immergas polska Sp. z o.o.

Jak ocenia Pan rok 2020 z perspektywy 
swojej firmy? 
Rok 2020 okazał się być czasem niezwykle wy-
magającym, zmieniającym perspektywę w wielu 
obszarach. w mojej ocenie był swego rodzaju te-
stem na zwinność organizacji i zespołu. Uważam, 
że w warunkach totalnego braku przewidywalno-
ści, zmienności i dużej złożoności wyzwań, zdali-
śmy ten test w Immergas Polska z wynikiem bar-
dzo dobrym. Potrafiliśmy być bardzo elastyczni  
i szybko znajdować rozwiązania pozwalające od-
powiedzieć na aktualną potrzebę klienta i ryn-
ku. To właśnie niezwykłe zaangażowanie całego 
zespołu, jak również inicjatywa jaką wykazywa-
liśmy w wielu dotąd nieznanych sytuacjach, jest 
dla mnie ogromnym sukcesem mijającego roku. 

Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację 
w firmie miała pandemia koronawirusa? 
Duża niepewność, która nam towarzyszyła wraz 
z nadejściem pandemii spowodowała, że począt-
kowa strategia Immergas opierała się głównie na 
maksymalizowaniu bezpieczeństwa naszych pra-
cowników i partnerów, minimalizowaniu ryzyka fi-
nansowego przy jednoczesnej ochronie miejsc. Po 
zniesieniu wiosennego lockdownu staraliśmy się  

wrócić na w miarę normalne tory pracy, wdra-
żając oczywiście wszystkie niezbędne środki za-
bezpieczające – środki ochrony indywidualnej, 
dezynfekcję, pracę zdalną oraz zmianową. Prio-
rytetem było wsparcie naszych klientów, zarów-
no po stronie dystrybucji, instalacji oraz serwisu, 
jak również użytkowników końcowych. 
Jednym z pierwszych ważnych kroków było wy-
dłużenie czasu na wykonanie przeglądu gwa-
rancyjnego urządzeń, których termin obowiąz-
kowego przeglądu przypadał między marcem 
a czerwcem ub. roku. Inicjatywa ta spotkała się 
z bardzo pozytywnym odbiorem klientów. Jed-
nocześnie, wspierani rekomendacją SPIUG, pro-
wadziliśmy aktywnie działania informacyjne do-
tyczące bezpieczeństwa prowadzenia działań  
w zakresie konserwacji, uruchomienia lub na-
praw urządzeń grzewczych w tym wyjątkowym 
dla wszystkich czasie. 
Pandemia zmieniła nieodwracalnie sposób tego, 
jak edukujemy naszych klientów. Robimy to od 
lat, ale konieczność przeniesienia szkoleń do 
świata wirtualnego była nie lada wyzwaniem. 
Szkolenia online pociągnęły za sobą kolejne dzia-
łania, jak np. tworzenie filmów instruktażowych. 
w ciągu pół roku w naszej siedzibie powstało  

profesjonalne studio, w którym stworzyliśmy 
40 filmów, a w czasie 120 godzin szkoleń onli-
ne przeszkoliliśmy tyle osób, ile w warunkach 
stacjonarnych zajęłoby to nam 5 lat.

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku? 
Pomimo dobrej sytuacji w 2020 roku, w mojej 
ocenie 2021 rok może być czasem dużej niepew-
ności i zmienności w branży budowlanej, co na-
turalnie przełoży się na branżę HVAC. wpływ na 
kondycję branży może mieć np. ograniczenie 
inwestycji miejskich, związane z większymi ob-
ciążeniami budżetów samorządowych w sytu-
acji epidemicznej. Również inwestorzy prywatni  

mogą być bardziej ostrożni w rozpoczynaniu 
nowych projektów. Jednak jeśli chodzi o na-
sze działania – nie zwalniamy i nie obawiamy 
się zmian. w tym roku Immergas Polska obcho-
dzi jubileusz 25-lecia. Będzie to czas nie tylko 
na podsumowania, ale również moment inten-
sywnego kreślenia jeszcze ambitniejszych pla-
nów na przyszłość. Jestem entuzjastą zmian  
i na pewno nie należę do osób, którzy uważają, 
że lepsze jest wrogiem dobrego. Jest takie sta-
re chińskie przysłowie: Gdy wieją wichry zmian, 
jedni budują mury, inni budują wiatraki. Immer-
gas jest zdecydowanie w tej grupie, która wy-
chodzi zmianom naprzeciw. 

immergaS
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Kornel Skiba
członek zarządu Hewalex Sp. z o.o. Sp.K.

Jak ocenia Pan rok 2020 z perspektywy 
swojej firmy? 
Miniony rok 2020 można uznać za wyjątkowo dy-
namiczny, pełny niepewności i braku przewidy-
walności. w czasie rozpoczynającej się pandemii 
COVID-19 nikt nie wiedział, co przyniosą kolejne 
miesiące i jakie mogą być tego skutki. 
Tymczasem z perspektywy minionego roku moż-
na powiedzieć, że był on rokiem dobrym nie tyl-
ko dla nas, ale generalnie dla branży OZE. Nie-
wątpliwym czynnikiem mającym duży wpływ na 
obserwowaną sytuację miał program Mój Prąd, 
dzięki któremu w łatwy sposób można było uzy-
skać dopłatę do instalacji fotowoltaicznej. In-
nym, nawet bardziej istotnym czynnikiem sta-
ła się również rosnąca świadomość ekologiczna 

Polaków, która powoduje coraz większe zainte-
resowanie technologiami OZE. 

Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację  
w firmie miała pandemia koronawirusa? 
Początkiem marca 2020 roku, kiedy rozpoczy-
nała się w Polsce pandemia koronawirusa, rząd 
wprowadzał ograniczenia, aby w ostatecznej fa-
zie zdecydować się na wprowadzenie czasowe-
go lockdownu. Spodziewaliśmy się, iż sytuacja ta 
może mieć przełożenie również na działalność 
naszej firmy. Tymczasem, ku naszemu pozytyw-
nemu zaskoczeniu, sytuacja okazała się zgoła od-
wrotna. Odnotowany wynik finansowy jest w peł-
ni satysfakcjonujący, umacniający naszą pozycję 
na rynku i dający możliwości dalszego rozwoju. 

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku? 
w naszej ocenie rok 2021 bez wątpienia będzie 
dalszym dynamicznym okresem w rozwoju tech-
nologii z zakresu OZE. Obserwujemy wysokie 
wzrosty sprzedaży w segmencie pomp ciepła do 
ogrzewania budynków, które stają się alternatywą  
w stosunku do źródeł ciepła wykorzystujących 
konwencjonalne paliwa. Dodatkowym aspek-
tem, będącym dobrym prognostykiem, jest 
wprowadzenie wymagań technicznych (wT2021) 
w zakresie ogrzewania budynków. Jako polski 
producent działający od 30 lat w branży OZE  
z optymizmem patrzymy w przyszłość, ponieważ 
nasza oferta pozwala na dobór urządzeń prak-
tycznie do każdego wariantu systemu grzewcze-
go spełniającego warunki wT2021. 

Hewalex
2 lata dZIałanIa PrOgramu  
stOP smOg I tYlkO sIedem umóW  
Z gmInamI na termOmOdernIZaCJĘ

Stop Smog to drugi, obok Czystego Powietrza, 
program antysmogowy realizowany przez rząd, 
którego celem jest termomodernizacja domów 
jednorodzinnych i wymiana w nich nieekologicz-
nych źródeł ciepła. Jest adresowany do wszyst-
kich gmin, w których jest zła jakość powietrza, tj. 
stężenia zanieczyszczeń powietrza przekracza-
ją normy. Ma być on realizowany do końca 2024 
roku, a jego budżet to 1,2 mld zł.
Stop Smog adresowany jest do osób ubogich 
energetycznie, czyli takich których samodzielnie 
nie stać na przeprowadzenie antysmogowych in-
westycji. Termomodernizację budynku i wymia-
nę kotła nie przeprowadza beneficjent, lecz gmi-
na. Samorząd zapewnia 30% wkładu własnego, 
a rząd dorzuca pozostałe 70% poprzez Fundusz 
Termomodernizacji i Remontów.
Resort środowiska wyliczył, że w okresie 11 lute-
go 2019 do 1 października 2020 w ramach Stop 
Smog podpisano siedem porozumień z gminami 
(Skawina, Sucha Beskidzka, Pszczyna, Niepołomi-
ce, Tuchów, Sosnowiec, Rybnik) na łączną kwotę  
54,4 mln zł (z 1,2 mld zł zarezerwowanych na finan-
sowanie programu. Z budżetu państwa pochodzi-
ło 37,4 mln zł oraz ok. 17 mln zł z budżetu gmin.
Ministerstwo liczy, że w nowym roku program 
Stop Smog nabierze tempa. wówczas zaczną 
obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy  
o wspieraniu termomodernizacji i remontów, 
dzięki której zmniejszyć się mają rygory, jakie mu-
szą spełnić gminy aplikując do programu.
Od 1 stycznia 2021 r. Program jest obsługiwany 
przez NFOŚiGw. Żródło: Serwis Samorządowy PAP
Pełna informacja: kliknij
Żródło: gov.pl
Pełna informacja: kliknij
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damian majer 
dyrektor ds. sprzedaży hurtowej Ferro S.a.

Jak ocenia Pan rok 2020 z perspektywy 
swojej firmy? 
Mijający rok to na pewno okres, który na długo 
zapamiętamy. Nie będę tutaj wybitnie oryginal-
ny jeśli powiem, że 2020 rok to było wyzwanie  
i to w zasadzie w każdym obszarze funkcjonowa-
nia na rynku. Na każdym poziomie operacji naszej 
branży musieliśmy sprostać nowym okoliczno-
ściom. Nigdy wcześniej przecież nie weryfikowa-
liśmy naszych zdolności do pracy w warunkach 
takich ograniczeń, jakie przyniósł nam Covid-19.  
Dla mnie oraz moich koleżanek i kolegów z Grupy 
Ferro to był kolejny rok realizowania konsekwent-
nie założeń strategii F1. w tym sensie był to kolejny 
ciekawy rok, który finalizowaliśmy przecież infor-
macją o rozpoczęciu procesu włączenia w szere-
gi naszej Grupy, cenionego polskiego producenta 
kotłów gazowych firmy Termet S.A. Analizując sy-
tuację nieco szerzej, to możemy chyba bez obaw 
potwierdzić, iż niezależnie od sytuacji gospodarczej 
w Polsce i na świecie, nasza branża wykazała się  

relatywnie wysokim poziomem odporności na za-
wirowania związane z koronawirusem. w mojej 
opinii ta odporność jest w dużej mierze wspiera-
na mocną „relacyjnością” branży, z którą łatwiej 
budować wzajemne zaufanie, które to z kolei jest 
przecież niezbędne w momentach trudnych. Idąc 
dalej należy też przyznać, że dla większości uczest-
ników tego rynku okoliczności 2020 roku wymu-
siły zmianę w myśleniu o biznesie, modyfikację 
kanałów komunikacji, co finalnie oznacza rozwój 
branży. Część „osiągnięć” ubiegłego roku zapew-
ne pozostanie z nami na dłużej lub nawet na za-
wsze, tym samym zmieniając obraz rynku, tempo 
pracy i elastyczność działania.

Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację 
w firmie miała pandemia koronawirusa? 
wyniki finansowe Grupy Ferro S.A. są publikowa-
ne na Giełdzie Papierów wartościowych w war-
szawie i nie jest żadną tajemnicą, że pierwsze trzy 
kwartały były w wykonaniu Ferro mocnym krokiem 

naprzód. wyniki ostatniego, czwartego kwartału 
poznamy za parę tygodni. Dzisiaj można powie-
dzieć, iż rozwój sprzedaży na wszystkich rynkach 
europejskich jest potwierdzeniem skuteczności 
naszej strategii F1. Rozwój nowych segmentów 
sprzedaży, odwaga i konsekwencja w podejmo-
wanych decyzjach to wszystko znajduje swój finał 
w wynikach także naszej organizacji. Cieszę się, że 
mam przyjemność pracować w zespole, który nie-
zależnie od okoliczności zewnętrznych potrafi się 
do nich dostosować i nadal budować wyniki ca-
łej Grupy Ferro.

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku? 
Rozpoczynający się właśnie nowy 2021 rok upły-
nie, przynajmniej częściowo, pod znakiem Covid-19 
lub jego konsekwencji. Dzisiaj trudno określić do-
kładnie, jaki wpływ na naszą branżę będzie mia-
ło to, co się dzieje dookoła. Na pewno pojawienie 
się szczepionek jest sygnałem, że jesteśmy bliżej 
końca tych wszystkich perturbacji niż początku. 
To pozwala ostrożnie i optymistycznie patrzeć  
w przyszłość. Grupa Ferro operuje na kilkunastu 
rynkach europejskich, posiada szeroką ofertę pro-
duktową, co wzmacnia naszą elastyczność w do-
stosowywaniu się do aktualnych potrzeb rynku.  
Ta nasza wielobiegunowość zawsze dawała nam 

poczucie stabilizacji w nawet najtrudniejszych okre-
sach i co najważniejsze, pozwalała budować prze-
wagi konkurencyjne. Czy wszystkie segmenty będą 
rozwijały się równomiernie? Czy na przykład ry-
nek inwestycji będzie się rozwijał tak dynamicznie,  
jak w poprzednich latach? Mogę powiedzieć, że 
niezależnie od odpowiedzi na te pytania, w Ferro 
rozwijamy wszystkie segmenty, co pozwala nam 
myśleć dobrze o przyszłości. Dowodem tej filozo-
fii są niedawne decyzje o rozwoju Grupy Ferro po-
przez akwizycję. Połączenie się z Termet S.A. to 
zupełnie nowe możliwości. Synergie wynikające 
z tego faktu są oczywiste, stąd odpowiadając na 
pytanie dotyczące przyszłości trudno uniknąć en-
tuzjazmu, który w tym przypadku jest oczywisty. 

Ferro

http://www.instalreporter.pl


2501/2021 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

Krzysztof ciemięga 
dyrektor generalny bosch termotechnika

Jak ocenia Pan rok 2020 z perspektywy 
swojej firmy? 
2020 rok mimo wszystkich wyzwań związanych ze 
spowolnieniem gospodarczym oceniamy jako bardzo 
dobry. Branża budowlana, a w szczególności branża 
grzewcza i klimatyzacyjna nie odczuła w skali roku 
negatywnych konsekwencji pandemii, których oba-
wiała się cała gospodarka. Przyczyniło się do tego 
wiele długofalowych trendów takich, jak np. bardzo 
szybko rosnący potencjał segmentu pomp ciepła, czy 
stale rozwijający się rynek wymian kotłów stałopal-
nych na nowoczesne systemy grzewcze oparte za-
równo o pompy ciepła, jak i kotły gazowe. 

Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację  
w firmie miała pandemia koronawirusa? 
wpływ pandemii okazał się dla branży grzewczej 
mniej dotkliwy niż dla wielu innych dziedzin go-
spodarki. Pandemia i związane z nią obostrzenia 
zmieniły rozkład obrotów w skali poszczególnych 

miesięcy, ale nie miało to większego wpływu na 
wynik całoroczny. Oczywiście można założyć, że 
w normalnych warunkach cała branża grzewcza  
i klimatyzacyjna rosłaby znacznie szybciej, ale trud-
no jest to obiektywnie ocenić. w pewnym sensie 
pandemia mogła nawet wpłynąć na wzrost warto-
ści rynku w tym segmencie w ubiegłym roku. wielu 
właścicieli i użytkowników nieruchomości spędza-
jąc więcej czasu na pracy z domu, podejmowało de-
cyzje o modernizacji systemu grzewczego właśnie 
w tym okresie. Doszedł do tego również aspekt za-
bezpieczenia się przed możliwą awarią starego sys-
temu grzewczego w szczycie sezonu i ewentualnym 
brakiem możliwości jego naprawy w sytuacji, gdyby 
zostały wprowadzone bardziej restrykcyjne zasady 
związane z pandemią np. zakaz przemieszczania się. 
Trudno jednoznacznie ocenić wpływ pandemii 
na naszą branżę. Na pewno kluczowa zmiana to 
przesunięcie znacznie większych środków na dzia-
łania online.

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku? 
Przewidujemy utrzymanie się dobrej koniunktu-
ry w branży również w 2021 roku. Co prawda in-
westycje w branżach bardzo mocno dotkniętych 
pandemią takich, jak: hotelarstwo, gastronomia, 
galerie handlowe czy rynek wynajmu powierzch-
ni biurowych mogą być w pewien sposób ogra-
niczone, ale rynek rezydencyjny będzie dalej się 
rozwijał. Fundusze wsparcia na wymianę starych, 
nieefektywnych systemów grzewczych w gospo-
darstwach domowych powinny dalej pozytywnie 
wpływać na rozwój branży. w budownictwie jedno-
rodzinnym czy wielomieszkaniowym perspektywy  

wzrostu są nadal obiecujące, więc na tej podstawie 
możemy oczekiwać dobrej koniunktury w naszej 
branży. Jeżeli utrzyma się tendencja pracy zdalnej, 
to przypuszczalnie nastąpi wzrost zainteresowa-
nia systemami klimatyzacyjnymi montowanymi 
w gospodarstwach domowych. Ten trend zaob-
serwowaliśmy w ubiegłym roku i myślę, że będzie 
się on utrzymywał w kolejnych latach. Podobnie 
jest z rozwojem rynku pomp ciepła. wzrost odno-
towany w poprzednich latach będzie dalej konty-
nuowany chociażby ze względu na zmieniające się 
standardy energetyczne budynków. Reasumując, 
optymistycznie patrzymy w przyszłość.

boScH termotecHniKa
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michał Kulicki 
prezes zarządu aFriSo Sp. z o.o.

Jak ocenia Pan rok 2020 z perspektywy 
swojej firmy? 

To był trudny rok – wymagał wyjątkowo wytę-
żonej pracy i sporej odporności psychicznej. 
Ale zakończył się dla nas całkiem pozytywnie. 
A skuteczne zapanowanie nad złożoną sytuacją 
dostarczyło niesamowitej satysfakcji.

Zgodnie ze starym chińskim przekleństwem rok 
2020 zafundował nam kolejną odsłonę życia w cie-
kawych czasach. Świat wokół nas zmienił się nagle  
i drastycznie. Tak jak wszyscy, musieliśmy reagować 
błyskawicznie, nie mając wcześniej przygotowa-
nych planów uwzględniających nowe, zaskakujące 
okoliczności. Mam jednak głębokie przeświadcze-
nie, że zdaliśmy egzamin. Na ostatecznie pozy-
tywnej ocenie całego roku zaważyły trzy aspekty:

•	jako	branża	–	budownictwo	tylko	w	niewielkim	stop-
niu zostało dotknięte kryzysem epidemicznym,
•	jako	firma	–	byliśmy	dobrze	przygotowani	na	

różne zdarzenia pod kątem struktury, wyposa-
żenia i kultury organizacyjnej, 
•	jako	poszczególni	członkowie	zespołu	–	wytrzy-

maliśmy napięcie i wykazaliśmy się właściwymi 
zdolnościami adaptacyjnymi.

Przy tym wszystkim należy jednak pamiętać, że 
pod wieloma względami rok 2020 był rokiem jak 
każdy inny: w polskim AFRISO zatrudnialiśmy no-
wych pracowników, rozszerzaliśmy asortyment  
o nowe interesujące produkty, inwestowaliśmy  
w systemy informatyczne, pracowaliśmy nad pod-
niesieniem jakości naszych wyrobów i obsługi klien-
ta oraz kontynuowaliśmy rozwój marki AFRISO na 
rynkach wschodnich. Szczególnie warte uwagi jest 
istotne wzmocnienie zespołu odpowiedzialnego za 
techniczne wsparcie firm montujących nasze pro-
dukty oraz uruchomiony pod koniec roku nowy pro-
gram partnerski dla instalatorów – Drużyna A. Zwraca 
również uwagę olbrzymi postęp naszego kanału na 
YouTube, który rozpowszechnia fachową wiedzę in-
stalatorską. Przekroczyliśmy 30 000 subskrybcji i zbli-
żamy się do 6 milionów wyświetleń filmów, co plasu-
je nas w czołówce podobnych kanałów branżowych. 

Jaki wpływ na wynik finansowy i sytuację  
w firmie miała pandemia koronawirusa?

Przez pierwsze kilka tygodni rok 2020 zapowia-
dał się rewelacyjnie. To, co wydarzyło się później, 
spowodowało – co zrozumiałe – pesymizm i nie-
pewność. Cieszę się jednak, że szybko przezwy-
ciężyliśmy te nastroje i powróciliśmy na ścieżkę 

szybkiego wzrostu. Ostateczny wynik finansowy 
uznaję za pozytywny, chociaż pozostało uczucie 
pewnego niedosytu. Zdaję sobie sprawę, że gdyby 
nie pandemia, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu  
i kończyli rok w znacznie lepszych humorach. 

Okoliczności zewnętrzne – takie, jak utrudniony kon-
takt osobisty z klientami i partnerami zagraniczny-
mi – wymagały włożenia znacznie większego wysił-
ku, żeby osiągnąć standardowo oczekiwane efekty. 
w tych trudnych warunkach firma udowodniła,  
że jest w stanie poradzić sobie nawet w najbardziej 
skomplikowanej sytuacji. Za szczególnie istotne 
uważam nieprzerwane utrzymanie wysokiej płyn-
ności finansowej AFRISO, dzięki czemu nie musieli-
śmy nawet rozważać drastycznego cięcia kosztów, 
a w tym – redukcji zatrudnienia. Pod tym wzglę-
dem postawiliśmy na pełną transparentność, re-
gularnie informując załogę o bieżącej sytuacji fi-
nansowej firmy, co uspokajało nastroje i pozwalało 
skoncentrować się na efektywnej pracy. Jestem 
przekonany, że umocniliśmy wzajemne zaufanie 
pomiędzy kierownictwem firmy a pracownikami,  
co w przyszłości przyniesie wiele obopólnych korzyści.

Cieszą także pozytywne wieści płynące z naszej 
wiodącej spółki siostrzanej w Niemczech oraz ca-
łej międzynarodowej Grupy AFRISO.

Czego możemy spodziewać się w 2021 roku?

Jestem umiarkowanym optymistą. Pierwsza fala 
pandemii spowodowała niemal całkowite zatrzy-
manie gospodarki. Następnie nadeszło odmrożenie  

w kształcie litery K – niektóre branże stosunko-
wo szybko wróciły na właściwe tory, inne – jak 
chociażby centra handlowe, hotele i gastrono-
mia – są i nadal będą w fatalnej sytuacji. Sądzę, 
że budownictwo mieszkaniowe i branża HVAC 
na tle całej gospodarki będą względnie spokoj-
ne. Inną kwestią jest, jak poradzi sobie gospo-
darka w ujęciu krajowym i globalnym. Obawiam 
się fali upadłości firm skutkującej gwałtownym 
wzrostem bezrobocia. Taki scenariusz z pewno-
ścią wyhamuje entuzjazm przedsiębiorstw i osób 
prywatnych do inwestowania, co z mniejszą lub 
większą siłą uderzy w naszą branżę. Jako oso-
ba kierująca przedsiębiorstwem czuję na sobie 
odpowiedzialność za przygotowanie planów na 
różne ewentualności, a następnie na elastyczne 
podejmowanie decyzji w miarę rozwoju sytuacji.

aFriSo
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wilo cHarytatywnie 
dla WielKiej orKieStry 
ŚWiątecZnej pomocy
#sercetopompa  
#pomagamszpitalom 

Pomaganie sprawia, że nasze zielone serca biją 
szybciej. To część naszej firmowej codzienności, 
która jednoczy nas wokół takich projektów, jak 
#sercetopompa czy #pomagamszpitalom. wy-
bierając pompy wilo, dokładasz swoją cegiełkę. 
Dzięki Twojej obecności pomagamy razem!

Dla kogo licytacja? 
Dla wszystkich! Ale w szczególności:
•	dla	tych,	którzy	kochają	piłkę	nożną,
•	dla	tych,	co	kibicują	Borussii	Dortmund,
•	dla	tych,	którzy	lubią	mieć	rzeczy	absolutnie	
wyjątkowe,
•	dla	tych,	którzy	lubią	pomagać,	tak	jak	my	w	Wilo.

Dlaczego BVB? 
wilo SE od 2011 roku jest nieprzerwanym part-
nerem drużyny Bundesligi Borussii Dortmund.  
w 2013 roku, kiedy to w drużynie BVB były wielkie 
polskie nazwiska, powstała unikatowa, limitowa-
na seria pomp, jako dowód wspólnych wartości. 
Pompy te są prezentowane na targach na całym 
świecie. Partnerstwo z Borussią Dortmund jest 
dla wilo ogromną siłą napędową i spotyka się  
z dużą sympatią naszych klientów i partnerów 
biznesowych.

serce musi działać! technicznie też! 
Pompa wilo-Stratos PICO 25/1-4 – BVB to nie tyl-
ko limitowane malowanie korpusu, jest to w pełni 
funkcjonalna pompa obiegowa, która zapewni nie-
zawodną dostawę ciepła nie tylko do grzejników! 
Pompa ta znajduje zastosowanie w wodnych in-
stalacjach grzewczych wszystkich rodzajów, insta-
lacjach klimatyzacyjnych, przemysłowych instala-
cjach obiegowych. Pompa o najwyższej sprawności 
przeznaczona jest do różnorodnych obiektów, ale 
w szczególności do domów jednorodzinnych i bliź-
niaków oraz domów dwu- do sześciorodzinnych.
Stratos PICO to według instalatorów: …najno-
wocześniejsza technologia, maksymalna efektyw-
ność, najprostszy montaż i szybkie uruchomienie.

wilo polska puszcza zielone świateŁko Do nieBa! podczas tegorocznej wielkiej or-
kiestry świątecznej pomocy gramy do jednej bramki! zapraszamy do licytacji unikal-
nej pompy obiegowej wilo-stratos piCo z limitowanej edycji BVB – Borussia Dortmund.
Kliknij i przejdź na stronę Allegro

wilo polska w ramach prowadzonej od lat akcji #sercetopompa z radością przekazuje na cele 
charytatywne wielkiej orkiestry świątecznej pomocy egzemplarz unikatowej pompy obie-
gowej wilo-stratos piCo z edycji BVB, która została przygotowana w 2013 r celem uczcze-
nia partnerstwa wilo se z siedzibą w Dortmundzie i drużyny Bundesligi Borussii Dortmund.

http://www.instalreporter.pl
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sób. Ich pomysł dotyczył przeprowadzenia akcji 
charytatywnej dla organizacji niosących pomoc 
najbardziej potrzebującym. I tak powstał projekt  
„25 przeglądów na 25-lecie”. w ramach tego pro-
jektu Serwis wilo Polska wykonał przeglądy zesta-
wów hydroforowych i przepompowni ścieków za 
symboliczną złotówkę w organizacjach, które po-
magają chorym lub niepełnosprawnym. Organiza-
cje te mają ograniczone środki finansowe i często 
brakuje im pieniędzy na wykonywanie przeglądów.
w ramach tej akcji pomoc otrzymały już m.in.:
•	Lubelskie	Hospicjum	dla	Dzieci	im.	Małego	Księcia
•	Dom	Opiekuńczo-Pielęgnacyjny	z	Rehabilita-
cją w warszawie
•	Specjalny	Ośrodek	Szkolno-Wychowawczy	im.	
Ks. Twardowskiego w Piławie
•	HIPOMEDICAL	2	Ośrodek	Rahabilitacji	dla	Dzie-
ci w Złotowie
•	Dom	Pomocy	Społecznej	w	Rabce	Zdrój
•	Specjalny	Ośrodek	Szkolno-Wychowawczy	im.	
Św. Franciszka z Asyżu Kębło
więcej: kliknij

pracownicy wilo i ich coroczne wsparcie dla 
fundacji. w ramach spotkań firmowych prowa-
dzimy różnego rodzaju gry zespołowe i wygrany 
zespół pracowników w ramach nagrody może 
przekazać „wygraną” kwotę wybranej fundacji.  
w 2020 roku – pracownicy wybrali Fundację Ser-
ce Dziecka i została jej przekazana kwota 2500 zł. 
więcej: kliknij 

pomaganie przez serwisowanie. Pomaganie 
przez serwisowanie to idea, gdzie 5 zł z każde-
go zlecenia serwisowego przekazywana jest ze-
społowi muzycznemu Remont Pomp. w kwietniu 
2020 wilo przekazało kwotę 10 000 zł na potrze-
by Zespołu, które w okresie pandemii są zapew-
ne szczególne!
więcej: kliknij

#pomagamszpitalom 

Od początku pandemii firma wilo aktywnie włą-
czyła się w pomoc szpitalom. Serwis firmowy zo-
bowiązał się do nieodpłatnego usuwania awarii 
w zakresie urządzeń wilo w szpitalach, tak aby 
mogły one funkcjonować w sposób ciągły, co 
w dzisiejszych czasach jest niezmiernie ważne.
w ramach tej akcji Szpital w Zabrzu otrzymał nie-
odpłatnie pompę wilo-Stratos GIGA 65/1-21/2,3-S1.
więcej: kliknij

Cechy:
- najwyższa sprawność energetyczna i pobór 
mocy 3-25 w,
- 5-letnia gwarancja producenta,
- funkcja uczenia się instalacji Dynamic Adapt,
- czytelny wyświetlacz LCD ze wskazaniem prze-
pływu i zużycia prądu,
- inteligentne funkcje bezpieczeństwa jak: za-
bezpieczenie przed suchobiegiem i zablokowa-
niem wirnika.

#seRCetopompa

#sercetopompa, to szerokie spektrum pomocy,  
w różnych akcjach, czasami długofalowych, czasa-
mi spontanicznie inicjowanych przez zespół wilo 
lub po prostu rynek. Jedną ze spontanicznych ak-
cji było #gaszynchallenge, gdzie wilo otrzymało  
4 nominacje od firm z branży i jej aż 60 pracowni-
ków podjęło challenge (zrobienie po 10 pompek)! 
Następnie na konto 4 dzieci wskazanych w nomi-
nacjach wilo przekazało kwotę po 300 zł (60 osób 

po 5 zł za wykonanie pompek). Akcja ta pokazuje, 
że pomoc może być różnorodna. Szerzej o pomo-
cy charytatywnej wilo można przeczytać na stro-
nie wilo.pl w zakładce „serce to pompa” (kliknij). 
warto choć pokrótce zapoznać się z niektórymi. 

Dary pompowe. wilo stara się wspierać różne 
ośrodki i stowarzyszenia w postaci darowizny kon-
kretnych pomp na cele obiektów budowanych lub 
modernizowanych przez organizacje. I tak pompy 
wilo zostały przekazane do SOS wioski Dziecięce 
w Lublinie, GPR Jastrzębie Ratownictwo Podziem-
ne. Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk otrzymała 
zaś pompy wilo-Yonos MAXO i wilo-Yonos PICO. 
więcej: kliknij

25 przeglądów na 25-lecie. w 2019 roku wilo 
Polska obchodziła 25-lecie swojej działalności 
w Polsce. wiele firm z takiej okazji organizuje im-
prezy dla swoich partnerów biznesowych i naj-
lepszych klientów. Nasi pracownicy zgłosili chęć 
uczczenia tej rocznicy w inny, oryginalny spo-

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola

tel. 22 702 61 61
wilo.pl@wilo.com, www.wilo.pl

r e k l a m a

"Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować  
na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością." – Thomas Jefferson

http://www.instalreporter.pl
https://wilo.com/pl/pl/Serwis/Serwis-z-sercem/25-przegl%C4%85d%C3%B3w-na-25-lecie
https://wilo.com/pl/pl/Wilo-Polska/O-firmie/Serce-to-pompa/Wsparcie-Fundacji-z-sercem/
https://wilo.com/pl/pl/Serwis/Serwis-z-sercem/Spe%C5%82niamy-obietnice/
https://wilo.com/pl/pl/Serwis/Serwis-z-sercem/pomagamszpitalom/
https://wilo.com/pl/pl/Wilo-Polska/O-firmie/Serce-to-pompa/
https://wilo.com/pl/pl/Wilo-Polska/O-firmie/Serce-to-pompa/Dary-pompowe/
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CoRaz BaRDzieJ RestRykCyJne 
wymagania ue oDnośnie pomp CiepŁa

Unia Europejska wprowadziła plan działania, któ-
rego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplar-
nianych (GHG) o 80% w porównaniu do poziomu 
z 1990 roku. Planem tym objęta jest branża pro-
ducentów pomp ciepła, w których stosowane są 
czynniki chłodnicze (rozporządzenie F-gazowe). 
Plan Unii Europejskiej zakłada stopniowe ograni-
czanie i odchodzenie od dotychczasowych czyn-
ników chłodniczych o wysokim GwP na rzecz 
czynników o niskim GwP, takim jak np. R458B. 
 
tHeRmia – pionieR pomp CiepŁa, 
pieRwszy z Czynnikiem R452B

Thermia jako pierwszy producent gruntowych 
pomp ciepła w Europie rozpoczyna konwersję 

swoich produktów na czynniki chłodnicze o niż-
szym GwP, zgodnie z wytycznymi UE (rozporzą-
dzenie F-gazowe). w 1973 roku byliśmy pionierami 
w masowej produkcji gruntowych pomp cie-
pła, a dziś prawie 50 lat później jesteśmy dumni,  
że znów jesteśmy pionierami, tym razem we wdra-
żaniu ekologicznych technologii. 
Pracując nad nową pompą ciepła Calibra Eco, 
Thermia wybrała czynnik R452B, ponieważ jego 
właściwości są najbardziej zbliżone do R410A,  
a jednocześnie ma niski wpływ na środowisko 
(niski GwP). 
Calibra Eco, oparta na technologii inwerterowej, 
jest doskonałym wyborem dla energooszczęd-
nych budynków nowo wybudowanych, jak row-
nież idealnie nadaje się do projektów moderni-
zacyjnych, w których może dostarczyć ciepło 
i jednocześnie precyzyjnie dostosować się do 
energii dostępnej w gruncie.

Thermia Calibra Eco jest pierwszą gruntową, inwerterową pompą ciepła 
na świecie, w której zastosowano nową technologię przyjazną środowisku. 
Jest to pierwsza pompa ciepła wykorzystująca czynnik chłodniczy R452B  
o wyjątkowo niskim oddziaływaniu na środowisko – niski GwP*.

tHermia calibra eco – gruntoWa pompa ciepła  
Z noWym cZynniKiem cHłodnicZym r452b 
Całoroczny komfort w domu i ochrona środowiska

thermia Calibra eco to inwerterowa, gruntowa pompa ciepła, która zapewnia 
komfort ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Calibra eco obejmuje zakres 
mocy 2-16 kw i zawiera funkcje zoptymalizowane pod kątem maksymalnych 
oszczędności energii podczas ogrzewania lub chłodzenia budynków. 

* GWP – współczynnik globalnego ocieplenia to wskaź-
nik służący do ilościowej oceny wpływu danej substan-
cji na efekt cieplarniany. Porównuje ilość ciepła zatrzy-
manego przez określoną masę gazu do ilości ciepła 
zatrzymanego przez podobną masę dwutlenku węgla. 
Im wyższa wartość GWP, tym bardziej szkodliwy jest 
czynnik chłodniczy.

http://www.instalreporter.pl
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Redukcje drgań i dźwięku zapewniają: gumy dy-
stansowe, osłony dźwiękochłonne i przyłącza 
elastyczne. w zależności od prędkości obroto-
wej sprężarki, poziom natężenia dźwięku w pom-
pie Calibra Eco waha się od 29 do 48 dB (A)***.

online – peŁna kontRola

w pompie Calibra Eco jest możliwość zdalnego kon-
trolowania stanu pracy pompy ciepła poprzez sys-
tem Thermia Online. Kontroluje on stan pracy pom-
py, najważniejsze parametry i udostępnia informacje 
o ewentualnych alarmach. Online działa za pomo-
cą Internetu z wykorzystaniem laptopa, tabletu lub 
smartfona (system iOS i Android). warto dodać, iż 
monitorowanie pracy tej pompy ciepła nie wymaga 
żadnych dodatkowych akcesoriów i kosztów.

waRtość Dla klienta

Podsumowując w kilku podpunktach, oto ko-
rzyści płynące z wyboru pompy ciepła Thermia  
Calibra Eco do domów niskoenergetycznych:
· najwyższa efektywność SCOP 5,96, co oznacza 
niskie rachunki za prąd,
· przyjazna środowisku – najniższy GwP na rynku,
· jedna z najlepszych na rynku w produkcji ciepłej 
wody użytkowej, co zapewnia wysoki komfort,
· najcichsza praca i możliwość lokalizacji w do-
wolnym miejscu domu,
· szybki i prosty montaż,
· pasuje do instalacji nowych i modernizowanych 
obiektów (temp. zasilania 65°C),
· pracuje efektywnie zarówno z ogrzewaniem 
podłogowym, jak i grzejnikami.
Na koniec warto podkreślić, iż prawidłowo dobrana  
i uruchomiona pompa ciepła, pracuje i ogrzewa 
dom przez około 20-25 lat, a koszty takiego ogrzewa-
nia są 40-70% niższe, niż w przypadku ogrzewania 
gazem ziemnym, gazem LPG lub olejem opałowym.

www.nowatermia.pl

teCHnologia inweRteRowa – tHeRmia

Sprężarka to swego rodzaju „serce” pompy cie-
pła. Zużywa nawet do 90% energii elektrycznej 
wykorzystywanej przez całe urządzenie. Z tego 
powodu jej konstrukcja, wydajność i sterowanie 
ma bardzo duży wpływ na efektywność pracy 
pompy ciepła. Tym, co odróżnia pompę Calibra 
Eco od innych inwerterowych, gruntowych pomp 
ciepła, to połączenie trzech elementów: sprężarki, 
inwertera i sterownika pompy. Sprężarka inwer-
terowa może pracować wolniej lub szybciej, płyn-
nie dopasowując swoją moc do potrzeb budyn-
ku, aż do osiągnięcia mocy maksymalnej. Jednak  
o efektywności tego procesu decyduje sterow-
nik, a pompa Calibra Eco, jako jedyna pompa na 
rynku, kontroluje proces pracy sprężarki i ma wi-
zualizację tzw. „koperty pracy” na wyświetlaczu. 
Funkcjonowanie sprężarki tylko w „kopercie pracy” 
zapewnia najlepsze warunki pracy sprężarki i całe-
go układu. Potwierdzeniem tego jest SCOP 5,96** 
jeden z najwyższych wskaźników efektywności 
wśród pomp gruntowych dostępnych na rynku. 

mnóstwo CiepŁeJ woDy 
– nowy stanDaRD komFoRtu

w pompie ciepła Thermia Calibra Eco wykorzy-
stana została technologia TwS (Tap water Stra-
tification), czyli termiczne uwarstwienie wody  
w zasobniku. Efekt ten jest osiągany dzięki wę-
żownicy w kształcie spirali ułożonej na całej wy-
sokości 184-litrowego zasobnika c.w.u. wykona-
nego ze stali nierdzewnej. wężownica jest obecnie 
często stosowana. w Calibrze Eco jej powierzch-
nia wymiany ciepła i kształt jest tak zaprojektowa-
ny, aby uwarstwienie ciepłej wody zabezpieczało 
jej pobór o oczekiwanej temperaturze w możliwie 
najkrótszym czasie. Technologia TwS pozwala na 
produkcję o 15% więcej ciepłej wody i dwukrotnie 
skraca czas jej przygotowania. Dodatkowo techno-
logia inwerterowa i priorytet przygotowania c.w.u. 

sprawiają, iż sprężarka płynnie zwiększając obroty 
i moc, szybko przygotuje wymaganą ilość wody. 
w Calibrze Eco użytkownik przy 184-litrowym 
zasobniku ma do dyspozycji ok. 260 litrów wody  
o temperaturze 40°C i jest to najlepszy wynik  
w tym segmencie pomp ciepła.

pRzyJemny CHŁóD w leCie 

Calibra Eco w połączeniu z modułem chłodze-
nia może chłodzić w okresie lata. Latem pompa 
ciepła usuwa nadmiar ciepła z budynku i prze-
kazuje je do gruntu poprzez czynnik obiegu dol-
nego źródła krążący w kolektorze gruntowym,  
a więc do budynku przekazywany jest chłód. 
Chłód można rozprowadzać za pomocą systemów 
podłogowych lub przez klimakonwektory. Zasto-
sowanie chłodzenia pasywnego jest znacznie 
tańsze niż tradycyjna klimatyzacja zarówno pod 
względem inwestycji, jak i kosztów eksploatacji.

inteligentny steRownik

Sterownik koordynuje pracę systemu grzewczego  
i zarządza jego funkcjami. Sterownik pompy Calibra 
Eco został wyposażony w kolorowy, dotykowy wy-
świetlacz, który pozwala na wygodne korzystanie  
z możliwości pompy ciepła. Intuicyjny interfejs użyt-
kownika, czytelna infografika i dotykowa nawiga-
cja to przyjazna obsługa, a specjalny algorytm (inte-
gral), to najniższe możliwe koszty eksploatacji przy 
zapewnieniu wymaganej temperatury pomieszczeń. 
Aktualizacja oprogramowania sterownika na now-
sze odbywa się za pomocą portu USB. 

Cśśś... – niski poziom Dźwięku

Każda pompa ciepła wyposażona w sprężarkę 
wydaje charakterystyczny dźwięk. Pompa Cali-
bra Eco została skonstruowana tak, aby zreduko-
wać poziom drgań pochodzący ze sprężarki oraz 
poziom dźwięku emitowanego przez sprężarkę. 

** ogrzewanie podłogowe 35°C, zgodnie z PN-EN 14825, 
klimat zimny (Helsinki), P-design (projektowe obciążenie 
cieplne) Calibra Eco 16: 15 kW (B0W55), 16 kW (B0W35)
*** zgodnie z EN 12102 i EN ISO 3741 (B0W35)

http://www.instalreporter.pl
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Marka Vaillant, lider na rynku międzynarodowym w dziedzinie techniki grzewczej i wentylacyjnej 
zmienia swój logotyp. wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej nastąpiło już w mediach 
społecznościowych oraz na stronie internetowej. Jest ono odpowiedzią na zmiany,  
które zachodzą na rynku, a także nowe ekologiczne rozwiązania systemowe.

Vaillant Zmienia SWoje logo i WproWadZa 
noWe roZWiąZania SyStemoWe

http://www.instalreporter.pl
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zmiana logotypu

Znak towarowy marki Vaillant obecnie jest najle-
piej rozpoznawalnym logotypem na rynku tech-
niki grzewczej w całej Europie. – Nasze logo cie-
szy się dużą popularnością wśród klientów, a zając  
w jajku, który jest jego charakterystycznym elemen-
tem, identyfikuje markę Vaillant już od ponad 120 lat.  
To nasz znak rozpoznawczy, dlatego jego prze-
projektowanie wymagało od nas dużej precyzji.  
Od początku dążyliśmy raczej do ewolucji, a nie rewo-
lucji – wskazuje Mariusz Stec, dyrektor marketingu  
i szkoleń Vaillant Group.
Znak towarowy marki Vaillant na przestrzeni lat ule-
gał licznym modyfikacjom, których celem było do-
pasowanie logotypu do specyfiki danych czasów, 
a także dostępnych możliwości technologicznych. 
w obecnej formie funkcjonuje już przeszło 12 lat. 
Stale postępująca cyfryzacja okazała się jednak 
dla marki bodźcem do prac nad zmianą logo-
typu, który od teraz będzie jeszcze precyzyjniej 
dostosowany do przestrzeni cyfrowej. – Digitali-
zacja oraz rozwój naszej działalności w internecie 
sprawił, że modyfikacja znaku towarowego oka-
zała się obecnie niezbędna – mówi Mariusz Stec. 
Chcemy reagować na zmiany, postęp technologicz-
ny, a także oczekiwania naszych klientów. To dla-
tego logo marki Vaillant otrzymało kilka nowych 
elementów – dodaje.

Co się zmieniŁo?

– Zdecydowaliśmy się na dyskretne wyostrzenie 
linii policzków oraz uszu zająca, który dzięki tym  
z pozoru niewielkim zmianom stał się bardziej 
dynamiczny. Jajko jest teraz wyraźnie zaznaczo-
ne konturem. Nowoczesny, smuklejszy krój pisma  
i większą przestrzeń między literami wprowadzili-
śmy, by zapewnić jeszcze lepszą czytelność – szcze-
gólnie w mediach cyfrowych. Zrezygnowaliśmy 

ponadto z efektu 3D z gradientem kolorów, który 
od 2009 roku charakteryzuje nasze logo. Pozosta-
wiamy na nim jednak typową zieleń, którą znają 
i rozpoznają nasi klienci – wyjaśnia Mariusz Stec.
Nowe logo marki ma być przede wszystkim do-

stosowane do aktualnych standardów. Jego ce-
lem jest uzyskanie rzetelnego, czytelnego oraz 
nowoczesnego wizerunku marki Vaillant. Nowa 
identyfikacja wizualna będzie wprowadzana suk-
cesywnie do wiosny 2021 roku.

2009 2020

http://www.instalreporter.pl
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ekologiCzne nowośCi pRoDuktowe 
w oFeRCie maRki

Historia spółki Vaillant sięga roku 1874. Od tego 
czasu firma niezmiennie utrzymuje pozycję lide-
ra w branży producentów urządzeń grzewczych 
i wentylacyjnych. Jej oferta obejmuje obecnie 
pompy ciepła, kotły kondensacyjne, systemy fo-
towoltaiczne, instalacje wentylacyjne oraz inteli-
gentne układy sterowania. Vaillant stale podąża za 
nowymi rozwiązaniami technologicznymi, a tak-
że potrzebami klientów, by spełniać wymagania 
zmieniającego się rynku ogrzewania, chłodzenia 
i wentylacji. Marka prowadzi w tym celu m.in. ba-
dania rozwojowe, które pozwalają na udoskonala-
nie wykorzystywanych przez nią technologii oraz 
materiałów. Badania przeprowadza specjalnie po-
wołany departament, który zajmuje się ciągłym 
opracowywaniem nowych rozwiązań i patentów.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa

infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13

www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Ekologiczne pompy ciepła

Nowoczesne 
systemy grzewcze

Sprawdź ˃
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wysoka jakość. wykonane z materiałów higie-
nicznie neutralnych, odpornych na korozję i za-
kamienianie rury gwarantują minimalne straty 
ciśnienia i prędkości na rurociągach.

trwałość eksploatacyjna. Najwyższej jakości 
materiały, jak PE-RT typ II zapewniają optymalne  
parametry rury oraz wysoką odporność chemicz-
ną i mechaniczną.
Bezpieczeństwo. Odpowiednia konstrukcja pier-
ścienia tworzywowego wymusza automatycz-
ne, poprawne umieszczenie szczęki prasującej 
i nie wymaga stosowania dodatkowych złączek 
z pierścieniem oddzielającym metal od metalu.

Montaż instalacji odbywa się poprzez odpowied-
nie przygotowanie rury: prostopadłe cięcie/ka-
libracja/fazowanie/gratowanie. Następnie rura 
wprowadzana jest do złączki, aż do momentu 
pojawienia się jej w rewizji umiejscowionej na 
pierścieniu z tworzywa sztucznego. Tak przygo-
towane połączenia zaprasowywane są za pomo-
cą odpowiednich narzędzi – prasy promienio-
wej oraz szczęk. Złączki można zaprasowywać 
dwoma rodzajami szczęk – dopuszczalne profi-
le to U oraz TH. Specjalna konstrukcja stalowe-
go pierścienia zaprasowywanego zabezpiecza 
przed nieprawidłowym umiejscowieniem szczę-
ki na złączce podczas procesu montażu. Szczęka 
TH obejmuje pierścień tworzywowy, szczęka U  

mocowana jest pomiędzy pierścieniem tworzy-
wowym a kołnierzem pierścienia.

zalety systemu QualipRess

wszechstronne zastosowanie. Rury wielowar-
stwowe wchodzące w skład systemu mogą być 
stosowane w instalacjach grzewczych oraz wody 
użytkowej, a także we wszelkiego typu systemach 
ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego.
zdrowie i ekologia. Materiały, z których produ-
kowane są elementy systemu nadają się do in-
stalacji wody pitnej, są przyjazne dla środowiska 
i zdrowia ludzkiego, a rura wchodząca w skład 
systemu może być poddawana recyklingowi.

System QualiPress to nowoczesny, kompletny system instalacyjny składający się 
z wysokiej jakości rur pięciowarstwowych oraz złączek mosiężnych o zakresie 
średnic 16, 20, 26, 32 mm. Bogaty typoszereg złączek pozwala na wykonanie 
każdego rodzaju instalacji, zarówno grzewczej, jak i wody użytkowej. 

SyStem ZapraSoWyWany QualipreSS
Do instalacji grzewczych i wody użytkowej 

nOWOść! lIstWY baterYJne uZbrOJOne Z kOlanamI ZaPrasOWanYmI W rOZmIaraCh 16x2/½ I 20x2/½ – PłaskIe I OdsadZOne!

w ramach rozwoju naszej oferty z obszaru instalacji ciepłej i zimnej wody 
użytkowej, wprowadziliśmy do sprzedaży nowe listwy bateryjne z kola-
nami zaprasowanymi w rozmiarze 20x2/½ oraz listwy bateryjne odsa-
dzone w rozmiarach 16x2/½ i 20x2/½ . Listwy bateryjne w połączeniu  
z rurą tworzywową wielowarstwową, za pomocą odpowiednich, wysokiej 
jakości narzędzi zaprasowujących gwarantują pewne i stabilne połączenie. 
Rozmiary listew bateryjnych 16x2 oraz 20x2 pozwalają na użycie dwóch ro-
dzajów szczęk TH oraz U. Natomiast atest higieniczny PZH jest potwierdze-
niem wysokiej jakości i odporności na korozję. Listwy odsadzone z rozstawem 
kolan 150 mm oraz listwy płaskie z rozstawem 100/150 mm pozwalają na jesz-
cze lepsze dopasowanie do różnego rodzaju inwestycji. 

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

tel. 74 854 05 16
capricorn@capricorn.pl, www.capricorn.pl
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O tym fakcie użytkownik zwykle dowiaduje się 
dopiero, gdy dochodzi do awarii kotła czy pom-
py ciepła i podczas wizyty serwisanta ma oka-
zję zajrzeć do środka i zobaczyć się np. zakamie-
niony wymiennik. To samo dzieje się w rurach 
w instalacji – odkładający się kamień z twardej 
wody płynącej przez rury, stopniowo zmniejsza 
ich światło, co również prowadzi do awarii, ale 
przede wszystkim do wzrostu kosztów ogrzewa-
nia. Już 1 mm kamienia kotłowego przyczynia się 
do spadku wydajności instalacji grzewczej o 10%. 
To z kolei powoduje wzrost zużycia paliwa o oko-
ło 20%, ponieważ ciepło musi pokonać dodatko-
wą barierę, zanim ogrzeje dom, a to przekłada się 
bezpośrednio na wysokość naszych rachunków.
Twarda woda to nie tylko zagrożenie dla instala-
cji grzewczej, czy gorsze wrażenia wizualne i es-
tetyczne, ale także realne pogorszenie kondycji 
każdego elementu wyposażenia domu, który ma 
kontakt z wodą. Zniszczenia spowodowane ka-
mieniem z twardej wody oznaczają częstsze awa-
rie, naprawy i wymiany sprzętów, co wiąże się  
wysokimi i niepotrzebnymi kosztami.

steRowana elektRoniCznie gŁowiCa

Głowica jest najważniejszą częścią zmiękcza-
cza. Jej praca oparta jest na technologii dysków 
ceramicznych, które w zależności od położenia  

Kamień z twardej wody niszczy instalacje grzewcze. Twarda woda jest szczególnie szkodliwa dla urządzeń 
grzewczych, gdyż im wyższa temperatura, tym szybsze odkładanie się kamienia. Dlatego najbardziej  
narażone na zniszczenie są elementy grzewcze, znajdujące się najczęściej wewnątrz urządzenia. 

aQuaStilla – SKutecZne roZWiąZanie 
Problemu twardej wody
Stacje uzdatniania wody

Decydując się na montaż zmiękczacza 
wody, można w szybki sposób uporać  
z problem twardej wody. zmiękczacz wody 
to urządzenie montowane na wejściu 
zimnej wody do budynku. Dzięki znaj-
dującemu się w jego wnętrzu złożu jono-
wymiennemu zmiękczacz usuwa twar-
dość wody i zmienia ją w wodę miękką.

http://www.instalreporter.pl
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jest też czytelne menu obsługowe w języku polskim.
AQUASTILLA oferowana jest w dwóch wielkościach 
o objętości żywicy 12,5 i 25 litrów i odpowiednio o:
– przepływie maksymalnym wody 1,2 i 2,3 m3/h,
– zużyciu soli na regenerację 1,5 i 3 kg, 
– średnim zużyciu wody na regenerację poniżej 
120 i poniżej 170 litrów. 
wywoływanie regeneracji może odbywać się ręcznie 
lub automatycznie. w trybie automatycznym rege-
neracja jest przeprowadzana po określonym prze-
pływie lub w określonych przedziałach czasowych.

By-pass w stanDaRDzie

By-pass to ważny element, dzięki któremu w ła-
twy i szybki sposób można podłączyć lub odłą-
czyć zmiękczacz od istniejącej instalacji wodnej. 
Dzięki niemu nawet gdy zajdzie konieczność odłą-
czenia zmiękczacza użytkownik nadal będzie miał 
(wprawdzie niezmiękczoną) wodę w kranach.

względem siebie, uruchamiają kolejne cykle pracy. 
Dzięki fabrycznym ustawieniom zmiękczacz jest 
zdolny do pracy praktycznie zaraz po instalacji. 
Głowica charakteryzuje się wysoką trwalością. Urzą-
dzenie jest wyposażone dodatkowo w funkcje uła-
twiające komfortową i bezpieczną eksploatacje, np:
•	zabezpieczenia	antyzalaniowego,
•	tryb	wakacyjny	pozwalający	zabezpieczyć	złoże	
przed rozwojem mikroorganizmów i niekorzyst-
nym wpływem braku przepływu wody w przy-
padku długich postojów,
•	możliwość	ustawienia	głowicy	w	pozycji	za-
mkniętej,
•	suchy	zbiornik	solanki,
•	alarm	poziomu	soli,
•	alarm	serwisowy	informujący	o	konieczności	prze-
prowadzenia okresowego serwisu urządzenia,
•	możliwość	podłączenia	urządzenia	dezynfeku-
jącego.

BuDowa, wŁaśCiwośCi i nowoCzesny Design

Obudowa zmiękczacza AQUASTILLA wykona-
na jest z wytrzymałego i elastycznego tworzy-
wa. Pełni ona funkcję zbiornika na sól i solankę.  
w jej wnętrzu zamontowana jest butla ze złożem 
jonowymiennym oraz pływak kontrolujący po-
ziom solanki w zbiorniku. Zabezpiecza on zbior-
nik przed nadmiernym wypełnieniem. Na bocznej 
ścianie obudowy znajduje się zawór przelewowy. 
Nowoczesne kształty obudów nadają zmiękcza-
czom indywidualnego charakteru, który jest je-
dynie dopełnieniem niezawodnej całości. 
Zmiękczacz Aquastilla charakteryzuje się niskim zu-
życiem soli. Sporym ułatwieniem dla użytkownika 

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław

www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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dlaCZegO WartO ZastOsOWać staCJe uZdatnIanIa WOdY aQuastIlla?

•	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.
•	Ochrona	skóry	i	włosów	przed	wysuszającym	działaniem	soli	wapnia	i	magnezu.
•	Bardziej	efektywne	działanie	kosmetyków.
•	Elektronicznie	sterowana	głowica	umożliwiająca	optymalną	kontrolę	bieżącej	 

pracy zmiękczacza.

Przejdź  Więcej o stacjach 
uzdatniania wody AQUASTILLA

Przejdź  AQUASTILLA dostępna tylko  
w sklepie internetowym sklep-viessmann.pl

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/stacje-uzdatniania-wody/aquastilla.html
https://sklep-viessmann.pl/
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w pierwszej kolejności trzeba określić, jakie po-
mieszczenia chcemy schładzać i ewentualnie 
ogrzewać (pompa ciepła w splitach to już stan-
dard) oraz jak te pomieszczenia będą wykorzysty-
wane? w rzeczywistości nie chłodzimy wszystkich 
pomieszczeń równocześnie. w dzień chłodzony 
jest najczęściej salon i ewentualnie jeden po-
kój na piętrze, a sypialnie schładzane są dopie-
ro wieczorem. 
Kolejną czynnością jest policzenie zysków cie-
pła dla każdego pomieszczenia. Liczenie na za-
sadzie 100 w na 1 m2 pomieszczenia jest proste, 
ale nie jest niestety właściwe. w wielu wypad-
kach się sprawdzi, ale w części przypadków bę-
dzie to za dużo, a w części za mało. 

pRzykŁaDowy Dom i możliwe Rozwiązania

Na nasze potrzeby dla przykładowego doboru 
urządzeń przyjmę jednak zyski ciepła w pomiesz-
czeniu 100 w/m2 powierzchni pomieszczenia. 
Przyjmijmy, że w naszym przykładowym domu na 
parterze znajduje się salon o powierzchni 45 m2,  
kuchnia z jadalnią ma zaś 20 m2. Na piętrze znaj-
dują się 3 sypialnie po 15 m2 każda.
Zapotrzebowanie na chłód wygląda więc nastę-
pująco:
1. salon 4,5-5 kw,
2. jadalnia 2,0 kw, 
3. 3 sypialnie 1,5 kw x 3 = 4,5 kw.
Razem daje to nam zapotrzebowanie około 11 kw. 

Ciekawym i dość istotnym pod względem eksplotacji,  
ale też samego wyglądu obiektu jest temat klimatyzacji  
w domach jednorodzinnych i innych małych obiektach, 
które mają zapewnione ogrzewanie np. z sieci ciepłowniczej 
lub kotła gazowego. w domach takich niejednokrotnie 
klimatyzacja jest montowana już po ich wykończeniu,  
co bardzo utrudnia montaż. Często też wtedy na elewacji 
pojawia się kilka jednostek zewnętrznych, co niestety nie 
dodaje uroku domowi, a podyktowane jest wymogami 
technicznymi, czyli jak najkrótszymi ciągami chłodniczymi. 
Bywa też, że urządzenia są przewymiarowane.  
Jak więc rozsądnie dobrać klimatyzację do domu?

jaK roZSądnie KlimatyZoWać domy jednorodZinne?
Kilka praktycznych uwag odnośnie liczby klimatyzatorów i układów 

GrzeGorz K itl ińSKi
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większa suma wydajności jednostek wewnętrz-
nych w niczym tutaj nie przeszkadza, ponieważ 
jednostka zewnętrzna z reguły będzie obciążo-
na na 50% wydajności ze względu na równocze-
sną pracę tylko części jednostek wewnętrznych. 
Tak więc w tym wariancie na zewnątrz mamy tyl-
ko jedną jednostkę zewnętrzną. 
Zdarza się też, że dom jest większy i pomieszczeń 
do klimatyzowania jest więcej. Możemy wtedy za-
montować 2 układy multisplit, tak łącząc pomiesz-
czenia, aby układy pracowały najbardziej efektyw-
nie np.: parter na jednym układzie, piętro na drugim.

system mini VRF
Alternatywą dla dużego domu jest jeszcze jed-
no rozwiązanie – system mini VRF. Rozwiązanie 
jest ciekawe i kosztowo nie będzie odbiegać od 
systemów multisplit. Może być trochę droższe, 
ale nie będzie to znaczna kwota. w takim sys-
temie mini VRF do jednostki zewnętrznej o wy-
dajności chłodniczej 16 kw możemy podłączyć 
do 9 jednostek wewnętrznych. Kolejnym plu-
sem tego rozwiązania jest możliwość podłącze-
nia jednostek wewnętrznych o łącznej wydaj-
ności 135% wydajności jednostki zewnętrznej,  
a jak wiadomo w domu nie pracują wszystkie 
równocześnie. Jednostka zewnętrzna pracuje 
od 50% obciążenia, czyli od 8 kw. Inaczej wy-
glądają też połączenia chłodnicze. w tym syste-
mie są dwie rury chłodnicze oraz trójniki. Mamy 
tym samym dużo mniej rur niż w systemie multi-
split. System VRF może również mieć dłuższą in-
stalację chłodniczą w stosunku do systemu split.
Przykładowy schemat połączenia jednostek we-
wnętrznych pokazano na schemacie obok.
 
wilgotność w pomieszCzeniaCH zimą

Na zakończenie chcę poruszyć jeden problem: 
poziom wilgotności w pomieszczeniach w okresie  

zimowym. w zimie wraz ze spadkiem tempera-
tury spada ilość wilgoci w powietrzu i tym sa-
mym spada nam poziom wilgotności względnej 
w mieszkaniach. Powietrze jest bardzo suche,  
a to niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie.
Duże obiekty z wentylacja mechaniczną mają 
czasami systemy nawilżania, aby utrzymywać 
poziom wilgotności na poziomie 40%.
Dla mieszkań też jest dostępne rozwiązanie.  
Nawilżacze piezoelektryczne. Mają bardzo mały 
pobór energii, są bardzo ciche i zamieniają wodę 
w drobną mgiełkę. Musimy tylko uzupełniać wodę 
w zbiorniku.

klimatyzator i jednostka zewnętrza 
dla każdego pomieszczenia
Montując w każdym pomieszczeniu oddzielny 
komplet urządzeń, wydajność nominalna wszyst-
kich klimatyzatorów wyniesie 15 kw. wynika to  
z tego, że najmniejsze urządzenia mają wydajność 
2,6 kw. Dodatkowo na elewacji pojawia nam się 
aż 5 jednostek zewnętrznych.

układ multisplit
Drugi wariant to rozwiązanie, w którym montuje-
my układ multisplit. Układy multi najczęściej mają 

możliwość podłączenia maksymalnie 5 urządzeń 
wewnętrznych do jednej jednostki zewnętrznej. 
Każda jednostka wewnętrzna jest podłączona 
do jednostki zewnętrznej własnymi przewodami 
chłodniczymi, zasilaniem elektrycznym i kablem 
sterowniczym. Załóżmy więc, że w pomieszcze-
niach montujemy jednostki wewnętrzne o wydaj-
nościach: salon 5 kw, pozostałe pokoje i jadalnia 
po 2,1 kw, co daje nam razem 13,4 kw w systemie 
multisplit. Na tym jednak nie koniec. Do jednost-
ki zewnętrznej o wydajności nominalnej 12 kw 
podłączamy 5 naszych jednostek wewnętrznych. Fo
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Bezpieczny rozdział powietrza. Oczyszczacz 
powietrza TROX AIR PURIFER dostarcza czy-
ste powietrze do pomieszczeń ponad głowami 
ludzi. Umożliwia to rozprowadzanie dużej ilo-
ści powietrza bez tworzenia przeciągów. Rów-
nocześnie zapobiega rozprzestrzenianiu się  

wirusów od zakażonej osoby wraz ze strumie-
niem przepływającego powietrza. 

zminimalizowane ryzyko zakażenia. Dwustop-
niowy, wysokowydajny system filtrów firmy TROX 
oczyszcza powietrze i skutecznie filtruje ponad 

Jak pRaCuJe tRoX aiR puRiFieR?

TROX Air Purifier zastępuje lub w znaczący spo-
sób intensyfikuje system wentylacji, który jest 
jedną z najskuteczniejszych metod poprawy bez-
pieczeństwa w zamkniętych pomieszczeniach.  

Dzięki dużej wydajności urządzenie zapewnia 
szybką i bardzo skuteczną eliminację wszelkich 
mikrozanieczyszczeń w kubaturze pomieszczenia, 
utrzymuje czystość, przyczyniając się do znacz-
nego obniżenia ryzyka zakażeniem, jak również 
może być wykorzystywany do walki ze smogiem.

Oczyszczacz powietrza TROX Air Purifier jest skuteczną, a przede wszystkim bezpieczną 
alternatywą oczyszczania powietrza w pomieszczeniu. Oczyszczacz TAP niezawodnie 
filtruje 99,95% wszystkich cząstek i aerozoli potencjalnie skażonych wirusami  
w przetłaczanym powietrzu. wyjątkowość rozwiązania to bardzo wysoka wydajność 
urządzenia połączona z przemyślanym systemem obiegu powietrza przy zachowaniu 
komfortu akustycznego dla użytkownika.

troX air puriFier / tap – ocZySZcZacZ poWietrZa  
do biur, reStauracji, SiłoWni…
Skuteczne rozwiązanie w walce z Covid-19
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DoświaDCzenia tRoX poDCzas panDemii 
koRonawiRusa

Jako profesjonaliści w dziedzinie powietrza w po-
mieszczeniach mamy wieloletnie doświadczenie 
w rozdziale powietrza i stosowaniu filtrów HEPA. 
Nieustannie dzielimy się naszą wiedzą ze stowa-
rzyszeniami i komitetami naukowymi. Stawiamy 
na innowację w branży i wykorzystujemy wszyst-
kie najnowsze wyniki badań nad Covid-19. Dla-
tego wiemy dokładnie, jak należy zaprojektować 
oczyszczacz powietrza, aby zapewnić maksymal-
ne bezpieczeństwo i skuteczność.

kalkulatoR oBliCzania zapotRzeBowania

Na stronie internetowej TROX znajduje się kalku-
lator (kliknij) obliczający wymaganą liczbę urzą-
dzeń tak, aby zachować wartości ciśnienia aku-
stycznego w pomieszczeniu zgodnie z VDI 2081. 

Obliczenia uwzględniają 8 dB chłonności aku-
stycznej pomieszczenia.
Zgodnie z zaleceniami REHVA liczba wymian po-
wietrza w pomieszczeniu powinna wynosić od  
2 do 5 1/h a minimalny strumień objętości powie-
trza 30 m³/h na osobę w pomieszczeniu (opty-
malnie 40-50 m³/h).
w pomieszczeniach o wysokości 4 m lub wyż-
szych oraz w dużych pomieszczeniach, w których 
przebywa mała 
liczba osób, ob-
liczenia nale-
ży wykonać na 
podstawie stru-
mienia objęto-
ści powietrza 
na osobę. Za-
dzwoń, jeśli po-
trzebujesz po-
mocy!

99,95% wszystkich aerozoli. Aerozoli, które mogą 
być zanieczyszczone również wirusem. w tym celu 
stosowane są wysokoskuteczne filtry H13 HEPA, 
wykorzystywane do oczyszczania powietrza na 
przykład w szpitalnych salach operacyjnych.

Również do dużych pomieszczeń. Oczyszczacz 
powietrza TROX AIR PURIFIER może filtrować do 
1600 m³ powietrza w ciągu godziny. Żadne inne 
urządzenie tej klasy nie uzyskuje lepszych wyni-
ków! Oznacza to, że jeden oczyszczacz powie-
trza TROX AIR PURIFIER wystarczy do usunięcia 
prawie wszystkich aerozoli, nawet z dużych po-
mieszczeń i przestrzeni, takich jak restauracje 
czy sale konferencyjne.

Cicha praca. Oczyszczacz powietrza TAP to naj-
wyższy poziom komfortu akustycznego. Urządze-
nia zostały zaprojektowane i wykonane tak, aby 
przy unikatowej na rynku wydajności powietrznej 
pracować cicho, zapewniając dobre samopoczucie. 
Dzięki opatentowanej podwójnej izolacji akustycz-
nej TROX AIR PURIFIER generuje znacznie niższy 
poziom hałasu niż inne porównywalne urządzenia.  
w trybie pracy normalnej (strumień objętości po-
wietrza 1000 m³/h) urządzenie jest prawie tak ciche, 
jak wentylator komputera – dzięki czemu doskona-
le nadaje się do stosowania w szkołach lub biurach.

Bardzo wytrzymały filtr. w przeciwieństwie 
do konwencjonalnych płaskich filtrów plisowa-
nych, w oczyszczaczu TROX AIR PURIFIER sto-
sowane są wkłady filtracyjne kompaktowe. Cał-
kowita powierzchnia filtra wynosi 47 m². Dzięki 
dużej powierzchni i zastosowanemu filtrowi 
wstępnemu filtr HEPA może być używany dłu-
go, a nawet podczas ciągłej pracy urządzenia 
wymaga wymiany dopiero po latach od rozpo-
częcia użytkowania.

małe zużycie energii. Oczyszczacz powietrza 
TROX AIR PURIFIER może pracować w sposób cią-
gły przez cały dzień. Jest to także efektem bar-
dzo małego poboru mocy nawet przy dużej wy-
dajności urządzenia. Dzięki energooszczędnemu 
silnikowi i dużym powierzchniom filtrów średnie 
zużycie energii przez urządzenie jest mniejsze niż 
100 w żarówki.

testy i BaDania tRoX aiR puRiFieR

Potwierdzona badaniami, w niezależnym labo-
ratorium CAT w Stuttgarcie, skuteczność filtra-
cji pozwala na blisko dwudziestokrotne zmniej-
szenie ilości cząstek aerozolu o średnicy 0,3 μm 
i to zaledwie w ciągu 30 min. w testowanym po-
mieszczeniu.
System nawiewu czystego powietrza górą, bez-
pośrednio ponad strefą przebywania ludzi (powy-
żej 2 m) i wyciągu zanieczyszczonego powietrza 
przy podłodze, tam gdzie stężenie niebezpiecz-
nych aerozoli jest największe, to sprawdzona 
strategia na zapewnienie prawidłowej cyrku-
lacji powietrza w pomieszczeniu, zgodnie z za-
sadami higieny i bezpieczeństwa użytkowania 
pomieszczeń. Dzięki temu separujemy oba stru-
mienie i unikamy wtórnego porywania i rozno-
szenia zanieczyszczonych cząstek z powietrzem 
nawiewanym.

tRoX aiR puRiFieR najlepiej sprawdza się w:
- restauracjach
- lobby hotelowych
- siłowniach i klubach fitness
- salach lekcyjnych
- poczekalniach gabinetów lekarskich  

oraz dentystycznych
- salonach fryzjerskich
- salach konferencyjnych

http://www.instalreporter.pl
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Ponad 70% terenu Polski (głównie centralna 
jej część) przypada na II i III strefę klimatyczną,  
a więc projektową temperaturę zewnętrzną -18 
do -20°C. Chociaż takie warunki pogodowe po-
jawiają się raz na jakiś czas, należy pamiętać, że 
instalacje również wykonywane są raz na wiele 
lat i powinny zakładać wystąpienie projektowej 
temperatury. Dokładnie na takie dni projektowa-
na jest maksymalna moc kotła, nominalny punkt 

pracy pompy obiegowej, moc odbiorników oraz 
średnice przewodów rurowych, którymi będzie 
transportowana ciepła woda i to pomimo faktu, 
że mogą one występować tylko do 14 dni w cią-
gu sezonu grzewczego (który trwa ok. 210 dni). 
w pozostałym okresie po prostu nie potrzebu-
jemy tyle mocy, a instalacja powinna dostoso-
wać się do naszego zmiennego zapotrzebowa-
nia na ciepło. 

pompy oBiegowe elementem instalaCJi, 
a tę tRzeBa… wyRegulować

Jednym z elementów układanki systemu grzew-
czego są pompy obiegowe, od już ponad 8 lat  
z wymogiem posiadania płynnej regulacji. Ich za-
daniem jest transport ciepła wyprodukowanego 
w generatorze/źródle ciepła do poszczególnych 

w dniu tworzenia tego materiału za oknem mamy zimę w pełnej jej 
krasie, -12,5°C, opady ściegu, a w perspektywie noc z temperaturą 
dochodzącą do -20°C. Może nie jest to zima stulecia, o której opowiadali 
dziadkowie, ale niewątpliwie są to warunku pogodowe, na które 
projektowana jest większość instalacji ogrzewczych w Polsce zgodnie  
z PN-EN-12831: 2006 – Instalacje ogrzewcze w budynkach.  
Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. 

dobrZe uStaW pompę obiegoWą, 
a inStalacja będZie grZała
O obiektach i zalecanych trybach pracy pompy

Bartosz t ywonek

strefa 
klimatyczna

projektowa 
temperatura 

zewnętrzna, °C

średnia roczna 
temperatura 

zewnętrzna, °C
I -16 7,7
II -18 7,9
III -20 7,6
IV -22 6,9
V -24 5,5
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o ścianki przewodów rurowych oraz zaworów,  
a tym samym większy spadek ciśnienia, który bę-
dziemy musieli skompensować nastawą na pom-
pie obiegowej. To natomiast będzie wiązało się  
z większymi kosztami pompowania. 

ustawienie pompy oBiegoweJ

Na tym etapie potwierdza się początkowa teza, 
iż system grzewczy to zespół naczyń połączo-
nych, a na jego efektywność pracy wpływ ma 
suma efektywności pracy poszczególnych kom-
ponentów. Zwróciłem uwagę na to, jak ważne jest 
odpowiednie ustawienie przepływów w instala-
cji, aby przenieść wyprodukowaną moc grzew-
czą. Natomiast tym, co ustawiamy na pompie 
obiegowej jest wysokość podnoszenia lub sta-
ła prędkość obrotowa (bieg). 

Jak nastawa pompy przekłada się na pracę 
systemu? 
wysokość podnoszenia pompy oznacza róż-
nicę ciśnienia, jaką pompą będzie wytwarzała  
w obiegu grzewczym. Różnicę między ciśnie-
niem przed pompą (ssanie, spadek ciśnienia) 
oraz za pompą (tłoczenie, przyrost ciśnienia).  
To, jaką różnicę ciśnienia powinna wytwarzać 
pompa w instalacji, zależy od… instalacji. Do-
kładniej od jej oporności. Im większy opór insta-
lacja i jej elementy będą stawiały przepływającej 
wodzie, tym większą różnicę ciśnienia powinna  
w układzie wytworzyć pompa, a tym samym 
większą nastawę wysokości podnoszenia po-
winniśmy ustawić na potencjometrze pompy. 

w instalacjach domowych 
Zazwyczaj największym opornikiem jest tu 
wymiennik kotła, dlatego też pompa kotłowa 
nie zawsze wystarcza na pokrycie potrzeb ca-
łej instalacji. 

wykres na następnej stronie przedstawia zasa-
dę działania pompy obiegowej. w zależności od 
wybranego urządzenia mamy możliwość wybo-
ru trybu regulacji, które będzie najlepszy dla na-
szej instalacji: 
- stałej różnicy ciśnienia (pomarańczowa linia 
pozioma) – tryb dedykowany do instalacji ogrze-
wania podłogowego, jak również do większości 
instalacji, w których mamy kilka elementów wy-
magających stałego ciśnienia dyspozycyjnego.  
w tym trybie pompa w całym zakresie swojej wy-
dajności od 0 do 100% utrzymuje zadaną różni-
cę ciśnienia(przykład 2,5 metra);

odbiorników. Zastosowanie regulacji wydajno-
ści przez producentów pomp obiegowych, nie 
zwalnia wykonawców z konieczności popraw-
nego ustawienia i wyregulowania całej instala-
cji. Dlaczego ma to takie znaczenie? 
Pompy obiegowe zazwyczaj montowane są  
w kotłowni, a każda z nich jest odpowiedzialna 
za rozprowadzenie czynnika grzewczego do wię-
cej niż jednego obiegu (odbiornika). Częstym pro-
blemem, z którym się spotykamy, jest określenie 
„pompa nie dogrzewa”. w ponad 90% przypad-
ków jest to związane z niepoprawnymi nastawa-
mi lub całkowitym pominięciem nastaw na zawo-
rach grzejnikowych lub rotametrach w obiegach 
ogrzewania podłogowego. 
Jako przykład weźmy instalację ogrzewania pod-
łogowego pracującą w zakresie temperatury 
zasilania 35°C oraz powrotu 28°C (różnica 7°C),  
o mocy 5204 w, podzieloną na 8 obiegów grzew-
czych. Zadaniem pompy będzie podać do roz-
dzielacza 5204 w ciepła z wydajnością 639 l/h. 
Zgodnie ze wzorem: 

Ponieważ całkowity przepływ podzielony będzie 
na 8 oddzielnych sekcji do poszczególnych po-
mieszczeń takich, jak kuchnia, salon, łazienka itp. 
przepływy będą mniejsze. Poniżej przykład prze-

łożenia mocy obwodu na nominalny przepływ.  
w tabeli dla każdego obiegu charakteryzujące-
go się nieco innym zapotrzebowaniem na cie-
pło obliczony został nominalny przepływ. Często 
jednak spotykamy się z ustawianiem przepły-
wów na obwodach na oko w zakresie między 1,0  
a nawet 2,5 l/min. Dla analizowanego przykła-
du domu jednorodzinnego o powierzchni ogrze-
wanej 102 m2 w przypadku ustawienia średnio  
1,35 l/min dla każdej z pętli dojdzie z sytuacji,  
w której pomieszczenia o większym zapotrze-
bowaniu będą niedogrzane, a pomieszczenia  
o mniejszym przegrzane. 
w tym przypadku pompa nie wie, że obieg w kuch-
ni potrzebuje większego przepływu, a w łazien-
ce mniejszego, ponieważ rozprowadza wodę do 
całego rozdzielacza. Jeżeli natomiast na wszyst-
kich obiegach ustawimy zbyt dużą nastawę np. 
2,0 l/min, przez każdy obwód przepłynie 120 l/h 
wody, co sprawi z kolei, że w podłogę wprowa-
dzimy 7814 w zamiast obliczeniowych 5204 w. 
Znając zapotrzebowanie na ciepło dla każdego 
z pomieszczeń, jesteśmy w stanie bardzo precy-
zyjnie ustawić moc odbiorników, bez konieczno-
ści zagęszczania pętli czy zastosowania przewy-
miarowanych grzejników. 
Duża prędkość przepływu to również „problem 
kosztów”. Pojawiają się szumy oraz zwiększo-
ny opór przepływu instalacji rurowej. Im więk-
sza jest prędkość przepływu, tym większe tarcie  

pomieszczenie temp zapotrzebowanie 
na ciepło pow. liczba pętli 

(długość)
przepływ 

dla obwodu
nastawa 

na rotametrze
Kuchnia 20 808 13,5 1 (80) 100 l/h 1,66 l/min

Sypialnia 20 960 20 2 (67) 59 l/h 0,98 l/min
Salon 20 1496 34 2 (105) 92 l/h 1,53 l/min

Łazienka 24 640 9,3 1 (62) 79 l/h 1,31 l/ min
Korytarz 20 546 10,5 1 (53) 67 l/h 1,11 l/min

Biuro 20 754 14,5 1 (97) 93 l/h 1,55 l/min
Podsumowanie – 5204 w 101,8 8 (464) 643 l/h  
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i prędkość obrotowa są redukowane. Ma to bar-
dzo duże znaczenie szczególnie w okresach przej-
ściowych sezonu grzewczego (wiosna – jesień), 
kiedy w instalacji pracują głównie odbiorniki  
o małej wydajności i niskim oporze, jak grzejni-
ki łazienkowe. Dzięki takiej logice pracy trybu  
∆p-variable (∆p-v) nie dochodzi do powstawania 
nieprzyjemnych szumów pracy instalacji wynika-
jących zazwyczaj ze zbyt dużego spadku ciśnienia 
na zaworach regulacyjnych o silnym zdławieniu. 
wykorzystując ten tryb, zalecam, aby regulator 
pompy pozwalał na płynne ustawienie wysokości 
z dokładnością nastawy min 0,5 m. Jeżeli punkt 
pracy (maksymalny przepływ) wypada np. w polu 
pracy pompy, a nie na jej maksymalnej charakte-
rystyce, wtedy pompa nigdy nie osiągnie ustawio-
nej wartości 2,5 metra i wymagane będzie usta-
wienie nieco większej nastawy wyjściowej (np. 
2,8 m) lub zastosowanie pomp, które pozwalają 
na wprowadzenie projektowanego punktu pracy. 
Tryb zmiennej różnicy ciśnienia nie jest jednak 
zalecanym do instalacji ogrzewania podłogo-
wego oraz układów o stałej dyspozycji ciśnienia.  
w jego miejsce należy wybrać tryb stałej różnicy 
ciśnienia (∆p-constant) z zachowaniem rozsądnej 
nastawy (popartej obliczeniami oporów instalacji). 

DlaCzego tRyB staŁeJ RóżniCy Ciśnienia 
Dla poDŁogówki? 

Często w instalacji obwody charakteryzują się 
podobną długością pętli grzewczych. Podobna 
długość przy tych samych średnicach to rów-
nież podobne opory stawiane wodzie. wysokość 
podnoszenia pompy ustawiamy jako spadek ci-
śnienia dla najdłuższej pętli, co rozumiemy jako 
opór najdłuższej pętli. Jeżeli w instalacji wystę-
pują dwa podobnej długości obwody, to w dal-
szym ciągu jedna z pętli będzie nieco większym 
opornikiem i do dla niej wprowadzamy nastawę 

dla przykład 2,5 metra słupa wody (jak na wykre-
sie). Jeżeli zamkniemy jedną z dwóch pętli o po-
dobnym oporze, przepływ zmniejszy się o poło-
wę. Przy nastawie 2,5 metra na pompie i trybie 
∆p-c pompa dalej będzie wytwarzała ustawio-
ną wartość 2,5 metra, pozwalając pokonać opo-
ry drugiego obwodu, jednocześnie redukując 
prędkość obrotową i pobór mocy elektrycznej. 
w trybie ∆p-v dla tej samej nastawy i w tej samej 
logice systemu, po zamknięciu części instalacji  
i zmniejszeniu przepływu, pompa zredukuje pręd-
kość obrotową, jednocześnie zmniejszając wytwa-
rzaną różnicę ciśnienia do wartości ok 1,9-2,0 m 
 (w zależności od typu urządzenia), co może do-
prowadzić do sytuacji niedogrzewania (niepoko-
nania całości oporów) drugiego długiego odcinka. 
Ustawianie pompy na zbyt dużą wartość ciśnie-
nia różnicowego (co dzieje się nagminnie), z góry 
mija się z celem, ponieważ w miejsce komfortu 
cieplnego pojawi się dyskomfort akustyczny zwią-
zanych z szumami na zaworach regulacyjnych. 
Tryb zmiennociśnieniowy (∆p-v) w układach typu 
ogrzewanie podłogowe mógłby się doskonale 
sprawdzić w sytuacji, w której nasz obiekt po-
dzielony jest na obwody o różnych długościach 
dla przykładu 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 me-
trów. Które zamykane będą zawsze od najdłuż-
szego do najkrótszego, a otwierane od najkrót-
szego do najdłuższego. 
Ponieważ rzadko mamy możliwość realizacji takiej 
logiki działania systemu, w układach ogrzewania 
podłogowego lub mieszanego warto ustawić tryb 
stałej różnicy ciśnienia szczególnie, gdy opór naj-
niekorzystniego odcinka nie przekracza 2,5-3,0 m. 
Tak, jak pompa wpływa na prace instalacji ogrzew-
czej, tak instalacja będzie wpływać na pracę pom-
py. Tym samym zawsze przed wykonaniem insta-
lacji, nawet jeżeli jest ona nieduża, warto wykonać 
wstępne obliczenia, które pozwolą uniknąć póź-
niejszych problemów z pracą całego systemu. 

- zmiennej różnicy ciśnienia (niebieska linia) 
– tryb dedykowany do instalacji grzejnikowych, 
układów węzłowych w budynkach mieszkal-
nych, gdzie często nie znamy oporów instalacji. 
w tym trybie pompa swoją maksymalną wyso-
kość podnoszenia (przykład 2,5 metra) osiągnie 
tylko w przypadku otwarcia instalacji na 100%. 
Im mocniej instalacja jest zdławiona, tym mniej-
sze ciśnienie różnicowe pompa będzie wytwa-
rzała. Przy zerowym przepływie rzeczywiste ci-
śnienie różnicowe generowane przez pompę 
wyniesie ½ wartości ustawionej (dla przykładu 
będzie to 1,25 m);

- stała prędkość obrotowa (zielona linia) – tryb 
dedykowany do obiektów o stałej wydajności – 
np. pompa ładowania zasobnika ciepłej wody. 

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
Najlepszym trybem pracy pompy jest nasta-
wa zmiennej różnicy ciśnienia. wraz z otwiera-
niem się zaworów (wzrostem zapotrzebowania) 
pompa zwiększa wytwarzaną różnicę ciśnienia 
aż do wartości, którą ustawiliśmy na regulato-
rze. Zapewniamy tym samym odpowiednie roz-
prowadzenie ciepła do odbiorników, natomiast 
wraz z dławieniem instalacji ciśnienie różnicowe  

 
 
1 – punkt pracy pompy przy maksymalny przepływie = 100% zapotrzebowania na ciepło  
2 – punkt pracy pompy przy zdławionym o 50% przepływie i pracy na maksymalnym „biegu”  

lub maksymalnej wysokości podnoszenia  
3 – punkt pracy pompy przy zdławionej instalacji i trybie zmiennociśnieniowym 
4 – punkt pracy pomp przy zdławionej instalacji i trybie stałociśnieniowym 
 

http://www.instalreporter.pl


4401/2021 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

Trwająca pandemia koronawirusa spowodowała, 
że całe społeczeństwo musi stawić czoła poważ-
nym wyzwaniom. Potrzebne są szybkie, proste  
i skuteczne rozwiązania umożliwiające wenty-
lację w placówkach edukacyjnych, lokalach ga-
stronomicznych, hotelach i przestrzeniach even-
towych. Systematyczna wymiana powietrza jest 
także istotna w studiach fitness. wysiłek fizyczny 
skutkuje zwiększoną częstotliwością oddechów,  
co z kolei powoduje wyższą zawartość aerozoli 
w powietrzu. Rozwiązaniem powyższych proble-
mów jest oczyszczacz powietrza AIRPURIFIER firmy 
wolf, który jest najcichszym urządzeniem w swo-
jej klasie – od 28 dB(A) do 42 dB(A) w zakresie od 
400 do 1200 m³/h (potwierdzone przez TÜV). Cha-
rakteryzuje się współczynnikiem filtracji powietrza 
do 6 razy na godzinę i wysoce skutecznym stop-
niem separacji: w przypadku filtrów HEPA H14 do 
99,995% (np. bioaerozole i szkodliwe substancje).
Zamontowany zaś z przodu filtr z węglem aktyw-
nym usuwa nieprzyjemne zapachy. w trybie nor-
malnej pracy za sprawą najnowocześniejszych 
wentylatorów EC i wysoce wydajnych tłumików 
generuje „hałas” 34 dB(A), pobierając mniej niż 
150 w, co pozwala oszczędzić na kosztach ener-
gii. Czujnik obecności dodatkowo ogranicza za-
potrzebowanie na energię, oczyszczacz pracuje 
bowiem tylko wtedy, gdy jest potrzebny. Urzą-
dzenie działa w systemie Plug&Play: wystarczy 
podłączyć je do gniazdka, nie jest potrzebne 
dodatkowe okablowanie. Różne stopnie pracy 
umożliwiają optymalne ustawienie w zależności 
od powierzchni pomieszczenia, a kontrola filtrów 
przypomina o kolejnej wymianie filtra. 

najważniejsze zalety oczyszczacza aiRpuRiFieR
- Skuteczna filtracja wg normy DIN EN 1822 > 
99,995% cząstek takich, jak bioaerozole (wirusy, 
bakterie) i innych zanieczyszczeń przez wysoko-
sprawne filtry HEPA H14.

w dobie trwającej pandemii koronawirusa 
systematyczne wietrzenie stanowi jeden  
z najskuteczniejszych sposobów walki  
z gromadzącymi się szkodliwymi cząsteczkami, 
takimi jak np. wirusy lub bakterie przenoszone 
w aerozolach. Oczyszczacze powietrza to nie 
tylko skuteczne, ale i elastyczne rozwiązanie. 
Doskonale sprawdzają się przede  
wszystkim jesienią i zimą, zwłaszcza  
w pomieszczeniach, których nie można 
przewietrzyć lub jest to utrudnione. 

proFeSjonalny 
ocZySZcZacZ poWietrZa 
WolF airpuriFier
Błyskawiczne rozwiązanie zapewniające  
zdrowy klimat w pomieszczeniu
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- Plug&Play: gniazdo przyłączeniowe 230 V, prak-
tyczny kabel zasilający o długości 3 m, bez do-
datkowych czynności budowlanych, czy instala-
cyjnych, jednorazowe i proste dopasowanie do 
wielkości pomieszczenia.
- Bezpieczeństwo: zabezpieczenie przed upad-
kiem za sprawą przygotowanego mocowania 
ściennego.
- Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika: bar-
dzo łatwa obsługa dzięki zaledwie 3 trybom pra-
cy (normalny, automatyczny i szybkie przewie-
trzanie).
- Możliwość łączenia: zastosowanie kilku urzą-
dzeń umożliwia wentylację znacznie większych 
pomieszczeń.
- Energooszczędność: niski pobór mocy elek-
trycznej – zaledwie 40-275 w.
- Zgodność z VDI 6022: najnowocześniejsze roz-
wiązania w zakresie wymagań higienicznych wo-
bec urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

ważne kRyteRia poDCzas wyBoRu 
DoBRego oCzyszCzaCza powietRza

Dobre oczyszczacze powietrza muszą być w sta-
nie przetłoczyć lub przefiltrować całe powietrze  

w pomieszczeniu co najmniej cztery, a optymalnie  
sześć razy na godzinę. Jak dowodzą najnowsze 
badania, mniejsza wymiana powietrza umożli-
wia jedynie usunięcie z powietrza w pomiesz-
czeniu drobnego kurzu lub pyłków. Nie pozwa-
la natomiast w wystarczającym stopniu obniżyć 
stężenia aerozoli.
Prawdziwy, precyzyjny filtr HEPA zgodny z nor-
mą DIN EN 1822 dotyczącą filtrów: z uwagi na to, 
że termin „filtr HEPA” nie jest zastrzeżony, wiele 
firm korzysta z niego, oferując urządzenia, któ-
re nie spełniają jednak funkcji opisanych przez 
producenta. Prawdziwy filtr HEPA H14 usuwa do 
99,995% cząsteczek aerozoli i jest certyfikowany 
zgodnie z normą DIN EN 1822.
Głośność: urządzenia, które nie przeszkadza, nie 
trzeba wyłączać. Jest to szczególnie ważne np. 
w salach lekcyjnych, gdzie atmosfera powinna 
sprzyjać koncentracji. Zgodnie z VDI 6040 lub 
normą DIN EN 15251 obowiązuje tam maksymal-
ny poziom ciśnienia akustycznego skorygowa-
ny charakterystyką częstotliwościową A równy  
35 dB(A), co odpowiada mniej więcej głośności 
w bibliotece lub cichej sypialni.
Konstrukcja zgodna z VDI 6022: aby oczysz-
czacze powietrza i urządzenia wentylacyjne 
same nie stały się z biegiem czasu źródłem za-
nieczyszczenia powietrza, niezwykle istotna 
jest odpowiednia konstrukcja i budowa. Mu-
szą być wykonane z odpowiednich, solidnych 
i łatwych w czyszczeniu materiałów. Kupując 
oczyszczacz powietrza, należy zatem koniecz-
nie sprawdzić, czy został skonstruowany zgod-
nie z VDI 6022.

- wskaźnik wymiany filtra wraz z funkcją testu.
- wysoka wydajność filtracji powietrza, aż 4-6x 
objętości pomieszczenia w ciągu godziny dla po-
mieszczeń o maksymalnej objętości do ok. 200 
m3 (80 m2 powierzchni i 2,5 m wysokości), dzięki 
wykorzystaniu technologii wentylatorów z silni-
kami EC (do 1200 m3/h).
- Neutralizacja zapachów dzięki filtracji wstępnej 
z wykorzystaniem hybrydowego filtra z węglem 
aktywnym.
- wylot powietrza na wysokości 2,3 m zapobie-
ga nieprzyjemnym przeciągom i zapewnia opty-

malne rozprowadzenie filtrowanego powietrza  
w pomieszczeniu.
- Funkcja szybkiego przewietrzania pozwala na 
intensywniejszą cyrkulację powietrza. Funkcja 
zwiększa przepływ powietrza, co poprawia efek-
tywność wentylacji przy otwartych oknach.
- Niezwykle cicha praca – poziom ciśnienia aku-
stycznego wynosi zaledwie 34 db(A) w standar-
dowym trybie działania.
- Czujnik wykrywający obecność osób z ustawie-
niem czasowym, aby uniknąć niepotrzebnej pra-
cy w nocy i w weekendy.

Wylot powietrza na wysokości 2,3 m  zapobiega 

nieprzyjemnym przeciągom i zapewnia  

optymalne rozprowadzenie filtrowanego  

powietrza w pomieszczeniu.Skuteczna filtracja wg normy DIN EN 1822 > 99,995%, 
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objętości pomieszczenia w ciągu godziny,  
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Funkcja szybkiego przewietrzania  pozwalająca 

na intensywniejszą cyrkulację powietrza. 

Funkcja zwiększa przepływ powietrza,  

co poprawia efektywność wentylacji  

przy otwartych oknach.

Niezwykle cicha praca - poziom ciśnienia  

akustycznego wynosi zaledwie 34 db(A)  

w standardowym trybie działania.

Czujnik wykrywający obecność osób  

z ustawieniem czasowym,  

aby uniknąć niepotrzebnej pracy  

w nocy i w weekendy. 

Wskaźnik wymiany filtra wraz z funkcją testu.

 

 

 

 

 

Dane techniczne AirPurifier
wymiary szer. x gł. x wys. 712 x 508 x 2354 mm
masa 195 kg
przepływ powietrza 400-1200 m3/h
maks. pobór mocy 0,28 kW
maks. pobór prądu 1,25 A
podłączenie elektryczne 230 V~/ 50/60 Hz
poziom ciśnienia 
akustycznego* 28-42 dB(A)

 
*poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m wg 
normy DIN EN ISO 11203 odpowiadający natężeniu 
przepływu powietrza od 400 do 1200 m³/h 

Przejdź  Więcej o oczyszczaczu 
AirPurifier

http://www.instalreporter.pl
https://polska.wolf.eu/technika-wentylacyjna/oczyszczacz-powietrza/


4601/2021 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

euRopeJskie Łaźnie

Ogrzewanie w starożytnym Rzymie i Grecji wywo-
dzi się z tamtejszych łaźni z ok. 900 roku n.e. Ciepło 
wody w basenach miejskich regulowane było od 
spodu za pomocą tzw. hypokaustum, czyli przestrze-
ni pod podłogą. Każdy pokój ze zbiornikiem usytu-
owany był na podniesionej platformie. Do podtrzy-
mania całej konstrukcji używano słupków z kamienia 
lub cegły o wysokości ok. 80 cm. w centralnym po-
mieszczeniu pod budynkiem znajdował się piec,  
w którym rozpalano ogień. Dzięki rozłożeniu filarów 
gorące powietrze przemieszczało się do góry i pod-
grzewało podłogę, na której znajdowały się baseny. 
Tak, jak gorące łaźnie, podgrzewanie podłogowe  

zyskało na popularności w większych miastach. 
Na przestrzeni lat Rzymianie zaczęli montować hy-
pokaustum w swoich domach, szczególnie w bo-
gatszych dzielnicach. Co więcej, w niektórych ścia-
nach tworzone były kanały wykonane z pustaków  
w celu ogrzania większych komnat, a nie samej pod-
łogi. Ten system rozprzestrzenił się w innych krajach,  
a najlepiej zachowane hypokaustum można odnaleźć  
w łaźniach tureckich budowanych podczas pano-
wania Imperium Osmańskiego z około XIV wieku n.e.

polska Część HistoRii

Najstarszy zachowany piec znajduje się na zamku 
krzyżackim w Malborku. Jest błędnie przez wielu  

naJstaRsze oDkRyCia

Pierwsze systemy ogrzewania podłogowego sto-
sowane były już podczas trwania ery polodowco-
wej i neolitu. Dowody na istnienie tzw. pieczonych 
podłóg w 5000 roku p.n.e. w Korei Północnej po-
kazują, w jaki sposób ludzie radzili sobie z ocie-
planiem swojego schronienia. Pod prowizorycz-
nymi mieszkaniami znaleziono rowy z kamienia, 
w których rozpalano ogień. Nagrzane głazy prze-
nosiły ciepło do namiotów, natomiast powstają-
cy dym przechodził przez komin, który znajdował 
się poza pomieszczeniami. Co więcej, temperatu-
ra wytwarzająca się podczas tego procesu była 
wykorzystywana do gotowania i przyrządzania 

jedzenia. Rowy również często służyły do spania 
oraz spędzania wolnego czasu. Późniejsze meto-
dy ocieplania zakładały stosowanie dwóch pa-
lenisk, z czego jedno z nich traktowane było jak 
piekarnik. w XXX wieku p.n.e. kamienne rowy 
rozbudowano w taki sposób, żeby ogień nie gasł 
zbyt szybko, a płomienie zamiast w górę, rozcho-
dziły się na boki. Sama metoda nie należała do 
bezpiecznych. Często dochodziło do pożarów 
oraz zatruć spowodowanych wdychaniem dymu,  
a sam system nie pozwalał na wystarczające 
ogrzanie schronienia. wbrew licznym wadom 
wykorzystywanie dwóch palenisk do podno-
szenia temperatury domu oraz przygotowywa-
nia jedzenia było używane w Korei do XX wieku.

Chociaż ogrzewanie podłogowe kojarzone jest  
z nowoczesnością, jego początki sięgają L wieku p.n.e. 

wówczas na terenie dzisiejszej Korei Północnej 
powstał pierwszy system z wykorzystaniem 
paleniska pod schronieniem. Poznaj historię 

ogrzewania podłogowego i zobacz, jak 
zmieniało się na przestrzeni lat, by na 

dobre zagościć w naszych domach. 

KrótKa HiStoria ogrZeWania podłogoWego

Hypokaustum – konstrukcje wykorzystywane w starożytnej Grecji i Rzymie
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liczbie różnorodnych rozwiązań dobranie odpo-
wiedniego systemu do domu jest o wiele łatwiej-
sze. Ogrzewanie płaszczyznowe oddaje ok. 70% 
ciepła do pomieszczenia, a przy jego równym roz-
kładzie, dotykając podłogi, odczuwamy jedynie 
przyjemną temperaturę od 26 do 29°C. 
– Kiedyś prowizoryczna instalacja miała zapew-
niać jedynie ciepło domownikom, dzisiejsze inte-
ligentne systemy dbają o nasze samopoczucie, 
zdrowie, a także portfel. Chociaż zasada pracy 
ogrzewania podłogowego znana jest od tysięcy 
lat, jej kształt cały czas ulega unowocześnieniom,  
a na rynku pojawiają się rozwiązania, które nie tyl-
ko zwiększają komfort użytkowania, ale także po-
prawiają efektywność energetyczną, która przekła-
da się m.in. na pozytywny wpływ na środowisko 
naturalne. – podkreśla Piotr Serafin, ekspert tech-
niczny z firmy Uponor producenta ogrzewania 
i chłodzenia płaszczyznowego. – Nasza rosną-
ca wiedza w zakresie nowoczesnych technologii, 
umożliwia konstruowanie systemów odpowia-
dających potrzebom nawet najbardziej wyma-
gających realizacji. Szerokie portfolio produktów,  
a także indywidualne podejście do każdej inwe-
stycji, gwarantuje tworzenie rozwiązań „na miarę”. 
Obecnie dostępna technologia pozwala na mon-
taż ogrzewania płaszczyznowego w miejscach,  
w których do tej pory było to niemożliwe, jak drew-
niane domy czy pomieszczenia o szczególnie ni-
skiej wysokości – wyjaśnia Piotr Serafin. 
Mimo widocznego rozwoju funkcja ogrzewa-
nia podłogowego pozostała niezmieniona. Ma 
przynosić komfort domownikom, dostosowu-
jąc się do ich indywidualnych wymagań. Ilość 
nowoczesnych rozwiązań pozwoli na wybranie 
odpowiedniego systemu do każdego budynku. 
warto jednak poznać historię branży, aby doce-
nić prostotę i funkcjonalność dzisiejszych syste-
mów ogrzewania podłogowego oraz zobaczyć, 
jak rozwijały się przez lata. Źródło: materiał prasowy firmy Uponor

nazywany średniowiecznym hypokaustum, choć 
korzystano z niego w podobny sposób. Pod wiel-
kim Refektarzem znajdowała się komora aku-
mulacyjna oraz kocioł, w którym palono wę-
glem drzewnym. Dzięki dokładnie zachowanej 
dokumentacji krzyżackich kupców wiemy, że to 
właśnie tego surowca używano do podnosze-
nia temperatury w komnatach. we wnękach pod 
podłogą rozłożone były duże kamienie, które na-
grzewały się pod wpływem ognia z paleniska. Po 
zakończeniu całego procesu zamykano otwory 
znajdujące się na dole pomieszczenia, następnie 
otwierano klapy w salach. Komnata była wypo-
sażona w 36 specjalnych kanałów służących do 
regulacji temperatury. Zamknięcia były wykona-
ne z ciężkiego metalu, który nie topił się od go-
rącego powietrza. Tak jak w Korei, piec na zam-
ku wykorzystywany był do przygotowywania 
potraw. Podziemia z piecem w Malborku moż-
na w dalszym ciągu zobaczyć podczas wycie-
czek po zamku.

oDRzuCony pRoJekt

Stosowanie hypokaustum było głównym spo-
sobem na docieplanie budynków nawet na po-
czątku XX wieku. Ostatnie użycie tej metody od-
notowano w 1904 roku w anglikańskiej katedrze 
w Liverpoolu. Budowa sanktuarium była jed-
nak drogim i czasochłonnym przedsięwzięciem.  
Z tego powodu na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku 
próbowano znaleźć nowy sposób na podniesie-
nie temperatury w pomieszczeniach, który zakła-
dałby użycie bojlerów wodnych. Podczas badań 
brano pod uwagę takie współczynniki, jak prze-
wodzenie, odbicie i emisję ciepła. w 1899 roku, 
podczas przeprowadzania kolejnych testów, Hans 
von Pechmann odkrył gęstą maź przypominają-
cą wosk w jednej z probówek. Mimo odrzucenia 
nowego wynalazku przez naukowca jego współ-

pracownicy poddali wydzielinę dokładnej anali-
zie. Osad nazwali polietylenem, który w reakcji z 
gazem etanowym pod wysokim ciśnieniem wy-
tworzył polietylen, czyli główny kompozyt wy-
korzystywany w tworzeniu nowoczesnych sys-
temów ogrzewania płaszczyznowego. w 1939 
roku odbył się pierwszy przetarg na patent do 
wykonywania rurek przewodzących wodę z nowo 
odkrytego surowca i od tej pory używany jest  
w procesie produkcyjnym największych marek zaj-
mujących się techniką ogrzewania podłogowego.

wspóŁCzesny RozwóJ

współczesna branża ogrzewnictwa odnotowała 
najbardziej dynamiczny rozwój w drugiej połowie 
XX wieku. w latach 40., w budynkach na terenie 
Stanów Zjednoczonych, zaczęto używać syste-
my z wykorzystaniem wody do regulacji tem-
peratury w mieszkaniach. Ten sposób pokazał 
architektom, że za pomocą cieczy i rur można 
dostosować metodę regulacji temperatury do 
każdego projektu. 20 lat później w Kanadzie po-
wstał pierwszy model ogrzewania płaszczyzno-
wego. w 1960 roku jeden z badaczy NRC zamon-
tował sieć rurek do przewodzenia gorącej wody  
w podłodze swojego domu. w ramach tej tech-
nologii wprowadził innowacyjne rozwiązania, ta-
kie jak system promiennego ogrzewania zasilany 
z automatycznie wypiekanego pieca antracyto-
wego. Po tych rewolucyjnych odkryciach meto-
da z wykorzystaniem wody zyskała na popular-
ności, a Korea ponownie stała się liderem wśród 
technik ogrzewania.

DzisieJsze Rozwiązania

Do najczęściej używanych metod ogrzewania 
podłogowego XXI wieku należą systemy z uży-
ciem wody lub energii elektrycznej. Dzięki dużej 

Obecnie ogrzewanie podłogowe układa się niezwykle 
szybko i sprawnie
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Jeżeli chcemy ograniczyć ilość potencjalnych błę-
dów i problemów, powinniśmy postawić na roz-
wiązanie uniwersalne, które w trwały sposób za-
bezpieczy instalacje, ale także takie, które przy 
odkryciu na budowie kolizji i konieczności za-
stosowania rozwiązania zamiennego, sprawdzi 
się w nowych warunkach i wytrzyma np. obcią-
żenia związane z koniecznością ukrycia instala-
cji w podłodze i zalania zaizolowanych przewo-
dów warstwą betonowej szlichty.
Tubolit DG Plus firmy Armacell to nowoczesny 
materiał przeznaczony do izolacji instalacji sys-
temów grzewczych, ciepłej i zimnej wody oraz 
rur kanalizacyjnych w budynkach mieszkal-
nych i przemysłowych, który idealnie sprawdzi 
się w różnych warunkach. Ma doskonałe para-
metry termoizolacyjne (λt = 0°C ≤ 0,035 [w/m∙K]) 
dzięki czemu ogranicza straty energii nawet do 
90%. Produkowany jest z wysokiej klasy poli-
etylenu, zapewniającego odporność materia-
łu na działanie zarówno niskiej, jak i wysokiej 
temperaturze (można go stosować nawet dla 
instalacji o temperaturze czynnika do 100°C), 
wilgoci czy uszkodzeń mechanicznych. Tubolit 
DG Plus ma klasyfikację ogniową NRO, co spra-
wia, że może być z powodzeniem stosowany na 
instalacjach grzewczych, ciepłej wody użytko-
wej oraz wody zimnej.
Może być używany także w warstwach podtyn-
kowych czy posadzkowych, zaś jego zamknięta 
struktura komórkowa sprawia, że jednocześnie 
jest lekkim materiałem i nie powoduje nadmier-
nego obciążenia poziomych odcinków przewo-
dów czy systemów podwieszanych. Nie wchodzi 
w reakcje chemiczne z betonem i standardowy-
mi materiałami murowymi oraz wykończenio-
wymi, a także zabezpiecza przed przenikaniem 
pary wodnej i jej skraplaniu się na powierzchni 
instalacji, co chroni ją przed korozją.
Użycie jednego typu materiału dla wszystkich 

podstawowych instalacji w budynku nie tylko 
zmniejsza ryzyko pomyłek, ale także ułatwia or-
ganizację prac budowlanych i pozytywnie wpły-
wa na tempo prac. Tubolit DG Plus jest też mate-
riałem wysoce elastycznym, dzięki czemu łatwo 
dopasowuje się do różnych kształtek, eliminując 
powstawanie mostków termicznych. w razie ko-
nieczności wycięcia otworów, np. w miejscu roz-
gałęzień, łatwo zrobimy to za pomocą zwykłych 
narzędzi, a niska pylność materiału pozwoli na 
prowadzenie tych prac nawet w zamkniętych po-
mieszczeniach.
Badania potwierdziły, że jest to także materiał, 
który nie przyczynia się do rozprzestrzeniania się 
ognia oraz dzięki niskiej emisji dymu umożliwia 
sprawną i szybką ewakuację.
Deklaracje EPD potwierdzające znikomy wpływ 
produktu DG Plus firmy Armacell na środowisko 
znacznie ułatwią też proces certyfikacji budyn-
ku i występowanie o ekologiczne odznaczenia  
w systemach LEED czy BREEAM.

Instalacje rurowe to nieodzowny element każdego typu budynków. 
Do sprawnego funkcjonowania wymagają ochrony w postaci 
właściwie dobranej izolacji. Tu należy wziąć pod uwagę szereg 
czynników takich, jak: zróżnicowanie systemów, średnic, często 
ograniczone miejsce dla montażu, konieczność poprowadzenia 
fragmentów instalacji w posadzce czy ich podwieszania do sufitu. 
Można też ułatwić sobie pracę, wyeliminować ryzyko błędów 
wykonawczych i przyspieszyć tempo prac, stosując Tubolit DG 
Plus firmy Armacell – uniwersalny system izolacyjny, dedykowany 
pracom w zróżnicowanych warunkach.

KompleKSoWa ocHrona 
inStalacji ruroWycH 

tubolit dg pluS
Od firmy Armacell

produkowany przez armacell turbolit  
Dg plus ma szerokie możliwości za-
stosowania na budowie i eliminu-
je konieczność używania kilku syste-
mów izolacyjnych, a wszystko to przy 
zapewnieniu wysokich parametrów 
izolacyjnych, niejednokrotnie nawet 
lepszych od innych, standardowych 
rozwiązań. nie musimy więc już tra-
cić czasu na dobieranie izolacji do po-
szczególnych typów instalacji, rodza-
ju przewodów, sposobu ich ułożenia, 
czy martwić się, jak zachowają swoje 
właściwości po latach. wysoka uniwer-
salność, łatwość montażu oraz długo-
trwała żywotność czynią z tubolit Dg 
plus doskonały materiał zarówno dla 
zastosowań w budownictwie indywi-
dualnym, jak i komercyjnym.
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wentylatory kanałowe Direct Vent serii CFD 
to urządzenia przeznaczone do przetłaczania 
powietrza w instalacjach nawiewnych i wycią-
gowych w okrągłych kanałach wentylacyjnych. 

Urządzenia stosowane mogą być zarówno  
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, 
jak i w budynkach komercyjnych oraz użytecz-
ności publicznej, takich jak: biura, sklepy, hotele,  
ośrodki sportowe, szkoły.

wentylatory kanałowe serii CFD / CFD silent 
to urządzenia przeznaczone do przesyłu powie-
trza w instalacjach nawiewowych i wyciągowych 
w okrągłych kanałach wentylacyjnych. 

Urządzenia stosowane mogą być zarówno  
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, 
jak i w budynkach użyteczności publicznej ta-
kich jak: biura, sklepy, hotele, ośrodki sporto-
we, szkoły.

Obudowa wentylatorów kanałowych CFD i CFD 
Silent wykonana jest z wysokiej wytrzymałości 
polipropylenu. wirnik urządzenia wyproduko-
wany jest z tworzywa sztucznego ABS i został 
zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić 
optymalny przepływ powietrza. Dzięki specjal-
nej konstrukcji korpusu, wentylatory serii CFD 
można montować zarówno w pozycji poziomej, 
jak i pionowej. 

wentylatory wyposażone są w 2-biegowy silnik, 
zasilany prądem jednofazowym 230 V/50 Hz na 
łożyskach kulkowych z wbudowanym zabezpie-
czeniem przed przeciążeniem. Praca wentylato-
rów jest niezwykle wydajna, przy czym nie gene-
rują dodatkowego hałasu i są energooszczędne. 
wentylatory serii CFD mogą pracować w tempe-
raturze do 60°C.

Firma Lindab, w ramach cyklicznego projektu o nazwie „Premiery Lindab 2021”, prezentuje styczniową NOwOŚĆ. 
Do oferty produktów i rozwiązań wentylacyjnych zostały wprowadzone dwa nowe wentylatory kanałowe CFD i CFD Silent.

StycZnioWa premiera lindab
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nOWOCZesna elektrOnICZna baterIa sChell mOdus e

Armatura elektroniczna jest już obowiązującym standardem w budynkach publicznych na całym świecie ze względu na jej ekonomiczny 
charakter. Sam mechanizm uruchamiania na podczerwień pozwala na redukcję zużycia wody aż o 65% w porównaniu z bateriami jedno- 
uchwytowymi, co przekłada się na odczuwalne oszczędności, zwłaszcza w intensywnie użytkowanych łazienkach publicznych. God-
nym uwagi rozwiązaniem dedykowanym zrównoważonym instalacjom wodnym jest armatura SCHELL MODUS E.
Armatura na podczerwień SCHELL MODUS E cechuje się niską objętością przepływu wody na poziomie 3 l/min przy ustawieniu fa-

brycznym. wartość tę można dodatkowo obniżyć do minimalnej wartości 1,33 l/min, stosując spe-
cjalny perlator. Stanowi to dodatkowy atut podczas certyfikacji ekologicznej w systemach BREEAM 
czy LEED. Kolejną zaletą rozwiązania jest specjalny program antystagnacyjny. Funkcja ta urucha-
mia przepływ po 24 godzinach od ostatniego użycia, zapobiegając rozmnażaniu się drobnoustrojów  
w stojącej wodzie. 
Bateria wykonana z wysokiej jakości stopu mosiądzu spełnia ponadto podwyższone wymagania 
związane z trwałością i bezawaryjnością działania. Przewidziano w niej nawet specjalne zabezpiecze-
nie sensora podczerwieni przed blokadą spowodowaną np. celowym zaklejeniem. Pozwala to zapo-
biec ewentualnej awarii mechanizmu czy niekontrolowanemu wypływowi wody. SCHELL MODUS E 
uzyskała nowy design z myślą o ambitnych inwestycjach, gdzie liczy się nie tylko ekologia i oszczęd-
ność, lecz także prestiżowy charakter. Lśniący, chromowany korpus zwraca uwagę gładkimi liniami 

i subtelną wylewką o ponadczasowym wy-
glądzie. Finezyjne, opływowe kształty ba-
terii nie tylko nadają jej atrakcyjny wygląd, 
lecz również ułatwiają utrzymanie korpu-
su w czystości. 
Nowoczesna armatura oferuje ponadto sze-
rokie możliwości dopasowania do wymagań 
użytkowych. w zależności od przeznaczenia 
budynku czy zastosowanych rozwiązań in-
stalacyjnych można wybrać wariant z mie-
szaczem w formie dźwigni na boku obu-
dowy lub bez mieszacza, na wodę zimną  
i zmieszaną. Oprócz wykonania z zasilaniem 
sieciowym, dostępny jest także model na 
baterie alkaliczne, który nie wymaga pro-
wadzenia specjalnego okablowania. Dzięki 
temu rozwiązanie to znajdzie doskonałe za-
stosowanie nie tylko w budynkach nowych, 
lecz także poddawanych modernizacji.
Katalogowa cena netto: 1193 zł

sCHeLL

OCZYsZCZaCZ POWIetrZa daIkIn mC55W

Oczyszczacze powietrza Daikin MC55w w technologii 
Streamer gwarantują czystszy i zdrowszy klimat we-
wnątrz domów, biur i przestrzeni komercyjnych na ca-
łym świecie. 

Cechy Daikin mC55w
•	Czyste	powietrze	dzięki	aktywnemu	wyładowaniu	

jonów plazmy i technologii Flash Streamer, który 
deazktywuje bakterie i wirusy, w tym 99,9% wirusa 
SARS-CoV-2.
•	Wysokowydajny	filtr	HEPA	do	wychwytywania	

drobnych cząstek kurzu, który usuwa 99% drobnych 
cząstek o rozmiarze od 0,1μm do 2,5 μm,  
bez konieczności wymiany do 10 lat.
•	Cisza,	dzięki	trybowi	cichej	pracy	od	19	db(A).
•	Wymiary	50x27x27	cm.
•	Jonizuje	powietrze.
•	Zabezpieczenie	przed	dziećmi.
•	Filtr	przeciwzapachowy	regenerowany	 

przez Streamer.
•	Czujnik	zapachów,	

kontroluje zapachy  
w pomieszczeniu.
•	Kontrola	jakości	

powietrza z czujnikiem 
cząstek 2,5μm.
•	Natężenie	przepływu	

powietrza 5,5 m3/min  
= 330 m3/h.
•	Gwarancja	3	lata.
•	Ma	certyfikaty	ECARF,	

PZH, British Allergy 
Foundation.
•	Obsługiwana	

powierzchnia ~41 m²  
(wg normy JEM1467).

DaIkIn
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COnex – nOWY Panel sterOWanIa IOt

Firma Panasonic opracowała nowy panel sterowania IoT o nazwie CONEX. Ten zaawansowany system to zupeł-
nie nowa odsłona komercyjnych rozwiązań klimatyzacyjnych Panasonic. Dzięki możliwości jego obsługi z pozio-
mu smartfona lub tabletu przynosi jeszcze więcej korzyści. 
CONEX jest dostępny, elastyczny i skalowalny wraz z towarzyszącymi mu aplikacjami dostosowanymi do wy-
magań instalatorów, inżynierów serwisowych i użytkowników końcowych. Dzięki prostej obsłudze za pomocą 
łatwego w użyciu interfejsu CONEX oferuje szereg aplikacji do codziennej zdalnej obsługi i konserwacji:
· Panasonic H&C Diagnosis – aplikacja zaprojektowana do diagnozowania i rozwiązywania problemów, podają-
ca dane w czasie rzeczywistym dla jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. Przechowuje również dane histo-
ryczne, idealna dla instalatorów i inżynierów serwisowych. Umożliwia zdalną komunikację i diagnostykę, skra-
cając czas poświęcany na konserwację. Korzystając z systemu CONEX, użytkownicy mogą wizualizować stan 
pracy i diagnozować awarie w pomieszczeniach. 
· Panasonic H&C Control – pomocny dodatek dla instalatorów, inżynierów i użytkowników końcowych. Aplikacja 
ta zapewnia łatwy dostęp przez Bluetooth, umożliwiając szczegółowe ustawienie obsługi i konserwacji, a tak-
że inne przydatne funkcje, takie jak: auto-adres, testy, monitorowanie wewnętrznych czujników i wiele innych. 
wstępna konfiguracja zaawansowanego kontrolera jest niezwykle prosta, pozwalając instalatorom oraz inży-
nierom szybko reagować na żądania klientów.
· Panasonic Comfort Cloud – działa podobnie do powyższego H&C Control, ale jest to aplikacja zaprojektowa-
na z myślą o użytkownikach końcowych do zdalnej obsługi urządzeń przez wiFi z dodatkowymi korzyściami, 
takimi jak monitorowanie energii. w rezultacie nawet gdy użytkownicy nie są w danym pomieszczeniu, dzięki 

chmurze Comfort Cloud mogą regulować 
ustawienia jakości powietrza wewnętrzne-
go, ogrzewania i chłodzenia z dowolnego 
miejsca, w dowolnym czasie.
Nowy CONEX wykorzystuje dotykowe ste-
rowniki z płaską, w pełni zintegrowaną 
powierzchnią. Panel sterowania jest wy-
posażony w Bluetooth i opcje łączności 
bezprzewodowej, co pozwala na szybką  
i prostą obsługę. 
CONEX może być również używany do ob-
sługi nanoe™ X. Panasonic wykorzystuje 
technologię nanoe™ w wielu swoich urzą-
dzeniach do obiektów mieszkaniowych, jak 
i komercyjnych. Nie wymaga ona stosowa-
nia filtrów ani konserwacji i może pracować 
niezależnie od ogrzewania lub chłodzenia.

PanasonIC

POmPa CIePła tYPu POWIetrZe-WOda extensa aI r32

w ofercie Atlantic od listopada 2020 roku 
pojawił się model powietrznej pompa cie-
pła Extensa AI R32 pracujący na czynniku 
chłodniczym R32. R32 jest wydajniejszy  
i bardziej ekologiczny, ma bardzo niewiel-
kie oddziaływanie substancji na środowi-
sko naturalne, wskaźnik tworzenia efektu 
cieplarnianego (GwP) dla czynnika R32 jest 
prawie trzy razy niższy niż dla wypierane-
go przez niego R410A.
Moduł wewnętrzny pompy ciepła składa się  
ze zbiornika buforowego, we wnętrzu któ-
rego znajduje się opatentowany wymien-
nik grzewczy z wbudowaną grzałką 3 kw  
z możliwością zwiększenia mocy do 6 kw. 
Zaawansowany programator panelu ste-
rowania umożliwia zarządzanie wieloma 
obiegami grzewczymi oraz parametrami 
pracy urządzenia.
Moduł zewnętrzny składa się z wentylatora, sprężarki, parownika oraz zawo-
ru rozprężnego.
Cały moduł izolowany jest akustycznie oraz termicznie. Automatyka sterująca 
jego pracą (VPAM) umożliwia płynną pracę sprężarki z wykorzystaniem 10-stop-
niowego systemu modulacji mocy.
Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technicznym zewnętrzny moduł 
charakteryzuje bardzo cicha praca, generująca hałas na poziomie około 41 dB 
(model 5 kw i 6 kw).
Dostępne modele:
- 5 kw (COP 4,74, wymiary jednostki zewnętrznej, 62/79/35,2 cm, waga j.zew. 
41 kg, cena 24 296 zł brutto)
- 6 kw (współczynnik COP 4,65, wymiary jednostki zewnętrznej 62/79/35,2 cm, 
waga j.zew. 41 kg cena 25 653 zł brutto)
- 8 kw (współczynnik COP* 4,43, wymiary jednostki zewnętrznej 62/79/35,2 cm, 
waga j.zew. 42 kg, cena 27 010 zł brutto)
wartość współczynnika COP wyliczona zgodnie z normą EN 14511 dla tempe-
ratury zewnętrznej (7°C/35°C).

atLantIC
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ZestaWY WC Z mOdnYmI deskamI slIm rOCa

Strefa potrzeb podstawowych w łazience musi być przede wszystkim higieniczna i funkcjonalna. 
Roca oferuje coś więcej: 7 modeli, design, ekologiczne i higieniczne w świetnej cenie.
Ceramika sanitarna to DNA firmy, za którym stoi wieloletnie doświadczenie, dlatego Roca oferuje atrak-
cyjne zarówno pod względem designu, jak i cenowym rozwiązania z ceramiki sanitarnej. Znajdziemy więc 
propozycje od klasycznych z widocznymi mocowaniami aż po w pełni zabudowane miski wC z ukrytym 
systemem montażu. wszystkie są bezkołnierzowe, w technologii Rimless. Całość pakowana jest w jed-
nym kartonie. Bezkołnierzowe rozwiązanie Rimless to czystość i higiena jak nigdy dotąd. Brak zakamarków  
i trudno dostępnych miejsc oraz łatwo demontowalna deska wC ułatwia utrzymanie w czystości. Deski wC 
w zestawach są wolnoopadające, co przekłada się na wyjątkowy komfort i redukcję hałasu. wszystkie mi-
ski przystosowane do ekonomicznego spłukiwania 4,5/3 l lub nawet 4/2 l wody w wybranych modelach.
Ogromną popularnością cieszy się od lat model Gap. Teraz jest dostępny w wersji Round i Square z nowo-
czesną subtelną deską wC slim lub model miski wC Nexo. Ponadto w atrakcyjnej cenie będzie także desi-
gnerska miska wC Meridian compacto w zestawie z deską slim. To model, który cechuje się zredukowaną 
głębokością co oznacza, że zajmuje mniej przestrzeni w łazience , a przy tym jest bardzo funkcjonalna.
Kolejną propozycją są bardzo ekonomiczne i funkcjonalne podwieszane miski wC, Victoria Debba 
Round i Square, które w zestawie z deskami slim są jeszcze tańsze. Oprócz misek wC w wersji pod-
wieszanej nowością są zestawy kompaktów Debba Round Rimless w konfiguracji z deską slim.

roCa
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