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skoro najważniejsze 
miejsce nigdy nie 
było ważniejsze?

WSPIERAMY PROGRAM

CZYSTE POWIETRZE

Twoja inwestycja: 
przyszłościowa pompa 
ciepła aroTHERM split.
Twój dom stał się najważniejszym miejscem 
na świecie. A w nim  niezawodne ogrzewanie 
i zaopatrzenie w ciepłą wodę jest niezbędne. 
Nadszedł czas, aby polegać na wydajnych  
i trwałych urządzeniach marki Vaillant.  
A więc: na co czekać?

Więcej informacji na www.vaillant.pl

* Poziom ciśnienia akustycznego będzie zależał od 
wybranego modelu pompy ciepła i jej usytuowania.

03/2021

80 mln zł dla przedsiębiorców 
na fotowoltaikę

O wsparcie z Funduszy Europejskich – na inwe-
stycje mające na celu wytwarzanie energii ze 
źródeł odnawialnych – będzie się można sta-
rać od 31 marca do 28 maja 2021 r. Na wnio-
ski przedsiębiorców czeka Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, któ-
ry rozdysponuje 80 mln zł, w tym 30 mln zł dla 
projektów realizowanych na terenie wojewódz-
twa śląskiego.
Nabór konkursowy (ostatni) zostanie przeprowa-
dzony w ramach unijnego Programu Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. 
Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarza-
nia energii z odnawialnych źródeł wraz z pod-
łączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/
przesyłowej.
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc zwrot-
ną na inwestycje polegające na budowie lub 

przebudowie instalacji wykorzystujących ener-
gię promieniowania słonecznego o mocy po-
wyżej 2 MWe. Elementami projektów mogą być 
również przyłączenia do sieci elektroenergetycz-
nych należących do beneficjenta projektu, czyli 
wytwórcy energii.
Maksymalny poziom dofinansowania jest usta-
lany zgodnie z zasadami udzielania pomocy pu-
blicznej, jednak nie więcej niż 85 proc. i nie może 
przekroczyć 15 mln euro dla jednego przedsię-
biorcy na jeden projekt. Można będzie również 
uzyskać premię inwestycyjną w formie częścio-
wego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej. 
Wysokość premii inwestycyjnej w przypadku in-
stalacji, dla których wytwórcy zamierzają skorzy-
stać z systemu aukcyjnego, wynosi do 5% kosz-
tów kwalifikowanych, a w przypadku pozostałych 
instalacji do 20%.
Szczegóły naboru: kliknij 
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij 
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wolf zaprasza na isH digital

Firma WOLF zaprasza na swoje wirtualne stoisko 
przygotowane specjalnie na targi ISH 2021, które  
w tym roku odbywają się w wyjątkowej formule di-
gital. W programie prezentacje, rozmowy z eksper-

tami i wiele więcej. Wierząc, że mimo formy online  
targi ISH będą jak zawsze pełne dobrej energii, hasło 
WOLF na tą edycję to: Going digital, staying personal.
Dołącz do WOLF podczas jednego z najważniej-
szych wydarzeń w roku dla całej branży. 
Szczegóły na www.polska.wolf.eu

Jubileuszowy program 
partnerski regulus

Zapraszamy do udziału w X Misji Regulusa „PA-
ŁASZ DRAGONÓW GWARDII KORONNEJ”. Tro-
feum misji otrzyma jej zwycięzca. 
Dziewięciu kolejnych uczestników programu 

otrzymuje pamiątkowy sztylet – DRUH REGU-
LUSA. Zakończenie programu nastąpi 30 czerw-
ca 2022 roku.
Oto jego zasady:
•	KARTA	MISJI	zawiera	16	pól,	na	które	nakleja	się	
otrzymane znaczki.
•	Znaczki	dostarczane	są	do	firmy	przy	dostawie	 

zamówionego towaru, wyłącznie wraz z doku-
mentem dostawy lub fakturą. Znaczki może zbie-
rać każdy.
•	Karty	Misji	dostarcza	opiekun	handlowy,	moż-
na je także pobrać z strony internetowej i wydru-
kować. 
•	Za	wypełnioną	16	znaczkami	kartę	producent	
płaci gotówką lub przelewem na wskazane kon-
to kwotę 200 zł. Kartę należy przekazać opieku-
nowi handlowemu lub wysłać pocztą na adres 
firmy lub wysłać skan karty e-mailem. Gotówkę 
otrzymuje się bezzwłocznie.
•	WAŻNE:	Wygląd	znaczków	w	każdej	misji	jest	inny.	 

Jeśli na karcie znajdzie się choć jeden znaczek  
z poprzednich misji, karta przepada.
•	Wypłacamy	gotówkę	wyłącznie	za	kompletne	
karty misji (16 znaczków).
Znaczki otrzymuje się za:
•	1	znaczek	za	zakup	każdego	grzejnika	typosze-
reg REVERS,
•	1	znaczek	za	zakup	każdego	grzejnika	typosze-
reg E-VENT,
•	1	znaczek	za	każde	1000	zł	netto	przy	zakupie	
zestawów ogrzewania kanałowego,
•	1	znaczek	za	każdy	grzejnik	z	innych	typoszere-
gów o wartości zakupu 800 zł netto.

nowe etykiety energetyczne

– Od 1 marca 2021 r. wchodzą w życie przepisy roz-
porządzeń delegowanych wprowadzające nowe 
etykiety energetyczne. Dzięki wprowadzonym zmia-
nom konsumenci otrzymają bardziej zrozumiałe  
i spójne informacje, które ułatwią im rozpoznanie 
najbardziej efektywnych energetycznie produk-
tów – poinformował podczas konferencji praso-
wej minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.
Zgodnie z przeprowadzonym na zlecenie KE bada-
niem, 93% europejskich konsumentów rozpozna-
je etykietę energetyczną, a 79% bierze ją pod uwa-
gę, kupując nowe urządzenia elektryczne. W 2017 r. 
KE przyjęła rozporządzenie zmieniające system ety-
kietowania energetycznego, polegający na powro-
cie do skali od A do G i tym samym likwidację „plu-
sów”, czyli np. klas A+, A++ oraz A+++. Oznacza to, że 
urządzenia mające obecnie najwyższą klasę ener-
getyczną będą klasyfikowane w grupie C lub D. Kla-
sy A i B pozostaną puste, aby umożliwić producen-
tom projektowanie bardziej efektywnych urządzeń.
– Prostsze i spójne informacje na etykietach ener-
getycznych, nie tylko ułatwią konsumentom wybór 

najbardziej efektywnych energetycznie produktów, 
ale i przyczynią się do wzrostu świadomości kon-
sumenckiej – powiedział minister Kurtyka.
Poza informacją nt. skali efektywności energetycz-
nej, na nowych etykietach znajdą się też dotych-
czasowe, jak i nowe piktogramy z dodatkowymi 
informacjami na temat urządzeń. Na etykietach 
zamieszczone będą też informacje na temat zu-
życia energii. Ponadto w prawym górnym rogu 
etykiety zamieszczony będzie fotokod (kod QR).
Obecnie systemem etykietowania energetyczne-
go objętych jest 15 grup produktowych. W pierw-
szej kolejności nowe etykiety energetyczne opra-
cowane zostały z myślą o produktach, takich, jak: 
zmywarki do naczyń, pralki i pralko-suszarki, lo-
dówki oraz telewizory i wyświetlacze elektronicz-
ne. W kolejnym kroku, od 1 września 2021 r. obo-
wiązywać będą nowe etykiety dla źródeł światła.
Równocześnie wraz z przepisami wprowadzający-
mi nowe etykiety energetyczne od 1 marca 2021 r. 
wchodzą także w życie przepisy rozporządzeń dele-
gowanych w sprawie wymogów dotyczących ekopro-
jektu dla pralek, lodówek, telewizorów i zmywarek.
Pełna informacja: kliknij 

http://www.instalreporter.pl
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 Klimatyzatory 

Gentle Wind

mistral.lindab-polska.pl

Ultracichy
Automatyczny 
ruch żaluzji

Gold Fin
Ekologiczny
czynnik R32

7 prędkości 
wentylatora

 Harmonijne połączenie nowoczesnej technologii i funkcjonalnej estetyki

NOWOŚĆ
2021
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badanie rynku fotowoltaicznego  
– ieo zaprasza do współpracy

IEO pracuje nad IX edycją raportu „Rynek Foto-
woltaiki w Polsce”. Poprzednia edycja raportu 
jest dostępna do bezpłatnego pobrania na stro-
nie IEO. Raport był szeroko cytowany w branżo-
wych mediach krajowych i zagranicznych oraz 
cieszył się dużą popularnością. Przeglądarka Go-
ogle odsyła do 245 tys. odwołań. Tylko ze stro-
ny IEO dokonano ponad 2400 pobrań rapor-
tu. Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy  
z branży do współpracy przy badaniu rynku fo-
towoltaicznego w Polsce na potrzeby Raportu. 

Współpraca polega na wypełnieniu ankiety do-
stępnej tutaj, która dotyczy m. in. sprzedaży, pro-
dukcji czy zdolności instalacyjnych oraz Państwa 
opinii na temat rynku PV.
Logotyp firm, które wezmą udział w badaniu zo-
stanie zamieszczony na mapie w początkowej 
części Raportu. Ponadto firma zostanie wpisa-
na na listę firm wraz z danymi kontaktowymi 
oraz linkiem do strony – lista ta będzie załącz-
nikiem do raportu. Dodatkowo firmy, które we-
zmą udział w badaniu rynku otrzymają od Insty-
tutu certyfikat pozycjonujący firmę na rynku po 
wydaniu raportu. 
www.ieo.pl

deklaracJe do centralneJ 
ewidencJi emisyJności budynków 
od 1 lipca
Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca bu-
dynku będzie składał w Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł 
ciepła i spalania paliw. 
Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł 
wysłać deklarację przez internet, za pośrednic-
twem systemu teleinformatycznego Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Oso-
by, które nie mogą skorzystać z tej formy skła-
dania deklaracji, mają możliwość złożenia jej  
w formie papierowej. Przepis dotyczy budynków 
mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Pol-
sce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na 
złożenie deklaracji CEEB dla budynków już ist-
niejących – licząc od 1 lipca, oraz 14-dniowy dla 
nowo powstałych.
System przeznaczony jest do realizacji ustawo-
wych zadań związanych z ochroną środowiska, 
termomodernizacją i walką z ubóstwem energe-

tycznym. Za jego powstanie odpowiada Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania 
informacji o budynkach jest stworzenie kom-
pletnej bazy danych, na podstawie której każ-
da gmina w Polsce będzie mogła podejmować 
odpowiednie działania na rzecz poprawy jako-
ści powietrza.
Zanieczyszczenie powietrza w Polsce należy do 
najważniejszych problemów środowiskowych. 
Według Europejskiej Agencji Środowiska, w 2018 
roku tylko pył zawieszony PM 2,5 był powodem 
ponad 46 000 zgonów w Polsce. Za emisję tok-
sycznych pyłów PM 2,5 i PM 10 odpowiadają 
przede wszystkim przestarzałe urządzenia grzew-
cze w domach i budynkach, np. piece węglowe.
CEEB będzie rejestrem źródeł energii budynków. 
Ma także uwzględniać informacje na temat udzie-
lonej pomocy publicznej w zakresie termomo-
dernizacji i wymiany kotłów. Według szacunków,  
w ewidencji może się znaleźć nawet ok. pięciu 
milionów budynków.
Źródło: GUNB
Pełna informacja: kliknij 
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konkurs danfoss  
dla proJektantów

Przygotuj projekt, wykorzystując zawory PICV 
AB-QM i/lub siłowniki NovoCon, zgłoś go do 
konkursu i wygraj super nagrody. Do zdobycia  
8 nagród głównych i nagrody gwarantowane  

dla 50 pierwszych uczestników – karta podarun-
kowa Decathlon o wartości 100 zł.
Każdy uczestnik rywalizuje w dwóch kategoriach: 
- Liczba punktów za produkty – za produkty ob-
jęte konkursem przyznawane będą punkty, któ-
re po zsumowaniu zadecydują o wygranej. Na-
grody główne w tej kategorii wygrywa 5 osób, 

które zdobędzie największą liczbę 
punktów. Liczba punktów za urzą-
dzenia znajduje się w Regulaminie 
konkursu;
- Liczba zgłoszonych projektów – 
projekty, które rywalizują w tej ka-
tegorii muszą zawierać co najmniej 
50 urządzeń objętych konkursem 
każdy. W tej kategorii wygrywają 
3 osoby, które zgłosiły największa 
liczbę projektów. 
W sytuacji, gdy jeden uczestnik zaj-
mie premiowane nagrodą miejsce 
w obu kategoriach, wówczas otrzy-
ma 1 nagrodę z Kategorii nr 1.
http://hvac-danfoss.pl

promocJa elektra

Od 1 marca ruszyła zupełnie nowa promocja pakie-
tów WoodTec2™ Pack składających się z jednostron-
nie zasilanych folii grzejnych ELEKTRA WoodTec2 
oraz programowalnych regulatorów temperatu-
ry ELEKTRA OCD2. Folie grzejne ELEKTRA Wood-
Tec2™ z regulatorem programowalnym w zestawie 
umożliwiają szybką instalację ogrzewania podłogo-
wego. Służą jako uzupełniający system grzewczy  
w celu uzyskania ciepłej podłogi. Mają jeden prze-
wód zasilający. Dzięki temu są prostsze w układaniu. 
Promocja ważna do wyczerpania zapasów.
Więcej 

Promocja!
zestaw elektrycznego

ogrzewania podłogowego
ELEKTRA

WoodTec2™Pack

w zestawie
korzystniej

Viessmann zaprasza na targi isH 
na dzieŃ polski 26.03.2021 r.

Wirtualny świat stanowi dla koncernu Viessmann 
nieustanną inspirację i niewyczerpane źródło no-
wych możliwości. Tym razem ENTER otworzy bra-
my Frankfurter Messe, gdzie tradycyjnie odbywa-
ją się największe na świecie targi branży HVAC  
& water: ISH w dniach 22-26.03.2021.
Aby zaprezentować nowe rozwiązania w wyso-
kiej jakości i prowadzić dialog ze swoimi partne-
rami, firma uruchamia nową platformę cyfrową: 
Viessmann.live!
Viessmann.live to między innymi:
•	interaktywne	prezentacje	produktów;
•	rozmowy	ekspertów;
•	multimedia	z	szeroką	gamą	filmów.
26.03 Zespół Viessmann w Polsce z myślą  
o wszystkich swoich klientach, partnerach oraz 
współpracownikach przygotował Dzień Polski – 
event online.
Czym jest Dzień Polski podczas targów ISH? 
To w pełni wirtualne wydarzenie polskiej spółki 
Viessmann w ramach największych na świecie  

targów branży HVAC & water (ogrzewanie, 
wentylacja, klimatyzacja & woda): ISH 2021.
Dział Akademii Viessmann w inspirujący sposób 
oprowadzi uczestników po świecie nowinek ze 
świata marki i opowie o największych innowa-
cjach technologicznych, które w nadchodzącym 
czasie staną się naszą codziennością. Eksperci 
odpowiedzą również na pytania. 

Program 26.03.2021
10:00 Rozpoczęcie spotkania
10:35-11:00 Nowy Vitodens 100
11:05-11:35 Single room control 
11:50-12:25 Pompy Ciepła Vitocal 250A
12:25-12:40 Vitovent 200 P 
12:55-13:25 Stacje uzdatniania wody 
13:25-13:50 Klimatyzacja, grzejniki, Vipex 
13:50 Zakończenie spotkania
 
Jak dołączyć?
Link do uczestnictwa w bezpłatnym wydarzeniu 
znajdziecie tutaj.
Link będzie aktywny w dniu 26.03.2021r.
Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

http://www.instalreporter.pl
https://elektra.pl/2021/02/woodtec2-pack-w-pakiecie-korzystniej/
https://www.viessmann.pl/pl/ish.html


nfośigw kraJowym operatorem 
funduszu modernizacyJnego

NFOŚiGW będzie zarządzał nowym strumie-
niem środków na rzecz modernizacji sektora 
energii w Polsce. Środki tzw. Funduszu Moder-
nizacyjnego zostaną wykorzystane na finanso-
wanie inwestycji w odnawialne źródła energii, 
poprawę efektywności energetycznej, maga-
zynowanie energii, modernizację sieci energe-
tycznych oraz wsparcie transformacji w regio-
nach węglowych.
Fundusz Modernizacyjny służy modernizacji sek-
tora energii w państwach o największych wy-
zwaniach związanych z realizacją unijnych celów 
redukcji emisji CO2. Będzie zasilany ze sprzeda-
ży uprawnień do emisji CO2 z unijnej puli. Pol-
ska otrzyma 43% Funduszu Modernizacyjnego 
do 2030 r.

Przyjęty 3.03. przez Radę Ministrów projekt usta-
wy o systemie handlu emisjami powierza funkcję 
krajowego operatora Funduszu Modernizacyjne-
go w Polsce Narodowemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie 
inwestycji ze środków Funduszu Modernizacyj-
nego będzie odbywało się w ramach programów 
priorytetowych NFOŚiGW. Zakres wparcia obej-
mie następujące obszary priorytetowe: wytwa-
rzanie i wykorzystanie energii z OZE, efektywność 
energetyczna, magazynowanie energii i moder-
nizacji sieci energetycznych, wsparcie sprawie-
dliwej transformacji w regionach uzależnionych 
od paliw kopalnych. 
Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie  
z Funduszu Modernizacyjnego uruchamiane będą 
przez NFOŚiGW w 2021 r.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij 

podsumowanie egzaminu 
testowego na uprawnienia 
budowlane
We wszystkich okręgowych izbach do testu XXXVI 
sesji egzaminacyjnej dopuszczono 3408 kandy-
datów. Ostatecznie podeszły do egzaminu 2702 
osoby. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB ogło-
siła wyniki pisemnej części.
XXXVI sesja egzaminacyjna rozpoczęła się egza-
minem testowym, który odbył się we wszystkich 
okręgowych izbach inżynierów budownictwa 
dnia 26 lutego br. Z uwagi na obostrzenia sani-
tarne egzamin został przeprowadzony w dwóch 
turach: o godz. 9.00 do egzaminu na uprawnienia 
budowlane przystąpili kandydaci w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, a o godz. 14.00 zda-
wali kandydaci w pozostałych specjalnościach.

Do testu XXXVI sesji egzaminacyjnej przystąpi-
ło w sumie 2702 kandydatów ubiegających się 
o uprawnienia budowlane. 
Najliczniejszą grupę stanowili inżyniero-
wie w specjalności konstrukcyjno-budow-
lanej – 1291 osób, w specjalności instala-
cyjnej sanitarnej – 570 osób, w specjalności 
instalacyjnej elektrycznej – 314 osób oraz  
w specjalności inżynieryjnej drogowej –  
281 osób. W skali kraju 343 osoby nie zali-
czyły testu. Zdawalność ogólna egzaminu te-
stowego we wszystkich okręgowych izbach 
inżynierów budownictwa wyniosła 87,31 %.

Obecnie we wszystkich okręgowych izbach in-
żynierów budownictwa trwają egzaminy ustne.
Źródło: Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB
Pełna informacja: kliknij 

  

Lekkie 
Lżejsze o 60% od mosiężnych 
odpowiedników

www.afriso.pl

Rozdzielacze poliamidowe 
ProCalida EF1 K 

Niezawodne 
Wysokiej jakości komponenty 
produkowane w Europie

Sprawdzone 
Stosowane w instalacjach HVAC  
od ponad 40 lat

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIE 
DO REGULACJI PRZEPŁYWU 
W INSTALACJACH OGRZEWANIA LUB 
CHŁODZENIA PŁASZCZYZNOWEGO
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nowe moduły bim i świadectwa 
cHarakterystyki energetyczneJ  
w pakiecie instalsystem 5
Wraz z wydaniem 20.0 opublikowane zostały nowe 
moduły dla pakietu InstalSystem 5. Moduły BIM in-
tegrują pakiet InstalSystem 5 z ideą projektowania 
BIM – dają możliwość wczytania modelu budynku 
z formatów IFC2x3 oraz IFC4 włącznie z interpreta-
cją elementów struktury budynku. Pozwala to na 
błyskawiczne obliczenie projektowego obciąże-
nia cieplnego oraz zaprojektowanie instalacji. Za-
projektowane systemy mogą zostać wyeksporto-
wane do modelu IFC. Drugą bardzo wyczekiwaną 
nowością jest moduł do sporządzania świadectw 
charakterystyki energetycznej.
www.instalsoft.com.pl

lista mediatorów polskieJ izby 
inżynierów budownictwa

Od pierwszych zajęć szkoleniowych dla kan-
dydatów na mediatorów minął rok. Uczestni-
cy kursu są gotowi do działania i otwarci na 
współpracę.
Z inicjatywy Komisji ds. Etyki Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa w marcu 2020 r. zorgani-
zowano kurs dla kandydatów na mediatorów. 
W zajęciach uczestniczyło 18 osób reprezen-
tujących wszystkie okręgowe izby inżynierów 
budownictwa.

27 stycznia br. odbyło się spotkanie informacyj-
ne dla uczestników kursu, podczas którego za-
proponowano powołanie grupy mediatorów 
przy Komisji ds. Etyki. Do tej pory mediatorzy 
działali samodzielnie. Każda z przeszkolonych 
osób mogła ubiegać się o zarejestrowanie na li-
ście mediatorów przy sądzie okręgowym. Daje to 
możliwość prowadzenia mediacji sądowych. Jed-
nak głównym celem było włączenie mediatorów  
w działania wewnętrzne izby, a także wytyczenie 
ścieżki postępowania mediacyjnego i określo-
nych, ujednoliconych procedur w PIIB. Stąd po-
mysł, by mediatorzy tworzyli grupę powiązaną 
z KE KR PIIB, co ułatwi zainteresowanym człon-
kom izby skorzystanie z ich wiedzy.

 Nie zmienia to faktu, że członkowie grupy już dzia-
łają, mają pierwsze sprawy i są gotowi wspierać 
członków PIIB w rozwiązywaniu sporów. Warto 
zaznaczyć, że koszty mediacji są znacznie niższe 
od kosztów postępowań sądowych.

Źródło: PIIB
Pełna informacja i lista oraz kontakt do media-
torów dostępne są na stronie www.piib.org.pl:  
kliknij 

galmet na isH digital 2021

Galmet zaprasza na tydzień z targami ISH Digital 
2021. W tym roku impreza odbędzie się w dniach 
22-26 marca, w wyjątkowej formule. Na specjalnej 
platformie online najwięksi światowi producenci 
przez 5 dni prezentować będą najlepsze ekologicz-
ne i energooszczędne produkty. Galmet kolejny raz 
zaprezentuje podczas targów ISH swoje najlepsze 
urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła ener-
gii. Przedstawi m.in. nagrodzone Złotymi Medalami 
Międzynarodowych Targów Poznańskich INSTALA-
CJE 2020: gruntową pompę ciepła Maxima Compact 
ze zbiornikiem c.w.u. oraz zbiornik kombinowany 
do pomp ciepła Complete. Największą w Polsce 
ofertę zbiorników przeznaczonych do współpracy 
z pompami ciepła – buforów c.o. oraz wymienni-
ków c.w.u. Z okazji ISH Digital 2021 Galmet przygo-
tował również długo wyczekiwaną premierę. Na jej 
prezentację zaprasza już pierwszego dnia targów.

galmet: Hot points club 2021

GALMET uruchomił najnowszą edycję swojego pro-
gramu partnerskiego. HOT POINTS CLUB to system 
wsparcia przygotowany dla najlepszych instalato-
rów. W najnowszej edycji konkursu HOT POINTS 
CLUB na wszystkich uczestników czeka ponad 1000 
atrakcyjnych nagród. Nowoczesne smartfony, lapto-
py, sprzęt do pracy, RTV i AGD, biżuteria i wiele innych.  

Dodatkowo każdy z uczestników konkursu może 
wybrać bony Sodexo lub zasilić przedpłaconą 
kartą bankową. W tym programie to instalatorzy 
decydują, jakie nagrody chcą otrzymać.
Wystarczy prosta deklaracja udziału w HOT PO-
INTS CLUB. Zaproszenie do konkursu otrzymać 
można od doradcy techniczno-handlowego Gal-
met w danym regionie. Później pozostaje już tylko 
prosta internetowa rejestracja urządzeń, które zo-
stały zainstalowane. Do każdego produktu przy-
pisana jest odpowiednia liczba punktów – Hot-
Pointów. Można je zamienić na dowolny prezent. 
W HOT POINTS CLUB uczestnicy premiowani są za 
instalację urządzeń Galmet ze wszystkich grup 
produktowych: pompy ciepła do c.o. i c.w.u.  
Maxima, Maxima Compact, Airmax2 – 45 000 pkt.; 
pompy ciepła do c.w.u.: Basic i Spectra – 30 000 pkt.;  
zestawy solarne – 22 000 pkt.; kotły c.o. – 22 000 pkt.;  
ogrzewacze wody 200-1000 l z wężownicą spi-
ralną – 5000 pkt.

http://www.instalreporter.pl
https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4501-lista-mediatorow-polskiej-izby-inzynierow-budownictwa
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grupa instal-konsorcJum 
z nową stroną internetową

Grupa Instal-Konsorcjum poinformowała, iż do-
tychczasowy wortal hurtownieinstalacyjne.pl 
przeszedł nowoczesną metamorfozę i od lute-
go 2021 roku funkcjonuje jako ik.pl.
Nowa platforma została stworzona według naj-
nowszych trendów, nawigowanie po stronie jest 
łatwe, intuicyjne. Na ik.pl znajdziemy moduły 
przedstawiające: 
· bogatą ofertę produktów,
· dane kontaktowe całej sieci hurtowni Grupy In-
stal-Konsorcjum,
· sekcję, gdzie znajdują się „Promocje i nowości”,
· sekcję praktycznych porad dla instalatorów,
· bogatą ofertę szkoleń,
· aktualne informacje na temat zmiany cen.
Instal-Konsorcjum szczególnie zachęca do odwie-
dzin nowoczesnego Katalogu Produktów online,  
który zawiera bogatą bazę produktów. Karty pro-
duktowe zawierają wiele praktycznych informa-
cji o towarach: mają bardzo dobrej jakości zdję-
cia, schematy, kody EAN, opisy, dane logistyczne 
i techniczne.
Przejdź do nowej strony internetowej ik.pl

wilo wyróżnione nagrodą 
german sustainability

Specjalizująca się w technice pompowej firma 
Wilo SE z siedzibą w Dortmundzie została wyróż-
niona prestiżową nagrodą German Sustainabili-
ty Award (niem. Deutscher Nachhaltigkeitspreis, 
DNP) w dziedzinie transformacji klimatu. Nagro-
da przyznawana jest przedsiębiorstwom, które 
postrzegają zrównoważony rozwój jako istotną 
część modelu biznesowego. 
– Jesteśmy niezwykle dumni, że przedsiębiorstwo 
z branży przemysłowej zostało uznane za pre-
kursora w dziedzinie ochrony klimatu. To moc-
ny sygnał, a zarazem dowód świadczący o tym, 
że jesteśmy firmą działającą na rzecz ochrony 
klimatu – powiedział CEO i dyrektor generalny 
Oliver Hermes.
Zrównoważony rozwój jest nieodłączną częścią 
strategii korporacyjnej Grupy Wilo. Na przykład 
jeden z jej celów zakłada, że do roku 2025 sto mi-
lionów ludzi na całym świecie będzie miało lep-
szy dostęp do czystej wody.
Nagroda jest przyznawana przez fundację Ger-
man Sustainability Award (Stiftung Deutscher Na-
chhaltigkeitspreis) we współpracy z niemieckim 
rządem, Związkiem Miast Niemieckich, organi-
zacjami biznesowymi i społeczeństwa obywa-
telskiego oraz instytutami badawczymi. 
Źródło: WILO
Pełna informacja: kliknij 

femaX w grupie 
instal-konsorcJum

Firma Femax przystąpiła do grupy Instal Konsor-
cjum z początkiem roku 2021. Wierzy, że ta współ-
praca przyniesie obopólne korzyści. 
W 2021 roku firma Femax świętuje także swoje 
30. urodziny! To idealny czas na nowe wyzwa-
nia i pokazanie kolejnych możliwości. W Polsce 
północnej jest jednym z czołowych dystrybuto-
rów materiałów instalacyjnych, grzewczych oraz 
wyposażenia łazienek. Ma 14 oddziałów m.in.  
w Gdańsku (centrala firmy), Gdyni, Bydgoszczy, 
Olsztynie, Elblągu, Chojnicach i Tczewie. Firma 
zatrudnia przeszło 130 osób.
FEMAX powstał w 1991 roku i z początku zajmo-
wał się szeroko pojętymi usługami budowlany-
mi oraz konstrukcyjnymi. Na fali dynamicznych 
zmian ustrojowych w Polsce w 1992 roku zaję-
li się również sprzedażą hurtową zlewozmywa-
ków stalowych oraz wyposażenia gastronomii, by  
w kolejnych latach sukcesywnie rozszerzać asor-
tyment o kompleksowe wyposażenie łazienek 

oraz technikę grzewczą i instalacyjną. Od począt-
ku istnienia do dnia dzisiejszego może pochwa-
lić się w 100% polskim kapitałem.
W asortymencie znajdują się kompletne syste-
my instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyj-
nych, c.o., a także technika solarna oraz wypo-
sażenie łazienek. Sprzedaje produkty znanych 
krajowych i zagranicznych marek, starannie do-
bierając portfolio producentów w ofercie. Więk-
szość placówek FEMAX posiada zgodne z aktual-
nymi trendami ekspozycje wyposażenia łazienek 
oraz nowoczesnych technik grzewczych i insta-
lacyjnych. 
Dostarcza wyposażenie łazienek oraz technikę in-
stalacyjną zarówno do firm instalacyjnych i wy-
konawczych, inwestorów instytucjonalnych, sa-
lonów łazienek, jak i odbiorców indywidualnych. 
Współpracuje również z renomowanymi biurami 
projektowymi oraz architektami i projektantami 
wnętrz, dla których stworzyła w wybranych sa-
lonach specjalne strefy obsługi.
Źródło: Instal-Konsorcjum
Pełna informacja: kliknij 

http://www.instalreporter.pl
https://ik.pl/
https://ik.pl/
https://ik.pl/produkty
https://ik.pl/
https://ik.pl/
https://wilo.com/pl/pl/Wilo-Polska/O-firmie/Nagroda-German-Sustainability/
https://ik.pl/aktualnosci-z-rynku/femax-w-grupie-instal-konsorcjum
https://ik.pl/
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groHe urucHamia cyfrową 
platformę groHe X 

Odkryj przyszłość teraz 
16 marca uruchomiono platformę grohe-x.pl, 
dzięki której będzie można bezpośrednio zapo-
znać się z informacjami o marce GROHE i nowo-
ściami produktowymi.

Początkowo platforma GROHE X miała być al-
ternatywą dla odbywających się co dwa lata tar-
gów ISH. Obecnie jest ona czymś więcej niż tyl-
ko substytutem targów. Oprócz zgromadzenia  
w jednym miejscu inspirujących i ciekawych tre-
ści, platforma GROHE X umożliwia dzielenie się 
pomysłami i uzyskanie wsparcia ekspertów marki. 
Jest to rozwiązanie, które sprawdzi się szczególnie 
teraz, kiedy możliwości spotkań są ograniczone.

Dzięki treściom dostosowanym do potrzeb każ-
dej grupy odbiorców, platforma GROHE X jest 
odzwierciedleniem nowej strategii handlowej 
firmy, która została wprowadzona w lipcu ubie-
głego roku. W oparciu o wyczerpujące informa-
cje zwrotne od partnerów biznesowych, zarząd 

opracował strategię, która obejmuje zróżnico-
wane portfolio produktów i dedykowane usłu-
gi dla każdej z grup docelowych: dystrybutorów  
i instalatorów, architektów, projektantów wnętrz 
oraz konsumentów. Skupienie się na potrzebach 
i oczekiwaniach klientów będzie miało również 
kluczowe znaczenie w odniesieniu do nowych 
produktów, które marka GROHE zaprezentuje na 
platformie GROHE X. Opracowanie odpowiednich 
rozwiązań produktowych, które mają wpływ na 
poprawę życia konsumentów, wymaga głębokie-
go zrozumienia tego, czego oczekują oni od swo-
ich przestrzeni życiowych. Dlatego marka GROHE 
stara się przewidywać nadchodzące trendy już na 
wczesnym etapie procesu tworzenia produktów. 

Na nowej platformie będzie można dowiedzieć się, 
które spostrzeżenia konsumentów mają wpływ 
na działania marki GROHE, jakie rozwiązania do 
kuchni i łazienki będą istotne w najbliższym czasie 
oraz jak marka planuje dalej kontynuować swoją 
transformację w kierunku zrównoważonego roz-
woju, będąc podwójnym zwycięzcą tegoroczne-
go plebiscytu German Sustainability Award 2021.
Więcej informacji na www.grohe-x.pl

– Platforma GROHE X powstała jako odpowiedź 
na wyzwania, które stawia nam obecna rzeczy-
wistość. „Nową normalność” potraktowaliśmy 
jako szansę na rozwijanie nowoczesnych spo-
sobów komunikacji. – tak Jonas Brennwald,  
Leader LIXIL EMENA i Co-CEO Grohe AG okre-
śla główną rolę, jaką projekt GROHE X odgry-
wa dla marki i dodaje – Dla mnie, GROHE X jest 
dowodem na to, że szczególnie w czasach, jak 
te, warto zmienić nastawienie i jestem niesamo-
wicie dumny z tego, że wszyscy w firmie GROHE 
odważyli się na takie otwarte podejście. Dzięki 
GROHE X nasi klienci zyskują miejsce, w którym 
mogą nie tylko czerpać inspiracje, ale również 
kontaktować się z nami – gdziekolwiek są i kiedykolwiek nas potrzebują. Również w przyszłości, 
za pośrednictwem platformy GROHE X zamierzamy przecierać nowe szlaki. Jest to początek no-
wej drogi, która zdefiniuje przyszłość naszą i naszych partnerów. Jak tylko będzie to możliwe, 
będziemy uzupełniać projekt o wydarzenia typu hybrid lub truck tour.

– Mając na uwadze, że zachowanie dystansu 
społecznego jest dziś niezwykle ważne, nadal 
chcemy zapewnić naszym klientom możliwość 
odkrywania naszych innowacji i bycia z nami  
w bezpośrednim kontakcie – mówi Thomas Fuhr, 
Leader Fittings LIXIL International i Co-CEO  
Grohe AG – Platforma GROHE X umożliwia za-
nurzenie się w zróżnicowanym świecie marki 
GROHE, dostarczając elementów potrzebnych 
do zbudowania z nią własnej historii. Dzięki 
niej klienci otrzymują wgląd w sposób pracy 
naszych fabryk oraz mogą zobaczyć, jak nasz 
ukierunkowany na klienta łańcuch dostaw łą-
czy je z globalnymi rynkami. Oprócz tego będzie 
można się dowiedzieć więcej o najnowszych technologiach opracowanych w naszym centrum 
badań znajdującym się w Hemer w Niemczech, a także zapoznać się ze strategią zrównoważo-
nego rozwoju marki. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co nasze zespoły stworzyły w tak 
krótkim czasie.

http://www.instalreporter.pl


Od kilku lat przetacza się przez Polskę dyskusja 
dotycząca sposobów ograniczenia występowa-
nia smogu w naszym kraju. Jedną z przyczyn wy-
stępowania emisji szkodliwych substancji do at-
mosfery w okresie zimowym jest tzw. niska emisja 
powstająca w wyniku spalania odpadów i niskiej 
jakości paliw w urządzenia grzewczych, głównie 
kotłach na paliwa stałe. Ocenia się według róż-
nych szacunków, że tego typu urządzeń funkcjo-
nuje w Polsce 2,5-3,5 mln sztuk. Niestety, na razie 
nie jest dostępna precyzyjna informacja dotyczą-
ca zainstalowanych jednostek grzewczych w do-
mostwach w Polsce. Kotły i piece na paliwa stałe 
w domach jednorodzinnych w Polsce to w więk-
szości urządzenia znacznie wyeksploatowane  
i wiekowe. Ponad 60% kotłów to urządzenia dzie-
sięcioletnie lub starsze. Jest to ogromny rynek 

wymian urządzeń grzewczych na najbliższe lata.
Potencjalni beneficjenci z zainteresowaniem  
i nadzieją odebrali w 2018 roku informację o przy-
gotowaniu i wdrożeniu w życie przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
Program wystartował we wrześniu 2018 roku. 
Warto przypomnieć, że historia powstawa-
nia tego programu zaczęła się już w 2014 roku  
w ówczesnym Ministerstwie Środowiska. Wy-
niki prac z tamtego okresu posłużyły jako baza 
wyjściowa do uruchomienia programu. Jego 
celem jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywno-
ści energetycznej jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych. 

SPIUG właśnie przygotował i udostępnił ciekawy raport „Urządzenia 
grzewcze w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze do 2020 roku”. 
Poniżej przytaczamy najważniejsze informacje podsumowujące rynek  
wymian starych urządzeń grzewczych na te zgodne z programem. 
Równocześnie zapraszamy do lektury pełnej wersji raportu  
dostępnej pod linkiem: kliknij.

Ile urządzeń wymIenIono 
w programIe Czyste 
powIetrze do końCa 2020 r. 
Najciekawsze dane z raportu przygotowanego przez SPIUG

Janusz starościk
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alpex-duo® XS
Instalacje wody pitnej i ogrzewania

n Większy przepływ 
 Większa o 30 procent powierzchnia przekroju to mniejsze straty ciśnienia.

n Bezpieczne połączenie 
 Funkcja kontrolowanego przecieku pozwala wykryć niezaprasowane złączki.

n Najwyższa jakość materiałów 
  PPSU - specjalne tworzywo sztuczne i bezołowiowy mosiądz klasy premium zapewniają bezpieczeństwo 

higieniczne.

n Bez kalibracji  
 Montaż w trzech prostych krokach: docięcie - mocowanie - zaprasowanie.

n Łatwa identyfikacja  
 Unikalny laserowy grawerunek na pierwszy rzut oka pokazuje możliwe dwa kontury (F i TH)

eXtra Safety – przyjazne, bezpieczne złączki, na miarę przyszłości

Instalacje Wewnętrzne
www.fraenkische.com

Katalog główny alpex-duo XS – alpex L – alpex-plus 20212
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Zgodnie z wprowadzonymi w maju 2020 roku 
zmianami, program Czyste Powietrze jest prze-
znaczony dla osób fizycznych, które są właści-
cielami lub współwłaścicielami jednorodzinne-
go budynku/lokalu mieszkalnego.
Wsparcie finansowe obejmuje:
•	wymianę,	zakup	i	montaż	źródła	ciepła;
•	instalację	centralnego	ogrzewania	i	ciepłej	wody	
użytkowej;
•	wentylację	mechaniczną	z	odzyskiem	ciepła;
•	mikroinstalację	fotowoltaiczną;
•	ocieplenie	przegród	budowlanych;
•	stolarkę	okienną	i	drzwiową;
•	dokumentację	(audyt	energetyczny,	dokumen-
tacja projektowa).
Komplet informacji na temat zasad funkcjono-
wania programu Czyste Powietrze można zna-
leźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

CZySTe POWIeTrZe – ZNOWelIZOWANA 
WerSJA ZASAD

W ramach uproszczenia procedur biurokratycz-
nych sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie for-
mularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego 
wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu 
i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załącz-
ników. Zmiany następujące obecnie w progra-
mie Czyste Powietrze mają charakter ewolucyjny.
10 czerwca 2020 roku uruchomiona została inter-
netowa ścieżka składania wniosków o dofinanso-
wanie. E-wnioski są dostępne w serwisie gov.pl.  
Ponieważ nie wszyscy są posiadaczami profilu 
zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa 
papierowa ścieżka składania wniosków. Przy tej 
opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjen-
ta dostępnym na stronie internetowej właściwe-
go WFOŚiGW. Należy wypełnić wniosek, który 
po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załączni-
kami, należy dostarczyć w wersji papierowej do 
WFOŚiGW lub gminy.
W ramach nowej edycji programu, zaczęła funk-
cjonować postulowana wcześniej lista zielonych 
urządzeń i materiałów (ZUM), która jest ważnym 
elementem nowej odsłony Czystego Powietrza. 
Katalog produktów ZUM powstaje na bazie już 
funkcjonującej strony: https://czyste-urzadzenia.
ios.edu.pl/ i powinien być zgodny z programem, 
w szczególności z kategoriami kosztów kwalifiko-
wanych oraz wymaganiami technicznymi. Na li-
ście znajdują się urządzenia grzewcze na paliwa 
stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzenia wyko-
rzystujące odnawialne źródła energii (kolektory 
słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła).
Dodatkowo, lista docelowo ma obejmować mate-
riały izolacyjne, stolarkę okienną, drzwi zewnętrz-
ne i garażowe. Aktualizacje listy są przewidziane 
do końca trwania programu w 2029 r. z uwagi na 
trwający ciągły postęp techniczny, co jest zwią-
zane z wprowadzaniem coraz nowocześniej-
szych urządzeń i rozwiązań technicznych w bu-
downictwie na rynek. Bazę, która będzie zgodnie  

Budżet na lata 2018-2029 wynosi 103 
mld zł. Po wprowadzeniu, udoskonala-
nej stopniowo w trakcie trwania, wer-
sji programu, do 23 października 2020 r.  
złożono 174 409 wniosków o dofinanso-
wanie na łączną kwotę ok. 3,3 mld zł.

efektem prac trwających od jesieni 2019 
roku była inauguracja 15 maja 2020 roku 
nowej wersji programu Czyste Powietrze 
2.0, w której dokonano znaczącego uprosz-
czenia procedur uzyskiwania dotacji na 
wymianę przestarzałych kotłów grzew-
czych oraz na docieplenie budynków.
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Potwierdzona certyfikatem skuteczność  
w walce z koronawirusem

STERYLIZACJA UV-C  usuwa 99,99% wirusa SARS-
CoV-2. Wbudowana w klimatyzator wirusobójcza 
lampa LED UV-C skutecznie dezynfekuje powietrze 
w pomieszczeniu. Z klimatyzacją HAIER chronisz siebie 
i swoich bliskich!

Klimatyzacja
do domu i biura

Generalnym dystrybutorem Haier jest firma Refsystem Sp. z o.o.
Lista Autoryzowanych Partnerów dostępna na www.haier-ac.pl
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z wcześniejszymi założeniami eliminować wystę-
powanie przypadków nieuczciwej konkurencji ze 
strony firm producenckich, mają współtworzyć 
producenci i autoryzowani dystrybutorzy urzą-
dzeń grzewczych i elementów budowlanych ob-
jętych systemem wsparcia w ramach programu.
Żeby	wpisać	urządzenie/materiał	na	listę	wyma-
gana jest rejestracja na stronie.
Zgłoszone urządzenia, po weryfikacji, zostaną 
umieszczone w ogólnodostępnej bazie, która 
będzie miała charakter informacyjny i nie będzie 
rankingiem czy informacją handlową, a dodawa-
ne urządzenia będą uszeregowane w sposób lo-
sowy. W celu ułatwienia beneficjentom progra-
mu wyboru urządzeń i materiałów spełniających 
wymagania techniczne określone w programie, 

NFOŚiGW rozszerzył dotychczasową bazę. Lista 
posłuży także do potwierdzania osiągnięcia efek-
tu ekologicznego inwestycji.
Docelowo planuje się, że w 2021 r. w Czystym 
Powietrzu kwalifikowane będą tylko materiały  
i urządzenia wpisane na „zieloną” listę.
Przygotowano także pomoc online, która przyda 
się nie tylko wnioskodawcom czy beneficjentom 
programu, ale też WFOŚiGW-om, bankom czy in-
nym partnerom programu w celu weryfikacji kwa-
lifikowalności sprzętu i materiałów objętych wspar-
ciem. Pomoc online dostępna jest od września 2020 
roku aż do końca realizacji programu. Równole-
gle przygotowano ogólnopolską infolinię Czyste-
go Powietrza, która ruszyła 3 sierpnia 2020 roku.
Bardzo ważnym działaniem, które weszły w życie  

jeszcze w 2020 roku, są przepisy umożliwiają-
ce wsparcie najuboższych. W październiku były 
jeszcze procedowane zmiany legislacyjne, któ-
re umożliwią wsparcie mniej zamożnych gospo-
darstw domowych. Komisja Wspólna Rządu  
i Samorządu otrzymała do zaopiniowania pro-
jekt ustawy przewidującej wydawanie przez sa-
morządy gminne zaświadczeń potwierdzają-
cych prawo gorzej sytuowanych gospodarstw 
domowych do otrzymania w programie dofi-
nansowania o zwiększonej intensywności.  
Po zaakceptowaniu takiego rozwiązania przez 
administrację rządową i Sejm, podwyższony po-
ziom dofinansowania już został wprowadzony 

21 października w programie Czyste Powietrze.
Do podwyższonego poziomu dofinansowania – 
do 37 tys. zł – uprawnieni będą osoby o przecięt-
nym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie 
domowym nieprzekraczającym 1400 PLN (gospo-
darstwa wieloosobowe) lub 1960 PLN (gospodar-
stwa jednoosobowe). Tego typu działanie jest 
konieczne z uwagi na fakt, że tzw. śmieciuchy są 
eksploatowane najczęściej w najuboższych war-
stwach społeczeństwa, których po prostu nie stać 
na większy wkład własny przy wymianie urządzeń 
grzewczych czy pracach termomodernizacyjnych.
Dodatkowo, uproszczenie programu Czyste Po-
wietrze, w tym przede wszystkim formularza 
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6. Analiza danych 

 

Poniżej są przedstawione analizy ilościowe dotyczące zainstalowanych urządzeń 

grzewczych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” do końca 2020 

roku. 

 

Należy podkreślić, że na ocenę efektów wprowadzonych w ciągu 2020 roku zmian 

zasad funkcjonowania programu, trzeba poczekać do końca 2021 roku, chociaż już 

było widać pod koniec 2020 roku wzrost dynamiki, jeżeli chodzi o liczbę 

rozpatrywanych wniosków.  

 

W dalszym ciągu program będzie ewaluować i w 2021 roku należy się spodziewać 

dalszych uproszczeń i rozszerzenia zakresu, jak również innych modyfikacji na 

podstawie zbieranych na bieżąco doświadczeń. 

 

 

 

 

 

6.1 Polska ogółem 

 

 

 

 

Rys. 1 Ilość zamontowanych do końca 2020 roku urządzeń grzewczych w ramach 

programu 
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1  Liczba zamontowanych do końca 2020 roku urządzeń grzewczych w ramach programu 
Czyste Powietrze
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           „Czyste Powietrze”  

 

 

 

 

Rys. 2 Udział procentowy poszczególnych źródeł ciepła zamontowanych w ramach 

programu „Czyste Powietrze” do końca 2020 roku 
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innych modyfikacji na podstawie zbieranych na 
bieżąco doświadczeń.
Jak widać potencjał do wymiany przestarzałych, 
zanieczyszczających otoczenie urządzeń grzew-
czych jest ogromny. Obecnie większość wymian 
odbywa się w dalszym ciągu w oparciu o tzw. 
programy gminne finansowane w ramach Re-
gionalnych Programów Operacyjnych z fundu-
szy UE. Niemniej jednak, nawet przy pomocy 
innych form wsparcia, przed Programem Prio-

rytetowym Czyste Powietrze stoi ogromne wy-
zwanie, jakim jest przyspieszenie rynku wymian 
starych urządzeń grzewczych na nowe w ciągu 
najbliższych ośmiu lat.
Tym bardziej, że z pozycji poprawiania efektyw-
ności energetycznej w budynkach na wymianę 
czekają jeszcze gazowe urządzenia grzewcze sta-
rej generacji, które nie odpowiadają obowiązu-
jącym obecnie normom określonym w ramach 
ekoprojektu.

wniosku i sposobu aplikowania o środki, stwo-
rzyło sektorowi bankowemu możliwość efek-
tywnego włączenia się do programu, nad czym 
obecnie trwają intensywne prace.

ANAlIZA DANyCH

Poniżej i na poprzedniej stronie są przedstawio-
ne analizy liczbowe dotyczące zainstalowanych 
urządzeń grzewczych w ramach programu prio-

rytetowego Czyste Powietrze do końca 2020 roku.
Należy podkreślić, że na ocenę efektów wpro-
wadzonych w ciągu 2020 roku zmian zasad funk-
cjonowania programu, trzeba poczekać do koń-
ca 2021 roku, chociaż już było widać pod koniec 
2020 roku wzrost dynamiki, jeżeli chodzi o licz-
bę rozpatrywanych wniosków.
W dalszym ciągu program będzie ewaluować  
i w 2021 roku należy się spodziewać dalszych 
uproszczeń i rozszerzenia zakresu, jak również 
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Rys.3.Ilość zamontowanych w ramach PP Czyste Powietrze urządzeń z podziałem  

          na województwa 

  

2630

4306

6770

4109

2816

4419

3459

2793

1716

4164

3509

1722

4839

7562

2145

1545

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Małopolskie

Lubelskie

Łódzkie

Warmińsko-mazurskie

Opolskie

Wielkopolskie

Podkarpackie

Zachodniopomorskie

Kujawsko-pomorskie

Mazowieckie

Dolnośląskie

Lubuskie

Ilości urządzeń zamontowanych w ramach PP 

Czyste Powietrze w 2020 r. wg. województw [szt.] 

3  Liczba zamontowanych w ramach PP Czyste Powietrze urządzeń z podziałem na województwa
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Województwo 

Ilość wymienionych 

urządzeń 

Potencjał kotłów 

pozaklasowych do 

wymiany 

udział 

wymian w 

stosunku 

do 

potencjału 

[%] 

Podlaskie 2630 120000 2,2% 

Pomorskie 4306 175000 2,5% 

Śląskie 6770 382000 1,8% 

Świętokrzyskie 4109 

142000 2,9% 

Małopolskie 2816 359000 0,8% 

Lubelskie 4419 264000 1,7% 

Łódzkie 3459 234000 1,5% 

Warmińsko-

mazurskie 
2793 

110000 2,5% 

Opolskie 1716 96000 1,8% 

Wielkopolskie 4164 328000 1,3% 

Podkarpackie 3509 237000 1,5% 

Zachodniopomorskie 1722 

128000 1,3% 

Kujawsko-pomorskie 4839 

163000 3,0% 

Mazowieckie 7562 463000 1,6% 

Dolnośląskie 2145 223000 1,0% 

Lubuskie 1545 81000 1,9% 

RAZEM 58504 3505000 1,7% 

 

Rys. 4 Porównanie ilości wymienionych do 2020 w ramach programu „Czyste 

Powietrze” roku źródeł ciepła do potencjału koniecznych wymian w poszczególnych 

województwach (Dane źródłowe: NFOŚiGW oraz POBE) 
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Tym bardziej, że z pozycji poprawiania efektywności energetycznej w budynkach na 

wymianę czekają jeszcze gazowe urządzenia grzewcze starej generacji, które nie 

odpowiadają obowiązującym obecnie normom określonym w ramach ekoprojektu. 

 

 

 

4  Porównanie liczby wymienionych do 2020 w ramach programu Czyste Powietrze roku źródeł 
ciepła do potencjału koniecznych wymian w poszczególnych województwach  
(Dane źródłowe: NFOŚiGW oraz POBE)
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Możemy się tam spotkać, że rzeczywiście gwa-
rancja jest 10-letnia i liczona jest od daty zaku-
pu przedmiotu. Dodatkową opcją, która jest czę-
sto pomijana i zapominana, jest dokładny okres 
gwarancji, z którym się napotkamy u liderów ryn-
ku grzewczego, informujący nas, że rzeczywiście 
mamy 10 lat od daty zakupu, ale nie dłużej niż  
11 lat od daty produkcji. Producenci z takim za-
pisem to sztab specjalistów i profesjonalistów, 
którzy są świadomi całego procesu od samego 
procesu jego wytworzenia aż do momentu zaku-
pu. W ten sposób użytkownicy końcowi w pewien 
sposób otrzymują dodatkowo 365 dni ochrony. 

FAkTurA luB PArAgON

Podstawowym dokumentem, który należy przed-
łożyć w przypadku złożenia reklamacji jest faktura 
zakupu lub paragon, na podstawie którego stwier-
dzić można czy reklamowany produkt zawiera się 
w okresie ochrony (gwarancji). Ale czy nie zdarzają 
się przypadki zagubienia tych dokumentów lub ich 
braku w przypadku, gdy zakupiono daną nierucho-
mość czy mieszkanie, a właściciel nie przekazał ca-
łej dokumentacji lub sami przyszli mieszkańcy o niej 
zapomnieli? Albo gdy użytkownik korzystał z usług 

instalatora, który wystawił mu fakturę na usługę bez 
wyszczególniania poszczególnych zakupionych grzej-
ników? Co w takim przypadku zrobić? Jak producent 
odniesie się do braku dowodu zakupu? Wytwórcy 
urządzeń grzewczych robią to w bardzo prosty spo-
sób ułatwiający im szybką identyfikację daty. A mia-
nowicie na swoim produkcie umieszczają dokładną 
datę produkcji. W przypadku poziomych, stalowych 
grzejników płytowych taka data może być nadru-
kowywana komputerowo na dolnej, wewnętrznej 
krawędzi. Oprócz daty są tam także inne dane po-
zwalające danemu producentowi określić inne pa-
rametry, których analiza pozwala śledzić i ulepszyć 
procesy jakościowe i produkcyjne przez działy jako-
ści i kontrolingu. Ta opcja jest także bardzo przydat-
na do sprawdzania wspomnianego powyżej okresu 
11 lat, a także chroni danego producenta przed nie-
uczciwymi praktykami.

uSZkODZeNIA meCHANICZNe

Bardzo częstym powodem zgłaszanym jako re-
klamacja jest uszkodzenie mechaniczne. Najczę-
ściej jest to uszkodzenie transportowe podczas 
przewozu urządzenia grzewczego z miejsca na 
miejsce oraz wielokrotnego przenoszenia z uwagi  

na długie łańcuchy dostaw zanim produkt tra-
fi do końcowego odbiorcy (producent – dystry-
butor (główny magazyn) – dystrybutor (oddział 
docelowy) – instalator – klient końcowy). Jak wi-
dać już w tym przypadku jest 5 miejsc, gdzie taki 
grzejnik jest przenoszony, ładowany i rozładowy-
wany z transportu, a ten taki łańcuch może być 
jeszcze dłuższy. Należy przy tym pamiętać i mieć 
na uwadze, że na każdym z tych etapów należy 
zwracać szczególną czujność dotyczącą oglę-
dzin wizualnych, czy dane opakowanie przyje-
chało w nienaruszonym stanie i nie nosi śladów 
uszkodzeń. Pozwoli to na eliminację niepotrzeb-
nych problemów i obarczania winą kolejnych 
odbiorców, że usterka została spowodowana  
w jego punkcie odbioru. Pamiętajmy, że odpowie-
dzialność producenta jest do etapu dostarczenia 
grzejnika do pierwszego punktu przeładunkowe-
go, jakim jest magazyn centralny dystrybutora, 
a w przypadku stwierdzenia wgniecenia czy też 
uszkodzenia na dalszym odcinku procesu trans-
portowego i złożeniu reklamacji zależeć już bę-
dzie od jego tzw. dobrej woli handlowej. Produ-
cenci nie odrzucają z zasady wszystkich takich 
reklamacji, ale mogą wymagać udowodnienia  
w postaci zachowania oryginalnego opakowania.  

Przecież może zdarzyć się tak, w szczególno-
ści do bardziej wyszukanych i dekoracyjnych 
grzejników, że uszkodzenie nastąpiło na maga-
zynie w wytwórcy, a zostało dopiero zauważone  
u klienta końcowego a opakowanie nie nosi żad-
nego znaku zniszczenia czy też przetarcia itp.

gWArANCJA I rękOJmIA

Klient końcowy, który kupił jakąś rzecz ma we-
dług polskiego prawa sporo możliwości składa-
nia reklamacji. Warto z takimi prawami się zapo-
znać i być świadomym, co nam się należy i jaką 
ścieżkę obrać w przypadku składania roszczenia. 
Tym bardziej, że jak wiemy, przepisy się zmieniają 
i od początku tego roku weszły w życie nowe. Bar-
dzo szczegółowo doprecyzowują one jakie prawa 
i obowiązki posiada osoba, która zakupiła towar  
i składa reklamację, rozróżnia miejsce wykonania 
transakcji czy to przez internet czy też w sklepie, 
hurtowni, itp. Jedną z ważnych kwestii jest możli-
wość złożenia roszczenia do producenta w ramach 
gwarancji oraz na drodze drugiej opcji, jakim jest 
rękojmia z opcjami do wyboru, np. zwrot gotówki. 
Gwarancja to dobrowolne oświadczenie dotyczą-
ce jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, 
czyli gwaranta. Treść gwarancji powinna być sfor-
mułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku 
polskim. Gwarancja wskazuje obowiązki gwaran-
ta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy 
sprzedany towar nie ma właściwości określonych 
w oświadczeniu gwarancyjnym. W szczególno-
ści powinna zawierać takie informacje, jak: nazwa  
i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce; 
czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwaran-
cyjnej; uprawnienia przysługujące w razie stwier-
dzenia wady; stwierdzenie „Gwarancja nie wyłącza, 
nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupują-
cego wynikających z przepisów o rękojmi za wady 
rzeczy sprzedanej”. Warto pamiętać, że obietnice  

Każdy z wiodących producentów grzejników na swój produkt udziela określonej gwarancji zazwyczaj zawartej 
w warunkach gwarancyjnych dołączanych do opakowania lub umieszczanej na stronie internetowej.  
W większości przypadków jest to okres 10 lat, ale warto jednak zapoznać się z nimi szczegółowo, ponieważ są 
tam umieszczone dodatkowe, szczegółowe zapisy, pod jakimi warunkami ten okres jest wiążący dla obu stron. 

gwaranCja na grzejnIkI I jej warunkI
Praktyka rynkowa producentów, czyli uznać czy nie uznać zgłoszenie reklamacyjne

tomasz Podleś
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złożone w reklamie są traktowane na równi z tymi 
zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym.
Natomiast rękojmia to tryb dochodzenia od-
powiedzialności od przedsiębiorcy w związku  
z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umo-
wą) lub prawną kupionego towaru konsumpcyj-
nego. Jeżeli konsument składa reklamację na 
podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzial-
nym za powstałe wady jest sprzedawca – i to 
do niego należy skierować pismo reklamacyjne.  
W przypadku, gdy taka firma nie prowadzi już 
swojej działalności (bo to był, np. instalator pro-
wadzący jednoosobową firmę) roszczenie należy 
skierować bezpośrednio do danego producenta.

PArAmeTry CZyNNIkA grZeWCZegO

W warunkach gwarancyjnych podawanych przez 
gwaranta wytwarzającego urządzenia grzewcze 
(w tym właśnie grzejniki) jednym z punktów jest 
fragment tekstu o parametrach fizykochemicz-
nych, jakie powinna spełniać woda w instalacji. 
Grzejniki płytowe produkowane są w większości  
z blachy stalowej i są narażone na procesy koro-
zyjne, które są najczęstszą przyczyna składania re-
klamacji podczas użytkowania. Aby służyły przez 
bardzo długi okres czasu, to w głównej mierze na-
leży zadbać o właściwą jakość wody grzewczej  
i sprawdzić jej parametry. Najczęstszą przyczyną 
pojawienia się korozji wewnętrznej jest rozpusz-
czony w niej tlen. Głównym pierwiastkiem w sta-
lowym materiale jest żelazo, które w przyrodzie 
występuje z innymi pierwiastkami, a w przeważa-
jącej ilości właśnie z tlenem. Dlatego zawsze bę-
dzie dążyło do absorbowania tlenu z powietrza 
lub z wody, w celu ustanowienia naturalnej rów-
nowagi – co będzie skutkowało tzw. utlenianiem 
żelaza. Powierzchnia grzejnika będzie pochłania-
ła tlen nie tylko z cząsteczek wody, ale także z mi-
kropęcherzyków powietrza, które są rozpuszczone 

w niej w sposób naturalny. W wyniku tego pro-
cesu będzie się tworzył tlenek żelaza – tzw. rdza  
o charakterystycznym czerwonawym kolorze, co 
prowadzić będzie do pomniejszania się grubości 
ścianek urządzenia grzewczego. Po pewnym cza-
sie proces ten może doprowadzić do pojawienia 
się małych otworów po jego zewnętrznej stronie, 
a tym samym do niebezpiecznego zdarzenia ja-
kim jest zalanie mieszkania lub domu. 
Jeżeli instalacja jest dobrze zabezpieczona przed 
wpływem zewnętrznym (np. cała instalacja jest 
zamontowana w układzie zamkniętym, tzn. zabez-
pieczona poprzez zamknięte przeponowe naczy-
nie wzbiorcze) i nie następuje częste dopuszcza-
nie świeżej wody to zawartość w niej tlenu ulegnie 
stopniowemu zmniejszeniu, tj. zachodzić będzie 
proces częściowego utleniania żelaza, którego 
skutkiem jest powstawanie czarnego magnetytu 
– wykazującego działania ochronne przed korozją.
Zgodnie z polską normą PN-93/C-04607 w zależ-
ności od zastosowanych materiałów w instalacji 
centralnego ogrzewania jest konieczność utrzy-
mania odpowiednich wartości pH. Dla stali i mie-
dzi optymalne wartości wahają się w granicach 
od 8,5 do 9,5; dla instalacji wykonanej z alumi-
nium wartość pH jest mniejsza – sięga 8. Jednakże  
w praktyce, z uwagi na znaczną ilość urządzeń wy-
konanych z różnych materiałów, jest bardzo trud-
ne określenie najbardziej optymalnej wartości pH 
dla całego systemu. Jeżeli mamy wątpliwości co 
do odczynu wody, warto zrobić badanie (np. po-
przez pomiar za pomocą papierka lakmusowe-
go), gdyż zdarzyć się może, że jej skład chemiczny 
sprzyjał będzie korozji wewnętrznej. W celu utrzy-
mania właściwego środowiska konieczne jest do-
zowanie odpowiednich preparatów chemicznych 
korygujących nieprawidłową jej wartość. Kwestie 
doboru ilości tej substancji określa dany produ-
cent. Pod uwagę bierze się przede wszystkim 
pojemność wodną całej instalacji. Prawidłowa  
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dobrana wielkość dodatku na pewno przyczyni 
się do poprawienia jej „żywotności”, natomiast 
pomyłka w drugą stronę – w stronę przedawkowa-
nia, może skutkować odwrotną reakcją i przyczy-
nić się do spotęgowania procesów korozyjnych. 
W przypadku kwestii spornych producent może zlecić 
wykonanie pomiaru właściwości fizykochemicznych 
odpowiednio wykwalifikowanej firmie zewnętrznej, 
której to raport będzie podstawą do rozstrzygnięcia 
i ustosunkowania się do danej reklamacji. Oczywi-
ście sam gwarant może przeprowadzić swoje do-
chodzenie w celu znalezienia przyczyny powsta-
nia takiej korozji, wykonując czynności polegające 
na oględzinach całej instalacji lub też na zbadaniu  
w swoim zakresie reklamowanego produktu poprzez 
np. rozcięcie materiału i zajrzenia do jego wnętrza.

PrAWIDłOWy mONTAż

Innym problemem jest korozja na zewnętrznej 
stronie powierzchni grzejnika. Aby uchronić go 
przed tym, jest on fabrycznie zabezpieczony po-
przez odpowiednio trwające procesy chemicz-
ne, np. podwójne malowanie – najpierw metodą 
zanurzeniową wykorzystującą zjawisko katafo-
rezy a następnie poprzez malowanie proszkowe  
i wypalanie lakieru w piecu itp. Większość proble-
mów z korozją zewnętrzną związana jest z niewła-
ściwym miejscem montażu i zamontowaniem go  
w wersji standardowej w pomieszczeniach o pod-
wyższonej zawartości wilgoci, jak np. w łazience, 
gdzie w przypadku stalowego grzejnika płytowe-
go powinna to być wersja ocynkowana. Oczywi-
ście zdarzają się przypadki, że podczas procesu 
reklamacyjnego grzejnika z rdzą, wyszła prawda, 
że został on zamontowany w wersji standardowej. 
Oczywiste będzie, że reklamacja będzie odrzuco-
na, ale może zdarzyć się tak, że dany producent  
w drodze dobrej woli handlowej wymieni użyt-
kownikowi produkt na właściwy z koniecznością  

dopłaty wynikającej z różnicy wykonania wersji lub 
też reklamujący otrzyma ten sam nowy grzejnik  
z prośbą o podpisanie oświadczenia, że w przy-
padku tego samego rodzaju reklamacji na niego, 
nie będzie ona już pozytywnie rozpatrzona.

ODPOWIeDNIe CZySZCZeNIe

Grzejnik wymaga także odpowiedniego traktowa-
nia w czasie jego eksploatacji. Sprzątając pod grzej-
nikiem warto uważać, by nie uderzać go odkurza-
czem czy kijem od mopa. Może to spowodować 
minipęknięcia czy zarysowania praktycznie niewi-
doczne gołym okiem, a z czasem mogące prowa-
dzić do korozji. Grzejnik, który jest zakurzony moż-
na bez obaw czyścić wilgotną szmatką, jednak nie 
należy używać w tym celu środków czyszczących 
zawierających rozpuszczalniki, które mogą naru-
szyć powłokę lakierniczą pokrywającą grzejnik.

WNIOSkI

Reasumując, każdy producent daje na określo-
ny produkt gwarancję z wypisanymi warunkami, 
które należy spełnić od samego momentu zaku-
pu aż po cały okres czasowy nim objęty. W przy-
padku jakiejkolwiek usterki powinno się ją zgłosić 
czy to bezpośrednio do wytwórcy czy też do fir-
my, gdzie dokonany był zakup. W trudnych przy-
padkach warto być w kontakcie ze sobą, ponie-
waż obu stronom zależy na tym, aby rozwiązać 
problem w zadowalający sposób. Jest to także 
możliwość do poszerzania wiedzy o przyczynach 
zaistniałego problemu. Każdy przedsiębiorca pra-
gnie, aby opinie o jego produktach od użytkowni-
ków końcowych były bardzo dobre. Ale z drugiej 
strony nie zmienia to faktu, że użytkownik powi-
nien zaznajomić się z warunkami gwarancyjny-
mi oraz warunkami stosowania, w jakich powin-
no pracować dane urządzenie.
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Analizy wskazują, że liczba sprzedanych pomp 
ciepła do ogrzewania budynków po raz pierwszy 
przekroczyła liczbę sprzedanych kotłów węglo-
wych w 2020 roku w Polsce, a do tego przekroczy-
ła np. liczbę sprzedanych pomp ciepła w Wielkiej 
Brytanii w 2020 r. Warto dodać, że rząd Wielkiej 
Brytanii w 2020 postawił na szybki rozwój tej tech-
nologii i zakłada, że do 2028 roku liczba sprzeda-
wanych pomp ciepła przekroczy 600 tys. szt./rok.
Jednocześnie zanotowano spadki w segmencie 
gruntowych pomp ciepła. W przypadku pomp 
ciepła typu solanka/woda nastąpił spadek sprze-
danej liczby urządzeń z 6190 do 5260 szt., czyli  
o około 15% mniej w porównaniu do 2019 r. Podob-
ny spadek (około 16%) odnotowano w segmencie 
pomp ciepła służących tylko do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej tj. z 10 230 do 8650 szt.

głóWNe PrZyCZyNy ZmIAN NA ryNku 
POmP CIePłA W 2020 rOku

Jak twierdzi prezes PORT PC Paweł Lachman 
głównym elementem, wpływającym na tak istot-
ne wzrosty sprzedaży pomp ciepła typu powie-
trze/woda jest większa dostępność, atrakcyjność 
oraz wzrost zaufania do tej technologii zarówno u 
użytkowników, jak i u instalatorów. Koszty zakupu 
tych urządzeń są też wyraźnie niższe niż jeszcze 
np. trzy lat temu. Na popyt wpływa także rosnące 
zainteresowanie inwestorów bezemisyjnymi sys-
temami grzewczymi. Pompa ciepła zamontowana 
w budynku nie powoduje żadnej tzw. niskiej emisji  

Największe, wręcz spektakularne wzrosty sprzedaży pomp ciepła w 2020 r. osiągnięto w segmencie pomp 
ciepła typu powietrze/woda, gdzie sprzedano 42 tys. sztuk, co stanowi wzrost o 108% w stosunku do wyniku 
z 2019 r. Warto podkreślić, że w 2020 r. sprzedano w Polsce blisko pięciokrotnie więcej pomp ciepła typu 
powietrze/woda niż w 2017 r., a w stosunku do poziomu sprzedaży z 2011 roku nawet 32-krotnie więcej.  
Cały rynek pomp ciepła służących do centralnego ogrzewania wzrósł o około 77% w stosunku do 2019 r., 
a cały rynek pomp ciepła o ok. 52%. W roku 2020 sprzedano ok. 56,5 tys. pomp ciepła łącznie z pompami 
ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

108% wzrostu sprzedaży pomp CIepła 
typu powIetrze/woda 
Z raportu PORT PC za 2020 r. o rynku pomp ciepła w Polsce

Za szczególnie wyjątkowe należy uznać 
to, że rynek polski jako jeden z niewielu 
rynków europejskich w ostatniej deka-
dzie w każdym roku odnotowywał sta-
bilne wzrosty sprzedaży pomp ciepła.
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zanieczyszczeń powietrza. Większy poziom finan-
sowego wsparcia pomp ciepła od maja 2020 r.  
w programie Czyste Powietrze przełożył się na 
wyraźny wzrost zainteresowania tą technologią. 
Trzeba jednak podkreślić, że udział urządzeń z pro-
gramu Czyste Powietrze to około 20% sprzedaży 
pomp ciepła w 2020 r. Prawdopodobnie większe 
znaczenie na wzrost sprzedaży miała obowiązu-
jąca od 2 lat ulga termomodernizacyjna. Kolejną 
istotną przyczyną wzrostu jest rosnące zaintere-
sowanie produkcją energii elektrycznej na własne 
potrzeby w ramach dynamicznie rozwijającej się 
energetyki prosumenckiej, np. poprzez montaż 
systemów fotowoltaicznych na dachach budyn-
ków i program priorytetowy Mój Prąd.
Wg oceny PORT PC w nowych budynkach jedno-
rodzinnych, szczególnie w obszarach miejskich  
i podmiejskich, pompy ciepła stały się techno-
logią pierwszego wyboru. Ten trend pogłębi się 
w całej Polsce w związku ze zmianami wynikają-
cymi z wymogów Warunków Technicznych doty-
czących nowych budynków od 1 stycznia 2021 r. 
Widzimy też, że w programie Czyste Powietrze, 
w przypadku budynków istniejących, pompy cie-
pła stały się od maja 2020 r. (po zmianach w pro-
gramie) technologią drugiego wyboru, zaraz po 
kondensacyjnych kotłach gazowych.
Wyraźny spadek sprzedaży pomp gruntowych 
pomp ciepła w 2020 r. wiąże się ze spadkiem 
wsparcia urządzeń grzewczych w nowych bu-
dynkach jednorodzinnych w programie Czyste 
Powietrze oraz z dużym zainteresowaniem pom-
pami ciepła typu powietrze/woda służącymi do 
ogrzewania budynków. Wspominana przyczyna 
powoduje również spadek sprzedaży pomp cie-
pła typu powietrze/woda do ciepłej wody. Zdecy-
dowana większość pomp ciepła typu powietrze/
woda służących do ogrzewania budynków reali-
zuje też funkcję podgrzewania wody użytkowej.
W ocenie PORT PC zdecydowana większość 

pomp ciepła sprzedawana jest przez producen-
tów i dystrybutorów w Polsce, którzy zapewniają 
zrównoważony rozwój rynku, prowadząc szkole-
nia i systemy autoryzacji instalatorów, rozbudo-
wując systemy wsparcia i serwis w całej Polsce. 

WSPArCIe rOZWOJu POmP CIePłA  
W POlITyCe eNergeTyCZNeJ POlSkI 
2040 OrAZ PrZeZ głóWNe STrATegIe 
eurOPeJSkIegO ZIelONegO łADu  
I PrOgNOZy WZrOSTu ryNku W 2021

Pompy ciepła są uznane za kluczowe rozwiąza-
nia w głównych strategiach Europejskiego Zie-
lonego Ładu, czyli strategii dotyczącej integra-
cji sektora energetycznego i sektorowej strategii 
budynkowej Komisji Europejskiej tzw. „fali reno-
wacji”. Obydwie strategie w spójny sposób przed-
stawiają, jaki będzie model transformacji energe-
tycznej w Unii. Polega on na łączeniu sektorów, 
czyli przede wszystkim elektryfikacji transportu, 
a także ciepłownictwa systemowego, ogrzewnic-
twa. Zwiększoną produkcję energii elektrycznej 
mają zapewnić odnawialne źródła energii, których 
udział w miksie elektroenergetycznym w 2030 r. 
ulegnie podwojeniu, osiągając poziom 55-60% na-
tomiast w 2050 r. wzrośnie aż do 84%. Według Ko-
misji przewidywane są znaczące wzrosty udziału 
pomp ciepła w zasobie budownictwa indywidu-
alnego do 40% w 2030 r. oraz do 50-70% w 2050 r.  
W budynkach komercyjnych udział ten będzie 
jeszcze większy tj. 65% w 2030 r. i 80% w 2050 r.
Przyjęta pod koniec roku strategia „fala renowa-
cji” pokazuje, że modernizacja budynków w pań-
stwach członkowskich to duże i ważne wyzwanie, 
gdyż to właśnie budynki odpowiadają za ponad 
jedną trzecią wszystkich unijnych emisji dwutlen-
ku węgla. Wynika to z faktu, iż ten sektor konsu-
muje aż 40% finalnej energii w Unii. „Fala renowa-
cji” ustawia sektor budynków w centrum działań 
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Made in  

    France

Śpieszymy z komfortem 
Pompa ciepła GeniaAir Split
Cicha praca, niezawodność, oszczędność
·  Grzanie i chłodzenie  
·  Wysoka wydajność – COP nawet 5,0
·  Klasa Erp A++

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

www.saunierduval.pl

26547_602_prasa_PI_GeniaSplit 205x290 v3.indd   2 16.04.2020   16:14:01
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klimatycznych UE. Przede wszystkim chodzi o re-
alizację celów na rok 2030 dotyczących redukcji 
emisji dwutlenku węgla, zwiększania efektywno-
ści energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł 
energii. Rozpoczęły się już prace nad ich zwięk-
szeniem, tak by móc zrealizować główne zadanie 
Europejskiego Zielonego Ładu, jakim będzie neu-
tralność klimatyczna Unii Europejskiej do 2050 r.  
Doprowadzi to do zmiany miksu energetyczne-
go w ogrzewaniu budynków i ciepłownictwie sys-
temowym. Dla branży pomp ciepła oznacza to 
konieczność przygotowania się do bycia liderem 
wytwarzania ciepła i chłodu na użytek budyn-
ków. Tym bardziej że Komisja Europejska planu-
je zwiększyć cel OZE do 2030 r. do około 38%, co 
doprowadzi do zwiększenia udziału OZE w wy-
twarzaniu ciepła w budynkach do 40%. Praw-
dopodobnie ustalony będzie także wymóg mi-
nimalnego poziomu OZE w nowych budynkach. 
W polskich warunkach oznaczać to będzie zwrot, 
który będzie w stanie szybko „zazielenić” na-
sze indywidualne ogrzewanie budynków i cie-
płownictwo systemowe. W projekcie załącznika  

do europejskiej taksonomii zrównoważonego fi-
nansowania w sposób szczególny potraktowano 
wszystkie elektryczne sprężarkowe pompy ciepła 
spełniające warunek współczynnika GWP <750. 

POTeNCJAł PrODukCJI POmP CIePłA  
W POlSCe

– W Polsce inwestycje już rozpoczęli lub planu-
ją rozpocząć światowi potentaci w produkcji ni-
skoemisyjnych urządzeń grzewczych. Producenci 
pomp ciepła w Polsce to jest segment, który zaczy-
na się mocno rozwijać. PORT PC zwraca też uwa-
gę na duży potencjał firm pośredniczących, czy-
li np. polskich przedsiębiorstw wytwarzających 
komponenty do pomp ciepła i firm usługowych. 
Dlatego cieszy fakt, że Polityce Energetycznej Pol-
ski do 2040 jest wyraźne wskazanie w kierunku 
rozwoju bezemisyjnych technologii grzewczych.  
To powoduje, że spora część producentów urzą-
dzeń grzewczych, głównie kotłów na paliwa stałe, 
przestawia się obecnie na produkcję pomp ciepła. 
Tu potrzebne jest istotne skoordynowane wspar-
cie ze strony państwa – nie tylko na poziomie ba-
dań i rozwoju oraz wdrożeń produkcji urządzeń, ale 
też m.in. wsparcie informacyjne i szkoleniowe pro-
ducentów, którzy zmieniają swoją ofertę – mówi  
prezes PORT PC. 

Źródło: PORT PC
Więcej informacji o PORT PC i POBE na stronie: 
www.portpc.pl oraz www.pobe.pl.

Bardzo istotnym sygnałem dla branży 
jest zapowiedź stosunkowo szybkiego 
odejścia od sprzedaży kotłów gazowych 
w Polsce. W rządowym projekcie Długo-
terminowej Strategii renowacji z lutego 
2021 zapowiedziano odejście od stoso-
wania źródeł opartych na gazie ziem-
nym przy renowacji budynków miesz-
kalnych i niemieszkalnych do 2030 r.
Wg POrT PC w 2021 r. należy spodzie-
wać się dalszych znacznych wzrostów 
sprzedaży pomp ciepła typu powietrze/
woda na poziomie nawet ponad 80%, 
przy stosunkowo niewielkich wzrostach 
gruntowych pomp ciepła i stagnacji 
sprzedaży pomp ciepła przygotowują-
cych ciepłą wodę użytkową.

Potencjał udziału produkcji pomp ciepła 
w stosunku do sprzedaży w Polsce może 
sięgać w 2030 r. ponad 50%, podobnie 
jak to jest obecnie np. w przypadku ryn-
ku wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła. Jest to również duża szansa na 
zwiększenie eksportu tych urządzeń.
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Innowacyjna i ekonomiczna 
wentylacja w każdym domu

Rekuperatory Tweetop EcoVent Recu to nowocze-
sne centrale wentylacyjne, przystosowane do 
wymiany powietrza w budynkach, przy jedno-
czesnym odzysku ciepła. Dzięki możliwości 
wyposażenia urządzeń w moduł internetowy, 
cały szereg parametrów pracy można śledzić 
na bieżąco z poziomu czytelnej i prostej w 
obsłudze aplikacji webowej, dostępnej także 
z poziomu iOS oraz Android.

Rekuperator zapewnia nieprzerwany dopływ świe-
żego powietrza do wnętrza budynku, przy jedno-

czesnym usunięciu powietrza zużytego oraz wilgoci 
z pomieszczeń. Urządzenia EcoVent Recu gwarantują 

zrównoważoną wentylację, niezbedną dla zachowania 
wysokiego komfortu życia i zdrowego klimatu w 

budynku.

Dzięki dużej sprawności odzysku ciepła przez urządzenia, 
możliwe jest znaczne ograniczenie energochłonności 

budynku, a oszczędności w kosztach ogrzewania mogą 
wynieść nawet do 50% w miesiącach zimowych (wentyla-

cja grawitacyjna stanowi ok. 50% strat ciepła).

Urządzenie idealnie nadaje się do współpracy z naszymi pom-
pami ciepła, a �ltry klasy G7 dostępne dla urządzenia pozwa-

lają nawet w 85% zredukować ilość smogu przedostającą się 
do pomieszczeń z powietrza zewnętrznego.

REDUKCJA 
SMOGU 
NAWET
O 85%

ZESKANUJ 
PO WIĘCEJ

www.tweetop.pl03/2021
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ISH po raz pierwszy odbędzie się jako wydarzenie 
cyfrowe w dniach 22-26 marca i na nowej plat-
formie zaprezentuje gotowe do wprowadzenia 
na rynek innowacje związane z wodą i energią. 
W związku z tym nacisk kładzie się na łączność, 
transfer wiedzy i wysokiej jakości treści, a także 
najnowsze rozwiązania i innowacyjne produkty. 
Na targach ISH digital 2021 wszystkie działania 
wystawców będą skoncentrowane i inteligentnie 
połączone z usługami oferowanymi przez Messe 
Frankfurt. Platforma ta daje wszystkim firmom, 
a także obecnym i potencjalnym klientom moż-
liwość spotkania i nawiązania nowych kontak-
tów niezależnie od granic. Zwiedzający mogą 
bezpośrednio kontaktować się z wystawcami 
za pośrednictwem czatów lub systemu spotkań 
online. W ramach targów funkcjonują 3 główne 
sekcje tematyczne skupiające się wystawców z 
ich prezentacjami i pokazami produktów: Exhi-
bitor Stream Energy Technology, Exhibitor Stre-
am AC & Ventilation, Automation and Exhibitor 
Stream Water, Software. 

exHIBITOr STreAm eNergy TeCHNOlOgy

Tematycznie, ISH digital generuje kierunki prze-
wodnie, które stanowią podstawę dla ogromnej 
różnorodności innowacyjnych produktów. Na 
przykład zielony ład jest jednym z najważniej-
szych tematów zorientowanych na przyszłość, 
omawianych obecnie w sektorze energetycznym. 
Tym samym wystawcy prezentują rozwiązania  
i systemy grzewcze, które w decydujący sposób 
przyczyniają się do osiągnięcia celów klimatycz-
nych. To tutaj wielu producentów prezentuje swo-
je innowacyjne produkty lub zaprasza odwiedza-
jących do wymiany pomysłów i informacji.
Wśród renomowanych producentów wydajnych 
technologii grzewczych i energii odnawialnych 
uczestniczących w targach ISH digital 2021 znajdu-
ją się takie firmy, jak: Bosch Thermotechnik, BDR 
Thermea, Brötje, Daikin, Elco, Glen Dimplex, Kermi, 
Mitsubishi Electric, LG Electronis, Nibe, Panasonic, 
Robert Bosch, Remko, Roth Werke, Stiebel Eltron, 
Vaillant, Viessmann, Weishaupt, Wolf i Zehnder.

Prawie gotowe: pierwsza cyfrowa edycja ISH, wiodących  
na świecie targów HVAC + Water, otwiera wirtualne drzwi  
22 marca 2021 r. Oprócz wielu interesujących tematów  
i bogatego programu wydarzeń, nacisk zostanie położony 
na innowacyjne produkty prezentowane przez około 350 
wystawców, którzy wzbogacają w ten sposób największe na 
świecie portfolio produktów dla sektora sanitarnego i HVAC.

IsH dIgItal 2021 –  
znane markI na targaCH
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aroTHERM plus - wyjątkowo 
ekologiczna, a zarazem efektywna 
energetycznie pompa ciepła

• Idealna do modernizacji dzięki wysokim temperaturom zasilania
• Nadaje się do pracy z grzejnikami
• Wysoka klasa efektywności energetycznej A+++
• Jedna z najbardziej przyjaznych dla klimatu pomp ciepła na rynku
• Bardzo cicha praca pozwala na montowanie w obszarach o gęstej 
zabudowie

aroTHERM plus to przyszłościowe rozwiązanie dzięki technologii
z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290.

Więcej informacji na www.vaillant.pl

WSPIERAMY PROGRAM

CZYSTE POWIETRZE

skoro dzięki nowej 
instalacji grzewczej
Vaillant  zapewnisz 
wzorową modernizację 
swoim Klientom?  
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Na targach obecne będą również znane na całym 
świecie marki oferujące urządzenia do ogrzewa-
nia drewnem i z wykorzystaniem innych niskoemi-
syjnych technologii. Należą do nich Anton Eder, 
Cox Geelen, Hargassner, M&G Group i Windhager. 
Ponadto segment dystrybucji ciepła obejmuje 
czołowych graczy, takich jak: Armstrong, Dan-
foss, Giacomini, Grundfos, Oventrop, Reflex Win-
kelmann i Wilo.
Z kolei Deos, KNX, Sauter-Cumulus, Schneider 
Electric, Siemens, S.I.T., Testo i Wago Kontakt-
technik należą do liderów rynku koncentrujących 
się na automatyzacji domów i budynków, zarzą-
dzaniu energią oraz oprzyrządowaniu i techno-
logii sterowania.
 
exHIBITOr STreAm AC & VeNTIlATION, 
AuTOmATION 

W kontekście trwającej pandemii, szczególna 
uwaga zostanie poświęcona niezwykle ważne-
mu tematowi technologii wentylacji i klimaty-
zacji. Dzięki ciągłemu filtrowaniu i oczyszczaniu 
powietrza w pomieszczeniu, technologia wenty-
lacji może pomóc w znacznym zmniejszeniu ryzy-
ka infekcji. W związku z tym w tej sekcji skupiono 
się między innymi na nowoczesnych systemach 
wentylacji i klimatyzacji zapewniających jak naj-
lepszą jakość powietrza w pomieszczeniach oraz 
centralnych i zdecentralizowanych rozwiązaniach 
dla nowych i modernizowanych obiektów. Dodat-
kowo uwaga zostanie zwrócona na tematy zwią-

zane z efektywnością energetyczną i cyfryzacją.
Wśród liderów rynku reprezentowanych w sekcji 
technologii klimatyzacji i wentylacji na targach 
ISH digital 2021 są: Berliner Luft Technik, ebm-
-papst, Helios, Howatherm, Maico, Schako, Sys-
temair, Trox, Wolf GmbH i Ziehl-Abegg.
 
exHIBITOr STreAm WATer, SOFTWAre

W sekcji ISH Water, obejmującej łazienki i tech-
nologię instalacyjną, zwraca się uwagę na higie-
nę wody pitnej i rosnący trend w kierunku higie-
ny łazienek. Dzięki powierzchniom odpornym na 
zabrudzenia i bakterie, bezdotykowej obsłudze 
i higienicznym elektronicznym bidetom, bran-
ża sanitarna przedstawia inteligentne rozwiąza-
nia dla rosnących oczekiwań w zakresie higieny 
– bez względu na to, czy chodzi o hotele, toale-
ty publiczne, czy prywatne łazienki.
Najważniejsze marki w tej sekcji reprezentowa-
ne na targach ISH digital 2021 to Bette, Burgbad, 
Dornbracht, Duravit, Hansa, Hansgrohe, Kalde-
wei, Kermi, Kludi, KWC, Franke, Toto, Villeroy & 
Boch i Vitra.
Wśród firm oferujących swoje prezentacje w seg-
mencie technologii instalacyjnych są: BWT, Dal-
lmer, Geberit, Georg Fischer, Grünbeck, Judo,  
Ke Kelit, Rehau, Rems, Rothenberger, Uponor, 
Walraven i Adolf Würth.
W segmencie oprogramowania wśród wystaw-
ców znajdują się: liNear GmbH, pds GmbH, Streit  
Datentechnik i Trimble.

• Sponsorami Premium ISH digital 2021 są TOTO Europe GmbH, Daikin Europe, Viessmann 
Climate Solutions Se, max Weishaupt gmbH, Hansgrohe Se i geberit Vertriebs gmbH.

• Obszerne prezentacje wystawców uzupełniane są przez szeroką gamę pokazów spe-
cjalnych i forów. Szczegółowe informacje na temat cyfrowego programu wydarzeń 
ISH 2021 można znaleźć na stronie www.ish.messefrankfurt.com/events.
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SPlIT A mONOBlOk – różNICe W BuDOWIe 
I WyNIkAJąCe Z TegO kONSekWeNCJe 

Układ chłodniczy każdej elektrycznej, sprężar-
kowej pompy ciepła składa się z podstawowych  
4 elementów: dwóch wymienników ciepła (parow-
nika i skraplacza), zaworu rozprężnego i oczywiście 
sprężarki, często określanej mianem serca układu. 

Dotyczy to zarówno technologii split, jak i mo-
noblok, urządzeń korzystających z ciepła ziemi, 
jak i ciepła powietrza, urządzeń do przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej i tych do centralne-
go ogrzewania. 
O ile w przypadku modeli split jakaś forma jed-
nostki wewnętrznej zawierającej skraplacz musi 
występować o tyle w przypadku modelu mono-

Wedle najnowszych analiz przygotowanych przez PORT PC (Polską 
Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła) rynek pomp ciepła 
zanotował niezwykle dynamiczny wzrost na poziomie 77% do roku 
poprzedniego. Główna w tym zasługa urządzeń wykorzystujących 
powietrze jako dolne źródła ciepła, których sprzedaż uległa zmianie  
aż o 108% w stosunku do 2020 roku. Wśród nich dominuje technologia 
split stanowiąca blisko 80% całej sprzedaży, a pozostała ilość to modele 
monoblok. Podobny układ sił miał miejsce w 2019 roku, a to oznacza, 
że technologia monoblok rozwija się równie dynamicznie. Jeszcze 
mniej więcej przed dekadą, po pojawieniu się na rynku splity wyraźnie 
zdominowały rynek, spychając do defensywy urządzenia monoblok 
starszej technologii. Czyżby sytuacja się miała się teraz odwrócić?

pompy CIepła  
powIetrze/woda  
typu splIt I monoblok  
a CzynnIkI CHłodnICze

dawid Pantera

różnica w budowie pompy ciepła powietrze/woda typu split i typu monoblok polega 
na umiejscowieniu jednego z wymienników ciepła – skraplacza, a więc tego na któ-
rym następuje przekazanie energii cieplnej do instalacji grzewczej. W pompach ciepła 
typu split skraplacz, umieszczony jest wewnątrz budynku w jednostce wewnętrznej,  
a połączenie pomiędzy nim a jednostką zewnętrzną stanowią rury miedziane, którymi 
podczas pracy krąży czynnik chłodniczy. W pompach ciepła typu monoblok cały układ 
chłodniczy ze skraplaczem włącznie, umieszczony jest w jednostce zewnętrznej, a po-
łączenie z budynkiem stanowią rury instalacji grzewczej. 

Pompa ciepła typu split 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompa ciepła typu monoblok z jednostką wewnętrzną 
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rzania -19°C), przepływ przez instalację grzewczą 
powinien zostać zwiększony o 10%, a opory in-
stalacji do pokonania przez pompę obiegową 
wzrosną o 21%. Należy się także liczyć ze spad-
kiem efektywności całej instalacji o około 2%.

Przykład obliczeń układu z monoblokiem 
dla roztworu glikolu etylowego (patrz po lewej)
Obliczenia dla projektu Archipelag, Allison III G2 
Energo Plus. Powierzchnia ogrzewana 152 m2. 
Moc obliczeniowa 6,505 kW. Centralne ogrzewa-
nie stanowi w 100% ogrzewanie podłogowe, za-
silane z dwóch rozdzielaczy: 9 i 8 pętli.

Innym często spotykanym sposobem zabezpie-
czenia jest zastosowanie zaworu opróżniające-
go (lub dwóch zaworów opróżniających). Jego 
działanie polega na wyrzuceniu wody z instalacji 
w przypadku, gdy temperatura wody wewnątrz 
zaworu spadnie poniżej określonego progu, za-
zwyczaj 3°C. Jest to dość skuteczna metoda, 
wymagająca jednak późniejszej interwencji fa-
chowca, który ponownie napełni układ wodą  
i co najważniejsze właściwie odpowietrzy in-
stalację. Uwzględniając prawdopodobieństwo  

wystąpienia dłuższej przerwy w dostawie ener-
gii elektrycznej, trwającej wiele godzin i jedno-
cześnie silnego mrozu, można spać spokojnie. 
Oczywiście są stosowane też i inne sposoby jak 
systemy podtrzymujące zasilanie dla zapewnie-
nia pracy pompy obiegowej, czy układy pośredni  
z wymiennikiem płytowym.

CZyNNIkI CHłODNICZe

Dnia 16.09.1987 w Montrealu podpisano tzw. Pro-
tokół Montrealski – porozumienie dotyczące wy-
cofania substancji zubożających warstwę ozo-
nową (freonów). W efekcie porozumienia wraz  
z późniejszymi zmianami wycofane zostały czyn-
niki chłodnicze z grupy CFC (chlorofluorowodory) 
o wysokim potencjałle niszczenia warstwy ozo-
nowej (wysoka wartość wskaźnika ODP – Ozone 
Depletion Potential) oraz wprowadzono limity 
stosowania czynników o niższym wskaźniku ODP 
z grupy HCFC (wodorochlorofluorowęglowodo-
ry). Od 01.01.2010 czynniki z grupy CFC (np. R12) 
i HCFC (np. R22) są zabronione do stosowania  
w nowych urządzeniach, a od 01.01.2015 również 
do naprawy maszyn już pracujących. 

blok jest różnie. Niektóre pompy ciepła tego typu 
wyposażone są w jednostkę wewnętrzną zawie-
rającą cały układ do dystrybucji ciepła z regula-
torem, drugim źródłem ciepła, pompą obiegową 
i armaturą, a czasami to tylko po prostu moduł 
obsługowy pompy ciepła, oraz wykonany przez 
instalatora układ dystrybucji ciepła – pompy c.o., 
c.w.u., grzałka, armatura itd.
W przypadku pomp ciepła typu monoblok po-
łączenie pomiędzy budynkiem a jednostką ze-
wnętrzną stanowią rury z wodą – tą samą, która 
rozprowadza ciepło w budynku. Należy więc prze-

widzieć sposoby zabezpieczenia przed uszkodze-
niem pompy ciepła w wyniku jej zamarznięcia. 
Dość często stosowanym i bezpiecznym sposo-
bem jest zalanie całej instalacji gotowym czyn-
nikiem niezamarzającym, dedykowanym do in-
stalacji centralnego ogrzewania. 
Należy przy tym pamiętać, że z uwagi na pracę 
z medium o innym współczynniku lepkości wła-
ściwej konieczne będzie zwiększenie przepływu 
i ponowne obliczenie oporów po stronie instala-
cji. Stosując gotową mieszankę na bazie glikolu 
etylenowego o stężeniu 35% (temperatura zama-

medium grzewcze Woda roztwór glikolu etylenowego
Dobrana pompa ciepła Vitocal 200-A 201.A08 Vitocal 200-A 201.A08
Moc grzewcza (A-7/W35) 6,67 kW 6,52 kW   -2%
Moc chłodnicza (A-7/W35) 4,36 kW 4,25 kW   -2%
Moc elektryczna (A-7/W35) 2,31 kW 2,27 kW  -2%
COP (A-7/W35) 2,89 2,82   -2%
Przepływ wody ogrzewania podłogowego 819 litrów/h 900 litrów/h  +10%
Opory instalacji ogrzewania podłogowego 22,3 kPa (223 mbar) 27,0 kPa (270 mbar) +21%

http://www.instalreporter.pl


Stosowane dzisiaj czynniki chłodnicze z grup 
HFC, HFO i HC charakteryzują się zerowym po-
tencjałem niszczenia warstwy ozonowej (ODP = 
0), ale jednocześnie negatywnym wpływem na 
efekt cieplarniany (GWP = Global Warming Poten-
tial > 0). Ponieważ ograniczenie wzrostu średniej 
globalnej temperatury i związanych z tym nega-
tywnych zmiany klimatu jest jednym z podstawo-
wych celów polityki Unii Europejskiej, to od 2015 
roku w kolejnych 7 krokach aż do 2030 roku UE 
ustanowiła ograniczenia we wprowadzaniu na 
rynek substancji odpowiadających za efekt cie-
plarniany, w tym także czynników chłodniczych. 
Poszczególne wartości odniesienia wyrażone są 
w tonach ekwiwalentu CO2, co oznacza, że wraz 
z kolejnym etapem ogranicza się wprowadze-
nie do obrotu f-gazów o określonym wpływie 
na efekt cieplarniany. Mechanizm ten w natural-
ny sposób eliminuje z rynku czynniki o wysokim 
wskaźniku GWP, zmuszając producentów do po-
szukiwania alternatywnych czynników o mniej-
szym wpływie na środowisko.
Oba typy pomp ciepła powietrze/woda split i mo-
noblok pracują z powszechnie znanymi czynnikami 
chłodniczymi takimi, jak R407C, R410A, R32, R290, 
R1234ze. Czynnik R410A z uwagi na wysokie GWP 

jest w naturalny sposób zastępowany przez inne 
czynniki, przy czym warto zaznaczyć, że nie ma 
żadnych zapisów zakazujących jego stosowania.
Czynniki chłodnicze poza zróżnicowaniem ze 
względu na wpływ na efekt cieplarniany, skatego-
ryzowane są także ze względu na swoje właściwo-
ści toksyczne i palne. Zgodnie z ISO817 wprowa-
dzono oznaczenia literowe i cyfrowe. Litera A lub 
B oznacza stopień toksyczności, natomiast licz-
ba 1, 2 lub 3 oznacza właściwości palne czynnika. 
W klasie palności 2 wydzielono dodatkowo klasę 
2L, do której zaliczają się czynniki o niskiej palno-
ści i szybkości rozprzestrzeniania się płomienia.
Czynnik R410A, ten o najwyższym GWP jest nie-
palny i wykazuje się niską toksycznością. Z kolei 
czynniki takie, jak R32 czy propan R290 obok ni-
skiej toksyczności odznaczają się właściwościami 
palnymi. Zgodnie z normą bezpieczeństwa PN-
-EN 378, każde pomieszczenie, w którym zloka-
lizowane jest urządzenie napełnione czynnikiem 
chłodniczym należy przeliczyć pod kątem mini-
malnej kubatury i powierzchni w zależności od 
toksyczności i palności zastosowanego czynni-
ka. Wymagania określone w normie mają na celu 
zachowanie bezpiecznego stężenie w przypad-
ku wystąpienia nieszczelności i ewakuacji całej 
ilości czynnika z urządzenia do pomieszczenia.
Dla czynnika R410A należy jedynie określić mini-
malną kubaturę dla zadanego napełnienia czynni-
kiem urządzenia. Wymagania te są dobrze znane 
wykonawcom instalacji i opisane są w dokumen-
tacji technicznej każdej pompy ciepła pracującej 
na tym czynniku. Ponieważ czynnik jest niepalny 

Czynnik chłodniczy Wskaźnik gWP
R410A 2088
R134a 1430

R32 675
R1234ze 7

R290 3

klasyfikacja czynników chłodniczych wg ISO 817
Niska toksyczność Wysoka toksyczność

Palne, wybuchowe A3 np. R290 B3
Łatwopalne A2 B2

Umiarkowanie łatwopalne A2L np. R32, R1234ze B2L np. R717
Niepalne A1 np. R410A, R134a B1
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Produkujemy w Polscewww.galmet.com.pl NOWOŚĆ

MOC MOŻLIWOŚCI
 SGW(S) TOWER GRAND 160-500 

WYMIENNIKI Z DUŻĄ WĘŻOWNICĄ SPIRALNĄ DO POMP CIEPŁA

Tower Grand to szybki wymiennik c.w.u. do pomp ciepła o powiększonej wężownicy 
spiralnej i mocy grzewczej. Dzięki takiemu rozwiązaniu stanowi on optymalne 

rozwiązanie dla instalacji z pompą ciepła zarówno typu on-off jak i inwerterową. 
Szeroki zakres pojemności od 160 do 500 litrów pozwala na dopasowanie wymiennika 

Tower Grand do wymagań pomp ciepła zarówno o małej jak i większej mocy.
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(grupa 1), nie ma potrzeby określania minimal-
nej powierzchni pomieszczenia. Czynniki z gru-
py umiarkowanie-łatwopalnych (grupa 2L), jak 
np. R32, poza wymaganiami dotyczącymi kuba-
tury pomieszczenia, wymagają także przelicze-
nia powierzchni. Przy czym, zgodnie z zapisami 
we wspomnianej normie, obliczeń dokonuje się 
dopiero gdy napełnienie czynnikiem przekracza 
napełnienie graniczne wynoszące dla tego czyn-
nika 1,842 kg. To właśnie z tego powodu urządze-
nia pracujące na czynniku R32 odznaczają się na-
pełnieniem niższym od granicznego i to nawet 
w przypadku konieczności dopełnienia układu  
z uwagi na długie odcinki rur chłodniczych. 

W przypadku czynników z grupy wybuchowych, 
jakim jest propan R290, wartość graniczna napeł-
nienia, powyżej której należy określić minimal-
ną powierzchnię pomieszczenia wynosi 152 g.  
Niewielkie napełnienie nie pozwala na osiąganie 
większych mocy grzewczych, tak więc urządze-
nia pracujące na R290 sprzedawane są jako mo-
nobloki do montażu poza budynkiem.

kOmPeTeNCJe INSTAlATOróW, CZylI kIeDy 
POTrZeBNe uPrAWNIeNIA F-gAZOWe

Pompy ciepła typu split, zgodnie z Rozporządze-
niem 517/2014, są urządzeniami niehermetycznie 
zamkniętymi, a ich instalowanie powinna wykony-
wać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami legitymu-
jąca się uprawnieniami personalnymi f-gazowymi. 
Instalowanie w myśl tego samego rozporządzenia 

to wykonywanie połączenia rurami chłodniczymi 
jednostek zewnętrznej z wewnętrzną.
Urządzenia monoblok mają układ chłodniczy wy-
konany przez fabrykę, są więc w myśl rozporzą-
dzenia hermetycznie zamknięte i przy ich instalo-
waniu nie ma konieczności posiadania uprawnień 
f-gazowych. W przypadku urządzeń pracujących 
na czynniku R290 uprawnienia f-gazowe i tak nie 
obowiązują, ponieważ propan jest czynnikiem 
naturalnym i nie należy do grupy fluorowanych 
gazów cieplarnianych. Tutaj jednak obowiązują 
regulacje zapisane w normie EN13313, która jest 
obecnie uzupełniania o czynniki naturalne, palne.
Rynek szybko poradził sobie z ograniczeniami zwią-
zanymi z uprawnieniami f-gazowymi i obecnie bar-
dzo często te urządzenia montowane są przez oso-
by bez uprawnień f-gazowych, a samą procedurę 
instalowania i uruchomienia przeprowadza przed-
stawiciel producenta – najczęściej bezpłatnie.

JAk BęDą WygląDAły NAJBlIżSZe lATA?

Nacisk związany z ograniczaniem emisji gazów cie-
plarnianych spowoduje, że na rynku coraz rzadziej 
będziemy spotykać maszyny napełnione czynni-
kiem R410A. Postęp technologiczny pozwoli uzy-
skać satysfakcjonujące moce grzewcze urządzeń 
pracujących na R32 dla napełnienia poniżej gra-
nicznego. Propan zacznie być coraz popularniejszy 
i powinien wkrótce dominować na rynku moder-
nizacyjnym dzięki znacznie większemu polu pra-
cy sprężarki. Coraz większą popularnością cieszą 
się kompaktowe jednostki wewnętrzne, oszczę-
dzające kosztowne miejsce w budynku i taki też 
trend rysuje się na kolejne lata. Urządzenia będą 
w większości kompaktowe i uniwersalne, zawie-
rające wszystkie komponenty potrzebne do bez-
piecznej pracy. Pompy ciepła za niedługo będą tak 
popularne jak kotły i ich zastosowanie musi być 
uniwersalne – również od strony hydraulicznej.

Większe moce urządzeń typu split do-
stępne na rynku pracują na czynniku 
r410A, natomiast te o mniejszej mocy 
coraz częściej pracują na r32.
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I CÓŻ, ŻE 
ZE SZWECJI?
A to, że przyjazne naturze.

Dotacja do 5 000 zł do pompy ciepła

Dotacja do 6 000 zł do pompy ciepła 
z rekuperatorem

Dotacja do 10 000 zł do pompy ciepła 
z rekuperatorem i systemem fotowoltaicznym

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA
BEZ KOSZTÓW

Uwaga!
Szwedzką Dotację można łączyć z ulgą podatkową i dotacją w ramach programu „Czyste Powietrze”

Promocja trwa od 01.03.2021 do 31.05.2021. Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach: 
www.szwedzkadotacja.pl oraz www.nibe.pl

Ekologiczne źródło ciepła do Twojego domu

03/2021
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jak również na potrzeby innych obiektów, np. 
małych pensjonatów, w których zainstalowany 
jest zasobnik c.w.u.
Elementem wyróżniającym zarówno model HPWT 
x9, jak i HeatOn jest dodatkowo podniesiona  
moc grzewcza do 3,6 kW. Dzięki temu z powo-
dzeniem można podłączyć to urządzenie do za-
sobników aż do pojemności 500 litrów.

ZDAlNe STerOWANIe SmArTFONem 

Dodatkowym atutem wszystkich pomp ciepła 
jest możliwość sterowania całym urządzeniem 
za pomocą dowolnego zewnętrznego urządzenia 
(smartfon, tablet, itp.) z oprogramowaniem Andro-
id, po doposażeniu pompy w moduł internetowy. 
Można wówczas kontrolować pompę ciepła z do-
wolnego miejsca w danym obiekcie. 

ZAleTy POmP CIePłA VITeCO:

•	jeden	z	najtańszych	sposobów	przygotowania	
ciepłej wody użytkowej,

•	niskie	koszty	inwestycyjne,
•	współpraca	z	zewnętrznym	zasobnikiem	c.w.u.	
dla pomp bezzbiornikowych,
•	doskonała	alternatywa	dla	kolektorów	słonecz-
nych – niezależność od warunków pogodowych,
•	praca	w	szerokim	zakresie	temperatury	zasysa-
nego powietrza (-7°C do 43°C), minimalna tem-
peratura zasysanego powietrza: -10°C,
•	elektroniczny	zawór	rozprężny	dla	zwiększenia	
wydajności,
•	wymiennik	ciepła	Shell	In	Tube	(woda	–	czynnik	
roboczy) – jeden z najnowocześniejszych wymien-
ników służących do przekazywania ciepła z gorą-
cego gazu czynnika roboczego R410a do wody,
•	sprężarka	Panasonic,
•	zdalna,	przewodowa	automatyka	z	intuicyjnym	
panelem sterowania dająca duże możliwości ste-
rowania urządzeniem m.in.: możliwość pracy  
w 3 przedziałach czasowych, pełna regulacja 
grzałki, odszranianie układu chłodniczego do 
-20°C, kontrola temperatury powietrza na wlo-
cie i wylocie pompy ciepła,
•	sterowanie	 ze	 smartfona	 (po	 doposażeniu	 
w moduł internetowy),
•	możliwość	wykorzystania	ciepła	odpadowego	
niezależnie od miejsca ustawienia,
•	dodatkowe	możliwości	do	wykorzystania:	osu-
szenie powietrza, efekt chłodzenia i przewietrza-
nia domu,
•	prosty	montaż	przewodów	powietrznych	oraz	
pompy ciepła dzięki standardowym króćcom 
przyłączeniowym,
•	gwarancja	do	5	lat,
•	nowoczesny	design
•	klasa	energetyczna	A+.

POmPy CIePłA VITeCO DO C.W.u.

Pompy ciepła Viteco do ciepłej wody użytkowej 
to kompletna linia urządzeń zarówno zbiorniko-
wych, jak i bez zbiornika wody. 
Pompy ciepła Viteco działają już przy tempera-
turze powietrza -7°C i potrafią pokryć 70-100% 
rocznego zapotrzebowania obiektu na ciepłą 
wodę. Bez problemu również zapewniają jej pod-
grzanie do 60°C z wyłącznej pracy pompy ciepła,  
a z dodatkowym użyciem grzałki elektrycznej nawet  
do 70°C. Wszystkie pompy Viteco do c.w.u. zo-
stały sklasyfikowane w klasie energetycznej A+. 

SerIA x9 POmP CIePłA VITeCO

W ramach serii x9 do wyboru są pompy ciepła  
z zasobnikiem 200 l z wbudowaną wężownicą lub 
z zasobnikiem 300 l z jedną bądź dwiema wężow-

nicami oraz pompa HPWT x9 bez wbudowanego 
zasobnika do montażu z zasobnikami zewnętrzny-
mi. Całą serię charakteryzuje ujednolicony design, 
konstrukcja wewnętrzna oraz system sterowania. 
Panel obsługowy ma postać ekranu dotykowego 
z dużym, kolorowym i czytelnym wyświetlaczem. 
Wszystkie króćce przyłączeniowe zasobnikowych 
pomp ciepła zostały przeniesione do tyłu urządze-
nia – dzięki temu stały się one uniwersalne przy 
różnorodnych montażach hydraulicznych (po-
dejścia hydrauliczne z prawej bądź lewej strony). 

WISZąCA POmPA CIePłA VITeCO HeATON

Urządzenie HeatOn, tak jak HPWT X9, przystoso-
wane jest do współpracy z dowolnym zasobnikiem 
c.w.u. Sprawdzają się doskonale jako samodziel-
ne źródło c.w.u. bądź uzupełniają system c.w.u., 
do wykorzystania w domach jednorodzinnych,  

pompy CIepła VIteCo 

Do każdej pompy ciepła  
Viteco HPWT X9 oraz Viteco HeatOn  
– w zestawie pompa cyrkulacyjna  
do wody pitnej za 1 zł

Obejrzyj  Webinarium z pomp ciepła: 
To nie kocioł, tylko HeatOn Viteco!

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=dBxgqsilbbM
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nawet do -25oC! Kompresor scroll w połączeniu 
z elektronicznym zaworem rozprężnym i precy-
zyjnym wykonaniem całego układu chłodnicze-
go spowodowały, że urządzenie osiągnęło klasę 
energetyczną A+. Ochrona hydrofilowa parowni-
ka bardzo długo utrzymuje go w dużej czystości, 
a ewentualne zabrudzenia usuwane są bez więk-
szych problemów.
Pompa ciepła Viteco HP nie ma wbudowanych 
grzałek elektrycznych – źródło szczytowe, które 
musi być zawsze zainstalowane, zostało pozo-
stawione do wyboru przez użytkownika. Może 
to być zarówno kominek z płaszczem wodnym, 
kocioł gazowy lub kocioł na paliwa stałe, jak rów-
nież zewnętrzna grzałka elektryczna.

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

POWIeTrZNe POmPy CIePłA VITeCO HP

Pompy ciepła serii Viteco HP przeznaczone są 
do ogrzewania/chłodzenia budynków oraz przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej. Pompy te 
występują w 7 wariantach modelowych: HP 7,  
HP 10, HP 15, HP 20, HP 35, HP 45 i HP 70. Od-
zysk energii w 80% z powietrza atmosferycznego 
powoduje, że można obniżyć koszt przygotowa-
nia c.w.u. do 80%, a koszt ogrzewania budynku 

do 50% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiąza-
niami. Serię zaprojektowano w taki sposób, aby 
z jednej strony zapewnić łatwość montażu in-
stalacyjnego, a z drugiej strony zagwarantować 
użytkownikowi prostą obsługę – struktura mo-
noblok łączy w sobie te cechy.
Urządzenia przeznaczone są do montażu ze-
wnętrznego – trwała obudowa wykonana ze szli-
fowanej stali nierdzewnej na długie lata zapewni 
zarówno wysoką estetykę, jak i niezawodną pra-
cę pompy ciepła. Innowacyjne rozwiązania tech-
niczne w Viteco HP sprawiają, że urządzenia te 
charakteryzują się wysokim wskaźnikiem COP  
w szerokim zakresie temperatury zewnętrznej dla 
powietrza zasysanego: od -25°C do 43°C. Urzą-
dzenie wyposażone jest w przewód grzejny tacy 
skroplin oraz drugi przewód grzejny kanału od-
pływu skroplin – wszystko po to, by skutecznie 
zabezpieczyć całe urządzenie przed niepożąda-
nym zamarznięciem skroplin.
Pompa ciepła Viteco HP dzięki swojej kompak-
towej budowie idealnie nadaje się do moderni-
zacji istniejącego układu grzewczego lub do two-
rzenia nowych systemów i układów ogrzewania. 
Montaż pompy ciepła odbywa się bez ingeren-
cji w grunt; zbędne są jakiekolwiek odwierty czy 
też prace ziemne odkrywkowe.

VITeCO HP ZAmIAST klImATyZACJI

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

Wyłączny dystr ybutor marki VITECO
www.viteco.pl

Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław

www.ik.pl
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Do montażu i uruchomienia pomp 
ciepła Viteco niepotrzebne są  
uprawnienia F-gazowe.

Przepływowa grzałka elektryczna

http://www.instalreporter.pl
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BuDOWA I mONTAż mONOBlOkóW

W pompach ciepła monoblok cały układ chłod-
niczy znajduje się w jednostce zewnętrznej.  
W związku z tym, skraplacz, który w przypadku 
pomp ciepła typu split znajduje się po stronie jed-
nostki wewnętrznej, w monoblokach jest mon-
towany na zewnątrz. Jak już wspomniano układ 
w monoblokach jest wykonany fabrycznie w ca-
łości, jest więc określany mianem układu herme-
tycznego. W związku z tym instalatorzy w trakcie 
prac wykonawczych nie ingerują w układ chłod-
niczy, co jest dla nich sporym ułatwieniem. Ozna-
cza to rownież, że osoba wykonująca instalacje 
nie musi posiadać uprawnień f-gazowych.
Instalatorzy, montując urządzenie typu mono-
blok, wykonują jedynie podłączenie po stronie 
wodnej: jednostka wewnętrzna i zewnętrzna są 
połączone przewodami wodnymi. W związku  
z tym warto pamiętać, że woda, która krąży po-
między jednostkami jest potencjalnie narażona 
na zamrożenie, jeżeli w dłuższej perspektywie 
czasu wystąpi brak zasilania, nie będzie zapew-
niona cyrkulacja wody, a temperatura na ze-

wnątrz spadnie poniżej zera. Są jednak sposo-
by, by temu zaradzić. Jednym z nich jest zalanie 
układu czynnikiem niezamarzającym. Wiąże się 
to z niewielkim spadkiem wydajności układu, 
wzrostem oporów hydraulicznych i większym 
przepływem. Drugim sposobem jest zastoso-
wanie zaworów opróżniających, które otwie-
rają się, jeżeli zostanie osiągnięta temperatura 
graniczna medium, które krąży wewnątrz. In-
strukcje serwisowe producentów nic nie mówią  
o konieczności zalania układu czynnikami nieza-
marzającymi, czy zastosowania zaworów opróż-
niających. Wszystkie pompy ciepła typu monoblok 
są przystosowane do pracy na wodzie, a decyzja 
o zabezpieczeniu przed uszkodzeniem w wyni-
ku zamrożenia jest zawsze po stronie inwestora.  
W gestii instalatora jest natomiast poszukanie 
dla klienta optymalnego rozwiązania dla wystę-
pujących lokalnie warunków pogodowych i za-
silania w energię elektryczną. 
Zarówno gabaryty, jak i waga pomp ciepła monoblok 
sprawiają, że te urządzenia wymagają najczęściej 
specjalistycznej konstrukcji. Może to być konstrukcja 
wolno stojąca na stelażu lub na fasadzie budynku.  

Choć dobrze zastosowane gumowe wibroizo-
latory skutecznie izolują przed przenoszeniem 
hałasu na konstrukcję budynku, montaż na fa-
sadzie budynku jest coraz rzadziej spotykany.  

Na rynku dostępne są dwa główne typy pomp ciepła powietrze-woda: split oraz monoblok. Aktualnie wciąż 
większą popularnością wśród inwestorów cieszą się splity, głównie z tego względu, że charakteryzują się nieco 
niższą ceną. Na korzyść jednak monobloków przemawia fakt, że cały układ chłodniczy wykonywany jest 
fabrycznie przez producenta, przez co prawdopodobieństwo ewentualnego rozszczelnienia jest bardzo małe. 
Od 1 lutego ruszyła promocja Viessmann w ramach akcji „Pakiet potrójnych korzyści – EKOOSZCZĘDNI”  
– przy zakupie pompy ciepła monoblok Vitocal 200-A lub 222-A, oczyszczacz powietrza otrzymasz GRATIS.

pompy CIepła VIessmann typu monoblok
Teraz w Akcji Promocyjnej EKOOSZCZĘDNI

http://www.instalreporter.pl
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Częściej spotyka się wariant wolno stojący, któ-
ry dodatkowo ma tę zaletę, że pozwala zapew-
nić odprowadzenie kondensatu z jednostki. Jed-
nostki zewnętrzne montuje się stosunkowo blisko 
ściany – im większa odległość między jednost-
kami, tym większe będą straty ciepła.
Minimalna odległość pomiędzy ścianą budyn-
ku a miejscem, gdzie zasysane jest powietrze 
– dolne źródło dla powietrznych pomp ciepła, 
jest określona przez producentów i wynosi oko-
ło 20 cm. W praktyce ta odległość powinna być 
jednak nieco większa, aby umożliwić swobodny 
dostęp do parownika lamelowego, który co ja-
kiś czas powinno się oczyścić i 20 cm może oka-
zać się niewystarczającą odległością, by zrobić 
to bez przeszkód. Trzeba również pamiętać o do-
brej izolacji przewodów, by generować jak naj-
mniejsze straty ciepła do otoczenia, a jednocze-
śnie, żeby możliwie najlepiej zabezpieczyć układ 
przed zamrożeniem.

POmPA CIePłA VITOCAl 200-A

- Ogrzewanie i chłodzenie w jednym urządzeniu –  
monoblokowa pompa ciepła Vitocal 200-A do-
stępna jest w wersji do ogrzewania lub do ogrze-
wania i chłodzenia budynku.
- Moc grzewcza od 4,2 do 14,7 kW (A7/W35) oraz 
3,8 do 11,6 kW (A-7/W35).
- Niskie koszty eksploatacji ze względu na wyso-
ki współczynnik efektywności COP wg EN 14511: 
do 5,0 (A7/W35) wzgl. do 4,1 (A2/W35).
- Charakteryzuje się klasą efektywności energe-
tycznej A+++/A++.
- Cechuje się szczególnie cichą pracą – może być 

stosowana także w osiedlach domów szeregowych.
- Ma hermetycznie zamknięty obieg chłodniczy, 
dzięki czemu nie wymaga kontroli szczelności.
- Może być zasilana energią elektryczną z insta-
lacji fotowoltaicznej.

POmPA CIePłA VITOCAl 222-A

- Kompaktowa centrala grzewcza z pompą ciepła 
oraz ze zintegrowanym pojemnościowym pod-
grzewaczem c.w.u. 
- Moc grzewcza od 4,2 do 14,7 kW (A7/W35) oraz 
3,8 do 11,6 kW (A-7/W35).
- Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu 
współczynnikowi efektywności COP wg EN 14511: 
do 5,0 (A7/W35), wzgl. do 4,1 (A2/W35).
- Ogrzewanie i chłodzenie jednym urządzeniem, 
dzięki odwracalności układu.
- Wysoki komfort c.w.u., dzięki zasobnikowi o po-
jemności 220 litrów.
- Szczególnie cicha, dzięki zastosowaniu Advan-
ced Acoustic Design (AAD), idealna również dla 
osiedli domów szeregowych.
- Klasa efektywności energetycznej A++/A+ | typ 
221.A04: A+ / A+.

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

www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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akcJa promocyJna ekooszczędni

W najnowszej kampanii Ekooszczedni 2021 rozpoczętej 1 lutego 2021 r. każdy zakup pom-
py ciepła Vitocal 200-A lub Vitocal 222-A premiowany jest oczyszczaczem powietrza GRATIS.  
W akcji promocyjnej mogą wziąć udział wszyscy klienci, którzy zdecydują się na zakup wy-
szczególnionych zestawów pomp ciepła i realizację ich instalacji przez wybrane Firmy Partner-
skie Viessmann. Wystarczy zarejestrować zakup pompy ciepła Viessmann objętej promocją 
na stronie www.moj.viessmann-serwis.pl, wprowadzić numer seryjny urządzenia i za pomo-
cą kodu, który zostanie wysłany na podany adres e-mail, dokonać zamówienia oczyszczacza 
powietrza przez e-sklep sklep-viessmann.pl. Urządzenie zostanie bezpłatnie dostarczone.

ekooszczędni to pakiet potrójnych korzyści.
Po pierwsze: pewniej – to inwestycja w bezpieczeństwo. Viessmann to lider produkcji sys-
temów grzewczych i chłodniczych na najwyższym poziomie technologicznym.
Po drugie: czyściej – to inwestycja w ekologię. Pompa ciepła jest urządzeniem w pełni eko-
logicznym, a oczyszczacz powietrza pozwoli domownikom oddychać czystym powietrzem 
wolnym od alergenów, bakterii i wszelkich zanieczyszczeń. 
Po trzecie: korzystniej – to inwestycja ekonomiczna. Pompy ciepła, wykazują ekonomicz-
ną wyższość nad systemami kotłów gazowych czy olejowych. Urządzenia Viessmann to naj-
wyższa jakość i efektywność pracy w dobrej cenie! 
www.viessmann.pl/gratis

Ambasadorem akcji „Pakiet potrójnych korzyści – ekooszczędni” Viessmann jest Tai Woffinden, 
angielski żużlowiec, obecnie występujący w Betard Sparta Wrocław

PObierz  Prospekt o pompie ciepła 
Vitocal 200-A

PObierz  Prospekt o pompie ciepła 
Vitocal 222-A

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Pompy-ciepla/Viessmann-KP-Vitocal_200-A_2020_12_22.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Vitocal_200-A_2020_12_22.pdf
https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Pompy-ciepla/Viessmann-KP-Vitocal_222-A_2020_12_22.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Vitocal_222-A_2020_12_22.pdf
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ArOTHerm SPlIT – POWIeTrZNA POmPA CIePłA

Pompa ciepła aroTHERM Split o mocy od 3 do  
12 kW jest to jedna z najcichszych propozycji na ryn-
ku, którą bez problemu można zastosować do ogrza-
nia zarówno małych, jak i większych budynków. 
Pompy aroTHERM Split oparte są na konstrukcji 
refrigerant-split – większość elementów obiegu 
czynnika chłodniczego znajduje się w jednostce ze-
wnętrznej (poza budynkiem), a część znajduje się  
w budynku. Jednostka zewnętrzna może zostać za-
instalowana na ścianie domu lub na ziemi w ogro-
dzie. Jednostka wewnętrzna (centrala grzewcza) – 
uniTOWER zajmuje tylko tyle miejsca co lodówka. 
Zamontowano w niej zintegrowany zasobnik c.w.u. 
do przechowywania ciepłej wody, która wystarczy 
na normalne wymagania czteroosobowej rodziny.
Pompy ciepła aroTHERM Split mogą pracować 

w bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, do-
chodzącej nawet do -20°C. Dzięki temu grzałka 
pomocnicza włącza się bardzo rzadko. Oznacza 
to, że komfort ogrzewania domu i przygotowa-
nia w nim ciepłej wody jest zapewniony przy ni-
skich kosztach eksploatacyjnych. Pompy mają 
bardzo wysoką efektywność – ich współczyn-
nik COP może być bliski nawet 5.
System pomp ciepła aroTHERM Split może tak-
że podczas gorącego lata służyć do schładzania 
powietrza w pomieszczeniach.
aroTHERM Split to gwarancja niezawodnego  
i długotrwałego działania instalacji grzewczej,  
a także niższych niż zwykle kosztów serwiso-
wania. Ma on bardzo wysoką sprawność – pod 
względem efektywności energetycznej spełnia 
kryteria klasy A++ (dla ogrzewania) i klasy A (dla 
przygotowania ciepłej wody). 

Pompy ciepła aroTHERM Split mają regulator po-
godowy o podstawowych funkcjach. Można go 
jednak – dla podniesienia poziomu komfortu  
i efektywności energetycznej – wyposażyć do-
datkowo w systemowy regulator VRC 700 oraz 
moduł komunikacji internetowej VR 920. 

Zalety aroTHerm Split
• Cicha praca urządzenia – nowa pompa cie-
pła Vaillant wyposażona jest w funkcję „Sound 
Safe” oraz funkcję ograniczenia hałasu w trybie 
cichym – zmniejsza poziom hałasu w każdych 
warunkach pracy. Jest idealna do domów sze-
regowych – poziom głośności urządzenia to je-
dynie 32 dB(A).
• Wysoka efektywność – dzięki temu pompa cie-
pła pracuje nawet przy bardzo niskiej tempera-
turze zewnętrznej, nawet do -20°C. 

Budując dom, można wybrać tańsze urządzenie grzewcze, a potem przez 
całe lata wydawać duże pieniądze na jego ogrzewanie i przygotowanie ciepłej 
wody. Decydując się na ekonomiczny pod względem eksploatacyjnym system 
grzewczy, koszt budowy domu zwiększy się jedynie o kilka procent. Jest to 
więc korzystne także wtedy, gdy na inwestycję wzięto w banku kredyt. Raty 
z tytułu zastosowania efektywniejszego urządzenia grzewczego wzrosną 
minimalnie, a będzie dużo łatwiej je spłacać, gdy comiesięczne koszty 
utrzymania domu będą na niskim poziomie. Przykładem oszczędnego 
pod względem eksploatacyjnym urządzenia grzewczego jest pompa 
ciepła. Na 1 kWh zużytej energii elektrycznej pompa ciepła może 
dostarczyć do budynku nawet od 3 do 5 kWh energii cieplnej.

pompy CIepła markI VaIllant 
Cicha praca, wysoka efektywność, niskie rachunki

aroTHerm Split 
Wyjątkowo cicha praca.
•	Jedno	z	najcichszych	urządzeń	na	rynku
•	Zajmuje	niewiele	miejsca	w	domu	i	ogrodzie
•	Gotowa	do	współpracy	z	fotowoltaiką
•	Do	domów	jedno-	i	wielorodzinnych	oraz	ogrzewania	
etażowego mieszkań                                       Dowiedz się więcej

http://www.instalreporter.pl
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/arotherm-split-50880.html
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Każda z pomp flexoTHERM exclusive i flexoCOM-
PACT exclusive, wyposażona w dodatkowy mo-
duł, może pracować w układzie hybrydowym, czyli 
być w prosty sposób zasilana z kilku odnawialnych 
źródeł ciepła – na przykład z gruntu i z powietrza. 
Gdy ich pracą zarządza nowoczesny systemowy 
regulator multiMATIC VRC 700, pompy mogą być 
automatycznie przestawiane na to źródło od-
nawialne, które gwarantuje ich najwyższą w da-
nej chwili sprawność, czyli największą wartość 
współczynnika COP. To właśnie dzięki temu nowe 
pompy marki Vaillant mają jeden z najwyższych 
na rynku sezonowy współczynnik efektywności 
SCOP (5,71 – dla VWF88/4 wg EN14825), obliczo-
ny dla całego okresu grzewczego.
Pompy ciepła mają bardzo wysokie współczyn-
niki COP (5,1 – dla VWF88/4 wg EN14511). Taką 
dużą sprawność pompy – nawet przy niskiej 
temperaturze dolnego źródła – zawdzięczają  

zastosowaniu w nich sprężarek typu scroll z tech-
nologią wtrysku pary EVI.
Intuicyjny interfejs sprawia, że obsługa pomp cie-
pła jest łatwa, a dzięki zastosowaniu Sound Safe 
System, praca ich jest bardzo cicha, praktycznie 
niesłyszalna dla domowników.
Pompa ciepła flexoCOMPACT exclusive jest zin-
tegrowana w jednej obudowie z wykonanym ze 
stali szlachetnej zasobnikiem ciepłej wody o po-
jemności 185 l, natomiast pompa ciepła flexo-
THERM exclusive, dzięki możliwości podłączenia 
zasobników ciepłej wody geoSTOR VIH RW 300, 
geoSTOR VIH RW 400B lub bufora wielofunkcyj-
nego allSTOR, świetnie nadaje się do współpra-
cy z kolektorami słonecznymi.
Najlepiej jeśli pracą obu pomp steruje systemo-
wy regulator multiMATIC VRC 700. Jeśli zostanie 
wyposażony w moduł komunikacji interneto-
wej VR 900, możliwy będzie dostęp do parame-
trów urządzenia z dowolnego miejsca na Ziemi. 
Dzięki aplikacji mobilnej multiMATIC App użyt-
kownicy mogą przez Internet kontrolować pracę 
instalacji grzewczej w domu i zmieniać jej usta-
wienia. Także serwisanci – za pomocą aplikacji 
profiDIALOG – mogą zdalnie zdiagnozować przy-
czynę usterek, które wystąpiły w działaniu urzą-
dzenia i dzięki temu skrócić wydatnie czas nie-
zbędny do ich usunięcia.

• Wysoki współczynnik COP – korzyścią są ni-
skie koszty eksploatacji – wysoki komfort ogrze-
wania pomieszczenia i ciepłej wody przy niewiel-
kim zużyciu energii.
• Wysoka sprawność – efektywność energetycz-
na klasy A++ dla ogrzewania pomieszczeń i kla-
sy A dla podgrzewania wody.
• Wielofunkcyjność urządzenia – możliwość chło-
dzenia i ogrzewania za pomocą jednego systemu.
• Bezpieczna dla dzieci – pompa aroTHERM Split 
została zaprojektowana zgodnie z normami obo-
wiązującymi dla obiektów z placami zabaw. 
• Estetyczny wygląd urządzenia – warto, aby 
urządzenie wpasowało się w otoczenie wewnątrz 
i na zewnątrz budynku i nie zajmowało dużo miej-
sca. W nowym systemie pomp ciepła Vaillant cen-
trala grzewcza uniTOWER odpowiada wymiarom 
standardowej lodówki (szerokość 60 cm), a wy-
sokość jednostki zewnętrznej zależy od mocy 

urządzenia (wymiary podstawy pozostają bez 
zmian, zmienia się tylko wysokość – im większa 
moc, tym wyższe urządzenie).

FlexOTHerm exCluSIVe OrAZ FlexOCOm-
PACT – HyBryDOWe POmPy CIePłA VAIllANT 

Innowacyjność pomp ciepła flexoTHERM exclusi-
ve oraz flexoCOMPACT exclusive polega na tym, 
że każda z nich może wykorzystywać różne źró-
dła energii. W podstawowej wersji są one pom-
pami typu solanka-woda, a więc przeznaczony-
mi do czerpania energii odnawialnej z gruntu. 
W każdej z tych konfiguracji pompy mają iden-
tyczną budowę oraz wyposażone są w te same 
przyłącza i system regulacji. Dzięki temu – bez 
względu na rodzaj dolnego źródła, z którego 
będą zasilane – ułatwione jest projektowanie 
oraz montaż instalacji grzewczej w domu.

flexoCOmPACT exclusive  
Inteligentne i ekologiczne rozwiązania w odpowiedzi na szczególne potrzeby.
•	Wbudowany	zasobnik	ciepłej	wody	użytkowej
•	Dodatkowa	grzałka	elektryczna	o	mocy	stopniowanej	od	1,5/3,0/.../9,0	kW
•	Wyróżnienie	etykietą	Green	iQ
•	Do	domów	jednorodzinnych																																																								Dowiedz się więcej

flexoTHerm exclusive  
Możliwość montażu chłodzenia pasywnego.
•	Znaczne	zmniejszenie	kosztów	energii
•	Idealny	wybór	przy	dużym	poborze	ciepłej	wody
•	Możliwość	montażu	chłodzenia	pasywnego
•	Do	domów	jedno-	i	wielorodzinnych																																																					Dowiedz się więcej

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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http://www.instalreporter.pl
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w danym budynku. Ważnym aspektem jest też 
opcja wyboru tylnego bądź dolnego podłącze-
nia hydraulicznego w zależności od warunków 
montażowych.
Parametrami działania urządzenia można stero-
wać przez smartfona dzięki dostępnemu dodat-
kowo modułowi WOLF Link Home. Dzięki temu 
można w dowolnym momencie i z dowolnego 
miejsca na świecie monitorować urządzenie i nim 
sterować. Potrzeba jedynie smartfona lub laptopa  

POmPA CIePłA DOPASOWANA DO CIeBIe

Zastosowanie technologii inwerterowej zapew-
nia najwyższą wydajność ogrzewania, jak i chło-
dzenia. Dzięki temu rozwiązaniu CHA-Monoblock 
oferuje zarówno komfortowe ciepło w zimie, jak 
i przyjemny chłód w lecie. Pompa jest zoptyma-
lizowana pod kątem szerokiego zakresu modu-
lacji. Można dzięki temu dostosować jej parame-
try do bardzo konkretnych potrzeb i warunków 

We współczesnym świecie ekologia i przyjazność dla środowiska stają się 
równie ważne co wydajność i niezawodność urządzeń. Nowoczesne technologie 
pozwalają łączyć wszystkie te aspekty. Przykładem takiego rozwiązania jest 
nowa pompa ciepła WOLF CHA-Monoblock – niezwykle przemyślane urządzenie, 
obdarzone wyjątkowym designem i szeregiem unikalnych cech.

wkroCz w przyszłość z wolF CHa-monobloCk 
Pompa ciepła powietrze/woda

http://www.instalreporter.pl
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ekOlOgIA I NOWOCZeSNOść

Pompa ciepła to bardzo przyjazne dla środo-
wiska rozwiązanie. Firma WOLF poszła o krok 
dalej i zastosowała w tej pompie ciepła środek 
chłodniczy R290 (propan), który charakteryzu-
je się jeszcze wyższym poziomem przyjazności 
dla środowiska. W porównaniu do innych czyn-
ników chłodniczych (R134a, R407C, R410A), jego 
wpływ na efekt cieplarniany jest nawet kilkaset 
razy mniejszy. Dzięki temu CHA-Monoblock to 
prawdziwie ekologiczne źródło ciepła.
Korzystanie z urządzeń przyjaznych dla środo-
wiska jest niezwykle ważne także dlatego, że 
wymagania dotyczące energooszczędności no-
wych budynków są coraz wyższe. Pompa ciepła  
CHA-Monoblock od WOLF spełnia wymogi pro-
gramu Czyste Powietrze, a jej wyjątkowe para-
metry pomagają spełnić nawet najbardziej rygo-
rystyczne normy dla nowo budowanych domów.

JAkOść „mADe IN germANy”

Niemiecka jakość wykonania WOLF gwarantu-
je długą i stabilną pracę urządzenia. Kompak-
towe wymiary ułatwiają przenoszenie i montaż. 
Obudowa pompy została wykonana z najwyż-
szej jakości materiałów, odpornych na działa-
nie czynników atmosferycznych i promieniowa-
nia UV. Pozwala to na bezproblemowe działanie  
CHA-Monoblock nawet przy silnych opadach 
śniegu. Pomaga w tym również grzałka elektrycz-
na o mocy 9 kW jako dodatkowe źródło ciepła. 

Kupując CHA-Monoblock, inwestor otrzymuje  
w pełni wyposażone, gotowe do szybkiego mon-
tażu urządzenie.

OPTymAlNe rOZWIąZANIA mODułOWe 
I FOTOWOlTAIkA

Pompa ciepła CHA-Monoblock może być połą-
czona z zasobnikami i buforami jako centrala 
grzewcza. Takie rozwiązanie pozwala na szyb-
szą instalację i oszczędność miejsca. Włączenie 
do systemu grzewczego pompy ciepła i fotowol-
taiki to bardzo ekologiczne rozwiązanie, dające 
możliwość optymalizacji zużycia energii i zwięk-
szenia wykorzystania systemów fotowoltaicz-
nych wspomagających działanie pompy ciepła.

Najważniejsze cechy CHA-monoblock
- Wysoki stopień modulacji. Ciepło w zimie, 

miły chłód w lecie.
- Wydajna i niezwykle cicha praca.
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R290.
- Wyjątkowy, cieszący oko design.
- Jakość wykonania „Made in Germany”.
- Kompaktowe wymiary i łatwy montaż.
- Grzałka elektryczna o mocy 9 kW  

w standardzie.
- Możliwość zintegrowania z inteligentnym 

systemem zarządzania energią.
- Łatwe sterowanie online przez smartfona  

lub laptopa.
- Pompa spełnia wymogi programu Czyste 

Powietrze.

z dostępem do Internetu i aplikacji Smartset. 
Technologia WOLF pozwala też na zintegrowa-
nie wszystkich urządzeń WOLF w jeden system  
i zamienienie smartfona w domowe centrum ste-
rowania klimatem.

NIeZWykle CICHA PrACA I CIeSZąCy 
OkO DeSIgN

CHA-Monoblock to bardzo przemyślany projekt 
zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Inżynie-
rowie WOLF opracowali zupełnie nowe łopatki 
wentylatora, o budowie inspirowanej kształtem 

skrzydeł sowy. W połączeniu z izolacją z pianki 
polipropylenowej sprawia to, że urządzenie jest 
wyjątkowo ciche. Poziom emisji dźwięku na po-
ziomie < 35 dB(A) oznacza, że pompa CHA-Mo-
noblock jest cichsza od szumu deszczu. 
Urządzenia tego typu powinny być jednak nie tyl-
ko wydajne i funkcjonalne, ale także przyjemne 
dla oka. Uznany projektant luksusowych jachtów 
Espen Øino, stworzył prostą, lecz unikalną bryłę 
CHA-Monoblock specjalnie dla WOLF. Jego celem 
było opracowanie urządzenia, które doskonale 
wtapia się w otoczenie, jednocześnie stanowiąc 
niepowtarzalny akcent wzorniczy domu. Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy

tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.polska.wolf.eu
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COrAZ BArDZIeJ reSTrykCyJNe 
WymAgANIA ue ODNOśNIe POmP CIePłA

Unia Europejska wprowadziła plan działania, 
którego celem jest ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych (GHG) o 80% w porównaniu do 
poziomu z 1990 roku. Planem tym objęta jest 
branża producentów pomp ciepła, w których 
stosowane są czynniki chłodnicze (rozporzą-
dzenie F-gazowe). Plan Unii Europejskiej zakłada 
stopniowe ograniczanie i odchodzenie od do-
tychczasowych czynników chłodniczych o wy-
sokim GWP na rzecz czynników o niskim GWP, 
takim jak np. R452B. 

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 rów-
nież idealnie nadaje się do projektów moderni-
zacyjnych, w których może dostarczyć ciepło 
i jednocześnie precyzyjnie dostosować się do 
energii dostępnej w gruncie.

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 ste-
rowanie ma bardzo duży wpływ na efektywność 
pracy pompy ciepła. Tym, co odróżnia pompę 
Calibra Eco od innych inwerterowych, grunto-
wych pomp ciepła, to połączenie trzech elemen-
tów: sprężarki, inwertera i sterownika pompy. 
Sprężarka inwerterowa może pracować wolniej 
lub szybciej, płynnie dopasowując swoją moc 
do potrzeb budynku, aż do osiągnięcia mocy 
maksymalnej. 
Jednak o efektywności tego procesu decydu-
je sterownik, a pompa Calibra Eco, jako jedyna 
pompa na rynku, kontroluje proces pracy sprę-
żarki i ma wizualizację tzw. „koperty pracy” na 
wyświetlaczu. Funkcjonowanie sprężarki tylko 
w „kopercie pracy” zapewnia najlepsze warun-
ki pracy sprężarki i całego układu. Potwierdze-
niem tego jest SCOP 5,96** jeden z najwyższych 
wskaźników efektywności wśród pomp grunto-
wych dostępnych na rynku. 

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

* 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.

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 za-
wiera funkcje zoptymalizowane pod kątem maksymalnych oszczędności energii pod-
czas ogrzewania lub chłodzenia budynków. 

http://www.instalreporter.pl
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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 wyma-
ga żadnych dodatkowych akcesoriów i kosztów.

WArTOść DlA klIeNTA

Podsumowując w kilku podpunktach, oto korzyści 
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 do-
brana i uruchomiona pompa ciepła, pracuje  
i ogrzewa dom przez około 20-25 lat, a koszty ta-
kiego ogrzewania są 40-70% niższe, niż w przy-
padku ogrzewania gazem ziemnym, gazem LPG 
lub olejem opałowym.

www.nowatermia.pl

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 
wysokości 184-litrowego zasobnika c.w.u. wy-
konanego ze stali nierdzewnej. Wężownica jest 
obecnie często stosowana.
 
W Calibrze Eco jej powierzchnia wymiany ciepła  
i kształt jest tak zaprojektowany, aby uwarstwienie 
ciepłej wody zabezpieczało jej pobór o oczekiwa-
nej temperaturze w możliwie najkrótszym czasie.  
Technologia TWS pozwala na produkcję o 15% 
więcej ciepłej wody i dwukrotnie skraca czas jej 
przygotowania. Dodatkowo technologia inwer-
terowa i priorytet przygotowania c.w.u. sprawia-
ją, 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 pod-
łogowych 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 Cali-
bra Eco został wyposażony w kolorowy, dotykowy 
wyświetlacz, który pozwala na wygodne korzysta-
nie z możliwości pompy ciepła. Intuicyjny interfejs 
użytkownika, czytelna infografika i dotykowa na-
wigacja to przyjazna obsługa, a specjalny algorytm 
(integral), to najniższe możliwe koszty eksploata-
cji przy zapewnieniu wymaganej temperatury po-
mieszczeń. Aktualizacja oprogramowania sterow-
nika na nowsze odbywa się za pomocą portu USB. 

** 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).

http://www.instalreporter.pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.thermia.online2&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/thermia-online/id557551268?l=pl
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POmPy CIePłA SOlANkA/WODA DO DOmóW

HPg-I 08 DS Premium
Jest to inwertertowa, gruntowa pompa ciepła  
z wysoką temperaturą zasilania 75°C przez cały 
rok, co pozwala wytwarzać dużą ilość wody zmie-
szanej i zapewniając jednocześnie wysoki kom-
fort cieplny. 
Jest dostępna w pięciu wielkościach mocy: 4,5; 
6,5; 8; 12 lub 15 kW. 
Funkcja chłodzenia pasywnego jest opcjonalna. 
Każdy model ma zintegrowany zbiornik ciepłej 
wody o pojemności 180 litrów.
Do korzystnego bilansu inwerterowych pomp cie-
pła solanka/woda przyczynia się również zasto-

sowanie przyjaznego środowisku i bezpiecznego  
czynnika chłodniczego, jakim jest R454C. 
Pompa HPG-I DS Premium wyróżnia się ponadto 
podczas pracy szczególnie niską emisją hałasu.
Co ważne dzięki kompaktowej budowie zapew-
nia oszczędność miejsca w punkcie montażu.

HPg-I 08 CS Premium
To kolejna pompa ciepła z rodziny HPG-I 08 Pre-
mium, ale bez wbudowanego zbiornika c.w.u. 
Przygotowanie ciepłej wody może odbywać się 
w zbiorniku zewnętrznym podłączonym do pom-
py ciepła. 
HPG-I CS Premium przeznaczona jest do montażu 
wewnętrznego, a dzięki pięciu wartościom mocy 

STIEBEL ELTRON z nowym rokiem postawił jeszcze bardziej na 
umocnienie swojej pozycji w segmencie pomp ciepła, wprowadzając 
do oferty kolejne urządzenia: inwerterowe, gruntowe pompy 
ciepła do domów jednorodzinnych oraz powietrzne pompy ciepła 
dużej mocy do zastosowań komercyjnych. Będą one sukcesywnie 
promowane i wdrażane na rynek. Dodatkowo nowością jest też 
system EASYTRON Connect regulujący pracę układów grzewczych 
także tych właśnie z pompami ciepła.

stIebel eltron – nowośCI 2021 w pompaCH CIepła
Krótki przegląd nowych urządzeń

HPG-I 08 CS Premium

HPG-I 08 DS Premium

http://www.instalreporter.pl
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eASyTrON CONNeCT

System EASYTRON Connect reguluje układy 
grzewcze w poszczególnych pomieszczeniach. 
Może zostać połączony przez ISG web z pompą 
ciepła lub pracować niezależnie. Jeśli system jest 
połączony z pompą ciepła, może regulować tem-
peraturę w poszczególnych pomieszczeniach wg 
zapotrzebowania.
•		 System	może	optymalizować	krzywe	grzewcze	

pompy ciepła dla powiązanych obiegów grzewczych.
•		 System	może	otwierać	wszystkie	obiegi	grzew-
cze w celu rozmrażania pompy ciepła.
•		 System	umożliwia	wyznaczenie	pomieszczeń,	
które będą chłodzone przez pompę ciepła.
•		 System	może	współpracować	z	ogrzewaniem	
z grzejnikami ściennymi lub z ogrzewaniem pod-
łogowym.

Więcej o nowościach: kliknij

(4,5; 6,5; 8; 12 i 15 kW) znakomicie nadaje się 
zarówno do nowych, jak i modernizowanych 
budynków. Technologia inwerterowa zawsze do-
starcza taką ilość mocy grzewczej, która jest po-
trzebna w danym momencie. Pozwala to uzyskać 
maksymalną wydajność przez cały rok, co przy-
czynia się nie tylko do oszczędności, ale także po-
zwala zachować optymalny klimat we własnym 
domu. Ta pompa ciepła także pracuje z wysoką 
temperaturą zasilania do 75°C i tu także funkcja 
chłodzenia pasywnego jest opcjonalna. 

POWIeTrZNe POmPy DO DużyCH OBIekTóW

Pompa ciepła WPl-S 18/25 Hk 400 Premium
Rewersyjna pompa ciepła, przeznaczona do ogrze-
wania i aktywnego chłodzenia w dużych komplek-
sach mieszkaniowych oraz obiektach handlowych  
i przemysłowych. Ze względu na wysoką wydajność 
i możliwość kaskadowania WPL-S Premium nadaje 
się nie tylko do dużych mocy grzewczych przy wy-
sokich wartościach temperatury zasilania, ale może 
być również precyzyjnie dostosowana do danego 
zapotrzebowania na ciepło. Konstrukcja jednostki 
dzielonej – parownik do instalacji zewnętrznej, mo-
duł chłodzący do instalacji wewnętrznej – gwaran-
tuje minimalną emisję hałasu na zewnątrz.
Podstawowe parametry modelu:
•	moc	grzewcza	przy	P-7/W35	(EN	14511)	–	18,9	kW;
•	poziom	mocy	akustycznej	przy	montażu	we-
wnątrz (EN 12102) – 56 dB(A);
•	poziom	mocy	akustycznej	przy	montażu	na	ze-
wnątrz (EN 12102) – 62 dB(A).

Pompa ciepła WPl-S 47 Hk 400 Premium
Rewersyjna pompa ciepła, przeznaczona do 
ogrzewania i aktywnego chłodzenia w dużych 
kompleksach mieszkaniowych oraz obiektach 
handlowych i przemysłowych. Konstrukcja zop-
tymalizowana do pracy w polskich warunkach 
klimatycznych: szeroki zakres temperatury pra-
cy od -22°C do 40°C. Cicha praca jednostki ze-
wnętrznej dzięki innowacyjnym wentylatorom 
EC oraz wydajnemu parownikowi. Pompa ma 
jedną sprężarkę i umożliwia rozbudowę kaska-
dową systemu do 8 urządzeń.
Podstawowe parametry modelu:
•	moc	grzewcza	przy	P-7/W35	(EN	14511)	–	47,3	kW;
•	poziom	mocy	akustycznej	przy	montażu	we-
wnątrz (EN 12102) – 60 dB(A);
•	poziom	mocy	akustycznej	przy	montażu	na	ze-
wnątrz (EN 12102) – 64 dB(A).

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa

tel. 22 609 20 30
www.stiebel-eltron.pl
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WPL-S 47 HK 400 Premium

WPL-S 18/25 HK 400 Premium

http://www.instalreporter.pl
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/informacje-i-planowanie/nowosci-20201.html
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POmPA CIePłA geNIAAIr SPlIT 

Nowa powietrzna pompa ciepła GeniaAir Split 
wykorzystuje energię słoneczną zgromadzoną 
w powietrzu do produkcji ciepłej wody użyt-
kowej oraz ogrzewania lub chłodzenia wnętrza 
budynku. Dzięki nowej technologii pracuje bar-
dzo cicho i ekonomicznie, a moc pompy ciepła 
waha się od 3,5 kW do 12 kW – zapewnia to pe-
łen komfort użytkowania zarówno w małych, jak 
i dużych, wielorodzinnych domach. 
Najważniejsze korzyści nowej pompy ciepła Ge-
niaAir Split:
•	wysoka	wydajność	–	COP	nawet	5,0
•	atrakcyjna	cena
•	szybki	montaż	w	1	dzień
•	niezwykle	cicha	praca	–	32	dB(A)
•	niezawodne	i	długotrwałe	działanie	–	gwaran-
cja do 5 lat
W skład systemu oferowanego przez Saunier Du-
val wchodzi jednostka zewnętrzna GeniaAir Split 
oraz jednostka wewnętrzna GeniaSet Split. 
Jednostka zewnętrzna GeniaAir Split – moduł in-
stalowany na zewnętrznej ścianie budynku, da-
chu lub jako urządzenie wolnostojące w ogrodzie. 
Dzięki atrakcyjnemu wzornictwu i kompaktowym 
wymiarom pasuje do każdego otoczenia. Niska 
emisja dźwięku (jedynie 32 dB) pozwala na mon-
taż nawet w gęstej zabudowie miejskiej
Jednostka wewnętrzna GeniaSet Split – centra-
la grzewcza jest instalowana w pomieszczeniu 
(najczęściej w piwnicy, garażu, kotłowni lub po-
mieszczeniu gospodarczym). Komponenty syste-
mu wymagane do prostego i wydajnego montażu 
są już wbudowane do centrali grzewczej Genia-
Set. Zintegrowany zasobnik do przechowywania  

Wyznaczanie nowych standardów na rynku 
urządzeń grzewczych to w Saunier Duval 
wieloletnia tradycja. W 2018 weszły do oferty 
pompy ciepła GeniaAir Split, zaś w 2020 – 
pompy ciepła GeniaAir Mono. Ten drugi model 
to jedno z pierwszych urządzeń Saunier Duval 
z zastosowaniem czynnika R290. W przyszłości 
będzie ich więcej. R290 ma niewątpliwe zalety 
w porównaniu z innymi czynnikami: około 75% 
mniejszą objętość w obiegu, niski potencjał 
tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) oraz 
umożliwia pracę z grzejnikami dzięki wysokiej 
temperaturze zasilania (75°C), co jest szczególnie 
korzystne w projektach modernizacji instalacji.

genIaaIr mono Czy genIaaIr splIt – 
oFerta pomp CIepła markI saunIer duVal 
Wysoka sprawność i ochrona klimatu

Pompa ciepła GeniaAir Split

Szukasz pomp ciepła geniaAir?
Znajdziesz je w sieci hurtowni 
grupy Instal-konsorcjum.

http://www.instalreporter.pl
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Współczynnik COP (A7/W35) sięgający 5,4 spra-
wia, że pompa GeniaAir Mono jest wyjątkowo 
efektywna energetycznie. Przy parametrach pra-
cy A7W55 pompa ciepła GeniaAir mono spełnia 
wymagania dla urządzeń grzewczych klasy A+++. 
Niski poziom hałasu wynoszący zaledwie 28 dB(A)  
w trybie cichym w odległości 3 m pozwala bez pro-
blemów zainstalować urządzenie zgodnie z przepi-
sami o emisji hałasu. Jest zatem idealne do montażu 
na gęsto zabudowanych osiedlach mieszkaniowych.
Pompę ciepła można podłączyć do wieży hydrau-
licznej GeniaSet Mono, wyposażonej w zasobnik 
ciepłej wody o pojemności 190 litrów. Dzięki wy-
sokiej temperaturze zasilania możliwe jest uzyska-
nie wyższej ilości dostępnej ciepłej wody przy tej 
samej wielkości zasobnika (190 l pozwala pobrać 
do 380 l ciepłej wody). W przypadku wyższego za-
potrzebowania na ciepłą wodę można połączyć 
pompę GeniaAir Mono z naściennym modułem 
hydraulicznym HE 9-6 WB i zasobnikiem dedyko-
wanym do pomp ciepła, o pojemności 300 litrów.  
W trakcie eksploatacji pompa ciepła zapewnia tak-
że ochronę przed bakteriami Legionella. 
Chłodzenie aktywne to standardowa funkcja, 
która może być uruchomiona po odpowiednim 
skonfigurowaniu systemu. Maksymalna moc chło-
dzenia dla A35W7 oscyluje na poziomie 5,2-12 kW  
w zależności od mocy urządzenia przy zachowa-
niu współczynnika EER w zakresie 3,4-3,5.
Instalacja jednostki zewnętrznej GeniaAir Mono  
i jednostki wewnętrznej GeniaSet Mono jest szybka. 
Dzięki koncepcji instalacji dzielonej „split mounting” 

dwie osoby mogą zamontować jednostkę zewnętrz-
ną i zdejmowaną wieżę hydrauliczną w wybranych 
miejscach niemal błyskawicznie. Montaż i urucho-
mienie systemu może następnie przeprowadzić je-
den instalator. Instalacja pompy GeniaAir Mono nie 
wymaga uprawnień do prac z czynnikami chłodni-
czymi (certyfikat F-Gaz). Pompę GeniaAir Mono moż-
na montować na gruncie, ścianie lub dachu. Dla każ-
dej opcji montażu dostępy jest odpowiedni osprzęt.

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

ciepłej wody o pojemności 188 litrów pokrywa 
standardowe zapotrzebowanie czteroosobowej 
rodziny. Jeśli zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
jest większe, można zastosować hydrauliczną sta-
cję wieszaną na ścianie w połączeniu z zasobni-
kiem wolnostojącym zamiast GeniaSet. 
Jednostkę wewnętrzną można zastąpić wiszącą 
stacją hydrauliczną, która będzie idealnym wy-
borem dla tych, którzy chcą ogrzewać dom, ale 
nie potrzebują podgrzewać wody. Będzie to też 
dobre rozwiązanie dla tych, których zapotrzebo-
wanie na ciepła wodę jest wysokie – wystarczy, że 
dokupią do stacji hydraulicznej zasobnik wolno-
stojący (pojemność na poziomie 300-400 litrów).

POmPA CIePłA geNIAAIr mONO

W pompach ciepła GeniaAir Split producent uży-
wa czynnika chłodniczego R410a, natomiast pom-
pa ciepła typu monoblok jest napełniona natural-
nym czynnikiem chłodniczym R290. R290 to czynnik 
chłodniczy kategorii A3 (według DIN EN 378). R290 
ma właściwości podobne do czynnika chłodnicze-
go R600A kategorii A3 (izobutan), także szeroko sto-
sowanego przez producentów artykułów gospodar-
stwa domowego i odpowiedzialne firmy logistyczne. 
Czynniki chłodnicze R290 i R600A są używane od lat  
w dostępnych w handlu lodówkach, osuszaczach, prze-
nośnych klimatyzatorach i suszarkach bębnowych. 
Pompy ciepła GeniaAir Mono mają parametry 
podobne do instalacji na paliwa kopalne, dzię-
ki temperaturze zasilania sięgającej 75°C pompę 
można eksploatować w instalacji z grzejnikami, 
np. w trybie monowalentnym (bez wspomaga-
nia grzałką elektryczną). Możliwość osiągnięcia  
temperatury wody grzewczej na poziomie 65°C 
przy temperaturze powietrza zewnętrznego -10°C 
zapewnia, iż GeniaAir Mono ogrzeje każdy dom 
jednorodzinny nawet w chłodnym klimacie.

Obejrzyj  Webinarium 
o GeniaAir Split

Pompa ciepła GeniaAir Mono

Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław

www.ik.pl

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

info@saunierduval.pl www.saunierduval.pl
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Obejrzyj  jak zamontować 
pompę ciepła GeniaAir Split

Obejrzyj  Webinarium 
o GeniaAir Mono 

Obejrzyj  jak zamontować 
pompę ciepła GeniaAir Mono

http://www.instalreporter.pl
https://simulator.vaillant-group.com/saunier-duval/soundbox/int/?langs=PL&startlang=PL&products=GAS,GAM&startproduct=GAS&theme=SD&volume=0#!/de
https://ik.pl/szkolenia/akademia-ik-dla-profesjonalistow-webinarium-nt-pomp-ciepla-saunier-duval-geniaair-split
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlv5w86VdjyLmNtlyxA1-gd-1z-OY8jQn
https://ik.pl/szkolenia/akademia-ik-dla-profesjonalistow-webinarium-pompy-ciepla-saunier-duval-geniaair-mono
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlv5w86VdjyKr_UO9C9uy2UbVo63YnfdL
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WySOCe WyDAJNe rOZWIąZANIe 
DlA NOWyCH DOmóW

Nowy monoblok Aquarea T-CAP to pojedynczy 
system do ogrzewania i chłodzenia domu oraz 
produkcji ciepłej wody użytkowej, który pozwala 
mieszkańcom cieszyć się większym komfortem 
użytkowania oraz elastycznością projektu archi-
tektonicznego. Monoblok T-CAP jest szczegól-
nie przydatny w projektach modernizacyjnych, 
ponieważ może z łatwością zastąpić tradycyjne 
kotły gazowe lub olejowe i może być podłączo-
ny do nowego ogrzewania podłogowego, grzej-
ników lub klimakonwektorów. 
System charakteryzuje się wysoką efektywno-
ścią energetyczną, ma klasę A+++ przy 35ºC i A++ 
przy 55°C oraz ulepszony współczynnik SCOP  
i wydajność chłodniczą. Co więcej, może praco-
wać pod wyższym ciśnieniem i osiągać tempe-
raturę wody 65°C, zapewniając najwyższą wy-
dajność jednostki. 
Monoblok wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, 
który w porównaniu do R22 i R410A ma bardzo ni-
ski wpływ na globalne ocieplenie. Obieg czynnika 
chłodniczego jest zamknięty wewnątrz jednostki 
zewnętrznej, więc nie ma potrzeby martwić się  
o ilość czynnika chłodniczego potrzebnego na 
pomieszczenie – wewnątrz budynku potrzebne 
są tylko przewody wodne.

Panasonic Heating & Cooling Solutions rozszerzył swoją ofertę pomp ciepła 
typu powietrze-woda Aquarea, wprowadzając nowy wysoce wydajny monoblok 

T-CAP generacji J z czynnikiem chłodniczym R32. Niewielka jednostka 
zewnętrzna zapewnia chłodzenie, ogrzewanie i produkcję ciepłej wody 

użytkowej i jest idealna do różnych zastosowań i nieruchomości.

panasonIC rozszerza gamę produktów 
aquarea o nowy monoblok generaCjI j 

W ofercie znalazły się urządzenia jedno-
fazowe o mocy 9 i 12 kW, a trójfazowe  
o mocy 9 , 12 i 16 kW będą dostępne już 
niebawem. Oferta obejmuje urządze-
nia dostosowane do wszystkich wiel-
kości nieruchomości i wymagań w za-
kresie wydajności. 

http://www.instalreporter.pl
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PODTrZymANIe CAłkOWITeJ WyDAJNOśCI

Dzięki technologii dwururowego wymiennika cie-
pła, unikalnej dla firmy Panasonic, wydajny agregat 
T-CAP może utrzymać wydajność grzewczą nawet 
w niskich wartościach temperatury zewnętrznej 
do -20°C, konkurując z pompami ciepła o wyższej 
wydajności i zapewniając użytkownikom znaczne 
oszczędności w cenie zakupu i kosztach eksploatacji. 

PrOSTA kONSerWACJA 

Dodatkowo, w systemie zastosowano nową kon-
strukcję filtra magnetycznego, który umożliwia fil-
trowanie i usuwanie metalowego pyłu, zapobiega-
jąc awarii pompy i umożliwiając łatwą konserwację, 
a także utrzymanie wysokiej wydajności produktu. 

WygODNA, INTelIgeNTNA kONTrOlA 
I ZWIękSZONe BeZPIeCZeńSTWO

System jest również kompatybilny z chmurą  
Aquarea Smart Cloud, dzięki czemu użytkownicy 
końcowi mogą zdalnie sterować pełnym zakre-
sem funkcji ogrzewania i chłodzenia, w tym moni-
torować zużycie energii w celu uzyskania oszczęd-
ności energii i kosztów. Ponadto, dzięki Aquarea 
Smart Cloud użytkownicy mogą korzystać  
z inteligentnego programu technologicznego 

IFTTT, który oznacza prosty proces „If This, Then 
That” (Jeśli to, to tamto). Ta zaawansowana tech-
nologia umożliwia użytkownikom automatycz-
ne uruchamianie systemów Aquarea w oparciu 
o inne aplikacje, usługi internetowe lub urządze-
nia oraz oferuje jeszcze szybszy dostęp do stero-
wania inteligentnym domem za pomocą jedne-
go przycisku lub sterowania głosowego.
Ponadto urządzenie można podłączyć do chmury 
serwisowej Aquarea, co ułatwia zdalne sterowa-
nie i konserwację urządzeń Panasonic. Pozwala to 
instalatorom na dostęp do systemów ogrzewania  
i chłodzenia klientów z dowolnej lokalizacji co skra-
ca czas reakcji, ponieważ nie muszą fizycznie po-
jawiać się u klienta, oszczędzając czas i pieniądze.

Panasonic Marketing Europe GmbH
Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa
airCon_Warsaw@eu.panasonic.com

www.aircon.panasonic.pl
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monoblok aquarea t-cap

· Nowy produkt Aquarea dla zrównoważonego ogrzewania i chłodzenia.
· Unikalny dwururowy wymiennik ciepła.
· Stała wydajność nawet w bardzo niskiej temperaturze.
· Nowy filtr magnetyczny podtrzymujący wydajność.
· Inteligentne sterowanie zapewniające wygodę i bezpieczeństwo.

osiem banków zgłosiło się  
do programu czyste powietrze

Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochro-
ny Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spół-
dzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Cre-
dit Agricole Bank Polska, Santander Consumer 
Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB – to banki, które 
jako pierwsze chcą wprowadzić ścieżkę kredytową  
w programie Czyste Powietrze. Łącznie to kilka ty-
sięcy placówek, w których Polacy będą mogli sko-
rzystać z nowego kredytu antysmogowego. Współ-
praca z bankami ułatwi dostęp do dofinansowania 
na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła 
i termomodernizację domów jednorodzinnych.
W latach 2021-2022 banki będą dysponować 
łącznym limitem środków 1,5 mld zł, w ramach 
których przekazywać będą do wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej wnioski o dotację z przeznaczeniem na czę-
ściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na 
przedsięwzięcia realizowane zgodnie z progra-
mem Czyste Powietrze.
Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, w porozumieniu 
z funduszami wojewódzkimi, nabór banków do 
programu Czyste Powietrze zakończył się 23 lu-

tego br. Złożono osiem aplikacji i wszystkie uzy-
skały pozytywne decyzje. W pierwszej połowie 
kwietnia planowane jest podpisywanie pierw-
szych umów o współpracy między NFOŚiGW, 
wfośigw a bankami.
Warto przypomnieć, że przygotowywana ścieżka 
bankowa w Czystym Powietrzu przewiduje ob-
jęcie kredytów gwarancjami Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Dzięki gwarancjom BGK banki 
będą mogły zaproponować lepsze warunki finan-
sowania inwestycji m.in. przez rezygnację z wy-
mogu stosowania dodatkowych zabezpieczeń.
Pierwsze wnioski o kredyt na cele zgodne z pro-
gramem Czyste Powietrze i dotację na częścio-
wą jego spłatę będzie można złożyć w bankach 
w połowie tego roku. Polacy otrzymają informa-
cje o programie Czyste Powietrze oraz pomoc  
w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częścio-
wą spłatę kapitału zaciągniętego kredytu u swo-
ich doradców w bankach.
Z rozmów ze Związkiem Banków Polskich – partnera 
NFOŚiGW we wdrożeniu programu Czyste Powietrze 
– wynika, że kolejne banki komercyjne rozważają 
dołączenie do systemu wdrażania powszechnego 
kredytu antysmogowego jeszcze w tym roku.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij 

elektra – złoty laur konsumenta 2021
 
ELEKTRA po raz kolejny zdobyła uznanie rynkowe, otrzymu-
jąc Laur Konsumenta 2021 w kategorii Ogrzewanie Podłogo-
we. Organizator plebiscytu co roku przyznaje specjalne wy-
różnienia dla firm, których marki wyróżniają się wieloletnią 
lojalnością respondentów w oddawaniu głosów podczas son-
dażu Laur Konsumenta/Laur Klienta. W niezwykle trudnym 
roku pandemii koronawirusa, konsumenci podobnie jak w ubie-
głych latach obdarzyli markę ELEKTRA uznaniem i zaufaniem.

http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/klimat/osiem-bankow-zglosilo-sie-do-programu-czyste-powietrze
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Pozyskując energię z atmosfery, pompa ciepła 
Neoheat przekazuje ją do wody w układzie grzew-
czym. Jednocześnie cały system potrzebuje za-
ledwie 1 kW energii elektrycznej do wyproduko-
wania od 3 do 5 kW ciepła grzewczego.
Pompy ciepła są instalowane w celu ogrzania domu, 
ale ich funkcje zostały dostosowane również do in-
nych potrzeb użytkowników. Pompa ciepła Neohe-
at powietrze-woda zapewnia kompletne ogrzewa-
nie domu bądź może stanowić uzupełnienie układu 
grzewczego, dając wybór użytkownikowi w jaki spo-
sób ciepło ma być dostarczane do pomieszczeń  

(ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwek-
tory). Dodatkowo, istnieje możliwość włączenia  
w układ grzewczy domu kilku wymienników w różnych 
kombinacjach (np. ogrzewanie podłogowe i grzejniki 
albo grzejniki i klimakonwektory), także przy ustawie-
niu innych wartości temperatury na każdym z nich. 

Wielofunkcyjność pomp ciepła 
Neoheat Standard Plus
Podgrzewanie wody użytkowej za pomocą pom-
py ciepła Neoheat wiąże się z wieloma zaletami. 
Urządzenie wyposażone zostało w stalowy zbiornik  

nierdzewny o pojemności 200 l do c.w.u. Pompa 
ma także specjalną funkcję eliminowania groźnych 
bakterii legionelli, podnosząc temperaturę wody do 
60°C za pomocą zintegrowanej grzałki elektrycznej. 
Dzięki wykorzystaniu zaworu 4-drogowego, pompa 
ciepła Neoheat może służyć także jako urządzenie 
chłodzące w upalne dni, co oznacza, że jest alterna-
tywą dla klimatyzatorów, których instalacja wyma-
gałaby stworzenia dodatkowego układu.

komfort i ekologia
Kompaktowa konstrukcja i design pompy ciepła  

Neoheat Stadard Plus sprawia, że urządzenie ide-
alnie wpasuje się w każdą przestrzeń. Zależnie od 
preferencji i możliwości użytkownika może ona 
znajdować się w pomieszczeniu gospodarczym 
bądź w miejscu przebywania ludzi. Pompę cie-
pła cechuje bardzo cicha praca, więc nie zakłó-
ca ona domowego spokoju. Sterowanie urzą-
dzeniem odbywa się za pomocą wbudowanego 
intuicyjnego wyświetlacza dotykowego, dzięki 
któremu można zmienić ustawienia temperatu-
ry, rozplanować okres grzania/chłodzenia przy 
pomocy programatora tygodniowego, a także 
zmieniać tryby pracy (np. grzanie, chłodzenie, 
ciepła woda). Sterownik ma kolorowy, dotykowy 
wyświetlacz, co sprzyja łatwej obsłudze. Nowo-
czesna technologia umożliwia komunikowanie 
się z urządzeniem poprzez sieć Wi-Fi bądź zdal-
ne sterowanie. Dzięki tej dodatkowej opcji stero-
wanie może odbywać się za pomocą smartfonu 
bądź tabletu z każdego miejsca, nawet wtedy, 
gdy użytkownik przebywa poza domem.

urządzenie z Certyfikatem Technologii 
energooszczędnej 
Pompa ciepła Neoheat Standard Plus uzyskała 
Certyfikat Technologii Energooszczędnej progra-
mu PolREFF. Oznacza to, że spełnia wymogi tech-
niczne programu dofinansowania Czyste Powie-
trze czy też ulgi termomodernizacyjnej. 

Pompy ciepła Neoheat z serii Standard Plus zapewniają kompletne ogrzewanie domu 
i całoroczne podgrzewanie wody przy bardzo korzystnych warunkach roboczych, 
dodatkowo bez emisji szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska. Kompaktowe 
pompy ciepła dedykowane są do ogrzewania domów jednorodzinnych, ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), a w okresie letnim nawet do chłodzenia pomieszczeń.

pompy CIepła neoHeat standard plus

www.neoheat.pl
Generalny Dystr ybutor Pomp Ciepła Neoheat

ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn
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Pompa Ciepła Neoheat Standard Plus 

http://www.instalreporter.pl


4303/2021 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

Pompy ciepła to urządzenia, które umożliwiają 
redukcję zużycia konwencjonalnej energii na cele 
grzewcze o 80%, czyli o tyle obniżają rachunki. 
Konwencjonalne źródło zamienione jest na od-
nawialne źródło energii, czyli ciepło geotermal-
ne lub aerotermalne. Jednak budowa domów 
energooszczędnych jest droższa niż w przypadku  

budownictwa tradycyjnego. Dlatego firma  
NIBE-BIAWAR po raz kolejny wychodzi naprze-
ciw wszystkim budującym oraz modernizują-
cym swój dom. Dzięki dofinansowaniu w ramach 
Szwedzkiej Dotacji można uzyskać nawet 10 000 zł  
wsparcia na zakup pompy ciepła, rekuperatora 
oraz systemu fotowoltaicznego, czyli komplet-
nego systemu gwarantującego ekologiczny dom 
bez rachunków. 

1 marca wystartowała nowa edycja akcji 
Szwedzka Dotacja do pomp ciepła NIBe do 
10 000 zł. Wybierz energooszczędne i ekolo-
giczne źródło ciepła do Twojego domu i sko-
rzystaj z dofinansowania do 5000 zł do pomp 
ciepła, do 6000 zł do pompy wraz z rekupe-
ratorem NIBe erS lub gV-Hr, do 9000 zł do 
pompy ciepła z systemem fotowoltaicznym 
NIBe PV oraz do 10 000 zł dla pompy ciepła  
z rekuperatorem i systemem fotowoltaicznym 
NIBe PV. Akcja potrwa do 31 maja 2021 r. lub 
do wyczerpania zapasów. liczba pomp ciepła 
biorących udział w promocji jest ograniczona. 
Szwedzką Dotację marki NIBe, można łączyć  
z ulgą podatkową oraz dotacją w ramach pro-
gramu NFOśigW Czyste Powietrze lub mój Prąd.

3 lATA gWArANCJI NA WSZySTkIe 
POmPy CIePłA NIBe

W związku z obchodami 20-lecia NIBE w Polsce, 
NIBE-BIAWAR zmienia warunki gwarancji na sys-
temy pomp ciepła z wyposażeniem. Od 1 lutego 
2021 gwarancja podstawowa zostaje wydłużona  

z 2 do 3 lat z możliwością przedłużenia do lat 5. 
Ponadto producent udziela dodatkowej 5-letniej 
gwarancji na sprężarkę. Warunkiem udzielenia 
gwarancji na sprężarkę jest coroczny przegląd, 
podłączenie pompy do Internetu oraz zareje-
strowanie urządzenia w NIBE Uplink, MyUpway 
lub MyUplink.

szwedzka dotaCja do pomp CIepła nIbe do 10 000 zł 
I cóż, że ze Szwecji? A to, że przyjazne naturze.

NIBE-BIaWaR sp. z o.o. 
al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 

tel. 85 662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl

www.nibe.pl
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Przejdź  rejestracja w promocji, 
regulamin i szczegółowe 
informacje

Przejdź  Więcej o aktualnych 
warunkach gwarancji  
na urządzenia Nibe

http://www.instalreporter.pl
http://www.szwedzkadotacja.pl/
http://www.nibe.pl/serwis
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Nowa generacja hybrydowych pomp ciepła 
magis Combo V2 to jeszcze cichsza praca jed-
nostki zewnętrznej przy zwiększeniu jej wydajno-
ści oraz efektywności. Klasa energetyczna Magis 
Combo V2 dla temperatury 35°C wynosi aż A+++ 
oraz A++ dla temperatury 55°C. Dzięki tym wła-
ściwościom urządzenie kwalifikuje się do otrzy-
mania wyższego dofinansowania w programie 
Czyste Powietrze. 
Nowa gama składa się z pomp ciepła o mocy:  
4, 6 i 9 kW (A7/W35). W urządzeniach tych zastoso-
wano przyjazny dla środowiska czynnik chłodni-
czy R32. Jednostka wewnętrzna zawiera elementy 
kotła kondensacyjnego o mocy 27 kW na potrze-
by podgrzewu ciepłej wody użytkowej i 24 kW  
na potrzeby centralnego ogrzewania, zintegro-
wane z modułem hydraulicznym pompy ciepła. 
Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne po-
zwalają na pracę pompy ciepła do temperatury 
zewnętrznej -25°C. Pompa ciepła jest w stanie 
zasilać instalację czynnikiem o temperaturze 
nawet 65°C. Należy również pamiętać o tym, 
że te pompy ciepła oprócz funkcji ogrzewania  
i podgrzewu ciepłej wody użytkowej, mają moż-
liwość chłodzenia.

Magis Combo występuje w 2 wersjach:
•	dwufunkcyjnej	(Magis	Combo	V2)	–	podgrzew	
ciepłej wody odbywa się przepływowo przy pra-
cy kotła gazowego,
•	jednofunkcyjnej	(Magis	Combo	Plus	V2)	z	moż-
liwością podłączenia zasobnika c.w.u. W zależ-
ności od warunków, ciepła woda użytkowa przy-
gotowywana jest przez pompę ciepła lub kocioł 
gazowy.

W 2020 roku do oferty została wprowadzona 
nowa generacja pomp ciepła magis Pro V2  
o mocy – 4, 6 oraz 9 kW (A7/W35). Wiosną tego 
roku oferta tych pomp ciepła powietrze-woda 

Od kwietnia w ofercie Immergas pojawi się nowa generacja hybrydowych pomp ciepła – Magis Combo V2.  
Jest to połączenie dwóch efektywnych źródeł ciepła w jednym urządzeniu: kondensacyjnego kotła 
gazowego oraz pompy ciepła powietrze-woda typu SPLIT. Magis Combo V2 na podstawie wprowadzonych 
ustawień wybiera, z którego źródła energii w danej chwili korzystać. Gwarantuje to wysoką efektywność 
energetyczną, przy możliwie najniższych kosztach eksploatacji. 

wIosna z pompą, CzylI nowośCI  
w oFerCIe pomp CIepła od Immergas

http://www.instalreporter.pl
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Od 1 kwietnia zostaje wprowadzona możliwość 
przedłużenia 2-letniej gwarancji dla pomp zaku-
pionych poza zestawem, o kolejne 3 lata, po wy-
kupieniu pakietu SOLO. 

Najważniejsze zalety magis Combo V2:
•	inteligencja	i	wydajność	hybrydy,
•	wysoka	klasa	efektywności	Energetycznej	A+++	
dla temp. zasilania 35°C, A++ dla temp. zasilania 
55°C,
•	wysoki	współczynnik	COP	w	warunkach	A7/W35	
na poziomie 4,81-5,2,
•	pompa	ciepła	 jest	w	stanie	zasilić	 instalację	
czynnikiem o temperaturze 65°C oraz 80°C przy 
pracy kotła gazowego,
•	praca	w	ekstremalnie	niskiej	temperaturze	ze-
wnętrznej – do -25°C, 
•	modulacja	mocy	w	zakresie	30÷100%	zapew-
nia dopasowanie mocy urządzenia do aktual-
nych potrzeb budynku, 
•	automatyka	 przystosowana	 do	 sterowania	 
2 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem, 
•	możliwość	pracy	w	trybie	grzania	lub	chłodze-
nia w oparciu o pracę pogodową oraz produk-
cja c.w.u.,
•	kocioł	kondensacyjny	przystosowany	do	zasi-
lania gazem GZ50 lub propanem technicznym, 
•	możliwość	przedłużenia	okresu	gwarancji	do	5	lat,
•	czynnik	chłodniczy:	R32.

Najważniejsze zalety magis Pro V2:
•	najwyższa	klasa	efektywności	energetycznej:	
A+++ dla temp. zasilania 35°C, A++ dla temp. za-
silania 55°C (zwiększone finansowanie w progra-
mie Czyste Powietrze), 
•	wysoki	współczynnik	COP	w	warunkach	A7/W35	
na poziomie 4,81-5,2, 
•	maksymalna	temperatura	zasilania	instalacji	do	
65°C, 
•	praca	pompy	ciepła	do	temperatury	zewnętrz-
nej nawet -25°C, 
•	modulacja	mocy	od	30	do	100%	zapewnia	do-
pasowanie mocy pompy ciepła do aktualnych 
potrzeb budynku,
•	automatyka	 przystosowana	 do	 sterowania	 
 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem, 
•	wbudowany	zawór	3-drogowy	z	napędem	po-
zwala na bezpośrednie podłączenie zasobnika 
c.w.u., 
•	możliwość	pracy	w	trybie	grzania	lub	chłodze-
nia w oparciu o pracę pogodową, 
•	współpraca	z	instalacją	PV,	
•	możliwość	przedłużenia	okresu	gwarancji	do	5	lat,
•	czynnik	chłodniczy:	R32.

typu split zostanie rozszerzona o nowe modele 
o mocy grzewczej: 12, 14 oraz 16 kW (A7/W35). 
Wersja Magis Pro V2 to również wysoka efek-
tywność energetyczna A+++ dla temperatury 
zasilania 35°C, A++ dla temperatury zasilania 
55°C (zwiększone dofinansowanie w progra-
mie Czyste Powietrze). 
Pompy ciepła z serii Magis Pro V2 oraz Magis Com-
bo V2 cechuje niski spadek mocy grzewczej na-
wet w ekstremalnie niskich wartościach tempe-
ratury powietrza zewnętrznego, a współczynnik 
COP w warunkach A7/W35 osiąga wartość do 5,2. 
Urządzenia te można zakupić również w zesta-
wie. Dzięki temu inwestor zyskuje kompletny, 
zintegrowany systemy grzewczy, pozwalający na 

zaspokojenie zapotrzebowania na ciepłą wodę 
użytkową i zapewniający komfort cieplny użyt-
kowników.
 
POmPy CIePłA Z gWArANCJą NAWeT 
DO 5 lAT

Wraz z nową generacją pomp ciepła Magis Com-
bo V2 i Magis Pro V2 Immergas wprowadza nowe 
warunki gwarancyjne pomp ciepła. Pompy Magis 
Pro V2 i hybrydowe pompy ciepła Magis Combo 
V2 zakupione po 1 kwietnia 2021 otrzymają bez-
płatną 3-letnią gwarancję producenta, którą bę-
dzie można przedłużyć do 5 lat po wykupieniu 
pakietu gwarancyjnego DUO.

Pompy ciepła Immergas spełniają normy programu Czyste Powietrze

IMMERGaS POLSKa Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a

biuro@immergas.pl
www.immergas.pl
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QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl

THE SIGN OF THE FUTURE

Przejdź  Więcej o pompach ciepła dostępnych 
w ofercie immergas na www.immergas.pl
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Pompa ciepła Haier dedykowana jest do ogrze-
wania domów jednorodzinnych o różnej po-
wierzchni. Urządzenie działa w oparciu o ekolo-
giczny czynnik R32, który podnosi efektywność 
pracy. Sprężarka DC Inverter i wykorzystane ma-
teriały wygłuszające obniżają poziom głośności 
pompy ciepła. Zastosowanie wielu funkcji przy-
czynia się do uzyskania komfortu użytkowania. 
Inteligentna technologia przeciw zamarzaniu au-
tomatycznie ocenia różnicę temperatury w celu 

zapewnienia odpowiedniej temperatury wody 
oraz czynnika w układzie, co chroni system przed 
zamarzaniem.

konfiguracja z różnymi odbiornikami ciepła
Pompa ciepła Haier ma możliwość rozprowadze-
nia ciepła w domu za pomocą różnych odbiorni-
ków, np.: klimakonwektorów, ogrzewania podło-
gowego, czy tradycyjnych grzejników. Wyróżnia się 
precyzją nastawy temperatury i błyskawicznym  

trybem ogrzewania pomieszczeń. Pompy Mono-
blok Haier dostępne są w trzech wydajnościach: 
8, 11 i 16 kW.

Dlaczego monoblok?
Pompy ciepła typu monoblok są łatwiejsze  
w montażu, ponieważ składają się tylko z jednej 
jednostki montowanej na zewnątrz i sterowni-
ka umieszczonego w dowolnym miejscu w bu-
dynku. Kompletny układ chłodniczy znajduje się 
we wnętrzu urządzenia, a więc wystarczy je tyl-
ko podłączyć do instalacji centralnego ogrzewa-
nia. Oznacza to, że tę pompę ciepła można mon-
tować bez posiadania certyfikatu f-gazowego.

Pompa ciepła Haier HP250m3C to urządzenie 
do podgrzewania wody użytkowej o pojemno-
ści 240 litrów. Stabilna konstrukcja o wysokości 
1987 mm pozwala na dogodne umieszczenie  
w wybranym pomieszczeniu domu. Za pomocą 
dotykowego sterownika znajdującego się na pa-
nelu można ustawić 4 tryby pracy dostosowane 
do preferencji użytkownika. Pompa ciepła HAIER 
do c.w.u. może współpracować z kolektorem sło-
necznym lub bojlerem.

pompy CIepła HaIer  
Do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Pompa ciepła Haier wyróżnia się wyso-
ką klasą efektowności energetycznej  
i spełnia wymogi techniczne programu 
Czyste Powietrze. kwota dofinanso-
wania z programu wynosi 18 000 zł dla 
pompy ciepła Haier monoblok i 9000 zł  
dla pompy ciepła HP250m3C. Pompy 
ciepła Haier z Certyfikatem Technolo-
gii energetycznej – uzyskały pozytyw-
ną weryfikację niezależnych ekspertów 
programu PolreFF, dzięki czemu zna-
lazły się na liście Wirtualnego Dorad-
cy Technologicznego. Na pompy ciepła  
HAIer udzielana jest 3-letnia gwarancja.

Pompa ciepła Haier HP250M3C mają klasę 
efektywności energetycznej A+, co gwarantuje 
niższe koszty eksploatacyjne

Pompy ciepła to 
najbardziej efektywne  
i ekologiczne rozwiązanie, 
jakie możemy wybrać  
do ogrzewania budynków 
i przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej. 
Powietrzne pompy ciepła 
niezależnie od pory 
roku czerpią energię 
słoneczną zgromadzoną 
w powietrzu 
atmosferycznym,  
która jest bezpłatna  
i dostępna  
w nieograniczonej  
ilości.

Generalny Dystr ybutor Haier aC w Polsce
Refsystem Sp. z o. o.

u. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz
www.haier-ac.pl, haier@haier-ac.pl
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Pompy ciepła Haier Monoblok pracują efektywnie nawet  
w trudnych warunkach pogodowych -25°C, charakteryzują się 
klasą efektywności A++

http://www.instalreporter.pl
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Modele tej pompy ciepła podzielone są na dwa 
podstawowe typoszeregi: Maxima i Maxima Com-
pact. Mają bardzo dużo wspólnych cech i rozwią-
zań. Zarówno Maxima, jak i Maxima Compact to 
gruntowe pompy ciepła współpracujące z dol-
nym źródłem w postaci wymiennika glikolowego.  

Oba modele doskonale ogrzeją pomieszcze-
nia oraz zapewnią ciepłą wodę użytkową.  
Są to nowoczesne ekologiczne urządzenia, któ-
rymi można zdalnie sterować i kontrolować para-
metry ich pracy np. za pośrednictwem aplikacji. 
Mają również bardzo zbliżone układy chłodnicze.

CO różNI mAxImę OD mAxImy COmPACT?

Główna różnica między nimi jest taka, że pompy 
Maxima Compact mają zabudowany w korpusie 
zintegrowany zbiornik ciepłej wody użytkowej wy-
konany ze stali nierdzewnej. Dla modeli Maxima  

należy dobrać i zamontować oddzielnie odpowied-
ni zbiornik c.w.u. W ofercie Galmet są to wymien-
niki c.w.u. przeznaczone do współpracy z pompa-
mi ciepła, m.in. Maxi, Complete czy Tower Grand. 
Pierwszy typoszereg – Maxima – obejmuje 8 mo-
deli. Najmniejsze jednostki mają 7,25 kW (7 GT), 
a najmocniejsze 41,3 kW (42 GT) – dla punktu 
pracy B0W35. Szeroki zakres mocy typoszeregu 
pozwala na obsługę budynków o powierzchni 
do 800 m2, przy zapotrzebowaniu na ciepło ok. 
50 W/m2. Ponadto modele 20-42 GT są wysoko-
temperaturowymi pompami ciepła, które osią-
gają na wyjściu temperaturę 65°C. Jest to moż-
liwe dzięki zastosowaniu sprężarki z technologią 
EVI. Technologia ta pozwala na utrzymanie wyso-
kiej mocy grzewczej przy wzroście temperatury  

Maxima czy Maxima Compact 
– od czego zależy wybór? Która 
lepiej sprawdzi się w domach 
jednorodzinnych, a która  
w większych obiektach?  
Czy wybór zależy tylko od 
wielkości budynku? W niniejszym 
artykule rozstrzygamy kwestię 
doboru rodzaju i modelu, wysoko 
ocenianej przez europejskich 
fachowców i klientów,  
a produkowanej w Polsce, 
gruntowej pompy ciepła Maxima. 

gruntowa pompa CIepła. ze zbIornIkIem Czy bez?
Jul ia sobaszek
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już zbiornikiem. Oznacza to dużą oszczędność 
miejsca potrzebnego na elementy instalacji. Ta-
kie urządzenie doskonale sprawdza się w budyn-
kach o zapotrzebowaniu na moc grzewczą do 
12,5 kW. Maxima Compact jest bezkonkurencyj-
na, jeżeli zapotrzebowanie na ciepłą wodę użyt-
kową w budynku wynosi w granicach 200 l/dobę. 
Świetnie sprawdza się w instalacjach, gdzie pom-
pa ciepła jest jedynym źródłem ciepła na cele 
ogrzewania wody. 
Przy wyższym zapotrzebowaniu na c.w.u. należy 
zastosować pompę ciepła Maxima w połączeniu 
ze zbiornikiem Maxi – 250-1000 l. Bezdyskusyjnie 
Maxima będzie też lepszym rozwiązaniem tam, 
gdzie nie mamy zużycia c.w.u. Jej zaletą są sze-
rokie możliwości zastosowania w różnych ukła-
dach. Może pracować tylko jako źródło ogrze-
wania pomieszczeń, wtedy zewnętrzny zbiornik 
na c.w.u. będzie zbędny. Typoszereg Maxima 
obejmuje większy zakres mocy, więc pozwala 
na obsługę zasilania w ciepło większych obiek-
tów. Maxima powinna być również stosowana  

w instalacjach, w których przewidziano dodat-
kowe źródło do ogrzewania wody użytkowej – 
możemy ją połączyć ze zbiornikiem biwalentnym  
(z dwiema wężownicami). 

górnego źródła. Pompy ciepła Maxima mają  
w standardzie pompy obiegowe, które w mo-
delach do 16 GT są zabudowane w urządzeniu, 
natomiast dla modeli od 20 GT dostarczane są  
w komplecie z urządzeniem, ale montowane  
w instalacji poza samą jednostką pompy ciepła. 
Podobnie jest z zaworem trójdrogowym przełą-
czającym na opcję przygotowania c.w.u. – w mo-
delach 7-16 GT jest już zabudowany w urządzeniu, 
natomiast dla modeli 20-42 GT stanowi opcjonal-
ne wyposażenie i montowany jest w instalacji.

DO JAkICH BuDyNkóW POmPy mAxImA 
COmPACT BęDą NAJlePSZe?

Typoszereg pomp Maxima Compact obejmuje 
trzy modele: 7, 10 i 12 GT, co odpowiada mocy 
od 7,25 kW do 12,5 kW (dla punktu pracy B0W35). 
Zakres mocy pozwala na skuteczne ogrzewanie 
budynków o powierzchni do 240 m2, przy zało-
żeniu standardowego zapotrzebowania na cie-
pło na poziomie 50 W/m2. 
Pompy ciepła Maxima Compact mają zbiornik 
z wężownicą zabudowany w jednej obudowie  
z pompą ciepła. Jest to zbiornik ze stali nierdzew-
nej 316 l pozwalający na uzyskanie ok. 200 l wody 
zmieszanej o temperaturze 40°C. Przeznaczony 
jest zatem do instalacji, gdzie z ciepłej wody użyt-
kowej będzie korzystać do 4 osób, zakładając zu-
życie 50 l/os. W pompach ciepła Maxima Com-
pact oczywiście są również zabudowane pompy 
obiegowe oraz zawór przełączający trójdrogowy.

JAkIe Są ZAleTy FuNkCJONAlNe TyCH mODelI 
POmP CIePłA, NA kTóre PrZeDe WSZySTkIm 
ZWrACAJą uWAgę INSTAlATOrZy? 

Główną zaletą Maxima Compact jest kompakto-
wość rozwiązania. Montujemy tylko jedno sto-
sunkowo niewielkie urządzenie z zabudowanym 

Krajowe Centrum Doradztwa Techniki Grzewczej
tel. 77 403 45 60 

e-mail: pompyciepla@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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na co Jeszcze powinniśmy zwracać uwagę, wybieraJąc pompę do domu?

Wiele zależy od projektu i rodzaju instalacji grzewczej oraz obiektu i potrzeb jego użytkowni-
ków. Przedstawiliśmy porównanie najważniejszych zalet dotyczących gruntowych pomp cie-
pła, ale szczegółów istotnych dla ostatecznej decyzji może być więcej. Każda inwestycja wy-
maga indywidualnego podejścia i przygotowania dedykowanej oferty. W tym celu zachęcamy 
do kontaktu z naszym Centrum, gdzie na podstawie konkretnych informacji będziemy w stanie 
podać najlepsze rozwiązanie, gwarantujące najlepszą efektywność, oszczędność i długowiecz-
ność. Pomagamy nie tylko wybrać, skonfigurować i oszacować koszty eksploatacji systemu, 
ale również znaleźć autoryzowanego instalatora. Eksperci Krajowego Centrum Techniki Grzew-
czej dostępni są pod nr telefonu 77 403 45 60 lub adresem e-mail pompyciepla@galmet.com.pl

Parametry pompy ciepła Maxima przy B0W35

Parametry pompy ciepła Maxima Compact przy B0W35Maxima

Maxima Compact
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kOmPAkTOWA POmPA CIePłA 
lOgATHerm WSW 196i 

Logatherm WSW 196i to gruntowa pompa cie-
pła, która dostosowuje moc grzewczą do zapo-
trzebowania cieplnego budynku. Moduluje ją  
w zakresie od 3 do 12 kW. 
Oferowana jest w wersji tzn. kompaktowej –  
w obudowie oprócz pompy ciepła, zabudowa-
ny jest również zasobnik ciepłej wody użytkowej 
wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzew-
nej. Pompa ciepła jest oferowana w wersji z za-
sobnikiem 190-litrowym lub w wersji 185-litrów 
z dodatkową wężownicą grzewczą, pozwalającą 
na podłączenie również innego źródła ciepła. Wy-
miary pompy ciepła 60x66x180 cm (szer.xgł.xwys.) 
pozwalają na znalezienie dogodnego miejsca na 
ustawienie urządzenia. Króćce podłączeniowe 

znajdują się u góry, dzięki czemu można ustawić 
tylną ścianę obudowy pompy bezpośrednio przy 
ścianie pomieszczenia, co wpływa na oszczędność 
miejsca, w którym montowana jest pompa ciepła. 
W standardowym wyposażeniu pompy ciepła 
znajdują się energooszczędne pompy obiego-
we. Każda z nich jest sterowana indywidualnie, 
aby zapewnić optymalny przepływ oraz różnicę 
temperatury na wymienniku ciepła.

Nowoczesność – to słowo 
najlepiej opisujące pompy ciepła 
Buderus. Unikalny wygląd, 
wpisujący się w najnowsze trendy 
projektowania wnętrz nadaje 
urządzeniom obudowa wykonana 
ze wzmocnionego szkła – Titanium 
Glass. Pompy są dostępne  
w dwóch kolorach: białym  
i czarnym, co sprawia, że 
urządzenia ładnie komponują się 
ze stylistyką każdego wnętrza. 

pompy CIepła buderus logatHerm
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Urządzenie dostępne jest razem z 4 modelami 
wewnętrznymi. Przednie fronty jednostek we-
wnętrznych wykonane są ze szła tytanowego  
w kolorze białym lub czarnym, które cechuje wy-
soka estetyka. Każdy z dostępnych modeli pełni 
inną rolę. Trzy z nich przeznaczone są do budyn-
ków nowo budowanych (dwa z nich mają wbu-
dowany zasobnik c.w.u., a jeden jest do powie-
szenia na ścianie), natomiast ostatni dedykowany 
jest budynkom, w których ma miejsce moderni-
zacja istniejącej już kotłowni.
Łącząc pompę ciepła z jednym z modeli wewnętrz-
nych, otrzymuje się niemal całą kotłownię. Każde 
z urządzeń Logatherm WLW196i ma moduł do ko-
munikacji przez internet.
Pompa ciepła jest wyposażona w inwerter czy 
urządzenie regulujące prędkość obrotową sprę-
żarki, dzięki czemu uzyskuje zmienną moc grzew-
czą, co pozwala na jej dostosowanie do zapotrze-
bowania cieplnego budynku. Dodatkowo pompa 
ciepła jest rewersyjna – ma funkcję chłodzenia.

Zalety dla instalatora:
- łatwy transport i montaż, dzięki bardzo lekkiej, 
całkowicie rozbieralnej obudowie z EPP i fabrycz-
nie przygotowanym uchwytom transportowym;
- mała masa – brak konieczności wykonywania 
specjalnego fundamentu pod pompę ciepła;
- nowoczesny regulator HMC300 do współpracy  
z modułami EMS Plus umożliwia sterowanie: do  

4 obiegów grzewczych, podgrzewaniem basenu, in-
stalacją solarną, współpracą z kotłem grzewczym;
- minimalna ilość prac montażowych, dzięki 
kompletnie wyposażonym modułom wewnętrz-
nym Tower;
- cztery moduły wewnętrzne do wyboru zapewnia-
ją dowolność w konfiguracji systemu grzewczego;
- proste połączenie rurowe wodne z jednostką ze-
wnętrzną, niepotrzebne kwalifikacje chłodnicze;
- prosty montaż elektryczny, inwerter zapewnia 
prawidłową kolejność faz bez względu na pod-
łączenie.

W pompie wbudowany jest również dogrzewacz 
elektryczny o stopniowanej mocy, który można 
wykorzystać na przykład w przypadku dezynfekcji  
termicznej wody użytkowej. Oprócz tego w wy-

posażeniu są filtry. Jeden z nich montowany po 
stronie centralnego ogrzewania ma specjalny 
element magnetyczny, który wychwytuje drobi-
ny rdzy w instalacji lub cząsteczek magnetycz-
nych. Zabezpiecza to pompę obiegową, wymien-
nik ciepła oraz przewody hydrauliczne, ponieważ 
właśnie w tych miejscach gromadzą się najczę-
ściej zanieczyszczenia. 
Pompę ciepła można zainstalować bez zasob-
nika buforowego, który jest często stosowany  
w urządzeniach bez modulowanej mocy grzew-
czej, zachowując odpowiednie warunki mon-
tażowe. Brak bufora to oczywiście oszczędno-
ści finansowe oraz oszczędność powierzchni  
w miejscu montażu urządzenia. 

lOgATHerm WlW 196i – mONOBlOk 
W 4 mOCACH

Logatherm WLW 196i to najwyższej klasy pom-
pa ciepła powietrze-woda o niezwykle nowo-
czesnym wyglądzie. Pompa ciepła Logatherm 
WLW 196i AR składa się z modułu zewnętrznego 
do montażu na zewnątrz budynku oraz modułu 
wewnętrznego. Dostęp do obu elementów jest 
niezwykle łatwy, a ich instalacja szybka. Modu-
ły zewnętrzny i wewnętrzny połączone są za po-
mocą przewodów instalacji wodnej. Pompa cie-
pła Logatherm WLW 196i IR również składa się  
z modułu pompy ciepła oraz modułu grzewczego. 
Jednak obydwa urządzenia instalowane są we-
wnątrz budynku. Pompa ciepła pozyskuje ener-
gię z powietrzna zewnętrznego, za pomocą ka-
nałów powietrznych.
Urządzenia Logatherm WLW196i zaliczamy do 
kategorii monoblok. Dostępne są one w czte-
rech mocach grzewczych: 6, 8, 11 i 14 kW i ce-
chują się wysoką efektywnością pracy, gdzie 
współczynnik efektywności pracy COP przy tem-
peraturze 7°C sięga nawet wartości bliskiej 5.

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

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

Pompy ciepła logatherm zostały standardowo 
wyposażone w moduł komunikacyjny. Podłącza-
jąc urządzenie do sieci internetowej, można się 
komunikować z urządzeniem za pomocą aplikacji 
myDevice, dostępnej na system Android lub iOS. 
Pozwala ona na kontrolowanie temperatury pra-
cy pompy ciepła, regulację i programowanie tem-
peratury na każdym obiegu grzewczym, regulację 
temperatury ciepłej wody oraz otrzymywanie in-
formacji o wystąpieniu usterki. Wszystkie funkcje 
pozwalają zdalnie sterować pompą ciepła z domu 
bez podchodzenia do urządzenia lub będąc poza 
domem, zapewniając wygodę użytkownikowi.
Oprócz nowoczesnego produktu marka Buderus 
oferuje swoim klientom możliwość rozszerzenia 
gwarancji do 5 lat oraz bezpłatne uruchomienie. 

Jednostki wewnętrzne Logatherm WLW196i
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De DIeTrICH rADZI

Największy wpływ na efektywność energetycz-
ną systemu grzewczego ma instalacja odbierają-
ca ciepło z pompy ciepła, a dokładnie projekto-
wa temperatura zasilania instalacji wewnętrznej. 
Oznacza to, że efektywność jest najwyższa, gdy 
system ogrzewania budynku jest niskotempe-
raturowy. Najlepiej sprawdzi się ogrzewanie 
płaszczyznowe podłogowe lub ścienne. Istot-
ne jest, aby przygotowanie c.w.u. także zostało 
dostosowane do działania pompy ciepła. Nie-
zbędna do tego jest odpowiednio duża po-
wierzchnia wężownicy zasobnika c.w.u., po-
jemność samego podgrzewacza oraz nastawy 
temperatury. Ogromne znaczenie ma również 
konstrukcja i odpowiedni dobór dolnego źródła 
pompy ciepła – zarówno powietrznej, jak i grun-
towej – oraz komponenty zastosowane w ukła-
dzie termodynamicznym urządzenia.

Podsumowując roczny koszt eksploatacji syste-
mu, w którym działa wyłącznie przewymiarowa-
na powietrzna pompa ciepła będzie podobny lub 
nawet wyższy, niż w przypadku pracy urządze-
nia wspomaganego grzałką elektryczną lub ko-
tłem. Warto też się skupić na innych czynnikach, 
niż moc samego urządzenia, a które także mają 
ogromne znaczenie dla właściwego funkcjono-
wania i wydajności całego systemu.

POmPA CIePłA – OPłACAlNOść INWeSTyCJI

Urządzenie pozwala na wykorzystywanie zaso-
bów naturalnych, co daje ogromne możliwości, 
ponieważ energia może być czerpana zarówno 
z gruntu, powietrza oraz wody. Odpowiednie do-
pasowanie mocy pompy ciepła do zapotrzebo-
wania mieszkańców to niezwykle istotna kwestia. 
Niedowymiarowanie urządzenia może przyczy-
nić się do zbyt wysokich kosztów eksploatacyj-
nych i/lub niedogrzania budynku, a w przypadku 
pomp gruntowych nawet do wymrożenia dolne-
go źródła ciepła. Należy zwrócić uwagę, że prze-
wymiarowanie pompy gruntowej spowoduje nie 

tylko zwiększenie kosztów inwestycyjnych, ale 
także krótsze cykle pracy urządzenia w trakcie 
użytkowania, które mogą negatywnie wpłynąć 
na działanie systemu. 
W przypadku pomp powietrznych podstawowa 
kwestia, o której należy zawsze pamiętać to uza-
leżnienie jej działania od warunków zewnętrz-
nych, ponieważ wraz ze spadkiem temperatu-
ry na zewnątrz efektywność każdej powietrznej 
pompy ciepła maleje. Najzimniejsze dni stano-
wią tylko kilka lub kilkanaście dni w roku, więc 
dodatkowe wsparcie systemu musi pokryć jedy-
nie niewielką część rocznego zapotrzebowania 
budynku na ciepło. 

Inwestycja w odnawialne źródła energii to rozwiązanie, które przyczynia 
się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu,  
a nawet życiu oraz redukcji kosztów ogrzewania. Jednak urządzenia 
oparte na tej technologii mogą odstraszać kosztami instalacji, zatem 
wyjaśniamy, jaki faktycznie jest koszt pompy ciepła.

jakI jest koszt pompy CIepła?

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

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

r e k l a m a
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mONOBlOk COmPreSS 7000i AW

W ofercie można znaleźć monoblokową pompę 
ciepła powietrze-woda Compress 7000i AW, skła-
dającą się z dwóch elementów. Jeden z nich jest 
umieszczony na zewnątrz budynku. To w nim na-
stępuje odbiór energii z powietrza i przeniesienie 
jej na wyższy poziom temperaturowy, który pozwa-
la efektywnie zasilać instalację grzewczą. Dostęp-
ne są 4 moce grzewcze. Jednostka wewnętrzna 
znajduje się w wewnątrz budynku. Dostępne są  
4 wersje, które wyposażone są w sterowanie, pom-
py obiegowe, elementy zabezpieczające instalację 
grzewczą. Dodatkowo dwa modele mają wbudo-
wany zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej. 

Atrakcyjny design
Compress 7000i AW to urządzenie wyróżniające się 
pod wieloma względami. Jednostka wewnętrzna 
zaprojektowana została w nowoczesny sposób.  

Jeszcze kilka lat temu pompy ciepła czerpiące ciepło 
z powietrza tzn. powietrzne pompy ciepła nie były tak 
popularne, ze względu na stosunkowo niską  
efektywność. Aktualnie w Polsce wzrost sprzedaży  
tych urządzeń jest dwucyfrowy, czego nie notuje się 
praktycznie w żadnym innym segmencie 
urządzeń grzewczych. Kompleksową  
ofertę powietrznych pomp ciepła  
oferuje marka Bosch.

powIetrzne pompy CIepła markI bosCH
Split lub monoblok 
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lowana zależnie od zapotrzebowania dzięki za-
stosowaniu technologii inwerterowej. Produkcja 
ciepła zachodzi przy bardzo wysokiej efektywno-
ści – współczynnik COP przy temperaturze po-
wietrza zewnętrznego 7°C wynosi nawet 4,81, 
co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów 
eksploatacji. Zintegrowana pompa obiegowa 
i nowy regulator pompy ciepła HPC400, który 
pozwala na doskonałe współdziałanie z instala-
cją fotowoltaiczną, wpływają również na ener-
gooszczędność.
Opcjonalnie dostępny jest także moduł interne-
towy, umożliwiający zdalne mobilne sterowanie 
systemem za pośrednictwem aplikacji Bosch Easy 
Remote. Urządzenie automatycznie dostosowuje 
swoją moc (zakres modulacji 25-100%) do aktu-
alnego zapotrzebowania i optymalizuje zużycie 
energii. Pompa została przygotowana do pracy 
w klimacie skandynawskim, dlatego jej wysoka 
efektywność zachowywana jest w całym zakre-
sie temperatury pracy, tj. aż do -20°C. Oprócz 
funkcji ogrzewania urządzenie można wykorzy-
stać latem do chłodzenia, dzięki rewersyjnej pra-
cy układu chłodniczego. 

Duży wybór modeli
Jednostkę zewnętrzną Compress 3000 AWS moż-
na połączyć z czterema różnymi jednostkami 
wewnętrznymi, które są dostosowane do szcze-
gólnych wymagań nowych i modernizowanych 
budynków. Nieistotne, czy w połączeniu z istnie-
jącym pojemnościowym podgrzewaczem wody, 
czy z podgrzewaczem zintegrowanym w urzą-
dzeniu – Compress 3000 AWS idealnie nadaje się 
również do przygotowania c.w.u. Zapotrzebowa-
nie przestrzenne urządzenia jest niewielkie – jed-
nostka zewnętrzna zajmuje niedużą przestrzeń 
poza budynkiem, a jednostkę wewnętrzną moż-
na bez problemu instalować w dowolnym po-
mieszczeniu wewnątrz (np. w pralni czy piwni-
cy). Pompy Compress 3000 AWS są oferowane 
w 4 mocach grzewczych: 6, 8, 11 i 13 kW. Łącz-
nie urządzenie dostępne jest w 16 zestawach, co 
umożliwia dobór do niemal każdego rodzaju in-
stalacji grzewczej.

marka Bosch stawia na rozwiązania przyszło-
ściowe, które będą spełniały oczekiwania 
klientów pod względem komfortu, oszczęd-
nej eksploatacji oraz przyjazności dla środo-
wiska, dlatego w przyszłości rodzina pomp 
ciepła będzie się powiększała. Jakość urzą-
dzeń marki Bosch jest dodatkowo wsparta 
przez udzielaną gwarancję, która obejmuje 
okres do 5 lat.

Przedni front urządzenia jest zupełnie płaski wy-
konany z hartowanego szkła, a jego górne i dolne 
krawędzie są zaokrąglone. Dostępne są dwa ko-
lory: biały i czarny. Na wyświetlaczu umieszczo-
no symbole, przedstawiające stan pracy pompy 
ciepła. Pod szklaną obudową znajduje się główny 
regulator pompy ciepła HPC400. Dostęp do nie-
go uzyskuje się poprzez pociągnięcie za uchwyt. 
Na panelu regulatora, można programować pra-
cę urządzenia pod kątem centralnego ogrzewa-
nia, chłodzenia, ciepłej wody, współpracy z in-
stalacją fotowoltaiczną, instalacją solarną czy 
podgrzewaniem basenu. Każdy model wyposa-
żony jest standardowo w moduł do zdalnej ko-
munikacji. Jeśli do urządzenia zostanie podłą-
czona sieć internetowa, to przy użyciu aplikacji 
Bosch EasyRemote, można dokonywać zmian  
w ustawieniach za pomocą smartfona lub tabletu. 

Zaawansowane technologicznie
Oprócz atrakcyjnych cech wizualnych i funk-
cjonalności, pompa ciepła Compress 7000i AW 
to urządzenie bardzo zaawansowane techno-
logicznie. Każda jednostka dzięki inwerterowi, 

może modulować moc grzewczą, dostosowu-
jąc ją do zapotrzebowania na ciepło budynku. 
Układ chłodniczy wyposażony jest w dwa elek-
troniczne zawory rozprężne, które bardzo precy-
zyjnie regulują układ chłodniczy odpowiedzial-
ny za odbiór i przekazywanie energii do obiegu 
grzewczego (c.o.). Współczynnik określający se-
zonową efektywność pracy pomp ciepła wyno-
si nawet SCOP = 5,15, co oznacza, że urządzenie 
przekazuje do systemu grzewczego 5 razy wię-
cej energii, niż potrzebne jest do jej działania, 
a zatem działa bardzo oszczędnie. Compress 
może pracować do temperatury powietrza -20°C.  
Jeśli jednak wystąpi niższa temperatura, to urzą-
dzenie jest wyposażone w dodatkowe źródło 
ciepła, które zabezpiecza dostawy energii do 
instalacji c.o.

SPlITOWA POmPA CIePłA COmPreSS 3000 AWS

W odróżnieniu od Compress 7000i AW, pompa 
ciepła Compress 3000 AWS jest skonstruowana 
w technologii split. Urządzenie pozwala zaosz-
czędzić energię, ponieważ jego moc jest modu-

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

infolinia: 801 600 801, 
www.bosch-termotechnika.pl

termotechnika@pl.bosch.com
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Compress 3000 AWSCompress 7000i AW
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Obie pompy ciepła Extensa AI R32 i Extensa 
AI Duo R32 to wersje powietrze-woda, charak-
teryzujące się solidną koncepcją hydrauliczną 
dzięki opatentowanemu współosiowemu wy-
miennikowi ciepła, intuicyjnym i przyjaznym 
dla użytkownika interfejsem oraz możliwością 
zdalnej obsługi za pośrednictwem aplikacji  
COZYTOUCH dzięki systemowi sterowania  
NAVISTEM 400S. 
Oba modele tych pomp ciepła mają praktycznie 
te same parametry i tę samą budowę, jedynie  
w wersji Duo moduł wewnętrzny zawiera zinte-
growany zbiornik c.w.u.
Modele dostępne są w trzech mocach: 5 kW (COP 
4,74), 6 kW (COP 4,65), 8 kW (COP 4,43), wartość 
współczynnika COP wyliczona została zgodnie  
z normą EN 14511 dla temperatury (7/35oC).

BuDOWA POmP CIePłA exTeNSA AI

moduł wewnętrzny montowany wewnątrz bu-
dynku. Składa się on ze zbiornika buforowego, 
we wnętrzu którego znajduje się opatentowa-
ny wymiennik grzewczy z wbudowaną grzałką  
3 kW z możliwością zwiększenia mocy do 6 kW. 
Zaawansowany z kolei programator panelu stero-
wania umożliwia zarządzanie wieloma obiegami 
grzewczymi oraz parametrami pracy urządzenia.
moduł zewnętrzny montowany na zewnątrz 
budynku składa się z wentylatora, sprężarki, pa-
rownika oraz zaworu rozprężnego. Cały moduł 
izolowany jest akustycznie oraz termicznie. Au-
tomatyka sterująca jego pracą (VPAM) umożli-
wia płynną pracę sprężarki z wykorzystaniem 
10-stopniowego systemu modulacji mocy.

Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom tech-
nicznym zewnętrzny moduł charakteryzuje bar-
dzo cicha praca, generująca hałas na poziomie 
około 41 dB (model 5 i 6 kW). 

exTeNSA AI r32 – urZąDZeNIA Z OPCJONAlNym 
WyPOSAżeNIem I ZABeZPIeCZeNIem

Pompy ciepła serii Extensa AI R32 i Extensa AI 
Duo R32 to urządzenia w najwyższym stopniu 
przemyślane pod kątem konstrukcyjnym, opty-
malnej ekonomicznej pracy i minimalnego od-
działywania na środowisko – jednym słowem 

przyjazne dla użytkownika i jego otoczenia. 
Warto zwrócić uwagę na kilka ich najważniej-
szych cech.
•	Czynnik	chłodniczy	R32	jest	wydajniejszy	i	bar-
dziej ekologiczny, ma bardzo niewielkie oddzia-
ływanie substancji na środowisko naturalne, 
wskaźnik tworzenia bowiem efektu cieplarnia-
nego (GWP) dla R32 jest prawie trzy razy niższy 
niż dla wypieranego przez niego R410A.
•	W	urządzeniach	tych	zastosowano	sprężarkę	
scroll compressor – spiralną o wysokim stop-
niu efektywności, w pełni hermetyczną. Dzięki  
izolowanej akustycznie i termicznie obudowie 

Od listopada ubiegłego roku w ofercie firmy Atlantic dostępne są nowe 
modele pomp ciepła Extensa AI i Extensa AI Duo, pracujące na czynniku 
chłodniczym R32. Zapewniają nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie 
domu połączone z niskimi kosztami eksploatacji. Model z oznaczeniem 
Duo zapewnia oprócz ogrzewania obiektu także produkcję ciepłej wody 
użytkowej dzięki wbudowanemu zbiornikowi pojemności 190 litrów. 

extensa aI (duo) r32 – 
najnowsze pompy CIepła 
powIetrze-woda atlantIC
Energia odnawialna, która czeka tuż za drzwiami
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oraz systemowi tłumienia drgań poziom hałasu 
jej pracy nie przekracza 45 dB.
•	Pompy	ciepła	Extensa	AI	(Duo)	R32	mogą	pra-
cować w systemie rewersyjnym umożliwiającym 
automatyczne przejście urządzenia z trybu grza-
nia do trybu chłodzenia i odwrotnie, gwarantu-
jąc przez cały rok komfort na najwyższym pozio-
mie – ciepło zimą, chłód latem.
•	Jedną	z	najbardziej	przydatnych	funkcji	 jest	
tryb Auto – praca urządzenia z uwzględnieniem 
wszystkich trybów pracy oraz funkcji termo-
statu/elektroniki w celu zapewnienia optymal-
nej równowagi pomiędzy komfortem cieplnym  
a oszczędnością energii.
•	Inny	praktyczny	tryb	to	Frost	mode	–	praca	urzą-
dzenia w zakresie gwarantującym utrzymanie 
temperatury pomieszczenia na poziomie 7-10°C. 
Opcja zalecana do włączenia w okresach dłuż-
szej nieobecności domowników (wakacje, ferie 
zimowe etc.).
•	Auto-diagnostyka	–	funkcja	autodiagnostyki	
własnej w wypadku ewentualnej usterki poda-
je informację o niej na wyświetlaczu urządzenia.
•	Automatyczny	bezpiecznik	termiczny	zabezpie-
czający urządzenie przed nadmiernym wzrostem 
temperatury jego pracy.
•	Model	Duo	wyposażony	jest	też	w	funkcję	Anti	
Legionella – zabezpieczenie przeciwbakteryjne, 
które dzięki odpowiednim ustawieniom fabrycz-
nym temperatury wewnątrz zbiornika, zmniejsza 
do minimum ryzyko rozwijania się w nim bakte-
rii Legionelli.
Nie bez znaczenia jest też system opieki serwi-
sowej i gwarancja producenta. 
Serwis 48h firmy Atlantic to profesjonalny serwis 
gwarantujący czas interwencji na poziomie 48 go-
dzin od momentu zgłoszenia usterki, udostępnia-
jący bezpłatną infolinię serwisową czynną w go-
dzinach pracy biura oraz możliwość zgłoszenia 
i śledzenia usterki poprzez stronę internetową.

2 lata gwarancji z kolei to okres bezwarunkowej 
gwarancji, jaką objęte jest urządzenie, gwaran-
cja zaś na sprężarkę i zasobnik c.w.u. to aż 5 lat.

BOgATA OFerTA AkCeSOrIóW 
DODATkOWyCH

Do pomp ciepła Extensa AI R32 i Extensa AI Duo 
R32 producent oferuje też wiele akcesoriów do-
datkowych. 
Są wśród nich różnorodne systemy zarządzania 
pracą urządzeń, jak np.:
- centralka COZYTOUCH umożliwiająca zdalne 
sterowanie urządzeniem oraz jego funkcjami za 
pomocą aplikacji mobilnej,
- programator A59 NB – podstawowy programa-
tor z funkcją zmiany trybów pracy (KOMFORT, 
ECO) oraz możliwością zmiany zakresu tempe-
ratury pomieszczenia,
- programator A75 – zaawansowany programa-
tor z przeniesieniem wszystkich funkcji automa-
tyki znajdującej się w module wewnętrznym,
- OZW 672 – centralka komunikacyjna do zdalnej 
obsługi i monitorowania pracy pompy ciepła.
Inne akcesoria dodatkowe związane są z hydrau-
liką i pracą w rozbudowanych układach czy udo-
gnieniami i bezpieczeństwem montażu. Są to 
więc zestawy do podłączania drugiego obiegu, 
sondy, pompy, bufory, zestawy podłączenia ko-
tła czy zasobnika c.w.u., ale też podkładki anty-
wibracyjne i stelaże montażowe. 

Schemat budowy jednostki wewnętrznej Extensa AI

Schemat budowy jednostki wewnętrznej Extensa AI Duo

atlantic Polska Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 99a, 03-044 Warszawa

tel. 22 487 50 76
office@atlantic-polska.pl 

www.atlantic-polska.pl
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Schemat budowy jednostki zewnętrznej
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odrębny system chłodzenia, jak np. klimatyzację. 
Chłodzenie pasywne jest najbardziej komfortowe, 
jeśli wykorzystuje instalację płaszczyznową (pod-
łogówka, instalacja ścienna lub sufitowa). Dzięki 
niemu jesteśmy w stanie zniwelować ciepło w po-
mieszczeniu o kilka stopni. Wystarcza to w zupełno-
ści do uzyskania w domu komfortowej temperatury.

CHłODZeNIe Z BONuSAmI – 
regeNerACJA DOlNegO źróDłA

Grunt jako dolne źródło jest bardzo stabilne, jed-
nak praca pompy ciepła w trakcie sezonu grzew-
czego prowadzi do stopniowego spadku tempera-
tury dolnego źródła. Dlatego po okresie grzewczym 

CHłODZeNIe PASyWNe. DlACZegO 
móWImy, że JeST NIemAl DArmOWe? 
 
Odpowiedzią na potrzebę chłodzenia budynków jest 
pompa gruntowa ze zintegrowanym chłodzeniem 
pasywnym (naturalnym). W trybie chłodzenia pa-
sywnego pracują tylko pompy obiegowe górnego  

i dolnego źródła, które wykorzystują niską tempe-
raturę gruntu i transportują chłód do wnętrza bu-
dynku. Cały proces odbywa się bez żadnego udzia-
łu sprężarki, zatem zużycie energii elektrycznej jest 
minimalne, to z kolei oznacza niską emisję szkodli-
wego dla środowiska CO2 i oszczędność dla portfela 
użytkownika. Nie ma potrzeby inwestować w żaden  

Domy powstające  
w dzisiejszych czasach muszą  
być energooszczędne,  
a przez to mają kilka cech, 
sprzyjających ich przegrzewaniu 
w okresie letnim, lub nawet 
przejściowym. Dużo przeszkleń 
oraz jeszcze skuteczniejsze niż 
kiedyś izolowanie budynków 
sprawia, że w planowanej 
inwestycji trzeba także przewidzieć 
rozwiązania na chłodzenie. 

gruntowe pompy CIepła z CHłodzenIem pasywnym
Najbardziej ekonomiczny i komfortowy sposób chłodzenia

bartosz świerczewski

Do 31 lipca 2021 r. trwa promocja na 
gruntowe pompy ciepła alterra WZS(V)  
i SWC(V) ze zintegrowanym chłodze-
niem pasywnym. Sprawdź szczegóły na  
www.promocjepompy.pl i zyskaj nawet 
10 500 zł netto.
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trzeba zapewnić wymiennikowi gruntowemu moż-
liwość powrotu do swojego pierwotnego stanu. Na-
zywamy to koniecznością regeneracji dolnego źró-
dła. Dobór głębokości i liczby sond pionowych musi 
uwzględniać przewidywany roczny czas pracy pom-
py oraz właśnie warunki regeneracji dolnego źródła.  

W przeciwnym razie możliwe jest pogorszenie para-
metrów pracy pompy ciepła i wzrost kosztów jej eks-
ploatacji. Chłodzenie pasywne, odprowadza ciepło 
z wnętrza budynku, transportuje do dolnego źródła 
i pomaga mu odzyskać pierwotną wydajność. Do-
datkowo takie działanie chłodzenia pasywnego pod-
wyższa nieco współczynnik efektywności pompy 
ciepła, co wpływa także na obniżenie kosztów eks-
ploatacji urządzenia w sezonie grzewczym.

POmPy gruNTOWe AlPHA INNOTeC – 
PONAD 20 lAT DOśWIADCZeNIA
 
Niemiecki producent alpha innotec specjalizuje 
się od ponad 20 lat wyłącznie w pompach cie-
pła. W ofercie posiada bogaty wybór gruntowych 
pomp ciepła dla każdego zapotrzebowania, które 
kompleksowo zapewniają ogrzewanie, chłodze-
nie i przygotowywanie ciepłej wody użytkowej. 
Na uwagę zasługują gruntowe centrale cieplne 
serii alterra WZS z wbudowanym zasobnikiem  
o pojemności 180 litrów, czy gruntowe kompakto-
we pompy ciepła z serii alterra SWC, umożliwiają-
ce szybki montaż dzięki zintegrowanym kompo-
nentom oraz dobór dowolnie dużych zasobników 
c.w.u. pod indywidualne zapotrzebowanie. Mo-
dele WZS oraz SWC występują zarówno w wer-
sjach on/off, jak i z inwerterem (regulacją mocy). 
Wszystkie mają też wykonania ze zintegrowanym 
chłodzeniem pasywnym. Dodatkowo producent 
zapewnia darmowe sterowanie przez internet 
dzięki usłudze alpha web i alpha app oraz 5 lat 
gwarancji fabrycznej w standardzie.

Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin
Wyłączny przedstawiciel marki 

alpha innotec w Polsce.
ul. Zakładowa 4D, 62-510 Konin 

tel. (63) 245 34 79 
www.hydro-tech.pl  

www.alphainnotec.pl
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Typ pompy 
ciepła model

moc grzewcza 
B0/W35, min./
maks. [kW]

moc chłodze-
nia B15/W25, 
maks. [kW]

gruntowe  
centrale ciepl-
ne ze zinte-
growanym 
chłodzeniem 
pasywnym  
i wbudowa-
nym zasob-
nikiem c.w.u. 
180 l

WZSV 62K3M 
(inwerter)

1,3-6,0 5,8

WZSV 92K3M 
(inwerter)

1,8-8,7 7,8

WZSV 122K3M 
(inwerter)

2,5-13,6 12,3

WZS 42K3M 4,7 4,3
WZS 82K3M 7,7 7,0
WZS 102K3M 9,3 8,6
WZS 122K3M 12,2 10,8

kompaktowe 
gruntowe 
pompy ciepła 
ze zintegrowa-
nym chłodze-
niem pasyw-
nym

SWCV 62K3 
(inwerter)

1,3-6,0 5,8

SWCV 92K3 
(inwerter)

1,8-8,7 7,8

SWCV 122K3 
(inwerter)

2,5-13,6 12,3

SWCV 162K3 
(inwerter)

3,2-17,2 14,9

SWC 42K3 4,7 4,3
SWC 82K3 7,7 7,00
SWC 102K3 9,3 8,6
SWC 122K3 12,2 10,8
SWC 142K3 13,5 12,5
SWC 172K3 16,9 14,9
SWC 192K3 18,6 16,6

port pc i marek miara  
z nowym blogiem: pompy ciepła  
w istnieJącycH budynkacH 
Czy pompy ciepła nadają się wyłącznie dla bu-
dynków nowych lub w pełni termomodernizowa-
nych? Choć ten pogląd jest często powtarzany, 
istnieje wiele dowodów, by uznać je za niepraw-
dziwe. To właśnie istniejące budynki przesądzą o 
osiągnięciu neutralności klimatycznej systemów 
grzewczych w Europie. 
Systemy grzewcze nieoparte na paliwach ko-
palnych należą wciąż do zdecydowanej mniej-
szości. Ta sytuacja musi ulec w najbliższych 
dekadach diametralnej zmianie. Nadrzędnym 
celem w ogrzewaniu budynków jest stosowa-
nie rozwiązań niepowodujących emisji dwu-
tlenku węgla. Pompy ciepła, zarówno w roz-
wiązaniach indywidualnych, jak i w sieciach 
ciepłowniczych, są technologią kluczową dla 
spełnienia tego celu.
Z powstającym każdym kolejnym opracowaniem, 
scenariuszem czy prognozą w krajach Unii Euro-
pejskiej, jasno mówiącymi o bardzo ważnej, lub 
nawet decydującej roli pomp ciepła w dekarbo-
nizacji systemów grzewczych, pojawiają się rów-
nież pytania: 
•	W	jaki	sposób	pompy	ciepła	mogą	być	stoso-
wane w istniejących budynkach? 
•	Czy	są	one	w	stanie	zapewnić	wymagane	wy-
sokie temperatury zasilania układów grzewczych  
w przypadku zastosowania systemu opartego 
na grzejnikach? 
•	Co	z	ich	efektywnością	w	tego	typu	budynkach?	
•	Czy	można	nazwać	działanie	 pomp	 ciepła	 
w istniejących budynkach /starszych jako eko-
logiczne?
Przygotowana seria „Pompy ciepła w istnieją-
cych budynkach” powstała w celu rzetelnej od-
powiedzi na powyższe pytania. 

Dwanaście planowanych odcinków, ukazu-
jących się cotygodniowo na stronie www.
portpc.pl, bazuje na wiedzy i doświadcze-
niu zebranym podczas dwudziestu lat badań 
nad pompami ciepła w niemieckim Instytu-
cie Fraunhofera ISe. W tym czasie przeba-
dano, między innymi, ok. 300 rzeczywistych 
instalacji grzewczych z pompami ciepła w bu-
dynkach jednorodzinnych o różnych klasach  
i standardach energetycznych. W szczególno-
ści projekty z ostatnich lat poświęcone były 
budynkom starszym.

Uzyskane wyniki w sposób jednoznaczny wska-
zują na możliwość celowego stosowania pomp 
ciepła w budynkach niepoddanych termomo-
dernizacji lub poddanych jej jedynie w sposób 
częściowy. Pompy ciepła są w stanie zapewnić 
wymagany komfort cieplny mieszkańców, jed-
nocześnie pracując z efektywnością pozwalają-
cą uzyskiwać korzyści ekologiczne w stosunku 
do instalacji na paliwa kopalne.
Z pewnością znalezienie odpowiednich roz-
wiązań oraz ich wdrożenie w praktyce będzie 
w niektórych przypadkach pewnym wyzwa-
niem. Nie znaczy to jednak, że należy general-
nie poddawać w wątpliwość sensowność stoso-
wania pomp ciepła w istniejących budynkach. 
Również bez wątpienia, instalacja pomp cie-
pła powinna w przyszłości przebiegać szybciej 
i łatwiej, a działające systemy pracować z co-
raz większą efektywnością, dla wzmocnienia 
zarówno ekologiczności, jak i ekonomiczności. 
Cała branża pomp ciepła pracuje obecnie do-
kładnie w tym kierunku.

Zapraszamy do regularnego czytania bloga 
o pompach ciepła w istniejących budynkach.

Przejdź na stronę bloga: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://portpc.pl/pompy-ciepla-w-istniejacych-budynkach/


5803/2021 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

mIeJSCe I SPOSóB mONTAżu 

Wiele firm nawet duże jednostki próbuje mon-
tować, jak klimatyzatory – na wieszaku na ścia-
nie budynku. Takie rozwiązanie polecamy tylko 
w przypadku małych jednostek (jednowentyla-
torowych) oraz jeśli za ścianą jest pomieszczenie 
niemieszkalne. W przeciwnym wypadku drga-
nia wynikające z pracy sprężarki będą słyszal-
ne dla użytkowników. Zwłaszcza większych jed-
nostek nie montujemy bezpośrednio na ścianie 
budynku mieszkalnego – urządzenie waży spo-
ro ponad 100 kg, przy mikrodrganiach od sprę-
żarki system montażu musiałby być niezwykle 
pewny oraz istniałoby spore ryzyko przenosze-
nia drgań na budynek.
Proponowany właściwy sposób montażu to za-
montowanie jednostki zewnętrznej na blocz-
kach betonowych dopasowanych do kolorysty-
ki pompy ciepła.

Jednostka jest podniesiona ponad grunt za po-
mocą ozdobnych bloczków betonowych w ko-
lorze dobranym pod pompę ciepła (grafitowym 
lub szarym) (fot. 1 i 2). Podniesienie pompy ciepła 
jest bardzo ważne – najczęściej producenci wy-
magają min. 30 cm ponad poziom gruntu, żeby 
w zimie śnieg nie blokował przepływu powietrza.
Pod taką podstawę nie zalecamy wylewać peł-
nego fundamentu, który przeszkadzałby w od-
prowadzeniu skroplin.
Jednostka powinna mieć też koniecznie prześwit 
z tyłu najczęściej 25-30 cm, zgodnie z instrukcją 
producenta (fot. 1 i 2).
Znalezione w Internecie – naszym zdaniem błęd-
ny sposób montażu (fot. 3):

WIBrOIZOlACJA

Dobrej jakości wibroizolacja jest prawidłowo 
dobrana do masy urządzenia – najlepiej inna  

Nie od dziś wiadomo, że najlepiej uczyć się na błędach.  
Oczywiście optymalnie, jeśli na cudzych. Taką właśnie praktyczną  
naukę w zakresie montażu zewnętrznych jednostek powietrznych pomp 
ciepła proponujemy w tej publikacji. Opisywane i udokumentowane 
fotograficznie aspekty montażowe (zarówno te właściwe rozwiązania, jak 
i błędy) szybko docierają do naszej wyobraźni i na długo się zapamiętują.

błędy w montażu 
powIetrznyCH pomp CIepła 
Lifehacki w instalowaniu jednostek zewnętrznych

sz ymon Piwowarcz yk

Błędy:
1. za blisko ściany – nieprawidłowa praca 
urządzenia związana z ograniczonym 
przepływem powietrza;
2. drgania będą przenoszone na ścianę 
budynku;
3. skropliny będą spływać na chodnik, 
zamarzając zaś mogą tworzyć lodowisko.

1

2

4

3
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długości związaną z rozszerzalnością cieplną.
Otwór w ścianie wykonywany jest ze spadkiem 
na zewnątrz w celu wyeliminowania spływania 
wody deszczowej po rurach do ściany budynku.
Otwór po przeprowadzeniu rur jest zapianowa-
ny (żeby nie zostawiać otworu przez które będzie 
uciekało ciepło z budynku oraz żeby nie dostały 
się np. drobne zwierzęta.
Przy ścianie otwór przed zaciekaniem wody na-
leży zabezpieczyć masami uszczelniającymi 
(zwłaszcza jeśli jest poniżej gruntu).

ODPrOWADZeNIe kONDeNSATu 
Z JeDNOSTkI ZeWNęTrZNeJ

Są tylko dwa sposoby moim zdaniem na popraw-
ne rozwiązanie odprowadzenia kondensatu:

charakterystyka wibroizolacji od cięższej stro-
ny sprężarki, inna od lżejszego parowacza. Roz-
wiązanie tego typu lub coraz częściej stosowane 
gotowe elementy betonowe do montażu pomp 
ciepła wyglądają bardzo estetycznie i nie szpe-
cą otoczenia (fot. 4).
Naszym zdaniem słabe rozwiązanie wibroizola-
cji pokazuje fot. 5, 6 i 7.
 
PeSZel OCHrONNy NA rury CHłODNICZe 
Z OSłONą uV

Rury chłodnicze są prowadzone w peszlu odpor-
nym na UV kolorystycznie zbieżnym z kolorem 
urządzenia (fot. 8 i 9). Peszel pozwala ochronić 
rury przed uszkodzeniami mechanicznymi, chro-
ni także izolację cieplną przed uszkodzeniami UV 
oraz nie pozwala na spływanie wody deszczo-
wej po rurach do muru (peszel jest karbowany).
Rury powinny być wykonane z delikatnym łukiem 
(tzw. S-ka). Pozwala to na wytłumienie drgań po-
chodzących od sprężarki i zapewnia na zmianę  

Błędy: 
1. słaba jakość materiału, 
2. gorsza wibroizolacja, 
3. konstrukcja bardziej „chybotliwa”,  
czyli np. nieodporna na duże wiatry

Błędy: 
1. woda będzie wylewała się na wykonany 
podest – nie będzie wyglądało  
to estetycznie, dodatkowo w zimniejszych 
okresach kondensat będzie zamarzał  
i tworzył narośl lodu na podstawie;
2. praktycznie brak wibroizolacji urządzenia;
3. istnieje ryzyko, że podstawa zostanie 
przysypana śniegiem, skropliny nie będą 
miały gdzie odpłynąć i wentylatory ulegną 
uszkodzeniu

Błędy: 
1. w tym przypadku chyba zapomniano  
o ociepleniu budynku – urządzenie nie ma 
prawa pracować poprawnie;
2. skropliny będą się wylewały na chodnik, 
zamarzały i tworzyły lodowisko

Błędy: 
1. źle docięta izolacja rur chłodniczych; 
2. straty ciepła z rur chłodniczych; 
3. słaba estetyka

8 9
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Szymon Piwowarczyk – współwłaściciel 
firmy EKOTAK, zajmującej się montażem 
pomp ciepła, fotowoltaiki, rekuperacji  
i klimatyzacji na terenie województwa  
śląskiego i małopolskiego. 
EKOTAK jest autoryzowanym PRO Partne-
rem firmy Panasonic. W ofercie ma również 
pompy ciepła DAIKIN i HEWALEX. 
Jakość pracy firmy doceniają jej klienci – 
średnia ocen na portalu Google Maps wy-
nosi 5,0 (średnia z 58 opinii). Firma zawsze 
stara się poznać dobrze potrzeby swoich 
klientów, tak żeby zamontowany system 
był w pełni optymalny. 
www.ekotak.pl 

1. warstwa drenująca – pompa ciepła posado-
wiona jest na kamieniach drenarskich, najlepiej 
połączonych z opaską drenarską budynku. Naj-
lepszy zdecydowanie sposób montażu, jeśli tyl-
ko jest taka możliwość;
2. odprowadzenie skroplin za pomocą tacy i de-
dykowanego drutu grzewczego spiętego z auto-
matyką pompy ciepła. Drut nie powinien być za-
łączany w momencie nastania wyłącznie niskiej 
temperatury, ale najlepiej przetestować synchro-
nizację z rozmrażaniem parowacza. Jeśli istnieje 
konieczność odpomowania skroplin do wyższych 

poziomów kanalizacji – nie nadadzą się do tego 
pompy skroplin do kanalizacji czy kotłów gazo-
wych kondensacyjnych. Zdecydowanie jedyną 
możliwością będzie zastosowanie pompy pom-
pującej czystą wodę (np. dostosowaną do chwilo-
wego większego odbioru wody, jak do prysznica). 

Wszystkie zdjęcia z błędami zostały znalezione 
w Internecie na forach zrzeszających grupy ludzi 
zajmujących się pompami ciepła. Czas popraw-
nego montażu urządzenia najczęściej będzie taki 
sam, a finalny efekt… jakże inny. 

Błędy: 
1. woda deszczowa będzie spływać do 
peszla – izolacja z rur chłodniczych będzie 
stale zatopiona w wodzie, co doprowadzi 
do degradacji izolacji oraz w przypadku 
nieszczelności izolacji przewodu może 
doprowadzić do zwarcia;
2. te cegły zamiast wibroizolacji
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Ekologiczny bohater  
– niski GWP i czynnik 
chłodniczy R452B

Szwedzka jakość
i skandynawski
design

Technologia inwerterowa 
– płynnie dostosowuje 
moc do zapotrzebowania 

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

Do domów nowych  
jak i modernizowanych

A+++

A+++

poland.thermia.com

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

www.nowatermia.pl

Pionier w dziedzinie 
pomp ciepła

Twórcza 
pasja

Szwedzka 
jakość

Opcjonalnia funkcja 
chłodzenia pasywnego

Zmniejsza zużycie 
energii nawet o 80%
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Calibra Eco dostępna
w 3 mocach: 2-8 kW, 
3-12 kW, 4-16 kW

Online - sterowanie 
przez internet  
wliczone w cenę

Calibra Eco - pierwsza na świecie 
gruntowa, inwerterowa pompa ciepła 
z technologią jeszcze bardziej  
przyjazną dla środowiska

Gruntowa, inwerterowa pompa ciepła Thermia Calibra Eco 
to najwyższy poziom innowacji i ekologii 

R452B
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Firma Ottone wyszła naprzeciw wymogom ryn-
ku, jak również potrzebom instalatorów i wpro-
wadziła do swojej oferty gotowe systemy grup 
pompowych, rozdzielaczy i sprzęgieł hydraulicz-
nych. Oferta zawiera rodzinę modułów hydrau-
licznych zabudowanych w szafkach oraz trzy sys-
temy o średnicach urządzeń DN20, DN25 i DN32. 
Dzięki temu możliwe jest zbudowanie kotłowni  
o mocy do 180 kW z gotowych elementów.
Obecnie kotłownia w budynkach jednorodzin-
nych to pomieszczenie wielofunkcyjne. Służy 
dodatkowo jako pralnia, suszarnia lub praso-
walnia. Istotne w tego typu pomieszczeniach 
jest tzw. „czyste” źródło ciepła, którym prze-
ważnie jest kocioł gazowy lub pompa ciepła.  

Ważne jest także, aby zajmowało ono jak naj-
mniej miejsca, a instalacja wraz z osprzętem 
była maksymalnie zamaskowana. 

mODuły HyDrAulICZNe  
– OBSługA kIlku STreF grZeWCZyCH  
I STABIlNA PrACA kOTłOWNI

Firma Ottone odpowiedziała na potrzeby rynku 
i wprowadziła do oferty gotowe moduły hydrau-
liczne. Oprócz swojej kompaktowej konstrukcji 
idealnie współpracują z nowoczesnymi źródła-
mi ciepła. Dzięki temu w instalacjach z kotłami 
gazowymi kondensacyjnymi otrzymujemy bar-
dzo niską temperaturę powrotu (maksymalnie  

wykorzystujemy zjawisko kondensacji), a cały układ 
pracuje stabilnie bez nagłych skoków temperatury.  
Ottone posiada w swojej ofercie trzy rozwią-
zania: NOVAZONE ze sprzęgło-rozdzielaczem,  
NOVAZONE z rozdzielaczem i NOVACOND z zawo-
rem sześcio-drogowym. Dwa pierwsze mogą ob-
sługiwać do trzech stref grzewczych, ostatni tylko 
dwie. Czynnik grzewczy może być dostarczany 
do każdej strefy na dwa sposoby: bezpośrednio 
lub poprzez zawór mieszający obniżający tem-
peraturę na zasilaniu. Występują dwa rodzaje za-
worów mieszających: z czujnikiem termostatycz-
nym oraz z siłownikiem. Moduły wyposażone są 
w zawory kulowe, termometry, pompy Grundfos 
oraz zawory zwrotne na powrocie.

Systemy kotłowni DN20, DN25 i DN32 
Kolejną grupą produktów są systemy kotłowni 
DN20, DN25 i DN32 wyposażone w izolację termicz-
ną EPP ograniczającą straty ciepła do minimum.

grupy pompowe – pierwsza składowa
Na zasilaniu i powrocie znajdują się termometry 
kontrolne wraz z zaworami kulowymi. Po stro-
nie powrotnej wbudowany został zawór zwrotny 
zapobiegający nieprawidłowemu przepływowi 
czynnika grzewczego. Wszystkie grupy pompowe 
w ofercie Ottone są odwracalne tzn. możliwa jest 
zamiana zasilania z powrotem z prawej strony na 
lewą. W przypadku systemu DN20 i DN25 istnieją 
trzy rodzaje grup pompowych. Pierwsza z nich to 
grupa bezpośrednia tzw. wysokotemperaturowa.  

W obecnym czasie dominującym rodzajem ogrzewania są systemy 
niskotemperaturowe. Dodatkowo, coraz częściej nawet najmniejsze 
instalacje w domach jednorodzinnych dzielone są na strefy grzewcze 
po to, by możliwe było łatwiejsze i bardziej precyzyjne sterowanie 
temperaturą czynnika i powietrza w pomieszczeniach. Niekiedy  
istnieje konieczność współpracy systemów niskotemperaturowych  
z tradycyjnym systemem ogrzewania grzejnikowego. Rodzi to zawsze 
pewne komplikacje związane z samym wykonaniem kotłowni. Niekiedy 
wymaga to od instalatora większego nakładu pracy związanego  
z większa ilością pionów (więcej stref grzewczych) oraz większą ilością 
połączeń w samym pomieszczeniu, w którym znajduje się źródło ciepła.

kotłownIe z ottone
Gotowe systemy grup pompowych, rozdzielaczy  
i sprzęgieł hydraulicznych

Łuk asz biernacki

Moduł hydrauliczny NOVACOND Ottone  
z dwiema strefami grzewczymi

Moduł hydrauliczny NOVAZONE Ottone 
wyposażony w rozdzielacz, dwie strefy grzewcze, 
przeznaczony dla instalacji z buforem ciepła

PObierz  Schemat instalacji 
modułu Novazone z trzema strefami 
grzewczymi we współpracy z kotłem 
gazowym i systemem sterowania 
pogodowego Ottone

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2021/03/schemat-1.pdf
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umożliwiające bezpośrednie podłączenie roz-
dzielacza z grupą pompową. W komplecie z roz-
dzielaczem znajdują się również uchwyty i kołki 
montażowe. Całość pokryta jest najwyższej klasy 
izolacją termiczną. Dodatkowo w systemie DN25 
możliwe jest podłączenie grup pompowych od 
góry i od dołu, co niekiedy bardzo ułatwia mon-
taż samej kotłowni, ograniczając jej gabaryty 
do minimum. Rozdzielacze występują w rozmia-
rach: dla systemu DN20 od 2 do 3 stref, dla sys-
temu DN25 od 2 do 7 stref natomiast dla syste-
mu DN32 od 2 do 4 stref grzewczych. 

Sprzęgła hydrauliczne
Do kompletu z rozdzielaczami, Ottone oferuje 
typoszereg sprzęgieł hydraulicznych odpowia-
dających za prawidłowe zrównoważenie insta-
lacji oraz jej sprawne działanie. Ze względu na 
sposób montażu i rozwiązania techniczne, do-
stępne są trzy typy: poziome, poziome zintegro-
wane z rozdzielaczem oraz pionowe. Wszystkie 
wyposażone są w izolacje termiczną ogranicza-
jącą straty ciepła. Ich moc w zależności od wiel-
kości mieści się w zakresie od 55 do 180 kW.  
W systemie DN20 występuje tylko sprzęgło po-
ziome zintegrowane z rozdzielaczem. W systemie 
DN25 mamy do wyboru sprzęgło poziome do mon-
tażu bezpośrednio do rozdzielacza, sprzęgło zinte-
growane z rozdzielaczem oraz sprzęgła pionowe.  
Dla większych mocy powyżej 70 kW Ottone prze-
widziało wyłącznie sprzęgła pionowe.

SySTemy STerOWANIA

Dla kompletacji oferty, Ottone proponuje rów-
nież system sterowania poszczególnym strefa-
mi w zależności od temperatury zewnętrznej. 
Przy obecnych bardzo rozbudowanych kotłow-
niach automatyka kotłów nie wystarcza i ko-
nieczne jest dodatkowe zewnętrzne sterowanie  

umożliwiające połączenie wszyst-
kich elementów w jeden spraw-
nie działający system. W skład 
oferty Ottone wchodzi: główny 
moduł sterujący umożliwiają-
cy sterowanie dwiema pompa-
mi i jednym zaworem miesza-
jącym z siłownikiem, moduł 
rozszerzający sterujący jedną 
pompą i jednym zaworem mie-
szającym z siłownikiem oraz 
termostat pokojowy tygodnio- 
wy. Do modułu głównego możli-
we jest podłączenie maksymal-
nie trzech modułów rozszerza-
jących. Dzięki czemu możemy 
sterować maksymalnie pię-
cioma strefami grzewczymi.

Drugim rodzajem jest grupa pompowa wypo-
sażona w zawór mieszający z możliwością pod-
łączenia siłownika elektrycznego współpracu-
jącego ze sterowaniem elektronicznym. Dzięki 
temu zmiana temperatury wody zmieszanej 
dokonywana jest automatycznie przez regula-
tor pogodowy. Takie rozwiązanie umożliwia do-
stosowanie odpowiedniej temperatury czynni-
ka grzewczego do warunków atmosferycznych 
i nie wymaga ingerencji użytkownika. Pozwala 
także na pewne oszczędności z tytułu obniże-
nia temperatury w układzie kiedy na zewnątrz 
zrobi się cieplej. Trzeci rodzaj grupy pompowej 
oparty jest na zaworze mieszającym termosta-
tycznym. Nie potrzebują zewnętrznego sterowa-
nia, natomiast wymagają niekiedy ręcznej ko-
rekty nastawy temperatury w momencie kiedy 
warunki pogodowe ulegną zmianie. Jeśli chodzi  
o system DN32 w ofercie Ottone znajdziemy 
grupę wysokotemperaturową oraz grupę mie-
szającą z zaworem współpracującym z siłow-
nikiem i automatyką. Grupy pompowe DN20, 
DN25 i DN32 wyposażone są w pompy Grund-
fos, natomiast jeżeli zajdzie potrzeba, pompę 
można podmienić na inną według wytycznych 
z projektu.

rozdzielacze pionów – druga składowa
Drugim bardzo ważnym elementem składowych 
całego systemu kotłowni są rozdzielacze po-
szczególnych pionów. Mają one za zadanie roz-
dzielić czynnik grzewczy do każdej ze stref. Ich 
przyłącza wyposażone są w obrotowe nakrętki  Obecny kierunek rozwoju systemów 

grzewczych w stronę coraz bardziej skom-
plikowanych instalacji powoduje, że in-
stalatorzy muszą poświęcić więcej czasu 
na wykonanie jednej instalacji. Stosując 
gotowe rozwiązania z firmy Ottone, będą 
mogli ten cenny czas zaoszczędzić. 

Rozdzielacz DN25 z możliwością podłączenia 
grup pompowych od góry i od dołu

Sprzęgło 90kW DN25 
pionowe

Grupa mieszająca DN20 z zaworem przystosowanym  
do montażu siłownika

Grupa mieszająca DN25 z zaworem termostatycznym 
Ottone

PObierz  Przykładowy schemat 
instalacji z zastosowaniem  
systemu dN25 i sterowania 
elektronicznego Ottone

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2021/03/schemat-2.jpg
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HArmONIJNe POłąCZeNIe NOWOCZeSNeJ 
TeCHNOlOgII I FuNkCJONAlNeJ eSTeTykI

Rodzina klimatyzatorów Mistral powiększa się 
o nowe typoszeregi w klasach energetyczności: 
A++ dla chłodzenia i A+ dla grzania, w następu-
jących wydajnościach:
- od 2,6 do 6,8 kW – klimatyzatory ścienne,
- od 3,4 do 10,5 kW – klimatyzatory kanałowe,
- od 3,4 do 12,3 kW – klimatyzatory kasetonowe. 
Nowe rozwiązania i funkcje dla użytkowników:
• Gentle Wind. W porównaniu do zwykłych kli-
matyzatorów, w których nawiew jest zbyt inten-
sywny, delikatny podmuch powietrza cicho schła-
dza pomieszczenie 
• 7 prędkości wentylatora. Funkcja umożliwia 
minimalizację zużycia energii i znaczne ograni-
czenie hałasu.
• Automatyczny ruch żaluzji. Sterowanie ru-
chem zarówno żaluzji pionowych, jak i pozio-
mych pozwala użytkownikowi ustawić kierunek 
nawiewanego powietrza.

• Timer/programator czasowy.
• Odporność na rdzę. Odporna na rdzewienie 
technologia gold fin parownika sprawia, że urzą-
dzenie nie koroduje, funkcja ta w znaczący spo-
sób przedłuża żywotność urządzenia.
• Autodiagnostyka. W razie awarii urządzenie 
wykonuje autodiagnostykę i wyświetla odpo-
wiedni kod błędu, dzięki czemu problem jest pre-
cyzyjnie zdefiniowany, a sama naprawa szybsza  
i tańsza.

PrZyDATNe rOZWIąZANIA I FuNkCJe 
DlA INSTAlATOróW

•	Łatwy	dostęp	do	filtra.	W	standardowych	klima-
tyzatorach dostęp do filtrów jest utrudniony, gdyż 
znajdują się one najczęściej pod przednim pane-
lem. W nowym klimatyzatorze ściennym marki 
Mistral dostęp do filtra jest natychmiastowy, po 
uprzednim odblokowaniu zaczepów. 
•	Stelaż	montażowy	wyposażony	w	stopki	służą-
ce do odchylenia urządzenia na 12 cm od ściany.
•	Szybki	 i	 łatwy	dostęp	w	celach	konserwacji	 
i czyszczenia. Łatwy system demontażu lamelek 
to szybki dostęp do chłodnicy i tacy ociekowej.
•	Powiększony	dostęp	montażowy.	Zwiększona	
przestrzeń montażowa to wygoda i szybkość 
montażu.

Mistral to znana, lubiana i ceniona przez użytkow-
ników marka urządzeń klimatyzacyjnych, któ-
ra jest obecna na rynku polskim od 2009 roku.  
Wyróżnia się nowoczesnym wyglądem, wysoką 
energooszczędnością, cichą pracą, prostym mon-
tażem, minimalnym zakresem konserwacji oraz 
rozbudowanymi funkcjami dodatkowymi. To do-
skonałe rozwiązania dla klientów ceniących bar-
dzo dobrą relację jakości do ceny. 

Więcej informacji: kliknij

Firma Lindab w ramach 
comiesięcznego cyklu „Premiery 
Lindab 2021” zaprezentowała 
kolejne produkty. Do oferty 
klimatyzatorów wprowadzone 
zostały nowe urządzenia marki 
Mistral: klimatyzatory ścienne, 
kanałowe i kasetonowe typu split.

nowe modele klImatyzatorów mIstral 
Marcowe „Premiery Lindab 2021”

Klimatyzator
Mistral
Dzięki mikrootworom, rozproszony,
a przez to łagodny strumień powietrza 
stopniowo schładza otoczenie

Standardowy
klimatyzator

Zbyt intensywny nawiew

Funkcja Gentle Wind 

Premiery Lindab

2021
Co miesiąc  nowy produkt  w ofercie!

http://www.instalreporter.pl
https://mistral.lindab-polska.pl/
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Rekuperatory EcoVent Recu, umożliwiają uzyska-
nie szeregu korzyści zarówno ekonomicznych, 
jak i poprawiających komfort życia, takich jak:
· znaczne ograniczenie energochłonności bu-

dynku – dzięki dużej sprawności odzysku ciepła, 
oszczędności w kosztach ogrzewania mogą wy-
nieść do 50% w miesiącach zimowych (wentyla-
cja grawitacyjna stanowi ok. 50% strat ciepła);

· wymiana zużytego powietrza na filtrowane  
i świeże, o niskiej zawartości CO2 ze znacznie 
mniejszą ilością alergenów oraz roztoczy;
· eliminacja zaduchu oraz zapachów powsta-
jących w pomieszczeniach sanitarnych oraz 
kuchni;
· eliminacja wilgoci oraz roszenia okien;
· możliwość obniżenia kosztu zakupu pompy cie-
pła (mniejsza jednostka);
· brak konieczności budowy kominów wentyla-
cji grawitacyjnej oraz uciążliwości związanych  
z uszczelnieniem ich przejść przez dach;
· możliwość pełnego dostosowania wymiany po-
wietrza do własnych potrzeb poprzez inteligent-
ny system sterowania.

Urządzenia serii Tweetop EcoVent Recu to do-
pracowane technicznie jednostki w pełni speł-
niające wymogi dyrektywy Ecodesign, wyposa-
żone w nowoczesne wentylatory produkcji Ziehl 
Abegg oraz wysokosprawne wymienniki prze-
ciwprądowe produkcji Recair Holandia. Maksy-
malna sprawność pracy urządzeń to 95%. Kom-
pletna gama wydajności: 350, 450 i 600 m3/h, 
pozwala na zapewnienie efektywnej wentylacji 
w każdym budynku jednorodzinnym od stosun-
kowo niewielkich domów, po rezydencje, a także  
w mniejszych budynkach produkcyjnych oraz 
usługowych. Dzięki kompaktowym wymiarom, 
niewielkiej wadze oraz innowacyjnemu systemo-
wi uchwytów montaż urządzenia nie przysparza 
żadnych problemów, pozwalając na przytwier-
dzenie centrali do sufitu, ściany lub ustawienie 
jej na podłożu.
Centrale EcoVent Recu wyposażone są w intu-
icyjny, estetyczny system sterowania, oparty  
na pomiarze wilgotności powietrza, umożliwia-
jący pełne dostosowanie wymiany powietrza  
w domu do potrzeb użytkowników. Nad pracą 
urządzenia czuwa nowoczesny mikrokontroler,  

W 2021 rok firma Tweetop weszła z nową serią produktów, którymi są 
rekuperatory EcoVent Recu. Te nowoczesne centrale wentylacyjne, 
stosowane są do wymiany powietrza w budynkach, przy jednoczesnym 
odzysku ciepła. Rekuperatory EcoVent Recu zapewniają nieprzerwany 
dopływ świeżego powietrza do wnętrza budynku, przy jednoczesnym 
usunięciu powietrza zużytego oraz wilgoci z pomieszczeń. 

rekuperatory tweetop eCoVent reCu
Innowacyjne oraz ekonomiczne rozwiązanie wentylacji

Rekuperator Tweetop EcoVentRec

Dane techniczne central EcoVent Recu przedstawione w postaci charakterystyk wydajnościowych

EcuVent Recu 350 EcuVent Recu 450 EcoVent Recu 600

http://www.instalreporter.pl
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który monitoruje zamontowane w urządzeniu czuj-
niki, sterując na podstawie ich odczytów wszystki-
mi funkcjami urządzenia. Użytkownik ustawia pra-
cę jednostki na czytelnym regulatorze dotykowym. 
Automatyka w centralach Tweetop pozwala na 
efektywne sterowanie intensywnością wymiany 
powietrza, zapewniając właściwe reakcje na od-
czytywane z czujników poziom wilgotności oraz 
temperaturę powietrza. Dzięki temu system wen-
tylacyjny, bazujący na rekuperatorze Tweetop 
jest wyjątkowo energooszczędny, wentylując 
pomieszczenia tylko wtedy, gdy jest to koniecz-
ne. Opcjonalnie możliwe jest dokupienie modułu 
internetowego, dzięki któremu można wykorzy-
stać bardzo praktyczną i prostą aplikację do śle-
dzenia pracy systemu wentylacji wraz ze zmianą 
parametrów, a także do udzielenia zdalnego do-
stępu do urządzenia np. serwisantowi.

www.tweetop.pl

klienci, którzy zdecydują się na zakup 
rekuperatora ecoVent recu mogą li-
czyć na wsparcie techniczne realizowa-
ne przez dział projektowo-inwestycyj-
ny, polegające na: wyliczeniu bilansu 
powietrza, doborze rekuperatora oraz 
schematycznym rozrysowaniu instalacji 
na rzutach budynku. Centrale ecoVent 
recu objęte są dwuletnią gwarancją,  
z możliwością przedłużenia do 5 lat. 
kupując rekuperatory Tweetop, pamię-
tać także należy o pozostałych produk-
tach oferowanych przez firmę, czyli o re-
nomowanym systemie instalacyjnym 
Tweetop-PerT, dostępnym w zakresie 
średnic 16-75 mm, przeznaczonym do 
budowy instalacji wodno-grzewczych 
w tym ogrzewania podłogowego oraz  
o pompach ciepła serii Tweetop ecoHeat.

tryb automatyczny

tryb „Boost”

tryb „Sen”

tryb „Kalendarz”

tryb „Kominek”

przycisk zwiększający 
wartości na skali

przycisk aktywujący i zmienia-
jący tryb pracy centrali

przycisk aktywujący tryb 
dogrzewania nawiewanego 

powietrza

przycisk aktywujący tryb 
chłodzenia nawiewanego 

powietrza

przycisk zmniejszający 
wartości na skali

Regulator dotykowy

taconoVa prezentuJe innowacyJne 
rozwiązania na isH 2021

Instalatorzy, projektanci, handlowcy i przedsię-
biorcy z branży od lat odwiedzają międzynaro-
dowe targi ISH we Frankfurcie, żeby zapoznać się 
z nowościami i przyjrzeć z bliska najważniejszym 
produktom. Chociaż w 2021 roku nie jest to moż-
liwe w tradycyjnej formie, w dniach 22-26 mar-
ca Taconova zaprasza do zapoznania się z ofer-
tą firmy w sposób wirtualny.
Nowoczesne i jednocześnie łatwe w montażu 
rozwiązania dla oszczędnego ogrzewania i dys-
trybucji wody to kluczowe kompetencje firmy  
Taconova, która od 60 lat jest synonimem wy-
sokiej jakości produktów i usług w branży in-
stalacyjnej. Podczas tegorocznych targów ISH,  
w centrum uwagi znajdą się wysokowydajne 
pompy cyrkulacyjne oraz inteligentne moduły 
świeżej wody użytkowej. W dziedzinie techniki 
pompowej Taconova prezentuje nowy, wyjątko-
wo kompaktowy model oraz szereg inteligent-
nych funkcji, które uzupełniają istniejący asor-
tyment w sposób zorientowany na przyszłość.
Dla większego komfortu i bezpieczeństwa wpro-
wadzono również innowacje w kategorii modu-
łów świeżej ciepłej wody. Producent zmienił tutaj 

dotychczasowy system i wyposażył go w więk-
szości we własne pompy. Nowa wersja oprogra-
mowania ułatwia instalatorom uruchomienie  
i obsługę urządzenia. Taconova zmodyfikowała 
również design swoich nowych modułów: ele-
gancka obudowa podkreśla funkcjonalność pro-
duktu i dbałość o detale. 
Już teraz można umówić się na spotkanie z przed-
stawicielami firmy w formie rozmowy telefonicz-
nej lub wideokonferencji, korzystając z linku: 
https://www.taconova.com/pl/ish/ 

otwarcie oddziału wienkra 
we wrocławiu

Obsługa klienta na najwyższym poziomie to prio-
rytet Wienkra. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów, Wienkra stara się systematycz-
nie poszerzać obszar działania w całej Polsce.  
Z przyjemnością prezentuje oddział we Wrocła-
wiu, w którym znajdują się: biura handlowe, show-
room klimatyzatorów oraz magazyn.

http://www.instalreporter.pl
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rOZWIąZANIe PrZySZłOśCI – rAPID Slx

Rapid SLX to stelaż podtynkowy, który sprosta 
wielu wymaganiom, jest szybki w montażu, łatwy 
w obsłudze i zapewnia maksymalną różnorod-
ność wyboru przyłączanych elementów zewnętrz-
nych. Dzięki ergonomicznemu dostępowi do sys-
temu spłukiwania potencjalne zmiany ustawień 
mogą zostać przeprowadzone bardzo szybko,  
a dostęp do wszystkich przyłączy oraz zasilania 
jest ułatwiony. Gdy w przyszłości będą potrzeb-
ne zmiany, np. wymiana standardowej miski na 
toaletę myjącą, wykorzystane zostaną kanały do 
przeprowadzenia zasilania wody i sterowania oraz 

puszka elektryczna, które standardowo znajdują 
się w dolnej części konstrukcji stelaża SLX. Oba 
kanały przyłączeniowe działają na zasadzie Plug 
&Play, co dodatkowo ułatwia montaż. Dostęp 
do nich możliwy jest poprzez otwór za cerami-
ką, dzięki czemu nie trzeba przeprowadzać ge-
neralnego remontu. Stelaż Rapid SLX doskonale 
pasuje do toalety myjącej GROHE Sensia Arena.
 
SPrAWDZONe I NIeZAWODNe – rAPID Sl I Slx

Stelaże Rapid SL i SLX, jako produkty sprawdzo-
ne i chętnie wybierane zarówno przez instalato-
rów, jak i konsumentów, od lat mają stałe miejsce 

w ofercie systemów instalacyjnych firmy GROHE. 
Tym, co wyróżnia je na rynku, jest bardzo wy-
trzymała stalowa rama, której wyjątkową sta-
bilność i ponad 400-kilogramową nośność po-
twierdził niemiecki instytut TÜV. Dzięki trzem 
opcjom podłączenia wyjście wody można zamon-
tować z prawej lub lewej strony lub od tyłu ste-
laża. Zastosowanie technologii Grohe FastFixa-
tion zwiększa elastyczność w zakresie montażu, 
jednocześnie skracając jego czas. Natomiast wy-
bór miejsca instalacji pozostawia dużą swobodę, 
ponieważ dzięki zastosowaniu zestawu z dodat-
kowymi szynami, stelaże mogą być instalowane  
w trudno dostępnych miejscach, jak np. narożniki. 

Firma GROHE wychodzi naprzeciw oczekiwaniom instalatorów, 
upraszczając montaż swoich produktów. Dobrym przykładem są stelaże 
podtynkowe Rapid SL i SLX będące gwarancją szybkiej i prostej realizacji 
zróżnicowanych aranżacji instalacyjnych. Błyskawiczna instalacja miski 
wiszącej, bidetu, umywalki czy nawet toalety myjącej jest możliwa. Marka 
nie ustaje jednak w tworzeniu coraz lepszych systemów sanitarnych, mając 
świadomość, że branża łazienkowa stale się zmienia. Przyszłością są zatem 
produkty, które będą przygotowane na technologie najbliższych lat.

rozwIązanIa groHe 
gwaranCją nIezawodnośCI
Stelaże podtynkowe Rapid SL i SLX

Kanały do przeprowadzenia zasilania wody i sterowania 
oraz puszka elektryczna 

http://www.instalreporter.pl
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WyJąTkOWA SWOBODA WyBOru 
PrZyCISku SPłukuJąCegO

Marka GROHE dba o swoich klientów, oferując im 
bogaty wybór przycisków spłukujących: w dwóch 
rozmiarach, trzech wzorach i aż 12 kolorach. Ich 
montaż nie sprawia najmniejszego problemu 
– podłączenie odbywa się za pomocą jednego  

wężyka pneumatycznego, bez konieczności uży-
cia dodatkowych popychaczy i przedłużek. Istot-
ną zaletą stelaża Rapid SLX jest to, że wyposa-
żono go w małą puszkę rewizyjną, dzięki czemu 
można na nim zamontować małe przyciski spłu-
kujące GROHE. To znacząca zmiana w stosunku 
do standardowych stelaży Rapid SL. 
Fot. Grohe

PrOSTA INSTAlACJA

Instalacja stelaża Rapid SLX przebiega szyb-
ko i sprawnie, ponieważ spłuczka i niezbędne 
do jej działania akcesoria są fabrycznie połą-
czone z ramą, tworząc kompletny system in-
stalacyjny. Elastyczny wąż łączy pneumatycz-
ny zawór spłuczki z przyciskiem spłukującym. 
W zestawach ze stelażem dostępne są również 
uchwyty zapewniające doskonałe dopasowa-
nie, ponieważ przyśpieszają mocowanie ramy 
stelaża, utrzymując go pod idealnie prostym ką-
tem względem podłogi. To znacznie skraca czas 
instalacji. Pozostaje więc jedynie w prosty spo-
sób wyregulować głębokość i wysokość zabu-
dowy – kątowniki umożliwiają precyzyjną regu-
lację w zakresie 130-230 mm. Dalsza instalacja 
odbywa się już bez użycia narzędzi. Dodatko-
wo należy zastosować podkładki wyciszające, 
które wyprodukowano z elastycznej maty, tłu-
miącej wszelkie dźwięki powstające np. na sku-
tek tarcia miski toaletowej lub umywalki o po-
wierzchnię ściany.
 
PrOBlem rOZCHlAPyWANIA WODy 
W mISkACH BeZ kOłNIerZA rOZWIąZANy

Wyjątkowo praktyczną opcją w stelażu Rapid SLX 
jest zintegrowany regulator przepływu, umożli-
wiający stałą kontrolę nad przepływem wody  
i regulację siły spłukiwania. Nawet po zakończo-
nym montażu i wykończeniu łazienki, siła spłu-
kiwania może zostać zmieniona w ciągu kilku 
sekund, bez potrzeby usuwania zaworu spusto-
wego i rozbierania ściany. Dzięki temu rozwią-
zaniu stelaż Rapid SLX idealnie pasuje do misek 
WC bez kołnierza, ponieważ niweluje ryzyko roz-
pryskiwania się wody lub przepełniania podczas 
spłukiwania. Nie ma potrzeby instalowania do-
datkowej kryzy dławiącej.

GROHE POLSKa SP. Z O.O.
ul. Puławska 182 

02-670 Warszawa
tel. 22 54 32 640

biuro@grohe.com 
www.grohe.pl
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Rapid SLX – instalacja w narożniku

Stelaż podtynkowy Rapid SLX wraz z przyciskami spłukującymi
Rapid SLX wyposażono w pneumatyczny 
przycisk spłukujący

Stelaż podtynkowy Rapid SLX 
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prostych krokach – podłączenie przewodów, 
uruchomienie i test działania, a następnie kon-
figuracja przed przekazaniem go użytkownikom 
domu. Przeprojektowana obudowa modułu za-
łączającego z odchylaną listwą zaciskową uła-
twia montaż i dostęp do przewodów.

– Wprowadziliśmy serię Honeywell Home T4, aby 
poprzez zaawansowaną automatyzację zapewnić 
oszczędność energii, a także dlatego, żeby wbrew 
pokutującemu przekonaniu, że sterowanie ogrze-
waniem jest skomplikowane, uprościć je zarów-
no z punktu widzenia instalatora, jak i właściciela 
domu. Nie każdy instalator planuje montaż regu-
latorów temperatury i nie każdy właściciel domu 
tego oczekuje. Dlatego też skupiamy się na zapew-
nieniu tym odbiorcom dokładnie tego, czego chcą 
i potrzebują. Istnieje zapotrzebowanie na prosty  
w obsłudze, nowoczesny, programowalny termo-
stat, który oferuje poziom automatycznej regulacji, 
jakiego klienci oczekują od współczesnej techno-
logii, aby zapewnić wyższą efektywność energe-
tyczną – do tego właśnie służy seria T4 – podkreśla  
Marek Arndt, dyrektor sprzedaży Resideo.

Warto zapoznać się z gamą programowalnych ter-
mostatów Honeywell Home T4 – najnowszą serią 
termostatów Resideo, zaprojektowanych z myślą  
o zapewnieniu wydajności energetycznej przy mini-
malnej ingerencji użytkownika. Termostaty T4 ofe-
rują szereg inteligentnych funkcji umożliwiających  

użytkownikom domów korzystanie z korzyści 
wbudowanych funkcji zwiększających efektyw-
ność energetyczną, a także możliwość prostego 
sterowania poziomem komfortu, m.in. poprzez:
· intuicyjny panel obsługi oferujący łatwą i wy-
godną regulację ogrzewania;

· pracę w trybie chłodzenia lub ogrzewania;
· funkcję optymalizacji uczącą się, w jaki spo-
sób pomieszczenie się nagrzewa, ogranicza-
jąc interakcję z użytkownikiem i podwyższając 
efektywność energetyczną.
System można łatwo zainstalować w trzech  

Zaprojektowane dla budynków 
mieszkalnych i małych obiektów 
komercyjnych programowalne 
termostaty z serii T4 upraszczają 
układanie harmonogramu 
ogrzewania, oferując poziom 
użyteczności i automatyczną 
kontrolę, których klienci oczekują 
od nowoczesnej technologii. 
Dzięki standardowej zabudowie 
i okablowaniu seria T4 upraszcza 
również proces instalacji.

serIa termostatów t4  
– zaprojektowana  
z potrzeby prostoty
Najnowsze termostaty Resideo

Podstawową zaletą T4 są kompatybil-
ność z większością kotłów dostępnych 
na rynku oraz łatwość obsługi i instala-
cji, upraszczająca nastawę temperatury. 
Termostat jest dostępny w dwóch wer-
sjach: do przewodowej lub bezprzewodo-
wej komunikacji z kotłem. Standardowy 
przewodowy model T4 do montażu na-
ściennego to idealne rozwiązanie w przy-
padku prac modernizacyjnych. Natomiast 
wersja bezprzewodowa T4r z podsta-
wą stojakową i modułem załączającym 
zapewnia większą swobodę montażu. 
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Wszystkie modele mają wiele użytecznych funkcji:
•	przejrzysty,	przyjazny	użytkownikowi	wyświe-
tlacz cyfrowy z czytelnymi ikonami i prostym do-
stępem do menu konfiguracyjnego za pomocą 
przycisków;
•	7-dniowy,	5/2-dniowy	lub	1-dniowy	harmono-
gram z możliwością wyboru 4 lub 6 niezależnych 
nastaw temperatury daje klientom harmonogram 
dostosowany do ich potrzeb;
•	łatwa	funkcja	„Nadpisanie”	pozwala	użytkow-
nikom szybko wprowadzać okazjonalne zmiany;
•	ustawienie	temperatury	w	„Tryb	wakacyjny”	 
z możliwością elastycznej nastawy liczby dni;
•	automatyczna	zmiana	czasu	letniego	i	zimowe-
go dla efektywnej całorocznej kontroli;
•	tryb	czuwania	z	ochroną	przed	mrozem	dla	

większego spokoju (opcjonalnie dostępny jest 
czujnik zewnętrzny).
Honeywell Home T4 jest odpowiedni do zastoso-
wań w budynkach mieszkalnych i małych obiek-
tach komercyjnych. Dostępny jest we wszystkich 
dobrych sklepach hydraulicznych i grzewczych 
oraz hurtowniach elektrycznych. Seria T4 wyko-
rzystuje standardowe mocowania i okablowa-
nie, oferując instalatorom łatwy i tani wybór, je-
śli chodzi o wymianę starego termostatu.
Źródło: materiał prasowy firmy Resideo

Przejdź  Więcej informacji

ViVa meXico! – program  
dla partnerów fuJitsu

Klima-Therm już po raz dziewiąty zaprasza au-
toryzowanych dystrybutorów i instalatorów  
Fujitsu do udziału w Programie Poznaj Klimat. 
Na aktywnych zakupowo partnerów handlo-
wych firmy czekają m.in. atrakcyjne promocje 
na urządzenia Fujitsu oraz szeroka oferta war-
tościowych nagród rzeczowych. W tegorocznej 
edycji, realizowanej pod hasłem Viva Mexico!, 
dla dystrybutorów Fujitsu przygotowano emo-
cjonującą rywalizację o ekskluzywne wyjazdy 
all-inclusive, na czele z wyprawą do kolebki cy-
wilizacji – Meksyku.
Program Partnerski Fujitsu Poznaj Klimat oferu-
je wszystkim uczestnikom bogaty wybór nagród 
z e-sklepu z setkami produktów RTV/AGD, upo-
minków reklamowych czy różnego typu atrak-
cji oraz nietuzinkowych propozycji spędzania  

wolnego czasu. Ponadto wyłącznie zarejestro-
wani w Programie Autoryzowani Dystrybutorzy 
i Partnerzy Serwisowi (APS) mogą skorzystać  
z licznych promocji na produkty Fujitsu, a dzięki 
dedykowanej platformie www.poznaj-klimat.pl 
zyskują oni również praktyczne narzędzie szyb-
kiego dostępu do najważniejszych informacji  
o zakupionych w Programie urządzeniach. Au-
torska platforma www, stworzona i rozwijana 
przez dział programistów Grupy Klima-Therm, 
zapewnia bowiem szereg dodatkowych funkcji 
związanych z pobieraniem dokumentów sprze-
dażowych, dokumentacji technicznej oraz gene-
rowaniem kart gwarancyjnych online. 
9. Edycja Programu Poznaj Klimat – Viva Mexico! 
wystartowała 1 marca i potrwa do końca 2021 
roku. W Programie mogą wziąć udział wszystkie 
firmy posiadające aktualny certyfikat autoryza-
cyjny w zakresie produktów z oferty japońskiej 
marki Fujitsu.
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Linearis infinity – mOżlIWOść 
ukłADANIA ODPłyWóW TAkże  
W NArOżACH

Linearis Infinity 60 i 90 poszerza asortyment urzą-
dzeń odwadniających KESSEL o odpływy szcze-
linowe, oferujące możliwość wszechstronne-
go dopasowania. Daje to nieskończenie wiele 
możliwości indywidualnego kreowania łazienek  
z odpływem w podłodze, zarówno w obiektach 
prywatnych, jak i publicznych. Odpływy są ofe-
rowane w bogatej palecie kolorów, w dwóch ro-
dzajach powierzchni (szczotkowana i polerowana)  
i w różnych długościach pokryw. Można je dowol-
nie przedłużać i układać, także w narożach. Za-
stosowane pokrywy wykonane w całości ze sta-
li szlachetnej V4A, zapewniają niezwykle wysoką 
jakość wykonania, plasując tym samym produkty  
w segmencie marki premium. Ta klasa stali charak-
teryzuje się bardzo dużą odpornością na korozję.  

Swój wyróżniający się na rynku potencjał innowacyjny przedsiębiorstwo potwierdza wprowadzeniem do oferty 
kilku nowych produktów, które w sprzedaży dostępne będą już od kwietnia 2021 r. Należą do nich: odpływ 
prysznicowy Linearis Infinity, przepompownia Aqualift S 100/200 oraz przepompownia Aqualift S Basic. 

kessel – nowośCI produktowe 2021
Lider odwodnień wprowadza na rynek nowy odpływ i przepompownie

Dla firmy keSSel ten rok rozpoczął się nie-
zwykle. Po zakończeniu szeroko zakrojonej 
fazy projektowania, 14 stycznia zapadła de-
cyzja o budowie wielofunkcyjnego budynku 
biurowego w lenting. 
– nowy budynek ma stworzyć nowoczesne śro-
dowisko pracy dla naszych pracowników oraz 
oferować jeszcze więcej przestrzeni na inno-
wacje – mówi edgar Thiemt, członek zarzą-
du i szef Zakładu Produkcyjnego keSSel Ag.

Nowoczesny biurowiec KESSEL AG – Lenting / Niemcy Linearis Infinity 60 dzięki swojej niewielkiej wysokości 
zabudowy, wynoszącej tylko 60 mm, jest najniższą 
konstrukcją odpływu prysznicowego na rynku

http://www.instalreporter.pl
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w dwie wydajne pompy (wariant Mono lub Duo). 
Nadaje się ona zarówno do klasycznego budow-
nictwa mieszkaniowego, jak i do użytku prze-
mysłowego – np. do stosowania w połączeniu 
z separatorem tłuszczu (umiejscowienie za se-
paratorem tłuszczu).

aquaLift s Basic – kOmPAkTOWA, 
WyTrZymAłA I eSTeTyCZNA 
PrZePOmPOWNIA DO śCIekóW SZAryCH

Aqualift S Basic to propozycja KESSEL na nie-
wielką przydomową przepompownię, do insta-
lacji wewnątrz bądź też na zewnątrz budynku,  
z przeznaczeniem do ścieków niefekalnych. Jest 
to rozwiązanie typu Plug&Play (podłącz i uży-
waj), które zapewnia łatwość w instalacji. Prze-
pompownia Aqualift S Basic występuje w wersji 
Mono lub Duo z pływakiem, bądź dodatkowo  
z urządzeniem sterowniczym (Tronic). Ma opcjo-
nalnie możliwość regulacji pokrywy na wysokość 
(wraz z nasadą nawet do 600 mm). Montaż bez 
użycia narzędzi sprawia, że konserwacja jest cał-
kowicie zoptymalizowana. Na uwagę zasługuje 
też system mocowania pompy na zawieszeniu, 
pozwalającym na sprawne i bardzo ciche funk-
cjonowanie urządzenia.

Dzięki niskiej wysokości zabudowy, wynoszą-
cej jedynie 60 mm, Linearis Infinity 60 jest do-
datkowo najniższym odpływem prysznicowym 
na rynku, zachowując przy tym wysokie warto-
ści przepustowości. W celu osiągnięcia jeszcze  
większych przepustowości, powstała również 

wersja Linearis Infinity 90. KESSEL oferuje oba 
produkty jako kompletne zestawy zawierające 
wszelkie potrzebne do montażu elementy. Uła-
twia to instalatorom i glazurnikom zabudowę, 
ponieważ nie muszą już troszczyć się sami o po-
trzebny im osprzęt. 

aquaLift s 100/200 – elASTyCZNe 
ODWADNIANIe BuDyNku PrZy 
mINImAlNym ZAPOTrZeBOWANIu  
NA mIeJSCe

Aqualift S 100/200 to zaprojektowana przez firmę 
KESSEL wielostronna, wolnostojąca przepom-
pownia do ścieków niezawierających fekaliów.  
W zależności od ilości napływających ścieków 
wybrać można zbiornik o pojemności 100 lub 
200 litrów. Gotowe do podłączenia urządzenie 
odwadniające, dzięki swojemu niewielkiemu za-
potrzebowaniu na miejsce, może zostać zabu-
dowane także w terminie późniejszym w mniej-
szych pomieszczeniach. 
Przepompownia Aqualift S 100 może zostać za-
instalowana w istniejącej już studzience pom-
powej. Do skutecznego odwadniania budyn-
ku przepompownię wyposażono w jedną lub  

Odpływ prysznicowy Linearis Infinity można dowolnie 
skracać i przedłużać – zarówno w linii prostej za pomocą 
niewidocznych elementów do połączenia, jak i w narożach 
za pomocą łączników kątowych (30, 45 i 90 stopni)

Aqualift S 200 Duo jest rozwiązaniem idealnym do instalowania za 
separatorem tłuszczu. Dwie pompy zapewniają, że ciągłość odwadniania 
nie zostanie przerwana

Aqualift S Basic jest rozwiązaniem uniwersalnym i trwałym. Nadaje się do 
instalowania w ziemi lub też do montażu w pomieszczeniu. Ma 20-letnią 
gwarancję na zbiornik

Przepompownia Aqualift S Basic 
w wariancie Duo Tronic z najmocniejszymi 
pompami GTF 1250 – S3Przepompownia Aqualift S 100/200 w wariancie Mono lub Duo
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ThermaSmart ENEV-Q dedykowany jest do za-
dań specjalnych, czyli izolacji wszelkiego rodzaju 
rur biegnących w bruzdach podłogowych. Otuli-
na zbudowana jest z zaawansowanej pianki po-
liolefinowej, która jest pokryta żółtą powłoką PE 
chroniącą instalację przed ewentualnymi uszko-
dzeniami. Wyjątkowy kształt otuliny z poszerzo-
nym otworem oraz zoptymalizowaną wysokością 
od podłogi zapewnia łatwiejszy montaż i wysoką 
skuteczność termoizolacyjną. Produkt został tak 
zaprojektowany, by izolowana rura znajdowała się 
w górnej części otuliny w celu uzyskania lepszych 
parametrów pracy dla całej instalacji podłogowej. 

NA śWIATOWym POZIOmIe

ENEV-Q od Thermaflex jest zgodny z rygorystycz-
nymi europejskimi regulacjami, a także spełnia 
wszelkie wymogi środowiskowe. Prostokątny prze-
krój ThermaSmart ENEV-Q został opracowany 
zgodnie ze standardem EnEV (obecnie zastąpio-
ny przez GEG). Jest to niemieckie rozporządzenie, 
które określa minimalne wymogi dotyczące zuży-
cia energii w nowych oraz modernizowanych bu-
dynkach. Otulina Thermaflex jest zgodna z prawem 
regulującym kwestie związane z poszanowaniem 
i oszczędzaniem energii, gwarantując użytkowni-
kom wyjątkowe parametry i skuteczność działania. 
Rękaw izolacyjny ThermaSmart ENEV-Q ma do-
pracowane właściwości, które gwarantują wyso-
kie parametry izolacyjne dla systemów podłogo-
wych. Klasa ogniowa wg SBI to E L. Temperatura 
pracy ENEV-Q sięga do 95°C. Dzięki równomiernej 
i zamkniętej strukturze komórkowej oraz bardzo 
dobrej wartości współczynnika przewodzenia cie-
pła Lambda izolacja gwarantuje wysoką izolacyj-
ność oraz skutecznie chroni przed kondensacją pary 
wodnej. Standardowa długość produktu wynosi 1,5 
metra. Otulina ENEV-Q pasuje na rury o średnicy 15, 
18, 22, 28, 35 oraz 42 mm, dlatego z powodzeniem 

sprawdzi się w przypadku różnych instalacji grzew-
czych. Standardowe grubości ścianki izolacji to 6, 
20, 30 i 40 mm w zależności od średnic rurociągów. 
Zastosowanie izolacji ThermaSmart ENEV-Q fir-
my Thermaflex przyczynia się do podniesienia 
efektywności energetycznej budynku i oszczę-
dzania energii, spełniając wymagania GEG. Roz-
wiązanie podlega ponadto pełnemu recyclingo-
wi, dzięki czemu jego zastosowanie nie wpływa 
negatywnie na środowisko. 
Rękaw izolacyjny ENEV-Q to nowoczesne roz-
wiązanie, które gwarantuje zarówno komfort 
montażu, jak i późniejszego użytkowania insta-
lacji grzewczej. Swoje wyjątkowe właściwości za-
wdzięcza wysokiej jakości surowcom, z których 
jest wykonane, a także unikatowemu kształtowi. 
Połączenie tych dwóch aspektów tworzy nieza-
wodne rozwiązanie w zakresie izolacji termicz-
nej rur grzewczych zainstalowanych w podłodze. 

Rękaw izolacyjny ThermaSmart ENEV-Q został zaprojektowany w celu 
optymalizacji izolacji cieplnej rur prowadzonych w podłodze zgodnie 
z GEG (GebäudeEnergieGesetz – niemiecka ustawa, która weszła 
w życie 1 listopada 2020 roku i zastąpiła ustawy EnEV oraz EnEG). 
Wyróżnikiem otuliny ENEV-Q jest nie tylko jej żółty kolor, ale przede 
wszystkim niespotykany, prostokątny kształt. Zapewnia on stabilność 
oraz niezawodną izolację rur pomiędzy pozostałymi warstwami podłogi, 
idealnie wypełniając przestrzeń. Zastosowanie ThermaSmart ENEV-Q 
obniża straty ciepła, a także zabezpiecza rury biegnące w podłodze 
przed uszkodzeniem, zwiększając komfort użytkowników.

otulIna tHermasmart 
eneV-q od tHermaFlex 
Skuteczna izolacja instalacji podłogowych
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nowa rura Viega ze stali 
nierdzewneJ 1.4520

Oferowana przez firmę Viega rura ze stali nierdzew-
nej 1.4520 zgodnie z normą PN-EN 10088-2 stanowi 
ekonomiczną alternatywę w przypadku zamknię-
tych obiegów grzewczych i chłodniczych oraz in-
stalacji przemysłowych. Szeroki asortyment obej-
muje różnorodne komponenty o średnicach od  
15 do 108 mm, w tym oczywiście w praktycznym 
wymiarze pośrednim 64 mm.
Do łączenia rur Viega ze stali nierdzewnej moż-
na wykorzystywać złączki zaprasowywane Profi-
press, Sanpress i Sanpress Inox. Mają one elementy 
uszczelniające wykonane z wysokiej jakości elasto-
merów (EPDM lub FKM) i precyzyjnie dostosowa-
ne do odpowiednich mediów, ciśnienia i tempe-
ratury pracy, w różnych typach instalacji. 
Ponadto wszystkie kształtki wyposażone są w cha-
rakterystyczny dla firmy Viega profil SC-Contur, 
gwarantujący wymuszoną nieszczelność w stanie 
niezaprasowanym. Każde niezaprasowane połą-
czenie zostanie więc natychmiast zauważone pod-
czas próby szczelności lub napełniania systemu. 
Najważniejsze zalety nowej rury:
■ ekonomiczna alternatywa dla zamkniętych obie-
gów grzewczych, chłodniczych i zastosowań prze-
mysłowych;
■ możliwość stosowania ze złączkami Profipress, 
Sanpress Inox i Sanpress;
■ wyraźne oznakowanie rury kolorem miedzianym 
wyklucza ryzyko pomyłki;
■ elementy dostępne w rozmiarach od 15 do 108 mm,  
w tym wymiar pośredni 64 mm;
■ szybki, łatwy i bezpieczny montaż, dzięki nowo-
czesnej technice zaprasowywania na zimno;
■ najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki profi-
lowi SC-Contur.

Viega

panasonic etHerea z ulepszonym nanoe™ X

Najnowsza seria urządzeń Panasonic Etherea będzie wyposażona w innowacyjną tech-
nologię nanoe™ X Generator Mark 2. Wprowadzona na rynek w lutym nowa seria to inte-
ligentne rozwiązanie, które zapewnia czyste powietrze i jeszcze wyższy komfort w domu. 
Bezobsługowa technologia nanoe™ X firmy Panasonic została wzbogacona o Generator 
Mark 2, który gwarantuje dwukrotnie wyższą produkcję rodników hydroksylowych (zna-
nych również jako rodniki OH) – do 9,6 biliona na sekundę. Występujące w naturze rodniki 
hydroksylowe (znane również jako rodniki OH) mają zdolność ograniczania rozwoju wie-
lu zanieczyszczeń, wirusów i bakterii, dzięki czemu oczyszczają i odświeżają powietrze. 
Technologia nanoe™ X jest skuteczna wobec twardych powierzchni, mebli tapicerowa-
nych, tkanin oraz zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Działa we wszystkich try-
bach urządzenia (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja), poprawiając jakoś środowiska 24h/7.
Urządzenia Etherea cechują się najwyższą klasą energetyczną A+++ w zakresie ogrzewa-
nia i chłodzenia. Technologia powietrze-powietrze pozwala na zastosowanie wysoce ener-
gooszczędnych rozwiązań w urządzeniu, zapewniając optymalne użytkowanie przez cały 
rok. Etherea wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, który cechuje się niezwykle niskim od-
działywaniem na środowisko. 
Panasonic oferuje szeroki wybór jednostek wewnętrznych Etherea o mocy od 1,6 kW do 
7,1 kW w dwóch kolorach – srebrnym lub białym. Jeśli potrzeby klimatyzacyjne wykraczają 
poza zakres pojedyn-
czego pomieszczenia, 
rozwiązania multisplit 
pozwalają wtedy na 
podłączenie nawet  
5 jednostek wewnętrz-
nych do jednej jed-
nostki zewnętrznej.
Nowe modele Etherea
· Etherea Silver: KIT-
-XZ20-XKE, KIT-XZ25-
-XKE, KIT-XZ35-XKE, 
KIT-XZ50-XKE
· Etherea Pure Whi-
te Matt: KIT-Z20-XKE, 
KIT-Z25-XKE, KIT-Z35-
XKE, KIT-Z42-XKE, KIT-
Z50-XKE, KIT-Z71-XKE

Panasonic
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sikafleX 11 fc+ – Jeden produkt

Sikaflex 11 FC+, czyli klej, uszczelniacz i wypełniacz w jednym, 
to flagowy produkt marki Sika.
Produkt zaspokoi potrzeby wielu różnych wykonawców. Mogą 
go używać m.in. stolarze i glazurnicy, a także malarze, bowiem 
powierzchnię pokrytą poliuretanem można z powodzeniem po-
malować. Sikaflex sprawdzi się również przy pracach parkie-
ciarskich, gdzie może być stosowany jako wypełnienie między 
płytkami, a drewnem. To doskonałe narzędzie również do izo-
lacji akustycznej, uszczelniania rur oraz dzięki znakomitej przy-
czepności produkt znajdzie zastosowanie do klejenia większo-
ści materiałów budowlanych. 
Wykonawcy z pewnością docenią także wyjątkową elastycz-
ność produktu. Spoina wykonana z Sikaflex 11 FC+ „pracuje” 
razem z materiałem, do którego była użyta. Jej elastyczność 
producent określa na aż 600% – taki poziom rozciągliwości za-
pewnia niesamowitą trwałość i najwyższą jakość wykonanych 
prac. Jest także gwarantem braku uszkodzeń w obliczu natu-
ralnych zmian materiału, np. pęcznienia drewna 
pod wpływem wilgoci, czy wyginania się blachy 
przy zmianach temperatury. 
Sikaflex 11 FC+ wyróżnia się także pod względem 
stabilności – produkt nie spływa i można go apliko-
wać bez niepotrzebnego brudzenia powierzchni.
Uniwersalność Sikaflex 11 FC+ pozwala na użyt-
kowanie go zarówno w pomieszczeniach, jak i na 
zewnątrz. Produkt zachowuje swoje właściwości 
w każdych warunkach atmosferycznych, w tem-
peraturze od -40 do 80°C. Jego cechami charak-
terystycznymi są: wysoka odporność mechanicz-
na oraz odporność na procesy starzenia. 
Występuje w aż ośmiu wariantach kolorystycz-
nych – szarym, grafitowym, białym, beżowym, 
brązowym, jasnobrązowym, czarnym i w czer-
wieni ceramicznej. 
Flagowy produkt marki Sika jest dostępny  
w dwóch wariantach pojemności: 300 ml i 600 ml. 

sika

scHell polar ii

Zawór mrozoodporny SCHELL POLAR II to specjalny rodzaj zaworu dłu-
giego, który w odróżnieniu od tradycyjnych odpowiedników zamyka się 
na końcu obudowy. Jego korpus jest wypełniony wodą tylko do granicy 
pomieszczenia, a pozostała część jest automatycznie opróżniana. Inno-
wacyjny mechanizm samoczynnie napowietrza się przy każdym zamknię-
ciu, w wyniku czego dochodzi do odwodnienia zaworu. Dzięki temu nie 
trzeba wykonywać żadnych innych czynności konserwacyjnych. Armatura 
SCHELL POLAR II jest odporna nie tylko na działanie mrozu, ale również na 
długotrwałe użytkowanie i skrajną temperaturę, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stopu mosiądzu i trwałego uszczelnienia typu 
o-ring. Zawór jest w całości wykonany z metalu i nie zawiera żadnych plastikowych elementów, które mogłyby ulec pęknięciu pod 
wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. To bardzo uniwersalne rozwiązanie, które można zastosować w każdym 
budynku. Występuje zarówno w postaci kompletnej armatury do zastosowań modernizacyjnych, jak i zestawu instalacyjnego de-
dykowanego budynkom w stanie surowym. Zawór czerpalny SCHELL POLAR II można umieścić w dowolnym murze o grubości od 
200 do 500 mm. Aby dopasować go do grubości ściany budynku, w którym ma być montowany, wystarczy przyciąć jego korpus 
do wymaganej długości. Jedynym warunkiem, o którym należy pamiętać, jest zachowanie odpowiedniego spadku, który powi-
nien wynosić 1°. Od wewnętrznej strony zawór jest podłączany do instalacji, a na zewnątrz nakładana jest na niego armatura czer-
palna i rozeta maskująca. Wszystkie zawory POLAR II są dostarczane wraz pokrętłem COMFORT oraz zamontowanym na głowicy 
kluczem nasadowym, który umożliwia trwałe zamknięcie armatury, co uniemożliwia jej uruchomienie przez niepożądane osoby. 

scHell

trzyelementowa drabina wielofunkcyJna

Jaki model pomoże szybko i bezpiecznie dostać się na płaski dach? Rozwiązań jest kilka. Naj-
prostszym będzie wykorzystanie drabiny przystawnej, którą opiera się o ścianę budynku. Jeśli 
wymagana jest większa wysokość robocza, wybierać warto dwuelementowy model rozsuwa-
ny. Pamiętajmy jednak, że drabiny dłuższe niż 3 metry, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
131, muszą być wyposażone w odpowiedni stabilizator. Eksperci Krause polecają instalatorom 
rozważenie zakupu trzyelementowej drabiny wielofunkcyjnej. Jak sama nazwa wskazuje, może 
pełnić różne funkcje, np. drabiny przystawnej (jedno-, dwu- lub trzyelementowej) lub wolno-
stojącej (także z wysuwanym elementem). A co najważniejsze, niektóre z tych funkcji pełni jed-
nocześnie. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy racjonalnie podchodzą do zakupu narzędzi 
– nie potrzebujemy dwóch oddzielnych drabin, skoro jedna w tym samym czasie, jednemu pra-
cownikowi posłuży jako model przystawny, a drugiemu jako wygodna drabina wolnostojąca.

krause 
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nowa wersJa nakładki armacell dla reVit

Wdrożona w zeszłym roku nowa nakładka Armacell dla Revit, umożliwiająca automatyczne doda-
wanie izolacji technicznych na instalacje w budynkach, znacznie ułatwia prace projektowe. Jej naj-
nowsza, grudniowa wersja to gwarancja dostępu do aktualnej bazy produktów, lepsze zestawienia 
użytych materiałów, gotowe rozwiązania dla instalacji wody lodowej, a także szereg usprawnień za-
pewniających jeszcze większy komfort i wygodę.
Aktualna wersja Armacell dla Revit 2.20.12.380 pozwala zapewnić najwyższą jakość dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem jedynie produktów znajdujących się w bieżącej ofercie. 
Nakładka Armacell dla Revit pozwala na szybki wybór spośród wszystkich produktów firmy i do-
pasowanie projektowanych izolacji do wymagań. Rozwiązuje też powszechny problem związa-
ny z koniecznością stosowania izolacji wielowarstwowych w celu spełnienia wymagań prawnych 
odnośnie grubości na rurociągach o dużej średnicy. W standardowej wersji programu Revit nie 
jest możliwe dodanie kilku warstw izolacji i w praktyce projektant nie jest w stanie wygenerować  
z modelu instalacji zestawienia materiałowego odzwierciedlającego faktyczne zapotrzebowanie 
na otuliny czy materiały izolacyjne dla projektowanego systemu. Użycie nakładki Armacell pozwa-

la na konfigurację izolacji wie-
lowarstwowych, a tym samym 
pozwala tworzyć zestawienia 
materiałów użytych w projekcie  
z uwzględnieniem warstw izolacji.
Obok najnowszej wersji aplika-
cji pojawiły się także gotowe sza-
blony ze skonfigurowaną izolacją 
AF/Armaflex i Armaflex ACE Plus, 
spełniające wymagania zawar-
te w Warunkach Technicznych 
dotyczące instalacji wody lodo-
wej. Dla wygody użytkowników 
istnieje też możliwość używania 
wcześniej skonfigurowanych wła-
snych rozwiązań dla poszczegól-
nych instalacji. Zarówno gotowe 
szablony, jak i możliwość pracy  
z wcześniej używanymi rozwiąza-
niami przy kolejnych projektach 
to znaczne usprawnienie pracy  
i duże oszczędności czasu.

armacell
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