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w przypadku systemu sterowania w wersji Clima.
w wersji Clima i Clima Smart wszystkie kontrole-
ry i czujniki w pomieszczeniach wyposażone są  
– oprócz czujników temperatury – w czujniki  
wilgotności względnej. Ma to na celu zapobieże-
niu przekroczenia punktu rosy i wykraplaniu się 
wody na powierzchniach chłodzących.

Kontroler Smart z apliKacją

System jest elastyczny i ma możliwość rozbudo-
wy sieciowej poprzez magistralę CAN i połącze-
nia z systemami domów inteligentnych (np. BMS).  
w przypadku posiadania kontrolera w wersji Smart, 
istnieje możliwość obsługi systemu z poziomu dedy-
kowanej aplikacji dla urządzeń mobilnych dostęp-
nej dla systemów Android i iOS. Aplikacja oprócz 
takich samych funkcji, jak kontroler, daje możliwość 
kontroli systemu praktycznie z dowolnego miejsca.  

Pozwala również dodatkowo na nadanie konkret-
nych nazw konkretnym pomieszczeniom – z po-
ziomu kontrolera dostępne są numery pomiesz-
czeń oraz szeroki wachlarz ikonek informujących 
o przeznaczeniu pomieszczenia. 
System Kisan Comfort Smart zarówno klasyczny, 
jak i w wersji Clima współpracujący z aplikacją, 
nie wymaga dodatkowych nakładów, konieczne 
jest tylko podłączenie go do lokalnej sieci wi-Fi. 
Podłączenie do wi-Fi powoduje, że system sa-
modzielnie będzie pobierał i aktualizował opro-
gramowanie do najnowszej wersji we wszyst-
kich urządzeniach zainstalowanych w systemie.

czujniKi temperatury

w systemie do pomiaru temperatury dostępne są 
dwa rodzaje czujników. Pierwszy typ wyglądem 
jest zbliżony do kontrolera. Natomiast drugi typ jest 

jaK działa KiSan comfort?

Intuicyjna obsługa systemu Kisan Comfort pozwa-
la na łatwe ustawienie temperatury, z możliwością 
ustawienia indywidualnych programów czasowych 
dla każdego pomieszczenia, nawet do 8 zmian  
w ciągu doby. Daje to możliwość obniżenia tem-
peratury w czasie, gdy pomieszczenia są nieużyt-
kowane, co wprost przekłada się na oszczędności.
Zarządzanie całym systemem sterowania odbywa 
się z poziomu centralnego kontrolera, wyposażo-
nego w czytelny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz 
o przekątnej 2,8 cala. Jeden kontroler jest w stanie 
zarządzać systemem z 16 pomieszczeniami. Daje 
on możliwość ustawienia indywidualnego progra-
mu czasowego dla każdego pomieszczenia, jak rów-
nież ustalenia trybu pracy ogrzewania w danym po-
mieszczeniu, dostępne są tryby pracy: Normalny, 
EKO, Komfort, Urlop, jak również tryb Chłodzenia 

Firma KISAN nieustająco rozszerza swoją ofertę o produkty będące  
w zgodzie z obecnie obowiązującymi trendami ekologii i poszanowania 
energii. wprowadzony niedawno do oferty system Kisan Comfort jest 
cyfrowym systemem sterowania instalacjami ogrzewań podłogowych. 
Utrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu na ustalonym 
poziomie realizowane jest z wyprzedzeniem poprzez optymalizację 
działania instalacji. Znacząco niweluje to dużą bezwładność  
ogrzewań podłogowych i wiążące się z tym przegrzewy i niedogrzewy  
w pomieszczeniach. Dzięki temu dodatkowo można uzyskać oszczędności 
nawet do 15%, w porównaniu z klasycznymi systemami analogowymi 
(typu on/off), w dalszym ciągu zapewniając poczucie komfortu cieplnego.

Kisan Comfort – sterowanie instalaCją podłogową
Marcin ciuchnowicz

http://www.instalreporter.pl
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skierowany do użytkowników ceniących sobie ele-
gancję i dyskrecję – czujnik jest ukryty w obudowie 
pasującej do ramek włączników światła o standar-
dzie 55 mm. Dzięki temu, czujnik taki umieszczo-
ny samodzielnie na ścianie, nie rzuca się w oczy, 
a umieszczony we wspólnej ramce z pozostałymi 
włącznikami światła, staje się praktycznie niewi-
doczny. wszystkie czujniki temperatury w systemie 
mają możliwość dołączenia czujników temperatu-
ry podłogi, zapobiegających nadmiernemu prze-
grzewowi posadzek, w szczególności gdy okładzi-
ną wierzchnią są produkty drewniane.

uStalanie Krzywej grzewczej

Jednakże nie należy zapomnieć o jednej z naj-
ważniejszych funkcji, jaką oferuje ten system – 
dostosowanie temperatury zasilania instalacji 
ogrzewania podłogowego w zależności od zmie-
niających się warunków zewnętrznych – czyli 
ustalanie własnej krzywej grzewczej. 
Aby zrealizować tę funkcję, do oferty KISAN został 
wprowadzony układ mieszający z mieszającym 
zaworem obrotowym i energooszczędną pom-
pą elektroniczną. Stanowi on kompletny zestaw 

do montażu na rozdzielaczu ogrzewania płasz-
czyznowego. Po wyposażeniu układu w siłownik 
elektryczny 0-10 V sterujący zaworem mieszają-
cym, zewnętrzny czujnik temperatury i czujnik 
temperatury wody zasilającej oraz po podłącze-
niu tych wszystkich urządzeń do modułu systemu 
sterowania ogrzewaniem Kisan Comfort, możliwe 
staje się sterowanie temperaturą czynnika zasi-
lającego pętle grzewcze zależnie od temperatu-
ry zewnętrznej. Przekłada się to wprost na kom-
fort i ekonomię użytkowania instalacji.

KISAN Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 21, 37-220 Kańczuga

tel. +48 16 649 20 61; 16 649 20 94
office@kisan.pl, www.kisan.pl

r e k l a m a

System Kisan comfort jest rozbudo-
wanym systemem o wielu funkcjach.  
do najważniejszych należy zaliczyć 
możliwość samodzielnego włączania 
źródła ciepła. moduł sterujący ma rów-
nież dodatkowe wyjście, które z powo-
dzeniem można zaadaptować do ste-
rowania pompą cyrkulacyjną ciepłej 
wody użytkowej – daje to możliwość 
zaprogramowania czasów włączenia 
pompy w ciągu dnia zgodnie z prefe-
rencjami użytkowników.

Wymiana kopciuchóW. Rusza 
zachodniopomorski pilotaż

Poprawa jakości powietrza przez wymianę mi-
nimum 500 nieefektywnych źródeł ciepła na 
paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych – 
to zakładany efekt pilotażu, który rozpoczął się 
14 kwietnia br. w województwie zachodniopo-
morskim. Za nabór wniosków będzie odpowia-
dał wFOŚiGw w Szczecinie. Budżet działania to  
10 mln zł ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.
Dofinasowanie obejmować będzie zakup i mon-
taż nowego źródła ciepła pod warunkiem likwida-
cji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe 
oraz zadania termomodernizacyjne, w tym ocie-
plenie (w przypadku wnioskowania przez wspól-
noty), zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
Dla osób fizycznych o dochodach do 100 000 zł 
rocznie przewidziano podstawowy poziom dofi-
nansowania, w którym jego maksymalna inten-
sywność wynosi od 30% do nawet 45% kosztów 
kwalifikowanych w zależności od rodzaju reali-
zowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:
•	do	20	tys.	zł	w	przypadku	wymiany	źródła	ciepła	
na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwesty-
cji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwio-
wej lub montażu wentylacji;
•	do	15	tys.	zł	jeśli	będą	to	inne	źródła	ciepła	albo	
podłączenie do efektywnego źródła ciepła w bu-
dynku połączone ze wspomnianymi zadaniami 
z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej 
lub montażu wentylacji;
•	do	5	tys.	zł	jeśli	przeprowadzona	będzie	tylko	
wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup 
i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.
Dla podwyższonego poziomu dofinansowania 
będą to odpowiednio dotacje w wysokości do:  
30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwa-
lifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. Żeby 
skorzystać z tej opcji, trzeba będzie przedstawić 
zaświadczenie (wydane przez gminę) potwierdza-

jące, że przeciętny miesięczny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego wieloosobowe-
go wnioskodawcy nie przekracza kwoty 1400 zł/
os., a gospodarstwa jednoosobowego – 1960 zł.
Kryterium dochodowe nie dotyczy wspólnot 
mieszkaniowych, dla których przedział maksy-
malnych poziomów bezzwrotnej dotacji wynosi 
od 40 do 290 tys. zł, a intensywność dofinanso-
wania kosztów kwalifikowanych jest na pozio-
mie do 60%. Ostateczna kwota dofinansowania 
w tym przypadku będzie zależała od kilku czyn-
ników: rodzaju przedsięwzięcia, zastosowanego 
rozwiązania technicznego ogrzewania, liczby lo-
kali w budynku (od 3 do 20) objętych działania-
mi oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej.
warto zwrócić uwagę, że jeśli w budynku/lokalu 
mieszkalnym prowadzona jest działalność gospo-
darcza, to dotacja będzie pomniejszana propor-
cjonalnie do zajmowanej powierzchni na jej pro-
wadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla 
działalności gospodarczej przekracza 30% – przed-
sięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania),  
a jeśli budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest 
w inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródło 
na paliwo stałe spełniające wymagania minimum 
klasy 5. normy EN 303-5, wówczas dotacja możli-
wa jest tylko na docieplenie lub wymianę stolarki 
okiennej/drzwiowej oraz zakup i montaż wentylacji. 
Przyszli beneficjenci powinni też wiedzieć, że po za-
kończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu miesz-
kalnym nie mogą być użytkowane źródła ciepła na 
paliwo stałe o klasie niższej niż 5., ponadto wszyst-
kie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wyma-
gania uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik 
województwa Zachodniopomorskiego.Pilotażowy 
nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski 
będą przyjmowane i rozpatrywane przez szczeciń-
ski wFOŚiGw na bieżąco. Pilotaż będzie realizowa-
ny w latach 2021-2024, przy czym umowy z bene-
ficjentami będą podpisywane do 31 marca 2022 r.
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