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Nadszedł czas, aby wziąć odpowiedzialność i zrobić coś dobrego
dla klimatu. Więc na co czekać, skoro czas nigdy nie był lepszy?
Już dziś wymień swój stary system grzewczy na wysoce wydajną
pompę ciepła Vaillant — i trwale zmniejsz emisję dwutlenku węgla.
Dla naszych dzieci i ich przyszłości!

Wybierz przyjazną dla klimatu pompę ciepła, obniż emisję
dwutlenku węgla i koszty ogrzewania.
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Więcej informacji na www.vaillant.pl
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Jak ograniczyć zanieczyszczenie
środowiska?

Danfoss Installer App
Aplikacja Danfoss Installer została opracowana,
aby zapewnić pomoc instalatorom pracującym zarówno przy projektach mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Dzięki ciągłym aktualizacjom zawsze

3 LATA GWARANCJI NA WSZYSTKIE
POMPY CIEPŁA NIBE
W związku z obchodami 20-lecia NIBE w Polsce,
NIBE-BIAWAR zmienia warunki gwarancji na systemy pomp ciepła z wyposażeniem. Od 1 lutego 2021 r. gwarancja podstawowa zostaje wydłużona z 2 do 3 lat z możliwością przedłużenia

możesz mieć pewność, że podane informacje będą
dokładne i aktualne. Skorzystaj z aplikacji mobilnej, aby uzyskać dostęp do szczegółów narzędzi
serwisowych i uprościć swoją pracę. Wszystkie
potrzebne informacje i narzędzia masz w kieszeni.
Dowiedz się więcej

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 zarejestrowanie urządzenia w NIBE Uplink,
MyUpway lub myUplink.
Dowiedz się więcej o aktualnych warunkach gwarancji na urządzenia NIBE

Najnowsza edycja Sygnałów Europejskiej Agencji Środowiska poświęcona została tematyce zanieczyszczenia środowiska. Omówiono m.in. źródła i skutki zanieczyszczeń, a także służące ich
eliminacji działania Europy w ramach m.in. założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Dostępna
jest już polska wersja opracowania.
W Sygnałach EEA 2020 „W kierunku całkowitego
ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Europie”
autorzy omawiają kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza, wód i gleb, a także analizują zagrożenia według rodzajów zanieczyszczeń,
zwracając m.in. uwagę na szkodliwe substancje
chemiczne, odpady tworzyw sztucznych oraz zanieczyszczenie hałasem. Przedstawiają zagrożenia dla zdrowia wynikające ze złego stanu środowiska oraz wyzwania związane z ograniczaniem
emisji zanieczyszczeń i dotychczasowe oraz potencjalne rozwiązania. Publikacja prezentująca
różne aspekty problematyki zanieczyszczenia
środowiska jest też przy okazji niejako podręcznym kompendium wiedzy o dotyczących tej tematyki pracach UE – m.in. najnowszych strategiach oraz obowiązujących od dawna aktach
prawnych – oraz pracach EEA.
Seria Sygnały ma na celu dotarcie do szerszego

odbiorcy. Używając przystępnego języka i przykładów z życia, EEA stara się przybliżyć najważniejsze problemy dotyczące środowiska i jakości
życia człowieka. Weryfikację tłumaczenia opracowania na język polski wykonano w Departamencie Monitoringu Środowiska GIOŚ.
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
i Europejska agencja Środowiska
Pełna informacja: kliknij
Link do Sygnały EEA 2020: kliknij

budynku i jego mieszkańców, co pozwala jej na pracę z
najwyższą efektywnością, a tym samym obniża koszty
eksploatacji.
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Zakup odpowietrznika Robocal
premiowany jest bonami SODEXO*

Zawór stopowy z uszczelką PTFE
Jedynie 7 cm wysokości montażowej

Promocja trwa od 12.04 do 30.06.2021 r.
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oraz Doradców Techniczno-Hadlowych Caleffi

Komponenty projektowane dla nowoczesnych instalacji
PROMOCJA AUTOMATYCZNY
ODPOWIETRZNIK ROBOCAL

CENA
KATALOGOWA*

PROMOCYJNA
CENA*

LWAV 82R1/3-WR 2.1-1/3

33 500 zł

30 500 zł

3 000 zł

LWAV 122R3-WR 2.1-1/3

41 000 zł

38 000 zł

3 000 zł

LWAV 82R1/3-HV 9-1/3

36 500 zł

33 500 zł

3 000 zł

LWAV 82R1/3-HV 12-3

37 000 zł

34 000 zł

3 000 zł

LWAV 122R3-HV 12-3

44 000 zł

40 000 zł

4 000 zł

LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3

43 000 zł

39 000 zł

4 000 zł

LWAV 82R1/3-HSV 12.1M3

45 000 zł

40 500 zł

4 500 zł

LWAV 122R3-HSV 12.1M3

52 000 zł

47 000 zł

5 000 zł

POMPA CIEPŁA

trukcji,
potra�
owany
na przy
wielkie,

KORZYŚĆ*

* Wszystkie ceny są podane bez podatku VAT (ceny netto).

Promocje pomp ciepła
alpha-innotec
Do 31 sierpnia 2021 r. trawa promocja na powietrzne inwerterowe pompy ciepła alpha-innotec z serii alira LWAV z chłodzeniem aktywnym.
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KOD
OPIS PRODUKTU
Firma www.caleffi.com
Caleffi Hydronic Solutions ruszyła z promocją odpowietrznika Robocal.
Automatyczne odpowietrzniki
Robocal z zawoAUTOMATYCZNY
rem stopowym ZAWÓR
serii 5025,
charakteryzują się wy502543
ODPOWIETRZAJĄCY
soką jakością materiałów, wytrzymałością i dłuROBOCAL 1/2”
gą żywotnością produktu.
Z ZAWOREM STOPOWYM
Na szczególną uwagę zasługuje:
· korpus wykonany z kutego mosiądzu,
· suchy element zamykający – zapobiega osadzaKorpus
wykonany z kutego
mosiądzu
niu
się zanieczyszczeń,
które mogą
powodować
wycieki,
“SUCHY“ ELEMENT ZAMYKAJĄCY
· zabezpieczenie przed drganiami,
Zabezpieczenie
przed drganiami
i zanieczyszczeniami
· zawór stopowy
z uszczelką
PTFE,
· jedynie
7 cm
wysokości
montażowej.
Zakup odpowietrznika Robocal
Zawór
stopowy
z uszczelką
PTFE
Zakup 20 szt. produktów, premiowany jest bopremiowany jest bonami SODEXO*
Jedynie
7 cmwwysokości
nem
SODEXO
wysokościmontażowej
20 zł. Szczegóły promocji u dystrybutorów i doradców techniczno-handlowych Caleffi.
Promocja trwa od 12.04 do 30.06.2021 r.
Promocja obowiązuje od 12.04 do 30.06.2021 r.
* Szczegóły promocji u Dystrybutorów
W trakcie trwania promocji obniżone zostały ceny lub do wyczerpania zapasów.
oraz Doradców Techniczno-Hadlowych Caleffi
katalogowe powietrznych inwerterowych pomp https://www.caleffi.com/poland/pl
ciepła z serii alira LWAV w pakietach z regulatorem, modułem hydraulicznym lub stacją hydrauliczną nawet o 5000 zł netto.
Komponenty projektowane dla nowoczesnych instalacji
Zalety serii alira LWAV:
• sprężarka inwerterowa (modulacja mocy pompy)
• ogrzewanie + c.w.u. + chłodzenie aktywne w jednym systemie
• budowa typu monoblok, instalacja bez uprawnień chłodniczych
www.caleffi.com
• szereg elastycznych rozwiązań instalacji
• niezwykle trwała obudowa z anodowanego aluminium
• sterowanie przez internet dzięki usłudze alpha
web i alpha app w standardzie
• 5 lat gwarancji fabrycznej w standardzie
Więcej na: www.promocjepompy.pl

PROMOCJA 2021

ODPOWIETRZNIK ROBOCAL

KOD

OPIS PRODUKTU
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Pakiet z pompą ciepła Thermia
Calibra Eco taniej o 6500 zł!
Zamów pakiet z pompą ciepła Thermia Calibra Eco 8, Thermia Calibra Eco 12 lub Thermia
Calibra Eco 16 z modułem chłodzenia pasywnego PT1000 i kartą rozszerzeń EM3 u Autoryzowanego Partnera Pomp Ciepła Thermia do
30 czerwca 2021 lub do wyczerpania zapasów. Cena katalogowa netto pakietów zostanie
w tym czasie obniżona o 6500 zł netto.
Thermia Calibra Eco to pierwsza gruntowa, inwerterowa pompa ciepła z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R452B i niskim GWP.

R452B

A+++
A+++
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Zapewnia ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę
użytkową – zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej 184 l i najszybsza produkcja ciepłej wody
(technologia TWS). Kolorowy i dotykowy sterownik z intuicyjnym menu. Darmowa aplikacja Online. Elementy Smart Home (Smart Grid,
ModBus).
Promocja zestawu Calibra Eco + moduł
chłodzenia:
• Pakiet Calibra Eco 2-8 kW – teraz 42 550 zł netto
• Pakiet Calibra Eco 3-12 kW – 48 150 zł netto
• Pakiet Calibra Eco 4-16 kW – 53 550 zł netto
Więcej

Thermia Calibra Eco +
moduł chłodzenia pasywnego
o 6500 zł netto taniej
Pionier w dziedzinie
pomp ciepła

Twórcza
pasja

Szwedzka
jakość

Relacja z konferencji „Klimatyzacja
obiektów szpitalnych”
26 marca odbyła się pierwsza Konferencja Naukowo-Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”
zorganizowana w formie zdalnej przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii
Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz PZITS.
W wydarzeniu wzięło udział 486 uczestników, którzy w ciągu kilku godzin mogli uzyskać informacje
przedstawiane przez naukowców, projektantów
i lekarzy czynnie związanych z kształtowaniem warunków środowiska wewnętrznego w szpitalach.
Prezentację otwierającą przedstawił dr n.med.
Paweł Grzesiowski, przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, omawiając kwestie
wpływu warunków pracy na bezpieczeństwo
personelu medycznego i pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19.
Kolejną prezentację pt. „Przegląd najnowszej wiedzy naukowej w zakresie klimatyzacji sal operacyjnych” przedstawiała prof. PW dr hab. inż. Anna
Bogdan, omawiając zarówno rozwój rozwiązań
klimatyzacyjnych stosowanych w salach chorych,
jak i parametry związane ze elementami stosowanymi podczas operacji wpływającymi na poziom zakażeń miejsca operowanego.
Jednoczesne spojrzenie chirurga i projektanta
systemów klimatyzacji przedstawił dr n. med.
Maciej Matłok z I+med. Przedstawił podstawy
prawne związane z projektowaniem sal operacyjnych oraz szczegółowo omówił parametry środowiska wewnętrznego, które wpływają na odczucia użytkowników pomieszczeń w szpitalach.
Dr Johan Nordenadler z Karolinska University Hospital opowiedział natomiast o procesie wyboru
systemu wentylacji i podjętych decyzjach przy
budowie Karolinska University Hospital.
Kolejne spojrzenie praktyka przedstawił Krzysztof
Kacperski – st. specjalista higieny i epidemiologii
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z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, który zaprezentował wyniki metaanalizy dotyczącej wpływu rodzaju nawiewu powietrza stosowanego w sali operacyjnej na częstość
zakażenia rany operacyjnej w planowanych operacjach stawów kolanowego i biodrowego.
Natomiast dr Maciej Szczotko omówił szczegółowo
proces oceny higienicznej wyrobów stosowanych
do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Metody uzyskania odpowiedniej jakości powietrza
za pomocą procesu sterylizacji powietrza w systemach klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia służby zdrowia przedstawiła dr inż. Sylwia
Szcześniak z Wydziału Inżynierii Środowiska PWr.
Ismo Gronvall oraz Paweł Borowiecki z firmy Halton
przedstawili prezentację dotyczącą perspektyw zastosowania modelowania CFD w prognozowaniu
komfortu cieplnego i czystości mikrobiologicznej
w sali operacyjnej w czasie zabiegu.
Parametry izolacyjne odzieży medycznej mają
znaczący wpływ na komfort pracy w sali operacyjnej. Dr inż. Magdalena Młynarczyk (Centralny
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy) omówiła czynniki wpływające na izolacyjność cieplną odzieży, metody jej pomiaru a także
wyniki badań przeprowadzonych w komorze klimatycznej i za pomocą manekinów termicznych.
Ostatnią prezentację przedstawił dr inż. Piotr Uścinowicz (PM Group), który omówił wyniki prowadzonych przez siebie badań dotyczących warunków
środowiska cieplnego w salach chorych. Badania
jednoznacznie wskazują, że w salach chorych pacjenci narzekają na zbyt ciepłe warunki, jednocześnie metody stosowane do prognozowania odczuć
cieplnych użytkowników (wskaźnik PMV) nie w pełni pasują do prognozowania odczuć osób chorych.
Druga edycja konferencji planowana jest na
25 marca 2022 r. Zapraszamy do śledzenia informacji przedstawianych na stronie konferencji.
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Wystartowała druga odsłona programu Stop
Smog, który dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych przez gminy na obszarach,
gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe.
O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób
najmniej zamożnych mogą starać się: gminy,
związki międzygminne, powiaty, a także związek
metropolitalny w województwie śląskim.
– Około 30 samorządów jest zainteresowanych złożeniem wniosku na nowych zasadach – informuje
wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.
Wnioskodawcy w programie Stop Smog (gmina,
związek międzygminny, powiat, związek metropolitalny w województwie śląskim) mogą uzyskać
do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30% stanowi ich wkład własny. Dzięki temu
mieszkańcy gmin (położonych na obszarze, gdzie
obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa) mogą
otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji do 100%
kosztów przedsięwzięcia. Średni koszt realizacji
niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach –
w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł.
– Ostatecznym beneficjentem Stop Smogu są osoby, których nie stać na wymianę pieca i ocieplenie

domu. Program określa, że to ci, których przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty
najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.
Efektem pierwszego naboru w programie Stop
Smog jest siedem porozumień, które podpisały:
Niepołomice, Pszczyna, Rybnik, Skawina, Sosnowiec, Sucha Beskidzka i Tuchów. To w sumie ponad 54 mln zł – w tym 37,4 mln zł z budżetu państwa i ok. 17 mln zł wkładu własnego gmin – na
inwestycje w ok. 1,1 tys. budynków. W obecnie
uruchamianym naborze wniosków, patrząc na
dostępną alokację środków finansowych, z programu może skorzystać kolejnych 70 gmin (liczba gmin zależy od wartości składnych wniosków
przez poszczególne jednostki).
Program Stop Smog jest przewidziany na lata
2019-2024, przy czym do tej pory na jego realizację przeznaczono 180 mln zł (po wykorzystaniu ponad 37 mln zł, na 2021 r. zostaje do rozdysponowania ok. 142 mln zł). W latach 2022-2024
planuje się zasilić Fundusz Termomodernizacji
i Remontów kwotą ok. 518 mln zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych
w ramach programu Stop Smog.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij
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Stop Smog 2.0 – nowe, lepsze
zasady od 31 marca
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Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta
przez Radę Ministrów
Rząd chce przedłużyć obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki zmianom,
możliwe będzie przedłużenie aukcyjnego systemu pomocy do 31 grudnia 2027 r. Wprowadzono
także przepisy, które ograniczą obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje
OZE. Rada Ministrów przyjęła 13 kwietnia 2021 r.
projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw,
przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Obowiązujące programy pomocy publicznej dot.
aukcji dla wytwórców energii z OZE zostaną przedłużone do 31 grudnia 2021 r. Natomiast programy
wsparcia związane ze sprzedażą energii elektrycznej
po stałej cenie (tzw. system FiT) albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (tzw. system FiP), zostaną przedłużone do 30 czerwca 2024 r.
Ponadto, po notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej, wytwórcy będą mogli ubiegać
się o wsparcie do końca 2027 r. Skutkiem notyfikacji będzie także przedłużenie do 30 czerwca 2047 r.
maksymalnego okresu otrzymywania wsparcia
dla instalacji, w szczególności dotyczącego:
• obowiązku zakupu niewykorzystanej energii
elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach tzw. systemów FIT oraz FIP;
• obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej
energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.
Dodatkowo, ograniczone zostaną obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących dzia-
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łalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje.
Chodzi o podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy
osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW.
Na poziomie ustawy potwierdzona zostanie dotychczasowa praktyka prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki dot. sposobu określania łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE. Ma to
znaczenie w kontekście zmiany kwalifikacji obowiązku – z koncesyjnego na rejestrowy – dla wytwórców energii z OZE z kilku tysięcy instalacji. Po
zmianie, przedsiębiorcy, którzy posiadają koncesję, a ich instalacje spełniają warunki określone
dla małej instalacji, zostaną wpisani do rejestru
wytwórców energii w małej instalacji.
Wprowadzona zostanie również możliwość uzyskania pomocy operacyjnej na dodatkowe 2 lata – wyłącznie w systemach FIT oraz FIP dla instalacji małej energetyki wodnej (MEW) i instalacji biogazowych
o mocy nieprzekraczającej 1 MW, które korzystały
z systemu zielonych certyfikatów przez minimum 5 lat.
W rezultacie, z systemu wsparcia umożliwiającego
pomoc operacyjną do 17 lat, skorzysta ponad 400
elektrowni wodnych oraz ok. 80 instalacji produkujących tzw. biogaz składowiskowy (BGS) i innych biogazowni, o mocy zainstalowanej do 1 MW. Chodzi
o instalacje, dla których upłynął lub w bieżącym roku
i w kolejnych latach upływa 15-letni okres wsparcia.
Określony został także długoterminowy harmonogram udzielania wsparcia wytwórcom OZE przez
sześć kolejnych lat. Ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w aukcji w latach 2022–2027, zostanie określona w rozporządzeniu. Ilość i wartość nie
będą mogły zostać zmniejszone. Rozwiązanie to
stworzy przewidywalne ramy rozwoju sektora OZE
oraz zapewni stabilną perspektywę inwestycyjną.
Wprowadzona zostanie również zmiana dot.
mocy urządzeń wytwarzających energię z OZE,
które mogą być lokalizowane bez konieczności

uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej
gminy, z obecnie obowiązującej mocy zainstalowanej 100 kW do 500 kW. Dodatkowy wyjątek
dotyczyć będzie instalacji fotowoltaicznych (PV)
zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klasy V i VI, VIz i nieużytkach,
gdzie wartość ta wyniesie 1000 kW. Dodatkowo,
takiemu zwolnieniu będą podlegać urządzenia
inne niż wolnostojące (czyli w praktyce zamontowane na dachach budynków).
Ponadto, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
będzie mógł realizować zadania na rzecz odnawialnych źródeł energii. Spółki kapitałowe działające w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych – nadzorowane przez
ministra do spraw aktywów państwowych i prowadzące inwestycje OZE – będą mogły szybciej realizować wyznaczony Polsce cel zwiększenia produkcji energii odnawialnej. Chodzi o inwestycje
na gruntach wydzierżawianych bez przeprowadzania przetargu. Rozwiązanie to zapewni KOWR
możliwość realizacji jego ustawowych zadań dot.
wsparcia działań na rzecz odnawialnych źródeł
energii, a dochód pozyskany z dzierżawy gruntów pozwoli na skuteczną i efektywną realizację
pozostałych zadań, spoczywających na KOWR.
Od 2016 r., w ramach aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił wparcia obejmującego ponad 209 terawatów (TWh)
energii elektrycznej, co odpowiada zakontraktowanej energii elektrycznej o wartości ponad
50 mld zł wypłacanej wytwórcom przez 15 lat.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14
dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij
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WIRTUALNE SZKOLENIA GROHE
Firma GROHE to nie tylko producent armatury
i urządzeń sanitarnych, cieszących się uznaniem
na rynku. To także troska o jakość i niezawodne działanie, która idzie w parze z pełną świadomością wszystkich potrzeb klientów oraz instalatorów.
GROHE stara się ułatwiać korzystanie z produktów na każdym etapie – od wyboru armatury, po
planowanie, instalację i wreszcie obsługę. Informuje nie tylko o nowościach, ale także przekazuje wiedzę i dzieli się doświadczeniem – dlatego prowadzi WITUALNE SZKOLENIA na GROHE
PRO Vanie.
Przejdź na szkolenia
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POMPY CIEPŁA VAILLANT NAWET
8000 ZŁ TANIEJ
Wybierz jedną z energooszczędnych pomp ciepła i ciesz się atrakcyjnym rabatem. W terminie
12.04-30.06.2021 r. Vaillant obniżył ceny swoich
urządzeń nawet o 8000 zł netto. Promocja dotyczy zarówno pojedynczych urządzeń, jak i kompletnych pakietów pomp ciepła.
Dowiedz się więcej

Taniej o 3000 zł*

aroTHERM plus

To energooszczędna,
wydajna pompa typu
monoblok z ekologicznym,
naturalnym czynnikiem
chłodniczym R290.
Korzyści:
• wysoki współczynnik
sprawności COP do 5,4
• wysoka klasa efektywności
energetycznej A+++
• jedna z najcichszych pomp
ciepła na rynku, nie zakłóca
spokoju mieszkańców
i sąsiadów
• wysoki komfort dostępu do ciepłej wody
• temperatura wody grzewczej do +75°C
• doskonała do modernizacji oraz nowego budownictwa
• dopasowana do warunków klimatu chłodnego,
praca do -25°C
• do współpracy z centralą grzewczą lub zasobnikiem
zewnętrznym
• zielona pompa o wyjątkowo niskim potencjale
tworzenia efektu cieplarnianego (GWP=3 –
to wskaźnik służący do ilościowej oceny wpływu
danej substancji na efekt cieplarniany. Im mniejszy,
tym czynnik jest bardziej ekologiczny.
Standardowe czynniki chłodnicze mają GWP=2088
(R410), GWP=675 (R32).

Dowiedz się więcej
*Podane ceny rabatów na urządzenia są cenami netto.

Taniej o 2000 zł*

aroTHERM Split

Taniej o 3000 zł*

Wyjątkowo cicha praca
• Jedno z najcichszych
urządzeń na rynku
• Zajmuje niewiele miejsca
w domu i ogrodzie
• Gotowa do współpracy
z fotowoltaiką
• Do domów jednoi wielorodzinnych oraz
ogrzewania etażowego
mieszkań

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

Taniej o 3000 zł*

flexoTHERM exclusive
Możliwość montażu
chłodzenia pasywnego
• Znaczne zmniejszenie
kosztów energii
• Idealny wybór
przy dużym poborze
ciepłej wody
• Możliwość montażu
chłodzenia pasywnego
• Do domów jednoi wielorodzinnych

Dowiedz się więcej

flexoCOMPACT exclusive

Dowiedz się więcej

Taniej o 8000 zł*

recoCOMPACT rexclusive
Powietrzna pompa ciepła
bez instalacji zewnętrznej
• Ogrzewanie, chłodzenie,
wentylacja w jednym
urządzeniu.
• Oznaczone etykietą
Green iQ
• Wyjątkowo cicha
praca dzięki systemowi
SoundSafe
• Niskie koszty eksploatacji
Dowiedz się więcej
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ENEX w sieci

W programie m.in:

Enex w sieci. Nietypowa propozycja
w nietypowych czasach
Tegoroczna edycja targów Enex nie może się odbyć w tradycyjnej formie, jednak organizatorzy
wydarzenia przygotowują dla wystawców i zwiedzających ciekawą propozycję. Enex w sieci to
możliwość prezentacji produktów, interesujące
spotkania, a także branżowe nagrody.
– Zespół Targów Kielce wraz z partnerem wydarzenia
Globenergia przygotowuje dla wystawców i zwiedzających propozycję wirtualnego spotkania. Choć
wiemy, że nic nie zastąpi bezpośrednich rozmów przy
kawie, to chcemy stworzyć choć namiastkę targów –
mówi Robert Frąk, menadżer targów Enex.
Enex w sieci to wirtualne spotkanie, które odbędzie się 28 kwietnia 2021 r. Podczas niego zobaczymy produkty wystawców targów Enex, a eksperci porozmawiają o użyteczności wybranych
paneli, pomp czy ładowarek samochodowych.
Spotkanie będzie także okazją do rozstrzygnięcia konkursu portalu Globenergia: „Dobre praktyki w dobrych rękach”. Nie zapomniano także
o nagrodzie Enex AWARD.

• Rozmowy pełne energii
Wydarzenie rozpocznie się, prowadzonym przez
dziennikarzy portalu Globenergia, Energetyczny
Talk-Show. Będzie to przegląd najważniejszych informacji dla branży energetycznej. Dziennikarze
zajmą się miedzy innymi tematami dotyczącymi
opłaty mocowej i innymi czynnikami wzrostu rachunków za prąd oraz optymalizacją produktywności dużych farm fotowoltaicznych. Zaprezentują
także najnowsze dane dotyczące rynku PV i pomp
ciepła, magazynów energii i ich miejsca w biznesie.
Prowadzący poruszą również wątek programów dotacyjnych, m.in. Mój Prąd 3.0. Nie zabraknie także
newsów dotyczących elektromobilności, wyzwań
rynków mikroinstalacji czy tematu renowacji.
• Wirtualne prezentacje, realne nowości
Enex w sieci to także prezentacje nowości, technologii i produktów na sezon 2021. Wystawcy targów Enex będą mogli zaprezentować swoje najnowsze osiągniecia, bo choć targi odbyć się nie
mogą, to nowości na rynku nie brakuje. Po zakończeniu wirtualnego spotkania oferta zostanie
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zaprezentowana w dedykowanej zakładce na
stronie wydarzenia.

Zmiany organizacyjne w Uponor:
awans Jacka A. Dobrowolskiego

• Branżowe konkursy i cenne nagrody
Ważnym elementem każdych targów są nagrody. Również i tym razem nie może ich zabraknąć.
Podczas wydarzenia zostaną wręczone medale
i wyróżnienia Targów Kielce za najlepsze produkty oraz innowacyjne rozwiązania. Dodatkowo
rozstrzygnięty zostanie konkurs redakcji GLOBEnergia dla instalatorów branż HVAC i PV – Dobre
praktyki w dobrych rękach.

Dotychczasowy
dyrektor zarządzający i członek zarządu Uponor Sp.
z o.o., działającej
w Polsce na rynku
wewnętrznych instalacji wodnych
i grzewczych, został powołany na
nowe stanowisko
i od kwietnia jest
wiceprezesem
Uponor ds. Sprzedaży i Marketingu
Europy Wschodniej
(VP Sales & Marketing East Europe).
Ta zamiana jest
jedną z szeregu zmian organizacyjnych zarówno
w strukturach europejskich, jak i lokalnych w Uponor,
które w efekcie mają wesprzeć budowanie pozycji lidera z zakresu innowacyjnych rozwiązań instalacyjnych.
Jacek A. Dobrowolski jest związany z Uponor od
czterech lat, gdzie dał się poznać jako skuteczny menadżer. Dzięki jego umiejętnościom i zaangażowaniu całego polskiego zespołu udało się
szybko zwiększyć rentowność firmy, wzmocnić
wizerunek marki oraz wprowadzić szereg innowacyjnych produktów na lokalny rynek.
Obejmując nowo utworzone stanowisko, będzie odpowiadał za szesnaście rynków Europy
Wschodniej. Jego zadaniem będzie umocnienie
pozycji Uponor w tej części świata, rozwój sprzedaży i dostosowanie oferty do lokalnych wymagań, często zasadniczo różniących się od upodobań klientów z Europy Zachodniej.

– Największe targi odnawialnych źródeł energii
w Polsce nie mogą się odbyć tradycyjnie, ale my
wciąż działamy i chcemy pokazywać Państwu
nowe rozwiązania i możliwości. Dlatego już dziś zapraszamy na Enex w sieci – zachęca Robert Frąk.
– Do zobaczenia 28 kwietnia!
Emisja dostępna na stronach www.miastoze.pl
oraz www.targikielce.pl/enex
Emisja dostępna na Facebooku:
- www.facebook.com/GLOBEnergia
- www.facebook.com/TargiENEX
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Czy stosować zmiękczanie
wody w instalacji c.o.?
Zasadność i …niebezpieczeństwo stosowania
M a rcin Jó s kows k i

W budynkach jednorodzinnych coraz częściej stosuje się zmiękczanie
wody użytkowej, tj. ciepłej i zimnej wody za pomocą stacji zmiękczania
wody. Dzięki niemu chroniona jest instalacja oraz cała armatura sanitarna,
czyli baterie oraz elementy grzejne w pralkach i zmywarkach. Ponadto
zmniejszeniu ulega ilość środków chemicznych niezbędnych do utrzymania
w czystości toalet, kabin prysznicowych czy też zlewów. Niewątpliwą zaletą
zmiękczacza wody sanitarnej jest również brak „kamienia” w czajnikach.
W przypadku kotłów dwufunkcyjnych grzejących wodę przepływowo
znacznie redukuje się zjawisko
zarastania wymiennika
płytowego kamieniem,
a w kotłach jednofunkcyjnych
z zasobnikiem – na wężownicy
zasobnika c.w.u., co znacząco
wydłuża żywotność urządzeń
oraz zapewnia bezawaryjne
działanie. Tak wiele zalet
decyduje o coraz większym
zainteresowaniu stacjami
zmiękczania. Jednak
< 6 dH – lekko twarda
zmiękczanie wody niesie
6-12 dH – średnio twarda
ze sobą również pewne
13-19 dH – twarda
negatywne konsekwencje…
> 19 dH – bardzo twarda
1 Mapa twardości wody w Polsce [1]

W wodzie, która przepływa przez stację zmiękczania (dla wersji najbardziej popularnej zmiękczacza, tj. z żywicą jonowymienną – z zastosowaniem tzw. „tabletek soli”) jony wapnia Ca2+
i Magnezu Mg2+ zostają zastąpione jonami sodu
Na+. Dla instalacji wody pitnej nie ma to większego znaczenia.
Wyjątek stanowi instalacja wykonana z miedzi, przy zmiękczaniu wody prawie do „zera”.
W takiej sytuacji powstaje odczyn kwaśny
wody, co prowadzi do korozji rur miedzianych,

a cząstki miedzi dostają się do wody pitnej. Jej
nadmiar w organizmie może spowodować działanie toksyczne.

Wykorzystanie zmiękczonej wody do napełniania i uzupełniania instalacji centralnego
ogrzewania powoduje m.in. zwiększenie przewodności elektrycznej wody. Przewodność
elektryczna czynnika grzewczego w instalacji jest ważnym parametrem, który decyduje o trwałości elementów instalacji.
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3 Przewodność elektryczna
po zmiękczeniu

Różne typy instalacji a zmiękczanie,
czyli zwiększenie przewodności
elektrycznej wody
Instalacja „starego typu” oparta na rurach
i grzejnikach stalowych oraz na kotle
gazowym
W takiej instalacji zwiększona przewodność elektryczna spowoduje przyspieszenie zjawiska elektrokorozji wszystkich elementów instalacji przyczyniając się do częstych awarii zarówno kotłów,
jak i elementów instalacyjnych. Dawniej nie stosowano stacji zmiękczania w związku z tym instalacja centralnego ogrzewania była napełniana
wodą wodociągową, której przewodność elektryczna kształtuje się w zakresie od 300 do ok.
550 µS/cm (niejednokrotnie zdarza się, że przekracza 1000 µS/cm). Jednak po jej zmiękczeniu przewodność może wzrosnąć o kilkadziesiąt procent,

4 Przewodność elektryczna
po kilku miesiącach pracy

a po kilku miesiącach pracy jej wartość może
przekraczać 1500 µS/cm, co znacząco przyspiesza proces elektrokorozji. Jest to szczególnie widoczne na połączeniach wymiennika kotła, który może być wykonany z np. ze stopu aluminium,
gdzie ścianka przy połączeniu staje się coraz
cieńsza, aż wreszcie następują wżery miejscowe. Wymiennik wówczas nadaje się do wymiany, co jest bardzo kosztowne (minimum 1500 zł,
a w niektórych modelach kotłów nawet kilka tysięcy złotych).
Instalacja mieszana
Instalacje oparte na układach mieszanych, tj. na
parterze podłogówka, na piętrze grzejniki, zatem
w instalacji występuje zarówno rura wykonana z materiałów sztucznych, jak i grzejniki. Nadmienię tutaj, że grzejniki nie są emaliowane od
środka, w związku z czym czynnik grzewczy ma
rekl ama

2 Przewodność elektryczna
wody wodociągowej

BDR THERMEA GROUP

I CÓŻ, ŻE
ZE SZWECJI?
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5 Osad związków żelaza powodujący
uszkodzenie mechanizmu zaworu
trójdrogowego

przewodności elektrycznej jest rura ogrzewania
podłogowego, która jest wykonana z tworzywa
sztucznego. Przeprowadzone pomiary wskazują,
że zastosowanie zmiękczania wody do instalacji
c.o. podniosło jej przewodność elektryczną z ok.
482 do 676 µS/cm (fot. 2, 3) dla wody wejściowej
o twardości na poziomie 15 °dH i zmiękczonej do
7 stopni niemieckich (7 °dH). Po kilku miesiącach
pracy instalacji przewodność elektryczna wzrosła do ok. 1100 µS/cm (fot. 4), co spowodowało
zwiększenie prawdopodobieństwa powstania
usterek w instalacji.

A to, że komfortowe.

Instalacja z pompą ciepła i podłogówką
Najnowszy rodzaj instalacji oparty jest często na
pompach ciepła oraz na ogrzewaniu podłogowym. W tego typu instalacjach jest stosunkowo
mało powierzchni styku między wodą instalacyjną a „surowymi” materiałami. Największa powierzchnia styku to powierzchnie rur. Jednak są
one wykonane z tworzyw sztucznych, więc podwyższony parametr przewodności elektrycznej
nie powoduje ich degradacji. Niemniej jednak zastosowanie zmiękczonej wody w instalacji spowoduje zwiększenie przewodności elektrycznej,
a przez to elementy kotłowni i źródła ciepła zaczną korodować, a w związku z tym w instalacji
powstaną zanieczyszczenia, które mogą przyczynić się do awarii, np. zablokowania wirnika pompy, zablokowania wkładki zaworu trójdrogowego
(fot. 5) oraz innych elementów ruchomych instalacji, przecieków na uszczelnieniu wkładek zaworów regulacyjnych rozdzielaczy z siłownikami.

Ekologiczne źródło ciepła do Twojego domu

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

Instalacja napełniona z własnego ujęcia wody
Kolejny rodzaj to instalacja napełniona z własnego ujęcia wody (z wysokim stężeniem różnych zanieczyszczeń), a następnie poddana zmiękczaniu.
W tym przypadku woda wejściowa ma wysoką przewodność elektryczną sięgającą niejednokrotnie

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA
BEZ KOSZTÓW

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

bezpośredni kontakt ze stalową ścianką grzejnika. W tym przypadku zmiękczenie wody spowoduje podniesienie parametru przewodności
elektrycznej, która następnie przyczyni się do
powstania elektrokorozji w instalacji i w grzejnikach. Ponadto jeśli w instalacji znajdują się różne typy materiałów armatury, np. kształtki stalowe, ocynkowane, miedziane, mosiężne i inne, to
ich różnica potencjałów elektrycznych w środowisku podwyższonej przewodności elektrycznej
wody spowoduje powstanie korozji. Na przykład
dla temperatury czynnika grzewczego powyżej
55°C warstwa ocynku zacznie się odspajać od
rury i tym samym szybciej nastąpi korozja elementów instalacji. Jedynym elementem, na który nie będzie miała wpływu podniesiona wartość

04/2021

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 iad

9 Osady korozji elementów stalowych
instalacji c.o. wyłapane przez filtr siatkowy

Woda do instalacji c.o. koniecznie
o odpowiednich parametrach

6 Przewodność elektryczna
wody z własnego ujęcia
przed zmiękczeniem

7 Wartość przewodności
elektrycznej w „instalacji
napełnionej wodą
z własnego ujęcia”
po kilku tygodniach pracy

Parametry

Wartość

Jednostka

Ogólna
charakterystyka
Wartość pH
Rozpuszczony tlen
Całkowita zawartość
żelaza (Fe)
Całkowita zawartość
miedzi (Cu)
Na2SO3
N2H4
PO4
CaCO3
Fosforan sodu
Chlor
Przewodność
elektryczna
Ciśnienie

Bezbarwna,
bez osadów
Min. 6,5; Maks. 8
< 0,05

PH
mg/I

< 0,3

mg/I

< 0,1

mg/I

< 10
<3
< 15
Min. 50 ; Maks. 150
Nieobecny
< 100

mg/I
mg/I
mg/I
ppm
ppm
ppm

< 200

microsiemens/cm

Min. 0,6; Maks. 6
Maks. 40% (tylko
glikol propylenowy)

bar

Glikol

%

Tabela Sugerowana przewodność elektryczna w kotle
gazowym [3]

8 Wartość przewodności
elektrycznej po procesie
zmiękczania, a następnie
demineralizacji

ponad 1200 µS/cm (fot. 6), a poddanie jej dodatkowemu procesowi zmiękczania po pewnym czasie spowoduje podniesienie jej wartości do nawet 1900 µS/cm, co w konsekwencji doprowadzi
do procesów korozji całej instalacji (fot. 7).

zmiękczacz

Opisane przykłady wskazują na ważny aspekt
posiadania odpowiedniej wody do napełnienia
i uzupełniania wody w systemach grzewczych.
Opisany został tu tylko jeden parametr: przewodność elektryczna. Jej wysoka wartość przyczynia się do częstych usterek wymienników, pojawienia się elektrokorozji na złączkach, zaworach
i innych elementach instalacji (fot. 9).
Ponieważ w domach jednorodzinnych to użytkownicy ponoszą koszty napraw, dlatego też
skutkuje to tym, że dla „małych” instalacji nie

demineraliztor

Schemat podłączenia zmiękczania oraz demineralizacji wody przeznaczonej do instalacji c.o. [4]
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ma ustalonych norm. Istnieją na rynku wytyczne
PORT PC cz.5, w których możemy znaleźć pewne wskazówki. Dla wody o niskiej zawartości soli
przewodność elektryczna w temperaturze 25 °C
powinna być mniejsza niż 100 µS/cm, a dla wody
z zawartością soli powinna wynosić od 100 do
1500 µS/cm [2]. Przykładowo jeden z producentów kotłów gazowych o mocy od 45 kW podaje
wartość graniczną przewodności elektrycznej
na poziomie 200 µS/cm (patrz tabela po lewej).
Opisany w powyższym artykule parametr przewodności elektrycznej jest jednym z wielu mających wpływ na bezawaryjną pracę instalacji.
Jest to parametr, którego pomiar nie nastręcza
trudności, a urządzenie pomiarowe (konduktometr) jest tanie i proste w obsłudze.
Istnieją sposoby, aby skutecznie zabezpieczyć się
przed zbyt wysokim parametrem przewodności
elektrycznej.
1) Po procesie zmiękczania, na głównym wejściu
wody, do celów napełnienia instalacji c.o. należy zastosować demineralizację (patrz schemat po lewej)
– nawet częściową, zmniejszająca przewodność
elektryczną, np. do wartości poniżej 100 µS/cm;
2) zastosowanie wyrobów o jednakowym potencjale elektrycznym;
3) zastosowanie odpowiednich inhibitorów korozji,
które spowodują odseparowanie czynnika grzewczego od powierzchni np. stalowych;
4) zastosowanie odpowiednich filtrów (najlepiej separatorów magnetycznych) wychwytujących jak
najmniejsze cząstki (np. oczko filtrujące 300 µm)
i systematyczne czyszczenie podczas przeglądów.
Źródła:
[1] – www.zmiekczanie.com.pl
[2] – „Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła dotyczące zapobiegania szkodom
w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest
woda”, część 4 i 5.
[3] – dane techniczne kotła serii Power Max marki Beretta
[4] – materiały techniczne firmy BWT
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Centrale wentylacyjne VRL-C
do szkół, przedszkoli, restauracji i biur
Wentylacja zdecentralizowana z rekuperacją ciepła od STIEBEL ELTRON
Regularna wymiana powietrza w pomieszczeniach jest niezwykle istotna. W dobie pandemii COVID-19 nabrało
to jeszcze większego znaczenia. Wszyscy zastanawiają się, jak zapobiec rozprzestrzenianiu aerozoli szczególnie
w miejscach, w których skupia się spora liczba ludzi (szkoły, przedszkola, biura czy restauracje). Rozwiązaniem
problemu jest kontrolowana wentylacja, która niezawodnie, wydajnie i wygodnie zapewnia świeże i zdrowe
powietrze w danym pomieszczeniu. Systemy wentylują automatycznie i znacznie zmniejszają stężenie
aerozoli, pyłków i wirusów, a tym samym ryzyko infekcji.
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Wydajna wentylacja w szkole
Stała i regularna wymiana powietrza stała się
ważnym tematem w czasach pandemii. To, co
było prostym lekarstwem na aerozole skażone wirusami latem, staje się problemem w zimnych porach roku. Cenne ciepło wywiewane jest
przez okno, niska temperatura w pomieszczeniach zwiększa podatność uczniów na infekcje.
Mimo to szkołom zaleca się wentylację podczas
45-minutowej lekcji w celu zapewnienia higieny
powietrza w pomieszczeniach.
STIEBEL ELTRON poleca: VRL-C dla zapewnienia
lepszej jakości powietrza. Niewielki nakład pracy
przy instalacji zdecentralizowanej wentylacji, gwarantuje zdrowe powietrze w szkolnych klasach.

System wentylacji decentralnej VRL-C montowany jest dokładnie tam, gdzie jest potrzebny, czyli bezpośrednio w klasie. Czas instalacji jest zwykle niewielki, dlatego można go szybko wdrożyć.
W ten sposób poszczególne urządzenia niezależnie
zapewniają optymalną wentylację całej sali lekcyjnej: zużyte powietrze wyrzucane jest na zewnątrz,
świeże i zdrowe powietrze zostaje w środku.

Przejdź Więcej o VRL-C
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W wersji do wentylacji kilku
pomieszczeń

Parametry techniczne
central wentylacyjnych VRL-C
Centrale wentylacyjne VRL-C oferowane są
w różnych wielkościach i różnych wariantach.
• Strumień przepływu powietrza nawet do 870 m³/h
• Wysoki poziom odzysku ciepła do 92% dzięki
krzyżowo-przeciwprądowemu wymiennikowi ciepła
Specjalne systemy filtrów zapewniające higienę
powietrza w pomieszczeniach:
• Klasa filtra powietrza doprowadzanego ePM1 ≥ 50% (F7)
• Klasa filtra powietrza zużytego ePM 10 > 50% (M5)

Centrala wentylacyjna VRL-C pracuje ze świeżym
powietrzem zewnętrznym. Zdecentralizowany system wentylacji z odzyskiem ciepła jest szczególnie energooszczędny. Odzyskuje do 92% energii
cieplnej z powietrza wywiewanego, która w przeciwnym razie zostałaby utracona przez okna podczas wietrzenia pomieszczenia. Następnie przekazuje tę energię cieplną do świeżego powietrza
nawiewanego. Oznacza to, że zimą zachowane zostaje ciepło w klasie. Powietrze zużyte, zanieczyszczone wirusami jest odprowadzane na zewnątrz
jako powietrze wywiewane. Stosowanie systemu
wentylacji oraz, co ważne, zwiększoną koncentracją CO2 jest nieszkodliwe w porównaniu z urządzeniami recyrkulacyjnymi. Rezultat: świeże i zdrowe
powietrze oraz komfortowa temperatura w klasie.

Centrale wentylacyjne są także dostępne z przyłączem kanałowym do wentylacji kilku pomieszczeń biurowych. Do wyboru są łącznie trzy rozmiary urządzeń, optymalne rozwiązanie dla każdego
projektu. Nowo zamontowana wentylacja sprawia,
że atmosfera w sensie fizycznym jest także wolna
od wirusów i innych zanieczyszczeń.
Ochrona pracowników w biurze
czy klientów restauracji
VRL-C to jednostka wentylacyjna dedykowana także do modernizowanych obiektów, świetnie sprawdza się również w restauracjach, kawiarniach i biurach. Usuwa zapachy i stęchłe, a zapewnia świeże
powietrze. Przy natężeniu przepływu powietrza
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aż do 870 m³/h niezawodnie gwarantuje wymianę powietrza nawet w dużych salach/lokalach,
znacznie zmniejsza stężenie powietrza zanieczyszczonego wirusami, a tym samym ryzyko infekcji
i zachorowania na COVID-19. Rozwiązania wentylacyjne Stiebel Eltron zapewniają przyjemny klimat
i komfortową temperaturę w miejscu pracy czy
w lokalu, co znacząco wpływa na dobre samopoczucie, zwiększa wydajność oraz miłą atmosferę.

Stiebel Eltron udziela wsparcia na każdym etapie,
zarówno podczas wyboru/projektu wentylacji decentralnej VRL-C, a także montażu VRL-C.
Dowiedz się więcej na www.stiebel-eltron.pl i odkryj indywidualne rozwiązanie wentylacji na potrzeby szkoły, pojedynczej klasy, restauracji, kawiarni i wielu innych.

Jesteś zainteresowany rozwiązaniem?
Napisz do nas:
rekuperacja@stiebel-eltron.pl
Lub zadzwoń: 22 395 67 14

rekl ama
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Nowoczesne klimatyzatory
climaVAIR exclusive VAI 5
Nowość Vaillant do domów i do obiektów komercyjnych
Oferta marki Vaillant to inwerterowe urządzenia klimatyzacyjne climaVAIR
exclusive VAI 5 MonoSplit, MultiSplit, freeMulti typu ściennego, kasetowego
oraz przypodłogowo-sufitowego. Klimatyzatory Vaillant tworzą doskonałe
środowisko do mieszkania – zmniejszają wilgotność powietrza, zapewniają
komfortową temperaturę i oczyszczają powietrze w pomieszczeniach.
Wyróżniają się trwałością, wydajnością i eleganckim wzornictwem.
Linia climaVAIR exclusive VAI 5 to gwarancja najwyższego komfortu, czystości powietrza i niezawodnego działania, dzięki zaś funkcji turbo
osiąga ustawioną temperaturę w bardzo krótkim czasie. Świeże powietrze jest równomiernie
rozprowadzane dzięki oscylacji dwóch ruchomych żaluzji (poziomej i pionowej), opracowanych
w taki sposób, by nie doprowadzać do tworzenia się nieprzyjemnych przeciągów.
Typoszereg 4 urządzeń climaVAIR exclusive VAI 5
MonoSplit ma moc chłodniczą od 2,7 kW do 7 kW.
Dzięki nowemu czynnikowi chłodniczemu R32,
technologii inwerterowej 3D i elektronicznemu
zaworowi rozprężnemu możliwe jest osiągnięcie
klasy energetycznej w chłodzeniu do A+++ (SEER
do 8,5) i ogrzewaniu do A ++ (SCOP do 4,6).
Gotowe zestawy urządzeń climaVAIR excluisve
VAI 5 MultiSplit są dostępne w wersjach z dwoma,
trzema i czterema jednostkami wewnętrznymi

z mocą chłodzenia od 4,1 kW do 8 kW. W tych
modelach możliwe jest osiągnięcie klasy energetycznej przy chłodzeniu do A++ (SEER do 6,3)
i ogrzewaniu do A+ (SCOP do 4).
Możliwe jest też tworzenie zestawów alternatywnych łącznie z wykorzystaniem jednostek kasetonowych i przypodłogowo-sufitowych.
Gama freeMulti pozwala na dobranie parametrów
najlepiej odpowiadających konkretnym potrzebom klienta. Istnieje możliwość łączenia jednostek zewnętrznych z jednostkami wewnętrznymi
ściennymi, kasetowymi i konsolami, co pozwala uzyskać za każdym razem rozwiązanie szyte
na miarę.
climaVAIR exclusive VAI 5:
• MonoSplit: 2,7; 3,5; 5,3; 7 kW;
• MultiSplit z dwiema jednostkami wewnętrznymi: 4,1 lub 5,2 kW;
• MultiSplit z trzema jednostkami wewnętrznymi:
7,1 kW;

• MultiSplit z czterema jednostkami wewnętrznymi: 8 kW;
• freeMulti: możliwość́ połączenia dowolnych aż
4 jednostek wewnętrznych.

Przejdź  Dane techniczne climaVAIR
exclusive VAI 5

Czynnik chłodniczy R32
Nowe klimatyzatory z serii climaVAIR zawierają̨
czynnik chłodniczy R32, który jest obecnie jednym z najbardziej ekologicznych produktów tego

typu stosowanych na rynku. R32 jest czynnikiem
chłodniczym, którego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) jest niemal o 70% niższy
niż w przypadku mieszanki R410A. Dodatkowo,

jako difluorometan niezawierający chloru czynnik R32 nie niszczy warstwy ozonowej. Ponadto pozwala na optymalną pracę sprężarki
w typowych warunkach domowych, co przekłada
się na wzrost ogólnej wydajności w porównaniu
z czynnikiem R410A.
Dzięki zastosowaniu nowego czynnika R32, klimatyzatory Vaillant są już teraz zgodne z celami
wyznaczonymi przez nowe rozporządzenie UE
w sprawie gazów fluorowanych z roku 2015, które zakazuje począwszy od 2025 roku stosowania
czynników chłodniczych o wartości GWP powyżej 750 w klimatyzatorach typu split zawierających czynnik chłodniczy o masie poniżej 3 kg.
Najważniejsze parametry i funkcje:
• wyjątkowo cicha praca – poziom głośności jednostki wewnętrznej (VAI 5-025) wynosi 24 dBA
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przy najniższej prędkości wentylatora,
• wskaźnik efektywności energetycznej w trybie
chłodzenia klasy A+++,
• czynnik chłodniczy R32,
• jednostka wewnętrzna z wbudowanym wyświetlaczem,
• funkcja Aktywny jonizator: wytwarzając jony
ujemne, pomaga oczyścić i odświeżyć powietrze, eliminuje brzydkie zapachy, bakterie i zarodniki grzybów
• funkcja Swing – pozwala na regulację kierunku
przepływu powietrza w pionie i poziomie,
• funkcja Turbo – zapewnia osiągnięcie żądanej
temperatury w jak najkrótszym czasie,
• funkcja X-Fan eliminuje wilgoć z wewnętrznego wymiennika, który dzięki temu pozostaje suchy, co zapobiega tworzeniu się rdzy i namnażaniu bakterii,
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• funkcja I Feel z czujnikiem temperatury umieszczonym na pilocie,
• inteligentne samoczynne odszraniane: chroni wymiennik przed szkodami spowodowanymi oblodzeniem i gwarantuje jego wydajność́
termiczną.
Gwarancja
Vaillant dba, aby produkty były trwałe i służyły
uużytkownikom bez zbędnych kłopotów. Dlatego
po upływie podstawowego okresu 24 miesięcznej gwarancji udziela dodatkowej gwarancji materiałowej na sprężarkę, w sumie na okres 5 lat licząc od daty zakupu urządzenia, potwierdzonego
odpowiednimi dokumentami. W okresie gwarancji materiałowej na sprężarkę, w przypadku wystąpienia jej wady powstałej z winy producenta
użytkownik jest uprawniony do wymiany wadliwej

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

sprężarki na nową pod warunkiem zlecenia odpłatnej usługi wymiany sprężarki Autoryzowanemu Serwisowi klimatyzacji Vaillant.

rekl ama
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Tour de rur, czyli jakie przewody do instalacji?
Do podłogówki, c.o., c.w.u. …i nie tylko
T om as z P odl e ś

Fot. Redakcja

Od wielu lat na rynku instalacyjnym
dominują przewody z tworzywa
sztucznego. Cały czas poszczególni
producenci pracują nad ich
ulepszaniem, poprawą właściwości
fizykochemicznych, dostosowując
do zmieniających się wymagań
rynkowych i oczekiwań instalatorów.
Ta dominacja rur tworzywowych
rozpoczęła się w latach 90.,
a dynamiczny udział tych rur w stosunku
do innych, wykonanych z np. miedzi,
stali lub stali nierdzewnej jest widoczny
aż do dzisiaj z ciągłym trendem
wzrostowym. Ogromny wpływ na
osiągnięty sukces mają bardzo dobre
parametry techniczne, właściwości
fizykochemiczne oraz szybkie sposoby
montażu umożliwiające wykonanie
połączeń w niezawodny sposób.
Podział i budowa
Ogólnie rury tworzywowe można podzielić na
dwie zasadnicze grupy:
• jednorodne. Zaliczamy do nich: PE-X (polietylen

usieciowany); PE-RT (polietylen uszlachetniony
o zwiększonej odporności na temperaturę); PP-R
(polipropylen typ 3); PVC-C (polichlorek winylu
chlorowany) oraz PB (polibutylen);
• wielowarstwowe. Do nich z kolei należą: PE-X/

Al/PE-X; PE-RT/Al/PE-RT lub PE-HD jako warstwa
zewnętrzna.
Jeśli chodzi o budowę, to łatwo się domyślić już
po samej nazwie poszczególnej grupy jak dana
rura wygląda i z której jest grupy.

Przeanalizujmy jednak rury pod kątem ich zastosowania w instalacjach grzewczych. Rury jednorodne składają się praktycznie z jednej głównej
warstwy tworzywa otoczonej po stronie zewnętrznej warstwą antydyfuzyjną EVOH, którą

Rys. KAN
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Bariera antydyfuzyjna (EVOH)

Polietylen PE-RT

Trwałość rur w typowych warunkach pracy w instalacjach grzewczych i
wody użytkowej wynosi co najmniej 50 lat.

A
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Warstwa wiążąca

1
Rys. Purmo

1. Warstwa PE-RT
2. Warstwa kleju

1. Warstwa PE-RT
3. Warstwa aluminium spawanego doczołowo
2. Warstwa kleju
4. Warstwa kleju
3. Warstwa aluminium
spawanego doczołowo
5. Warstwa PE-RT
4. Warstwa kleju
5. Warstwa PE-RT

3

stosuje się np. w instalacjach ogrzewania podłogowego i która ma za zadanie zapobiec przenikaniu do wnętrza przewodu tlenu będącego
PORADNIK TECHNICZNY
głównym powodem
powstawania korozji weSYSTEMY RUROWE
wnętrznej w urządzeniach wykonanych ze stali.
Rys. 1 przedstawia przykładowy przekrój rury
jednorodnej z warstwą EVOH.
Druga grupa przewodów składa się z wielu warstw
(najczęściej z 5), które są między sobą połączone
za pomocą cienkiej warstwy kleju. Na rys. 2 pokazane są przykładowe przekroje, w których jedyną różnicą jest zastosowany inny typ tworzywa (PE-X lub PE-RT).
Rysunek. Struktura łańcucha polietylenu.

Gdy przyjrzymy się bardziej szczegółowo metodom produkcji danego przewodu, to natkniemy się na rurę (rys. 3),
która pomimo tego, że ma 5 jednocześnie wytłaczanych warstw, nierozerwalnie łączonych ze sobą, to jako
pierwsza zawiera barierę tlenową położoną centralnie w środku ścianki rury.
Nasuwa się pytanie czy taką rurę traktować jako jednorodną, patrząc na
sposób wytwarzania czy może kierować się innym podziałem: rury z i bez
wkładki aluminiowej.

1

Rys. Purmo

2

1. Warstwa PEX
2. Warstwa kleju
3. Bariera antydyfuzyjna
4. Warstwa kleju
5. Warstwa PEX

Która rura lepsza?

Typ rury
Wymiary rur

PE-RT/AL/PE-RT
16x2

20x2

26x3

Średnica zewnętrzna, nominalna [mm]

16

20

26

Grubość ścianki, nominalna [mm]

2

2

3

Średnica wewnętrzna, nominalna [mm]

12

16

20

Waga rury [g/m]

105

148

240

Waga rury z wodą [g/m]
Objętość wewnętrzna [l/m]
Przewodność ciepła [W/m*K]

218

337

554

0,113

0,189

0,314

0,4

0,4

0,4

Wydłużalność termiczna [mm/m*K]

0,025

0,025

0,025

Chropowatość wewnętrzna rury [μm]

1,5

1,5

1,5

Dyfuzja tlenu [mg/l*d]

0

0

0

Maksymalna temperatura pracy [°C]

95

95

95
10

3

32x3

40x3,5

50x4

63x4,5

40
50
63
Z32tego grona
rur tworzywowych
na baczną uwagę
3
3,5
4
4,5
najbardziej
zasługują
rury
wielowarstwowe, któ26
33
42
54
323 zastosowanie
605
870 jest 1315
rych
najobszerniejsze. Jeden
854
1460
2255
3605
typ
możemy
użyć
praktycznie
do wszystkich in0,531
0,855
1,385
2,29
0,4
0,4
0,4
0,4
stalacji:
centralnego
ogrzewania,
wody użytko0,025
0,025
0,025
0,025
wej,
ogrzewania
podłogowego,
z uwagi zaś na
1,5
1,5
1,5
1,5
0
0
0
0
wysoką
elastyczność
nawet
w niższej temperatu95
95
95
95
rze
mogą10być stosowane
też w chłodzeniu płasz10
10
10

Maksymalne ciśnienie pracy [bar]

10

10

Temperatura pracy ciągłej dla 10 bar [°C]

70

70

70

70

70

70

Minimalny promień gięcia bez narzędzia

5xD*

5xD*

5xD*

5xD*

x

x

x

Minimalny promień gięcia z narzędziem

3,5xD*

3,5xD*

3,5xD*

3,5xD*

3,5xD*

3,5xD*

3,5xD*

*D – średnica zewnętrzna nominalna

Innowacyjnym elementem Purmo Klettjet R jest samoprzylepna mata
PE o grubości 6 mm, na której mocuje się rury z rzepem o średnicy 16
mm. Mata pełni również funkcję warstwy redukującej poziom natężenia
hałasu o 18 dB.
Montaż systemu może być z powodzeniem wykonany przez jedną
osobę przy pomocy wyłącznie rozwijacza do rur. Co ważne, bez problemu
dopasujemy Purmo Klettjet R do każdej geometrii pomieszczenia przy
dowolnym rozstawie rur.
www.purmo.pl
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System Klettjet R
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i niezawodnych, z uwagi na wykorzystanie profesjonalnych narzędzi elektrycznych – zaciskarek ze szczękami. Zaprasowane połączenia są
praktycznie nierozerwalne i gwarantują wieloletnią trwałość, szczelność i bezawaryjność.
Ryzyko popełnienia błędu montażowego jest
minimalne, a jednocześnie połączenia wykonuje się znacznie szybciej niż w innych systemach. Połączenia zgrzewane z rur PP czy klejone z rur PVC charakteryzuje podobna trwałość,
jednak jakość wykonania połączenia zależy
w dużym stopniu od wykonawcy i jego umiejętności. Warunki atmosferyczne i temperatura otoczenia wpływają na technikę montażu oraz wydłużają sam proces. Wykonywanie
połączeń w ujemnej temperaturze jest obarczone większym ryzykiem błędu.
Klasyfikacja i porównanie
przykładowych parametrów

INTELIGENTNE I MĄDRE
ROZWIĄZANIA

W zależności od swoich właściwości i materiałów użytych do produkcji daną rurę można zastosować w konkretnych warunkach eksploatacyjnych. Do tego celu służy klasyfikacja zawarta
w tab. 1. Pokrótce mówiąc, jest to profil temperaturowy danej klasy. Patrząc od strony instalatora najlepszą opcją byłoby stosowanie
takiej rury, która należy do jak największej liczby klas. Wtedy takim jednym, konkretnym typem przewodu wraz z całym kompletem pasujących złączek mógłby wykonać powierzone
zadanie dla całego budynku. Jest to jednak
hipotetyczne rozważanie przy występowaniu
różnych typów instalacji z prostego powodu.
A mianowicie kluczowy jest aspekt czysto finansowy i często wychodzi na to, że trzeba na jednej inwestycji używać różnego rodzaju typów
przewodów, np. rurę jednorodną do ogrzewania płaszczyznowego, rurę wielowarstwową do

Baterie kuchenne i łazienkowe
oraz zestawy natryskowe.

System PPR do
instalacji c.o. i c.w.u.

Kurki kulowe do
instalacji gazowych.

System PEX
z akcesoriami
dedykowanymi.

Grzejniki
łazienkowe, stalowe
i aluminiowe.

Kurki kulowe
Urządzenia elekdo instalacji
tryczne; sterowniki,
wodociągowych
wentylatory.
i centralnego ogrzewania.

rekl ama

czyznowym, a nawet w instalacjach specjalnego
przeznaczenia: sprężone powietrze, woda lodowa, roztwór glikolu przy ogrzewaniu powierzchni zewnętrznych oraz gazu (ale tylko w krajach,
w których takie dopuszczenia są potwierdzone
odpowiednimi dokumentami).
Patrząc na PE-X z uwagi na usieciowaną strukturę, to najbardziej wytrzymały na ujemną
i wysoką temperaturę materiał spośród wymienionych. Maksymalna stała temperatura
pracy wynosi 95°C. Niewiele ustępuje mu PE-RT, ponieważ maksymalna tymczasowa temperatura pracy wynosi 95°C, a stała 70°C. Rury
wielowarstwowe z wkładką aluminiową łączą
w sobie najlepsze cechy tych tworzyw i metalu, który zwiększa wytrzymałość na ciśnienie
robocze do 10 bar i minimalizuje wydłużalność
termiczną w porównaniu do rur jednorodnych.
Zapewnia także 100% szczelność przed dyfuzją
tlenu do wewnątrz rury i instalacji, chroniąc ją
tym samym przed korozją. Dzięki temu, zarówno rury jednorodne, jak i wielowarstwowe są
pozytywnie przyjęte przez restrykcyjne przepisy i wymogi do stosowania w instalacjach
grzewczych. Systemy z rur PP mają zbliżone
parametry pracy do rur wielowarstwowych,
lecz nie są elastyczne, dlatego nie stosuje się
ich w ogrzewaniu i chłodzeniu płaszczyznowym. Materiał staje się bardziej kruchy w ujemnej temperaturze i ma większą wydłużalność
termiczną niż polietylen. Instalacja z rur wielowarstwowych zużywa znacznie mniej kształtek, ponieważ rury są elastyczne. Łatwo omija się przeszkody, a rury mogą się krzyżować.
Kompensacje wydłużeń termicznych rur wykonuje się rzadziej niż w innych systemach,
ponieważ przy niewielkim wygięciu i zmianie
kierunku przebiegu występuje zjawisko samokompensacji. Technologia wykonywania połączeń jest jedną z najbardziej zaawansowanych

ARMATURY SANITARNEJ I TECHNIKI GRZEWCZEJ W POLSCE

Pompy obiegowe
i cyrkulacyjne.

Zestawy grzejnikowe
termostatyczne
i zawory grzejnikowe.

Złączki instalacyjne.

Zawory wypływowe
i ogrodowe.

www.diamond.pl
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centralnego ogrzewania i/lub do zimnej i ciepłej wody użytkowej. Kluczowe także przy wyborze rury są właśnie parametry, na jakich będzie pracowała dana instalacja. Poniżej tab. 2
i 3, w których przedstawiono 3 różne przewody i ich właściwości. Takie parametry determinują czasami konieczność wyboru takich a nie
innych rur. Z tych tabel wyłania się jeszcze jeden ciekawy parametr dotyczący żywotności
rury ujęty w latach. Na tą wartość powołują się
wytwórcy, którzy przekonują, że ich wyrób jest
nawet na 50 lat. Jednak należy pamiętać, że ta
trwałość bardzo zależy od parametrów pracy
instalacji i w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury i poddaniu jej długotrwałemu działaniu spowoduje szybką degradację
właściwości przewodu. Dlatego baczną uwagę
należy zwracać na okres gwarancji na daną rurę,
która może sięgać nawet do 30 lat.
Preferencje instalatorów

– wsparcie techniczne i projektowe przez działy techniczne u poszczególnych producentów;
– czy dane połączenie rury ze złączką umożliwia szybkie wykrycie braku wykonania takiego
połączenia, co wykrywa się podczas przeprowadzania próby szczelności i przy niewielkim
poziomie ciśnienia (jest to specyficzna cecha
charakterystyczna złączek z funkcją LBP – leak
before press, czyli wyciek przed zrobieniem zaprasowania);
– dostępność i możliwości wykorzystywania
narzędzi potrzebnych do wykonania danej instalacji;
– wsparcie producentów w kwestiach serwisowania narzędzi, które zostały np. wypożyczone
na okreslony czas;
– kompatybilność szczęk wykorzystywanych do
wykonania połączeń za pomocą zaciskarki elektrycznej czy też akumulatorowej (chodzi o to, jaki
profil zacisku ma dana szczęka pasująca do danego systemu).

Oprócz kwestii wspomnianych wcześniej instalatorzy zwracają baczną uwagę na:
– kompletność systemu (szeroki zakres średnic
wraz z wszelkimi złączkami);
– dostępność u dystrybutora i ewentualny czas
dostawy nietypowych elementów;

Instalatorzy nigdy nie pracują wyłącznie na jednym systemie, bo to ograniczałoby ich zakres
prac możliwych do wykonania. Starają się więc
wybierać wśród szerokiego wachlarza takie rozwiązania, aby jak najmniej mieć różnorodnych
kompletów w celu uniknięcia pomyłki.

ROZDZIELACZE
ZE STALI
SZLACHETNEJ

15

GWARANCJA

LAT

Pobierz Tabela 1. Klasyfikacja warunków eksploatacji (Źródło: Purmo)

Pobierz Tabela 2. Właściwości rur PexPenta i Objektline PE-RT (Źródło: Purmo)

Pobierz Tabela 3. Właściwości rury PE-RT/AL/PE-RT (Źródło: Purmo)
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www.ferro.pl
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Ogrzewanie podłogowe –
usterka instalatorska
O tym m.in. czym skutkuje brak próby szczelności
Jus t y n a P y t kows k a

Większość z nas zapewne choć raz obejrzało cytowaną w tytule
„Usterkę” z programu telewizyjnego. I być może nawiązanie do „usterki”
w ogrzewaniu podłogowym, co do istoty instalacji i ewentualnych
konsekwencji, jest zbyt delikatne, tak niech będzie po prostu
małą zapowiedzią do szczególnej historii.
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Ogrzewanie podłogowe dziś
praktycznie w każdym nowym domu…
Ogrzewanie podłogowe jest obecnie niewątpliwie nieodzownym elementem każdego nowo
powstającego obiektu. Ze względu na specyfikę konstrukcji, tzn. niewidoczny gołym okiem
„grzejnik” umieszczony w podłodze i uzyskana
w ten sposób efektywna swoboda, zapewnia spory wachlarz możliwości aranżacji pomieszczeń.
Stąd nie tylko nowo budowany dom, ale również
obiekt o innym charakterze, np. hala produkcyjna, magazynowa, sportowa oraz modernizowane istniejące obiekty, świetnie odnajdują się w realizacji grzewczych systemów płaszczyznowych,
w tym właśnie podłogowych.
Instalacje ogrzewania podłogowego są doceniane także ze względu na szereg innych kluczowych
zalet, które inwestor bierze pod uwagę, gdy decyduje się na rodzaj instalacji grzewczej.
Dzięki niskiej temperaturze zasilania w systemie
(zalecane parametry temperaturowe czynnika
grzewczego wynoszą tz/tp: 40/30°C, 45/35°C,
50/40°C i 55/45°C), możliwe jest zastosowanie niskotemperaturowego źródła ciepła, co zapewnia
znaczny potencjał oszczędności energetycznej
i finansowej. Ograniczenie kosztów na ogrzewanie podyktowane jest przede wszystkim możliwością obniżenia temperatury powietrza w pomieszczeniu o średnio 1-2°C, przy zachowaniu
oczekiwanego odczuwalnego komfortu cieplnego. Oznacza to np., że temperatura dla pokoju standardowo wynosząca 20°C może zostać
obniżona do temperatury 18°C. Przeliczając na
roczne koszty zużycia energii, daje to nam około 12% oszczędności.
Podłogówka charakteryzuje się optymalnym
dla organizmu człowieka rozkładem temperatury. Ciepło oddawane poprzez powierzchnię
podłogi wpływa na ciało pozytywnie, przez co

chętniej chodzimy bosą stopą, podłoga nie jest
przecież zimna.
I przede wszystkim dotyczy to łazienki, w której
po wyjściu z kąpieli przyjemnie jest stanąć na
ogrzanej powierzchni.
Osoby cierpiące na alergię mogą poruszać się
w tej przestrzeni swobodnie i bezpiecznie. Podłogówka zapewnia większą higienę przez brak
unoszenia się pyłów i kurzu, uzyskaną w wyniku przekazywania ciepła przez promieniowanie.
Jeśli na okładzinę podłogi zostanie jednak przewidziany dywan, to nie ma wątpliwości, że będzie
on idealnym akumulatorem zanieczyszczeń. Łatwiej zadbać o czystość okładzin ceramicznych,
tym bardziej, że odznaczają się istotnym dla podłogówki „zerowym” oporem cieplnym.
Małym ograniczeniem w przypadku instalacji
grzewczej podłogowej jest minimalizm
w zastawianiu meblami, a przy doborze materiałów służących do wykończenia podłogi należy wybrać takie, aby zapewniły dobre przewodnictwo cieplne.
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Czas na historię z życia pewnej
podłogówki…

Systemy ogrzewania płaszczyznowego ROTH

Gdy na budowę wkrada się pośpiech i rutyna,
można zapomnieć o fundamentalnych sprawach,
które na starcie ratują życie instalacji, kieszeń inwestora i instalatora.
poprawność
wykonania instalacji ma wpływ
Ważny od 1 Na
września
2018
przecież kilka czynników.
W pierwszej kolejności podstawą powinien być
projekt budowlany, sprawdzony system instalacyjny i instalator z dużym doświadczeniem.
Cennik zbiorników
szambowych
O ile w przypadku
szczegółów konstrukcyjnych
budowanego
obiektu, opracowanie projektoi przydomowych
oczyszczalni
zawiera wszystkie niezbędne rysunki archiściekówwe
ROTH
Jedno istotne ciemne oblicze
tektoniczne i opisy, tak w przypadku instalacji
podłogówki, to bezwładność…
grzewczych, projekt zazwyczaj obejmuje wciąż
grzejniki tradycyjne, które potem na szybko są
W uproszczeniu oznacza to, że podłoga zarów- zamieniane na podłogówkę, albo jeśli został
no wolno się nagrzewa i wolno wychładza. Pro- wykonany projekt podłogówki, to jest mało doblematyczną z pozoru sytuację rozwiązuje sys- kładny. Prawo budowlane nie określa szczegótem sterowania z funkcją trybu godzinowego łowych wymagań, jakie powinien spełniać proNOWOŚĆ
Monobloc
i tygodniowego, gdzie można np. ustawićZbiornik
jedną szambowy
jekt techniczny
instalacji
grzewczej, a podczas
stałą temperaturę dla dni roboczych albo zmienwykonawstwa
niektóre z wymagań bywają po
Zbiornik szambowy
Twinbloc
ne wartości temperatury na każdy dzień lub
też prostu
MicroStar
Uniblocpomijane. Braki te dotyczą w szczególjedną stałą temperaturę podczas weekendu. Wy- ności czynności
kontrolnych i odbiorczych inMicroStar Twinbloc NOWOŚĆ
starczy odpowiednio z wyprzedzeniem kilkugo- stalacji, w tym prób szczelności.
MicroStep Twinbloc
dzinnym, aktywować lub zredukować tempera- Ostatecznie grzejnik podłogowy jest realizowaNOWOŚĆ
MicroSeptic
drenażem
turę otoczenia, aby o wybranej porze uzyskać
nyzzgodnie
z dokumentacją techniczną uzyskaną

> wyraźnie odczuwalny komfort cieplny
> 40 lat doświadczenia na rynkach europejskich
> pomoc techniczna przy projektowaniu instalacji
> oszczędność energii dzięki niskiej temperaturze zasilania
Zakres zastosowania ogrzewania płaszczyznowego ROTH jest praktycznie nieograniczony.
Najczęściej realizowane jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, ale z powodzeniem
montowane jest również w obiektach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych i halach sportowych.
ROTH oferuje tradycyjne i nowe systemy ogrzewania płaszczyznowego:
- System Tacker
- System Quick-Energy Tacker
- System TBS
- System Rohrfix
- System ClimaComfort Compact
- System hal przemysłowych
- System hal sportowych

od producenta systemu ogrzewania podłogowego, jaki zostanie zastosowany w instalacji. Każdy producent systemów instalacyjnych świadczy zazwyczaj bezpłatnie możliwość wykonania
koncepcji technicznej instalacji podłogowej, jeśli
klient zadeklaruje, że wykona instalację na jego
elementach.
Co zawiera takie opracowanie? Na komplet projektu technicznego producenta składają się rysunki techniczne z rzutami pętli podłogowych,
rozmieszczonymi rozdzielaczami i dylatacja-

Zycie pełne energii
rekl ama

oczekiwany komfort cieplny. Systemy sterowania
instalacją ogrzewania podłogowego umożliwiają zdalną regulację z wykorzystaniem odpowiedniej aplikacji, zarówno w systemach operacyjnych
android, jak również iOS. Po uruchomieniu aplikacji, np. na telefonie, można odczytać aktualne
wartości temperatury w pomieszczeniach, ustawić żądane wartości oraz sprawdzić lub zmienić
tryb pracy każdego pojedynczego termostatu.
Kiedy więc można nie być zadowolonym z użytkowania podłogówki?

> swoboda aranżacji wnętrz

ROTH POLSKA Sp. z o.o. • ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra • Telefon 68/453 91 02 • www.roth-polska.com
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czym jednorazowy czas awarii nie może przekroczyć 3 godzin. Zależność zakładanej trwałości jest podyktowana ciśnieniem i temperaturą
pracy w instalacji. Dłuższe okresy awarii lub stosowanie maks. temperatur krótkotrwałych powoduje ograniczenie trwałości instalacji.
W praktyce dużo większym zagrożeniem
okazuje się jednak samowola instalatora…
Podłogówka nie grzeje, uskarżał się inwestor.
Mimo wykonanej koncepcji technicznej instalacji, która stanowiła odniesienie do realizacji dla
firmy wykonawczej, podłoga w pomieszczeniu
była zimna. Z uwagi na różne zapotrzebowanie cieplne pomieszczeń, każda pętla ogrzewania podłogowego ma inną długość, a co za tym
idzie, każda pętla stanowi inny opór hydrauliczny dla przepływajacego medium grzewczego.
A instalator pozostawił rozdzielacz na tzw. „nastawach fabrycznych”. Taka diagnoza została postawiona na starcie. Odpowiednie zrównoważenie przepływów dla pętli (wykonanie nastaw
na rozdzielaczu) jest niezbędne dla prawidłowej pracy instalacji ogrzewania podłogowego.
Próby doregulowania przepływów na rozdzielaczu i aktywowanie temperatury poprzez termostat, nie przynosiły jednak oczekiwanego
efektu, a wykonane zdjęcia z przebiegu instalacji nie zawierały niestety jakichkolwiek śladów,
że gdzieś po drodze został popełniony błąd. Poczynione obserwacje już w początkowej fazie
pracy instalacji, dodatkowo wykazały zabrudzone przepływomierze, niedające możliwości
odczytu ich wskazań.
A podczas kolejnej awarii, tym razem kotła, spuszczono wodę z instalacji i ujawniła się ponowna,
znaczna ilość zanieczyszczeń, co pokazała górna pokrywa zasobnika c.w.u.
W oczywisty sposób wpływało to konsekwentnie
na prawidłowe funkcjonowanie instalacji.
rekl ama

mi. Podane są długości poszczególnych pętli
grzewczych, rozstawy rur, okładziny podłogowe
i nastawy wielkości przepływów hydraulicznych
dla zaworów rozdzielaczy. Zakres opracowania
obejmuje zestawienie elementów systemowych
z zaznaczeniem ilości potrzebnej rury grzewczej,
izolacji termicznej oraz regulacji pokojowej realizowanej przez termostaty. Na tej podstawie można przystąpić do prac montażowych.
Trwałość instalacji wykonanej z elementów z tworzywa sztucznego (mowa o PE-RT) została założona na 50 lat okresu eksploatacji instalacji (dane
wg dawnych Aprobat Technicznych ITB), przy
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funkcjonowanie. Do określenia odpowiednich
wartości twardości wody, producenci urządzeń grzewczych zalecają odnosić się do parametrów zawartych w niemieckich wytycznych
technicznych VDI 2035 (cz. 1 i 2) określających
dopuszczalną twardość wody napełniającej
instalację w zależności od mocy źródła ciepła
i pojemności instalacji.

Zainstalowane w podłodze Twojego domu
systemy Giacomini zapewnią pełny komfort
i wygodę przez wiele lat.
Płyty systemowe spider R979S
Grubość systemu od 19 mm!

Każdy system grzewczy powinien zatem zostać napełniony wodą o dopasowanych parametrach.

15 lat gwarancji niezawodnej pracy systemu

Ale dlaczego w efekcie ta pętla nie grzała?
Przebieg pętli ogrzewania podłogowego został poddany termowizji, która ostatecznie
wskazała wadliwe miejsce i przyczynę zaistniałej sytuacji. Podczas wykonywania meandra pętli i mocowania rur spinką do podłoża
izolacji termicznej, rura została załamana. Załamanie rury grzewczej, które wykryto dopiero
w trakcie eksploatacji ogrzewania podłogowego świadczyło o tym, że Instalator nie wykonał
badania próby szczelności przed zalaniem jastrychu, jak i podczas wylewania, nie było też
żadnych oględzin.

You Tube

Na podsumowanie historii, bez zbędnej prozy,
bo nie jest tu potrzebna, tylko krótka przestroga dla firm wykonawczych, aby „spieszyli się powoli” i pamiętali o wykonywaniu badań odbiorczych instalacji z próbą szczelności. Bezawaryjna
podłogówka z tytułu błędów wykonawczych,
to najlepsza forma reklamy dla instalatora.
Życzę solidnych wykonawców i niezawodnych
podłogówek!
Zdjęcia z archiwum ROTH POLSKA
rekl ama

Roboty instalacyjno-montażowe Instalator zobowiązany jest prowadzić zgodnie z aktualnie
obowiązującymi normami i przepisami, a także z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, które stanowią
m.in. o konieczności odpowietrzenia, przepłukania instalacji i wykonania próby szczelności.
Zgodnie z wymogami PN-EN 12828 Instalacje
ogrzewcze w budynkach: Projektowanie wodnych systemów instalacji ogrzewczych, woda
służąca do napełnienia układu instalacji grzewczej, powinna zwierać taki skład, aby elementy systemowe były utrzymywane w sprawności. To gwarantuje bezpieczne i ekonomiczne

Giacomini Sp. z o. o., 87-100 Toruń, Koniuchy 8, pl.vgiacomini.com, +48 56 6462040 - Dział Handlowy, +48 56 6462060 - Dział Techniczny
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Capricorn S.A. to ponad 30 lat doświadczenia idącego w parze z wiedzą, jakością i innowacyjnością.
Firma nieustannie rozwija się, dostarczając swoim klientom nowoczesnych rozwiązań z zakresu techniki
grzewczej i sanitarnej. Wykorzystując najnowsze technologie, zapewnia odbiorcom swoich produktów
komfort, bezpieczeństwo i niezawodne działanie instalacji.
W ramach rozwoju swojej oferty z obszaru ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego, firma
Capricorn wprowadziła udoskonalony, bardziej precyzyjny model przepływomierza dla
rozdzielaczy ze stali nierdzewnej i mosiądzu.
Zmiany, jakie zaszły w nowych przepływomierzach,
opracowane zostały przy ścisłej współpracy naszych specjalistów z renomowaną Wyższą Techniczną Uczelnią oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi. Nowa jakość i innowacyjna konstrukcja oraz
wysokiej jakości materiały wykorzystywane do produkcji przepływomierzy zapewniają jeszcze wyższą

jakość i odporność na szkodliwe warunki pracy.
Obecny zawór regulacyjny z przepływomierzem
jest bardziej precyzyjny i zapewnia pełną kontrolę przepływu wody. Poza funkcją regulacyjną
ma również możliwość całkowitego zamknięcia
obiegu – funkcja odcinająca. Skala na wzierniku
została zaprojektowana tak, aby ułatwić odczyt,
nawet w słabo oświetlonych miejscach.
Dodatkowym udogodnieniem jest również szersza oferta przepływomierzy. Zawory regulacyjne z przepływomierzem dostępne są w dwóch
wersjach: z zakresem regulacji 0-2,5 l/min,

który umożliwia bardziej precyzyjną nastawę
przepływu oraz 0-5 l/min, z szerszym zakresem przepływu. Dzięki czemu, możliwe jest
jeszcze lepsze dopasowanie rozdzielacza pod
konkretną inwestycję.
Poza zmianą w samej konstrukcji i użytych materiałach, wprowadzona została również zmiana
wizualna, polegająca na identyfikacji belki zasilania poprzez zastosowanie czerwonego pigmentu podczas produkcji pokrętła przepływomierza oraz niebieskiego do pokręteł zaworów
termoregulacyjnych.

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 05 16
capricorn@capricorn.pl, www.capricorn.pl

Rozdzielacz wyposażony jest w solidne i wytrzymałe uchwyty z funkcją tłumienia drgań
gwarantujące cichą pracę instalacji. Do opakowania dołączono zestaw symboli pomieszczeń do oznaczenia poszczególnych obwodów
grzewczych, zapewniający wygodę użytkowania.
Warto również zaznaczyć, że do każdego rozdzielacza, flagowego produktu firmy Capricorn,
producent oferuje szeroką gamę komponentów dodatkowych, które umożliwiają stworzenie konfiguracji pod indywidualne wymagania
każdej instalacji.

rekl ama

Nowości w ofercie Capricorn
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Diamond PEX – kompletny system do ogrzewania
podłogowego, instalacji c.o. i c.w.u.
System DIAMOND PEX to kompletny system, który tworzą 4 rozmiary rur
PE-Xb/Al/PE-Xb: 16×2, 20×2, 25×2,5, 32×3 mm. Rury wielowarstwowe
zbudowane są z dwóch warstw polietylenu usieciowanego oraz z warstwy
aluminium. Do łączenia rur w tym systemie służą złączki skrętno-zaciskowe.
PEX to polietylen sieciowany o podwyższonej odporności na wysokie temperatury (95°C przy pracy ciągłej). PEX sprawdza się więc jako materiał na
rury do przesyłu gorącej wody oraz na instalacje
grzewcze. Jest materiałem elastycznym i rozciągliwym. Ważną zaletą PEX jest niska temperatura kruchości (-25°C), stąd możliwość stosowanie
na zewnątrz budynków. Rury z PEX są również

nietoksyczne i wolne od metali ciężkich, dlatego
poleca się je szczególnie na instalacje wody pitnej.
System Diamond PEX zaprojektowano w taki sposób, aby instalacje z niego wykonane były w pełni bezpieczne i trwałe. Dlatego system świetnie
sprawdza się w instalacjach wodociągowych (ciepłej i zimnej wody użytkowej), centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz instalacjach
przemysłowych (np. sprężonego powietrza).
System Diamond PEX
System tworzą rury PE-Xb/Al/PE-Xb dostępne
w 4 wariantach wymiarowych: 16x2, 20x2, 25x2,5,
32x3 mm i rury PE-Xb/Al/PE-Xb PROFESSIONAL
LASER w 2 wariantach wymiarowych: 16x2, 20x2 mm.
Rury wielowarstwowe produkowane są z dwóch
warstw polietylenu usieciowanego za pomocą silanów (stopień sieciowania ≥ 65%). Między nimi
znajduje się warstwa aluminium łączona na zakładkę lub spawana doczołowo laserem, dzięki
czemu uzyskuje się szczelną spoinę. Taka budowa
rury zmniejsza jej liniową rozszerzalność cieplną,
z kolei zwiększa odporność rury na uszkodzenia
mechaniczne, a także ułatwia zginanie i układanie
rury (rura z płaszczem aluminiowym zachowuje

nadany jej kształt i nie wymaga podgrzewania do
zgięcia – zjawisko tzw. pamięci kształtu.
Uzupełnieniem systemu Diamond PEX są złączki
skrętno-zaciskowe Diamond FTN (przeznaczone do
montażu natynkowego) oraz zaprasowywane Dianond FZZ (przeznaczone do montażu w instalacjach
natynkowych, podtynkowych oraz podłogowych).
Dlaczego Diamond PEX?
· Rury systemu Diamond PEX są lekkie, zwłaszcza w porównaniu do tych z miedzi czy żelaza.

Co ważne, instalatorzy z jego montażem nie mają
żadnych problemów – montaż instalacji przebiega szybko i sprawnie, przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi.
· Rury PEX wyróżnia wyjątkowo gładka powierzchnia wewnętrzna, dzięki czemu długo zachowują
drożność. Przez gładkie przewody woda przepływa bez szumów, co przekłada się na cichą pracę
całej instalacji. Użyte do produkcji rur materiały
są nietoksyczne, nie wchodzą również w reakcję
z innymi materiałami, więc są odporne na korozję elektrochemiczną.

· Zalety wynikające z właściwości PEX: trwałość,
odporność na uszkodzenia mechaniczne, pamięć
kształtu itp.
· Cały system gwarantuje kilkudziesięcioletnie użytkowanie i producent udziela 10-letniej gwarancji.
Jak montować?
Rury PEX powinny być łączone wyłącznie z użyciem złączek skrętno-zaciskowych (w połączeniach rozłącznych, wyłącznie natynkowych)
lub złączek zaprasowywanych (w połączeniach
nierozłącznych). W instalacjach wykonywanych
z systemu PEX nie stosuje się kleju.
Podczas instalacji systemu niezbędne są szczęki
typu „U” (służące do łączenia złączek zaprasowanych), sprężyny wewnętrzne (do gięcia końcówek rur)
i sprężyny zewnętrzne (do gięcia odcinków prostych),
a także specjalne narzędzia do cięcia rur. Koniec rury
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należy sfazować (w celu wykonania zewnętrznej
i wewnętrznej krawędzi) za pomocą kalibratora.
Warto pamiętać, że użycie prawidłowych szczęk
i maszyny do zaprasowywania, właściwa kalibracja rury PEX oraz protokół z wykonanej próby szczelności po wykonaniu instalacji są podstawą do uzyskania gwarancji.
Diamond PEX rozwiązaniem systemowym
Diamond PEX jest rozwiązaniem kompleksowym,
zapewniającym cały zestaw akcesoriów, urządzeń i armatury do budowy różnego typu instalacji sanitarnej, w tym ogrzewania podłogowego.
W ofercie firmy znajdują się:
• PEX-AL-PEX – rury wielowarstwowe PE-Xb/Al/
PE-Xb z polietylenu usieciowanego oddzielonego warstwą aluminium, łączone na zakładkę lub
spawane doczołowo laserem

• PRE-IZOL-PEX/AL./PEX – rury wielowarstwowe w otulinie izolacyjnej czerwonej i niebieskiej
o grubości 6 i 9 mm
• Złączki mosiężne skrętno-zaciskowe oraz zaprasowywane do systemu PEX, oba rodzaje
z powłoką niklowaną
• Grupy mieszające i pompowe do ogrzewania
podłogowego z akcesoriami
• Komplety rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego z akcesoriami
• Folia izolacyjna z nadrukiem do instalacji grzewczych systemów podłogowych
• Klipsy montażowe pojedyncze i podwójne
z tworzywa sztucznego do montażu systemu PEX
• Rozwijak PEX – obrotowy, służy do szybkiego
rozwijania zwoju rury podczas montażu systemów ogrzewania podłogowego
• Nożyce do cięcia rur z PCV lub PEX do rozmiaru Fi42 z wytrzymałym nożem tnącym i możliwością wymiany ostrzy
• Grzejniki: stalowe, aluminiowe, łazienkowe –
szeroka oferta w pełnej gamie rozmiarowej
• Elektroniczne energooszczędne pompy cyrkulacyjne przeznaczone do wymuszania obiegu ciepłej

Diamond…
…jako jeden z liderów w produkcji i dystrybucji systemów grzewczych i sanitarnych,
gwarantuje swoim klientom produkty trwałe, wytrzymałe i zgodne z najnowszymi trendami. Niezmiennie od prawie 30 lat utrzymujemy najwyższy poziom jakości wyrobów.
Posiadając 18 centrów logistycznych i magazynów o łącznej powierzchni 30 tysięcy metrów kwadratowych, możemy pochwalić się
jedną z najlepszych sieci dystrybucji. Będąc
liderem rynku możemy zapewnić naszym
klientom szybkie dostawy i szeroki wachlarz
produktów w konkurencyjnych cenach.
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wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania
• Szafki instalatorskie – obudowy metalowe natynkowe i podtynkowe do montażu kompletnych
rozdzielaczy
• Zestawy termostatyczne do podłączenia urządzenia grzewczego do instalacji oraz precyzyjnego ustawienia temperatury w pomieszczeniu
• Wysokiej jakości zestawy maskujące składające się z rozet i tulei, przeznaczone do montażu
zestawów termostatycznych
• Kurki kulowe mini z dławikiem i z przyłączem
na rury PEX, do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania
Jakość z certyfikatem
System Diamond PEX został pozytywnie oceniony przez laboratorium badawcze CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACIÓN Y SERVICIOS, S.L. (CEIS) w Madrycie (Akredytacja nr 1/LE149),
a także Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (Oddział Farb i Tworzyw, Zakład
Badawczo-Analityczny) w Gliwicach (nr akredytacji AB 163). Spełnia też wymogi europejskiej normy
PN-EN ISO 21003-2 i PN-EN ISO 21003-5. Dodatkowo kształtki do systemu spełniają wymagania europejskich norm: PN-EN 1254-3 oraz PN-EN 1254-8.

PPHU Diamond sp.z o.o.
ul. Rakowicka 31, 31-510 Kraków
tel.: 12 442 00 59 faks: 12 378 35 66
bok@diamond.pl
www.diamond.pl

rekl ama
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Ogrzewanie podłogowe
– czy według projektu?
M a rcin Jó s kows k i

Firma Giacomini zajmująca się kompleksową produkcją komponentów
wykorzystywanych w ogrzewaniu podłogowym wprowadziła na rynek
polski nowe firmowe oprogramowanie Giacomini InstalSystem 5.0
(rys. 1). Dzięki temu klienci firmy oraz kooperanci mogą korzystać
z oprogramowania do wykonywania projektów ogrzewania podłogowego,
jak i instalacji wodociągowych (z.w.u. i c.w.u.). Zestawienie materiałowe, które
otrzymuje się po wykonaniu projektu nie tylko oszczędza czas na ręczne
obliczanie potrzebnych materiałów, ale również umożliwia przedstawienie
inwestorowi realnych kosztów poniesionych na użyte materiały.

2 Projekt instalacji ogrzewania podłogowego

Planowanie ogrzewania w domu
jednorodzinnym
Tak jak w przypadku budynków wielorodzinnych
deweloperzy nie wyobrażają sobie prowadzenia
procesu inwestycyjnego bez dokumentacji technicznej, w tym również projektów branży grzewczej
i wodociągowej, tak klienci indywidualni zazwyczaj uważają, że taki projekt nie jest im potrzebny, a koszt jego wykonania jest stosunkowo wysoki. Nic bardziej mylnego. Na początku inwestycji,
1 Giacomini InstalSystem 5.0

tuż po wyborze projektu domu jednorodzinnego
bardzo ważną kwestią jest decyzja o źródle ciepła, tj. czy dom będzie ogrzewany kotłem gazowym, kotłem na paliwo stałe czy też pompą ciepła.
Niekiedy może się wydawać, że to zbyt wcześnie. Jednak już na etapie adaptacji, wiedząc, że
źródłem ciepła będzie pompa ciepła połączona
z wentylacją mechaniczną, można podjąć decyzję o likwidacji komina w kotłowni (w standardowym projekcie jest on zawsze zaprojektowany).

04/2021
Z komina można zrezygnować również, gdy inwestor wybierze kocioł gazowy z wyrzutem spalin przez
ścianę (do 21 kW w budynkach wolnostojących jednorodzinnych). Tak więc nie tylko oszczędza się na
kosztach wybudowania komina, ale również będzie
tam lepsza izolacja dachu i większa połać dachowa
do wykorzystania, jak również mniej miejsc możliwych nieszczelności (obróbka komina).
Wybór systemu grzewczego
Kolejnym krokiem w planowaniu inwestycji jest
wybór systemu grzewczego. Jeśli klient wybierze ogrzewanie podłogowe, wówczas pojawiają się kolejne wątpliwości: czy jako wykończenie można zastosować deskę, czy może
tylko płytki? Czy podłogówkę można montować
w sypialniach? Czy w powietrzu nie będzie więcej kurzu? Czy podłogówka nie szkodzi osobom,
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które mają żylaki? Są to zagadnienia, które szczegółowo omawiamy na szkoleniach i podczas
prezentacji. Przede wszystkim wyjaśniamy, że
podstawą dobrego wykonania instalacji i późniejszego bezproblemowego jej użytkowania jest
wykonanie projektu (rys. 2). Po jego zrobieniu natychmiast możemy rozwiać niektóre wątpliwości.
Rozważmy to na konkretnym przykładzie. W założeniach do projektu możemy przyjąć deskę jako
wykończenie posadzki i w wynikach sprawdzić,
czy zostanie osiągnięta zakładana temperatura
projektowa w pomieszczeniach. I tak też się dzieje, ponieważ wszystkie nowo budowane domy
muszą spełniać wytyczne techniczne, w tym parametry izolacyjności przegród budowlanych
(ścian, stropów, podłóg czy też okien). Dodam, że
są one coraz bardziej restrykcyjne i nie zdarzają
się już sytuacje, w których wystąpi deficyt mocy

3 Podstawowe informacje techniczne zawarte w projekcie

grzewczej z ogrzewania podłogowego. Wątpliwości pojawiają się też, co do zasadności układania
podłogówki w sypialniach. Powszechnie panuje
opinia, że duże łóżko, szafa, a może dywan zakryją dużą powierzchnie podłogi, w związku z czym
będzie brakować mocy grzewczej. Jednak w tym
przypadku również można za pomocą oprogramowania odpowiednio zdefiniować powierzchnię tzw. czynną. Czasami pojawiają się pytania
dotyczące cyrkulacji kurzu i problemów z puchnięciem nóg. Nadmienię tylko, że sytuacje takie
mają miejsce w domach, gdzie właśnie bez projektu były wykonywane instalacje ogrzewania
podłogowego i ze względu na koszty użytkownik zdecydował np. o rozstawie rur co 20 cm. Jeśli budynki są słabo docieplone, mogą rzeczywiście pojawiać się okresy, w których w domu
nie można osiągnąć temperatury ok. 20°C. Wtedy pozostaje tylko jedno wyjście – podniesienie
temperatury na zasilaniu, np. do wartości 45°C.
Wówczas temperatura posadzki niejednokrotnie
jest wyższa niż 30°C, co jest niedozwolone w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Użytkownicy z reguły początkowo są zadowoleni, że podłogówka super pracuje, bo czują
ciepło, jednak po pewnym czasie może pojawić
się dyskomfort. Wyjaśnijmy jeszcze kwestię cyrkulacji kurzu. Alergikom podłogówki nie tylko
się nie odradza, ale wręcz zaleca. Przy ogrzewaniu podłogowym w powietrzu znajduje się dużo
mniej kurzu niż przy ogrzewaniu grzejnikowym,
gdzie wymiana ciepła zachodzi przede wszystkim za pomocą procesu cyrkulacji. Być może
dla domowników jest bardziej widoczny, ponieważ nie cyrkuluje, a opada na meble i podłogi.
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Obejrzyj Film Giacomini
Spider Slim dla lekkich stropów

Obejrzyj Film Giacomini
Spider Slim na stropy drewniane

Kanał Giacomini na:

Projekt jest niezastąpiony również w kwestii sterowania temperaturą w pomieszczeniach. Jeśli
użytkownik chce sterować każdym pomieszczeniem oddzielnie, wówczas na każdej pętli jest zamontowany odpowiedni siłownik podłączony do
właściwego termostatu pokojowego. Jednak jak
praktyka pokazuje, trafiają się błędne oznaczenia poszczególnych pętli, tj. pętla oznaczona jako
kuchnia wcale do niej nie dociera lub też w ogóle
jej nie ma. Z pomocą w takich przypadkach przychodzi projekt, który użytkownik ma w dokumentacji. Instalator nawet po kilku latach posiłkując się
projektem, będzie mógł dokonać analizy sytuacji.
Projekt ponadto dostarcza informacji o oporach
hydraulicznych instalacji (rys. 3), dzięki czemu
jest możliwe określenie dokładnych przepływów
oraz dobór odpowiedniej pompy cyrkulacyjnej.
Podsumowując, profesjonalne podejście do wykonywania instalacji poparte projektem instalacji gwarantuje niezawodną pracę systemu grzewczego przez długie lata.
Giacomini sp. z o.o.
ul. Koniuchy 8, 87-100 Toruń
Dział Techniczny: +48 56 646 20 60
Dział Handlowy: +48 56 646 20 40
polska@giacomini.com
https://pl.giacomini.com
rekl ama
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HERZ – systemy ogrzewania/
chłodzenia powierzchniowego
Kompleksowe rozwiązanie o sprawdzonej jakości
Jeszcze kilka lat temu ogrzewanie płaszczyznowe kojarzyło się przede wszystkim
z ciepłą podłogą i ogrzewaniem pomieszczeń, w których posadzka wykonana
była z płytek ceramicznych. Dzisiaj, kiedy powstają coraz lepiej docieplone,
a równocześnie mocno przeszklone budynki, nie zawsze istnieje możliwość
zainstalowania tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego. W takich obiektach
idealnym rozwiązaniem są systemy ogrzewania powierzchniowego – nie tylko
podłogowego, ale również ściennego i sufitowego. W połączeniu z nowoczesnymi,
niskotemperaturowymi źródłami ciepła, jakimi są m. in. pompy ciepła, systemy
te umożliwiają nie tylko ogrzewanie, ale również chłodzenie pomieszczeń.
Firma HERZ od ponad 20 lat konsekwentnie promuje kompletne systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Podstawę oferty HERZ
w zakresie ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego stanowi system instalacyjny HERZPIPEFIX. Uzupełnienie oferty HERZ w tym obszarze stanowią grupy pompowe, elementy sterowania i armatura przyłączeniowa.
HERZ PIPEFIX – rury wielowarstwowe
i złączki zaprasowywane
Sercem każdego systemu ogrzewania podłogowego są rury zatopione w posadzce (tzw. metoda mokra), które musi cechować niezawodność
i długowieczność. HERZ dostarcza dwa rodzaje najwyższej jakości rur wielowarstwowych,

Rura wielowarstowa z wkładką aluminiową
HERZ-FH-PE-RT

Rura pięciowarstwowa HERZ-Line PE-RT

Złączki zaprasowywane HERZ
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Płyta COMBITOP z rurą HERZ-LINE

przeznaczonych do systemów ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego. Są to:
- wielowarstwowa rura HERZ-FH/PE-RT z wkładką
aluminiową o średnicach: 10x1,3, 16x2 i 20x2,
- pięciowarstwowa rura HERZ-Line PE-RT EVOH
o średnicach 17x2 i 20x2.
Rura HERZ-FH o średnicy 10x1,3 doskonale sprawdza się w systemach ściennych i sufitowych, pozwalając zmniejszyć grubość tynku i zwiększyć
prędkość przepływu czynnika, a w konsekwencji minimalizując ryzyko zapowietrzania instalacji. Do rozprowadzenia instalacji ogrzewania/
chłodzenia powierzchniowego HERZ oferuje rury
wielowarstowe PE-RT z wkładką aluminiową wraz
z komplementarnym systemem złączek zaprasowywanych o średnicach od 16 do 75 mm.
HERZ – płyty systemowe
Do szybkiego i precyzyjnego układania podłóg
grzewczych służą płyty systemowe HERZ wykonane w technologii głębokiego tłoczenia: COMBITOP-ND- 11 (izolacja 11 mm), COMBITOP-32 (izolacja
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Rozdzielacz HERZ ze stali szlachetnej

30 mm) oraz płyty SOLOTOP (bez izolacji). Zastosowanie płyt karbowanych marki HERZ zwiększa
dokładność oraz ułatwia i przyspiesza układanie
rur. Rury ułożone w płytach systemowych SOLOTOP/COMBITOP są zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas prac posadzkowych i budowlanych.
HERZ – zespoły rozdzielaczy
Systemy rozdzielaczy HERZ z przepływomierzami i zaworami regulacyjnymi wykonane są ze stali
szlachetnej nierdzewnej lub mosiądzu. Gwarantują one założony przepływ w każdej pętli grzewczej
i prawidłowe zrównoważenie instalacji ogrzewania,
wpływając na jej długą, bezawaryjną pracę i niższe
koszty eksploatacji. Prawidłowe zrównoważenie hydrauliczne instalacji, zgodnie z projektem, ma decydujący wpływ na komfort użytkowania i równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach.
HERZ – sterowanie instalacją ogrzewania/
chłodzenia powierzchniowego
Komfort użytkowania instalacji ogrzewania po-

Sterowanie instalacją

wierzchniowego zapewniają estetyczne, proste
w obsłudze termostaty pokojowe. Współpracując (przewodowo lub drogą radiową) z listwami
przyłączeniowymi i siłownikami termicznymi
zamontowanymi w szafkach rozdzielaczowych,
termostaty marki HERZ gwarantują niezawodne
działanie całego układu.
HERZ – armatura do małych instalacji
W ofercie firmy HERZ znajdziemy również arma-
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HERZ-FLOORFIX – przykład zastosowania

turę do wykonywania małych instalacji ogrzewania podłogowego, współpracujących z grzejnikami (np. w łazienkach, kuchniach czy holach).
Ciekawym rozwiązaniem jest zespół regulacyjny
1 8199 25 służący do regulacji temperatury pomieszczenia, podłączenia grzejnika i ogrzewania
podłogowego. Podobnym rozwiązaniem jest zespół HERZ-FLOORFIX, umożliwiający proste i tanie połączenie ogrzewania podłogowego z tradycyjną instalacją grzejnikową.

Firma Herz proponuje nie tylko niezawodne produkty z najwyższej półki, ale dba także
o ich prawidłowy dobór i montaż. Od 30 lat HERZ zapewnia firmom wykonawczym profesjonalne szkolenia, doradztwo i wsparcie projektowe. Aby zapewnić najwyższe standardy, w 2001 roku spółka uruchomiła program partnerski Klub Dobrego Fachowca HERZ+,
który zrzesza przeszło 200 najlepszych instalatorów posiadających autoryzację firmy.
HERZ Armatura i Systemy
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl

rekl ama
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Kisan Comfort – sterowanie instalacją podłogową
M a rcin Ciuchnowic z

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.
Jak działa Kisan Comfort?
Intuicyjna obsługa systemu Kisan Comfort pozwala na łatwe ustawienie temperatury, z możliwością
ustawienia indywidualnych programów czasowych
dla każdego pomieszczenia, nawet do 8 zmian
w ciągu doby. Daje to możliwość obniżenia temperatury w czasie, gdy pomieszczenia są nieużytkowane, co wprost przekłada się na oszczędności.
Zarządzanie całym systemem sterowania odbywa
się z poziomu centralnego kontrolera, wyposażonego 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 programu czasowego dla każdego pomieszczenia, jak również ustalenia trybu pracy ogrzewania w danym pomieszczeniu, dostępne są tryby pracy: Normalny,
EKO, Komfort, Urlop, jak również tryb Chłodzenia

w przypadku systemu sterowania w wersji Clima.
W wersji Clima i Clima Smart wszystkie kontrolery i czujniki w pomieszczeniach wyposażone są
– oprócz czujników temperatury – w czujniki
wilgotności względnej. Ma to na celu zapobieżeniu przekroczenia punktu rosy i wykraplaniu się
wody na powierzchniach chłodzących.
Kontroler Smart z aplikacją
System jest elastyczny i ma możliwość rozbudowy sieciowej poprzez magistralę CAN i połączenia z systemami domów inteligentnych (np. BMS).
W przypadku posiadania kontrolera w wersji Smart,
istnieje możliwość obsługi systemu z poziomu dedykowanej aplikacji dla urządzeń mobilnych dostępnej 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 konkretnych nazw konkretnym pomieszczeniom – z poziomu kontrolera dostępne są numery pomieszczeń 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 samodzielnie będzie pobierał i aktualizował oprogramowanie do najnowszej wersji we wszystkich 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
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Wymiana kopciuchów. Rusza
zachodniopomorski pilotaż

skierowany do użytkowników ceniących sobie elegancję i dyskrecję – czujnik jest ukryty w obudowie
pasującej do ramek włączników światła o standardzie 55 mm. Dzięki temu, czujnik taki umieszczony samodzielnie na ścianie, nie rzuca się w oczy,
a umieszczony we wspólnej ramce z pozostałymi
włącznikami światła, staje się praktycznie niewidoczny. Wszystkie czujniki temperatury w systemie
mają możliwość dołączenia czujników temperatury podłogi, zapobiegających nadmiernemu przegrzewowi posadzek, w szczególności gdy okładziną wierzchnią są produkty drewniane.

System Kisan Comfort jest rozbudowanym systemem o wielu funkcjach.
Do najważniejszych należy zaliczyć
możliwość samodzielnego włączania
źródła ciepła. Moduł sterujący ma również dodatkowe wyjście, które z powodzeniem można zaadaptować do sterowania pompą cyrkulacyjną ciepłej
wody użytkowej – daje to możliwość
zaprogramowania czasów włączenia
pompy w ciągu dnia zgodnie z preferencjami użytkowników.

Ustalanie krzywej grzewczej
Jednakże nie należy zapomnieć o jednej z najważniejszych funkcji, jaką oferuje ten system –
dostosowanie temperatury zasilania instalacji
ogrzewania podłogowego w zależności od zmieniających 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 pompą elektroniczną. Stanowi on kompletny zestaw

do montażu na rozdzielaczu ogrzewania płaszczyznowego. Po wyposażeniu układu w siłownik
elektryczny 0-10 V sterujący zaworem mieszającym, zewnętrzny czujnik temperatury i czujnik
temperatury wody zasilającej oraz po podłączeniu tych wszystkich urządzeń do modułu systemu
sterowania ogrzewaniem Kisan Comfort, możliwe
staje się sterowanie temperaturą czynnika zasilającego pętle grzewcze zależnie od temperatury zewnętrznej. Przekłada się to wprost na komfort 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
rekl ama

Poprawa jakości powietrza przez wymianę minimum 500 nieefektywnych źródeł ciepła na
paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych –
to zakładany efekt pilotażu, który rozpoczął się
14 kwietnia br. w województwie zachodniopomorskim. Za nabór wniosków będzie odpowiadał WFOŚiGW w Szczecinie. Budżet działania to
10 mln zł ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dofinasowanie obejmować będzie zakup i montaż nowego źródła ciepła pod warunkiem likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe
oraz zadania termomodernizacyjne, w tym ocieplenie (w przypadku wnioskowania przez wspólnoty), zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
Dla osób fizycznych o dochodach do 100 000 zł
rocznie przewidziano podstawowy poziom dofinansowania, w którym jego maksymalna intensywność wynosi od 30% do nawet 45% kosztów
kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:
• do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła
na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
• do 15 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo
podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku 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 kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. Żeby
skorzystać z tej opcji, trzeba będzie przedstawić
zaświadczenie (wydane przez gminę) potwierdza-
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jące, że przeciętny miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego wieloosobowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty 1400 zł/
os., a gospodarstwa jednoosobowego – 1960 zł.
Kryterium dochodowe nie dotyczy wspólnot
mieszkaniowych, dla których przedział maksymalnych poziomów bezzwrotnej dotacji wynosi
od 40 do 290 tys. zł, a intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych jest na poziomie do 60%. Ostateczna kwota dofinansowania
w tym przypadku będzie zależała od kilku czynników: rodzaju przedsięwzięcia, zastosowanego
rozwiązania technicznego ogrzewania, liczby lokali w budynku (od 3 do 20) objętych działaniami oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej.
Warto zwrócić uwagę, że jeśli w budynku/lokalu
mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, to dotacja będzie pomniejszana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla
działalności gospodarczej przekracza 30% – przedsięwzięcie 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 możliwa jest tylko na docieplenie lub wymianę stolarki
okiennej/drzwiowej oraz zakup i montaż wentylacji.
Przyszli beneficjenci powinni też wiedzieć, że po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym nie mogą być użytkowane źródła ciepła na
paliwo stałe o klasie niższej niż 5., ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymagania uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik
Województwa Zachodniopomorskiego.Pilotażowy
nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski
będą przyjmowane i rozpatrywane przez szczeciński WFOŚiGW na bieżąco. Pilotaż będzie realizowany w latach 2021-2024, przy czym umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31 marca 2022 r.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij
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Nowości w ogrzewaniu
płaszczyznowym
w ofercie Prandelli
Rozwój rynku grzewczego zmierza w kierunku energooszczędnych
i ekologicznych źródeł ciepła, co eliminuje w szybki sposób kotły
wysokotemperaturowe opalane paliwem stałym (a w najbliższej
przyszłości także olejem opałowym) oraz kotły gazowe. Trend ten
niesie za sobą także zmiany w rozwiązaniach odbiorników ciepła.
W budownictwie murowanym dotychczasowe
rozwiązania ogrzewania płaszczyznowego wzbogacane są o elementy ogrzewania ściennego.
Ma to na celu uniknięcie grzejników w pomiesz-

czeniach, gdzie ogrzewanie podłogowe nie zapewnia wystarczającej mocy grzewczej. Zarówno w pomieszczeniach z dużymi przeszkleniami,
jak i w łazienkach można zastąpić grzejniki powierzchnią grzewczą ścian. Nie trzeba wówczas
dostarczać do grzejników wysokiego parametru.
Wystarczy taka sama temperatura wody grzewczej, jak do ogrzewania podłogowego.
Na ścianie montuje się pionowe listwy co 50-80 cm,
w których umieszczana jest rura wielowarstwowa
(Multyrama, Tris-up) lub rurę Vissen PERT D16x2,0. Instalowanie rury należy zaczynać od górnej belki zasilania w rozdzielaczu. Na ścianie formujemy meandry
z rozstawem co 10-15 cm. Tworzenie meandrów
zaczynamy na ścianie od dołu (od zasilania), a kończymy na wysokości 2 m od podłogi i sprowadzamy
rurę pionowo do dolnej belki powrotu rozdzielacza.

lub ścienne. Dla tych tafli wskazane jest zastosowanie nowej rury w ofercie Prandelli. Rura
Vissen PERT D16x2,0 (lub D17x2,0) to jednorodna rura wykonana z PERT typ 2 (przeznaczona
do pracy nawet do 95°C) z barierą antydyfuzyjną. Jest ona wyjątkowa nie tylko ze względu na
swoją żywotność i odporność na wysokie wartości temperatury, ale szczególnie z powodu wysokiej elastyczności.
Tafle styropianowe są przyklejane klejem (do
styropianu) do podłoża. Po ułożeniu rur można
na nich umieścić podłogę szwedzką lub przykleić płytki ceramiczne.
Zaletami suchego ogrzewania płaszczyznowego są:
• mały ciężar – dlatego nadaje się do stosowania na stropach drewnianych i ścianach szkieletowych,
• niewielka wysokość – łączna grubość warstw
styropianu, rury i wykończenia mieści się w zakresie 3,5-4,5 cm (w porównaniu z tradycyjną
metodą z wylewką, w której warstwa ogrzewania podłogowego ma wysokość ok. 11 cm).

Do budownictwa szkieletowego Prandelli poleca specjalne tafle styropianowe metalizowane,
aby wykonać suche ogrzewanie podłogowe
Schemat ułożenia ogrzewania ściennego

Sterowanie cyfrowe Prandelli
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Płyta styropianowa ALU do suchego ogrzewania
płaszczyznowego

Sterowanie ogrzewaniem płaszczyznowym
W każdym przypadku do ogrzewania płaszczyznowego należy zastosować sterowanie
i kontrolę temperatury. W ofercie firmy Prandelli możemy znaleźć kilka systemów sterowania –
od najprostszych rozwiązań z termostatem z pokrętłem, sterującym całością powierzchni grzewczych w budynku, aż po sterowanie tygodniowe

04/2021

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 iad

nikami przypisanymi do każdej ze stref;
• kontroler pełniący funkcję zarządzającą systemem oraz swoim pomieszczeniem. Dostępny
jest w wersji Standard (bez internetu) lub w wersji
z wbudowanym modułem WiFi;
• czujki pokojowe montowane w pozostałych pomieszczeniach przekazujące do kontrolera wiadomości o temperaturze w swoich pokojach;
• czujniki dodatkowe – czujnik temperatury podłogi, temperatury zewnętrznej oraz przylgowy.
Centralka jest montowana najczęściej w szafce
rozdzielaczowej w specjalnie przygotowanym
miejscu z listwą DIN (Szafka DuoBox).
Sterowanie cyfrowe Prandelli występuje także
w wersji Clima – do grzania zimą i chłodzenia latem, jeśli w układzie jest źródło chłodu. W wypadku tego systemu istnieje także możliwość
połączenia większej liczby central w jedną sieć
i sterowania ogrzewaniem w dużych budynkach
np. pensjonatach.
Bezprzewodowe sterowanie Alpha IP

w każdym pomieszczeniu niezależnie, z kontrolą
i możliwością zmiany ustawień przez internet.
Takim zaawansowanym rozwiązaniem przewodowym, które oprócz wygody stosowania zmniejsza
koszty eksploatacji ogrzewania, jest sterowanie
cyfrowe Prandelli. Jest to sterowanie przewodowe na magistrali CAN (5V) z darmową aplikacją instalowaną na smartfonach i tabletach.
Elementami tego systemu są:
• centralka zarządzająca siłownikami (M101) 230V
NC lub NO, pompami, kotłem i zaworami mieszającymi. Steruje 8 strefami ogrzewania z 8 siłow-

Innym równie nowoczesnym systemem jest
bezprzewodowe sterowanie przez internet –
Alpha IP. Tu integralnym elementem jest bramka
internetowa kontaktująca się z kablowo z ruterem,
a radiowo z pozostałymi elementami. System ten
pozwala nie tylko na sterowanie ogrzewaniem
(podłogowym i grzejnikowym), oświetleniem
czy bezpieczeństwem, ale także dzięki możliwości tworzenia scen, automatyzuje wiele procesów dnia codziennego. Zdalna kontrola i korekta ustawień przez smartfon i darmową aplikację
dla wszystkich domowników (z możliwością ustawienia uprawnień) zapewnia wygodę i komfort
użytkowania.

KELLER Floor
z odswieżoną konstrukcją
rury KELLER PE-RT
Grupa SBS stale podnosi jakość swoich produktów.
Przykładem może być zmiana w konstrukcji rur
polietylenowych pod marką KELLER. Zmiana polega
na wprowadzeniu pięciowarstwowej konstrukcji rur
polietylenowych PE-RT (typu II) KELLER Floor.

Osłona
antydyfuzyjna EVOH
Polietylen
PERT
Polietylen
PE-RT

Warstwa
wiążąca
Prandelli Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40, 80-298 Gdańsk
tel. 58 762 84 55
prandelli@prandelli.pl, www.prandelli.pl
rekl ama
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Warstwa
wiążąca

04/2021
Zmiana konstrukcji rury z trzywarstwowej 3W
na pięciowarstwową 5W ma dodatkowy aspekt
techniczny, szczególnie ważny dla instalatorów.
Rury polietylenowe 5W mają warstwę antydyfuzyjną EVOH „schowaną” w konstrukcji ściany
rury. Takie wykonanie osłony EVOH zabezpiecza
ją przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas montażu rur na budowie. Tym sposobem
cała instalacja wykonana z rur 5W zabezpieczona
jest w 100% przed dyfuzją tlenu do jej wnętrza,
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skutkiem czego jest zniwelowanie ryzyka wystąpienia korozji elementów metalowych w instalacji oraz wyeliminowanie sytuacji częstego zapowietrzania się instalacji.
Pod względem technicznym i formalnym nowe
rury są dokładnymi zamiennikami i mogą być
stosowane zamiennie lub razem w obrębie jednej instalacji. Zmiany dotyczące przejścia z konstrukcji rur 3-warstwowych na 5-warstwowe będą
wprowadzane sukcesywnie.

Kompletny system KELLER Floor
W ofercie marki KELLER dostępny jest kompletny
system ogrzewania podłogowego KELLER Floor.
System ogrzewania podłogowego KELLER Floor
bazuje na rurach jednorodnych KELLER PE-RT wykonanych z polietylenu o podwyższonej odporności technicznej i doskonałych właściwościach
mechanicznych. Jest to rozwiązanie idealne do
stworzenia oszczędnego i trwałego wodnego
ogrzewania płaszczyznowego w każdym domu.
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Najważniejsze cechy systemu KELLER:
· Kompletny, perfekcyjnie dobrany system ogrzewania podłogowego obejmujący: rury, izolacje
(płyta styropianowa z folią wzmacnianą tkaniną polipropylenową), rozdzielacze, pompy, automatykę, szafki instalacyjne, narzędzia, akcesoria (nożyce, plastyfikator).
· Rura KELLER o średnicy 17 mm pozwala przekazać więcej ciepła przy dużo mniejszych oporach przepływu.
· Rura jednorodna, dzięki elastyczności i pamięci kształtu, eliminuje niebezpieczeństwo zagniecenia układanych pętli grzewczych, np. podczas
wykonywania wylewki.
· Płyty styropianowe + folia izolacyjna wzmocniona tkaniną polipropylenową i idealnie dobrana
spinka mocująca sprawiają, że rura jest w łatwy
i pewny sposób przytwierdzona do podłoża.
· Oszczędność materiału podczas montażu – rury
dostępne są w zwojach o długości 200 m i 600 m,
co pozwala uniknąć strat „końcówek”.
· Maksymalna temperatura pracy: 90°C, ciśnienie: 6 bar.
Przejdź Więcej o KELLER Floor

KOD TOWARU

NAZWA TOWARU

Ilość w kręgu

KEL 580000

Rura KELLER PE-RT z osłoną
antydyfuzyjną EVOH 5-warstwowa
17x2 – kolor czerwony

600 m.b. (zwoje)

Rura KELLER PE-RT z osłoną
antydyfuzyjną EVOH 5-warstwowa
17x2 – kolor czerwony

200 m.b. (zwoje)

KEL 580001

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
marketing@grupa-sbs.pl
www.grupa-sbs.pl
rekl ama
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Ogrzewanie płaszczyznowe
– systemy renowacyjne
w ofercie Purmo
K a rol in a K as z k ie wicz

Popularność systemów ogrzewania
płaszczyznowego wynika przede wszystkim
z bardzo efektywnej współpracy
z niskotemperaturowymi źródłami ciepła takimi,
jak pompy ciepła czy kotły kondensacyjne.
Rozwiązanie jest przyjazne dla każdego
użytkownika, gdyż zapewnia niemal idealne
odczucie komfortu cieplnego oraz ogranicza
cyrkulację kurzu. Ponadto jest niewidoczne
w pomieszczeniu i w żaden sposób nie
wpływa na aranżację wnętrza. Marka Purmo
oferuje szereg rozwiązań pozwalających
na zastosowanie instalacji ogrzewania
płaszczyznowego praktycznie w każdym
budynku mieszkalnym, niezależnie od tego czy
jest to nowy obiekt czy podlegający renowacji.

Przejdź Pełen zakres
oferty systemów ogrzewania
płaszczyznowego Purmo na
www.purmo.pl

Modernizacje istniejących budynków coraz częściej wiążą się z podniesieniem zarówno efektywności energetycznej, jak i poprawą komfortu użytkowania, dlatego w tym artykule skupimy
się na rozwiązaniach dedykowanych do remontowanych obiektów. Zaletą technologii reno-

wacyjnych jest bardzo szybki montaż i niewielka wysokość systemów. Wszystkie rozwiązania
w ofercie Purmo charakteryzują się wysokością
zabudowy nie większą niż 50 mm. Czas wykonywanych robót jest krótszy niż w przypadku tradycyjnych systemów z wylewką, gdyż nie ma po-

trzeby przeprowadzania wygrzewania jastrychu.
Proces ten trwa około tygodnia i można go rozpocząć po 21 dniach od wykonania wylewki. Nie bez
znaczenia jest także mała bezwładność cieplna.
Podłoga nagrzewa się bardzo szybko, błyskawicznie poprawiając komfort ciepły pomieszczeń.
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Purmo Klettjet R

Purmo Klettjet R
Przykładem takiego rozwiązania jest Purmo Klettjet R. System składa się z samoprzylepnej maty
PE o grubości 6 mm, pokrytej specjalną tkaniną,
na której mocuje się rury z rzepem o średnicy 16
mm. Pełni również funkcję warstwy redukującej
poziom natężenia hałasu o 18 dB. Matę można
przykleić do twardego równego podłoża, jakim
jest wylewka, bądź stara podłoga ceramiczna.
Bez trudu dopasujemy ją do każdej geometrii
pomieszczenia. W zależności od oczekiwanej wydajności, rury można układać z dowolnym rozstawem. Montaż systemu jest na tyle łatwy, że
poradzi sobie z tym jedna osoba wyposażona
w rozwijacz do rur, zajmuje też znacznie mniej czasu niż w przypadku tradycyjnych systemów z wylewką. Gotową instalację przykrywa się wylewką
anhydrytową. Grubość oraz typ wylewki należy
skonsultować z producentem wybranego jastrychu anhydrytowego. Całkowita wysokość podłogi wraz z warstwą wykończeniową nie powinna przekroczyć 40 mm. Zaletą tego rozwiązania

jest zdecydowanie mniejsza bezwładność cieplna. Podłoga nagrzewa się nawet do trzech razy
szybciej niż w tradycyjnych systemach.
Purmo TS14 R
Innym rozwiązaniem jest system suchy Purmo
TS14 R. Montaż tego systemu może odbywać się
na istniejącym podłożu lub na izolacji termicznej.
System jest lekki i wytrzymały. Doskonale sprawdzi się przy stropach drewnianych przenoszących
mniejsze obciążenia. Rozwiązanie jest kompatybilne tylko z rurą PE-RT/Al/PE-RT o średnicy 14 mm.
Płyty systemowe wykonane są z twardego styropianu EPS 240, o grubości 17 mm. Fabrycznie
pokryte są blachą aluminiową, która zapewnia
równomierną dystrybucję ciepła. Bardzo ważne jest, aby przed ułożeniem izolacji wyrównać
podłoże. W tym celu należy wykonać warstwę
wyrównującą ze specjalnego granulatu wytwarzanego z poliuretanu i ekspandowanego szkła
związanych żywicą. Grubość warstwy wyrównującej powinna wynosić od 10 do 100 mm.
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Purmo TS14 R

Konstrukcja płyty umożliwia montaż rur w rozstawie 125 mm. Niewielka grubość izolacji pozwala na zastosowanie tego typu ogrzewania w pomieszczeniach z ograniczoną wysokością podłogi.
Przy wykorzystaniu systemowej płyty nośnej, całkowita grubość systemu to zaledwie 35 mm wraz
w wykończeniem podłogi. Systemowa płyta nośna TS14 R, o grubości 5 mm jest zalecana przy
zastosowaniu płytek ceramicznych. Wykonana
jest z prasowanej włókniny aluminiowej o dużej
wytrzymałości na ściskanie. Cechuje się wysokim
współczynnikiem przewodzenia ciepła 0,2 W/mK
oraz dobrymi właściwościami akustycznymi –
redukcja natężenia hałasu 14 dB (w połączeniu z płytami TS14 R). Podobną wysokość instalacji możemy uzyskać przy wykończeniu
podłogi parkietem o grubości co najmniej 15 mm.

Konstrukcja profilowanej płyty systemowej umożliwia układanie podłogi pływającej bezpośrednio
na izolacji. Gdy podłoga będzie pokryta wykładziną dywanową lub panelami należy zastosować
warstwę suchego jastrychu, co zwiększy wysokość do około 40 mm. Niezależnie od wybranego rozwiązania podłoga nagrzewa się znacznie
szybciej niż tradycyjny system z wylewką.

Systemy renowacyjne oferowane przez markę Purmo są doskonałą alternatywą dla instalacji grzejnikowych w modernizowanych
budynkach. Umożliwiają także zastosowanie niskotemperaturowych źródeł ciepła z zapewnieniem użytkownikowi maksymalnego komfortu.

Purmo Group Poland Sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center
02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl
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Für flächenelastische Schwingböden bietet
Roth eine speziell entwickelte Lösung des
Rohrfix-Systems. Die Trägerelemente für
die Aufnahme und sichere Fixierung der
Systemrohre im berechneten Verlegeabstand bestehen aus einem vorgefertigten
Kunststoffprofil mit integrierten Rohraufnahmen. Mittels abgestimmter Befestigungswinkel lassen sich die Trägerelemente des
Roth Rohrfix-Systems unabhängig von der
gewählten Dämmschicht in optimaler Weise
in die jeweilige Schwingbodenkonstruktion
integrieren. Auch eine Montage direkt auf
der Dämmschicht oder den vorhandenen
Untergrund ist möglich. Das System ist
modular aufgebaut und besteht aus nur wenigen Systemkomponenten mit einem hohen
Vorfertigungsgrad. Die Kombination mit den
unterschiedlichen Schwingbodenkonstruktionen der verschiedenen Sportbodenhersteller ist möglich.
Architekten, Planer und Statiker erhalten
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Rohrfix-Element und Haltebügel zur
Befestigung und Rohrführung zwischen den
Schwingbodenträgern
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Für flächenelastische Schwingböden bietet
Roth eine speziell entwickelte Lösung des
Rohrfix-Systems. Die Trägerelemente für
die Aufnahme und sichere Fixierung der
Systemrohre im berechneten Verlegeab-

X

X

X

X

X

X

Szczególną zaletą systemu jest również możliwość bezpośredniego ułożenia posadzki
ceramicznej (płytki ceramiczne, kamień naturalny) lub drewnianej (parkiet wielowarstwowy firmy Boxler) na konstrukcji grzewczej
(tj. z pominięciem suchych płyt jastrychowych), pod warunkiem zachowania obciążenia powierzchniowego 2 kN/m2.
Trzecią alternatywą jest ułożenie na konstrukcji grzejnika mokrego jastrychu < 30 mm np. firmy Knauf.
Comfort Compact

System Roth ClimaComfort Compact

fix w halach przemysłowych
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Roth ClimaComfort Compact
Drugi z proponowanych systemów Roth ClimaComfort Compact charakteryzuje się niezwykle
niską konstrukcją zabudowy 17 mm, co istotnie
wpływa na szybkość reakcji instalacji.
Na uwagę zasługuje płyta systemowa ClimaComfort Compact 14 mm, która składa się w 100%
z recyklingowanego PET, pozyskiwanego w głównej mierze z butelek po napojach. Produkt okazał
się kluczowy dla ochrony środowiska i otrzymał
wyróżnienie niemieckiego Instytutu Fraunhofer w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Płyta systemowa umożliwia łatwe i precyzyjne docinanie do kształtu pomieszczenia. Spód
płyty jest samoprzylepny i można ją układać na
już istniejącym podłożu. Wypustki w strukturze
płyty umożliwiają mocowanie rury systemowej
Roth ClimaComfort S5 11 mm bez użycia narzędzi w układzie ślimakowym bądź meandrowym
z zachowaniem odstępów 75 mm. Układanie po
przekątnej jest możliwe przy zachowaniu odstępu wynoszącego 105 mm. Konstrukcja systemu
składająca się z płyt systemowych oraz rury systemowej jest następnie wypełniana szybkoschnącą, wysoce wydajną samopoziomującą wylewką. Wprowadzanie masy jest możliwe przez
otwory przeznaczone do wypełniania i odpowietrzania płyty CC Compact.
Roth w halach przemysłowych
i sportowych
Wymagające rozwiązania dla wymagających budynków – systemy Roth ogrzewania płaszczyznowego w halach przemysłowych i sportowych stawiają czoła wysokim wymaganiom w zakresie statyki.
W porównaniu z budownictwem mieszkaniowym,
w halach przemysłowych należy uwzględnić inne założenia w zakresie temperatury. W pomieszczeniach

System Roth ogrzewania płaszczyznowego hal przemysłowych

o dużej wysokości szczególnie ważny jest optymalny i ekonomiczny rozkład temperatury. Należy bezwzględnie unikać ociepleń pod stropem
hali. Ogrzewanie podłogowe w obiektach przemysłowych charakteryzuje się korzystnym pionowym profilem temperatury.
Ogrzewanie hal przemysłowych montowane jest
wewnątrz posadzki betonowej w formie równolegle ułożonych przewodów – wężownica meandrowa. Rury grzewcze z pętli są podłączane za
pomocą rozdzielaczy wyposażonych w zawory
zasilania i powrotu. Umożliwia to indywidualne
dostosowanie wydajności każdej pętli grzejnej.
Zasadniczo wyróżnia się 2 rozwiązania umieszczenia rur:
- standardowe dla płyt podłogowych zbrojonych
matami stalowymi, gdzie rury grzewcze są zamocowane do elementów siatki zbrojenia za pomocą opasek kablowych;
- na dodatkowych elementach mocujących dla
płyt podłogowych z żelbetu, gdzie stosuje się szyny montażowe do rury, aby zachować projektowane odstępy przy układaniu rur grzewczych.
Konstrukcje podłóg realizowanych w obiektach
sportowych muszą spełniać szereg wymagań
związanych z bezpieczeństwem, komfortem
i sposobem ich eksploatacji. Elastyczność podłogi
uzależniona jest od uprawianej dyscypliny. Głównym wyznacznikiem podziału podłóg sportowych
jest stopień absorpcji energii kinetycznej (wskutek
przyłożenia siły, podłoga doznaje odpowiedniego odkształcenia). Na tej podstawie wyróżniamy
podłogi sportowe o konstrukcji powierzchniowo
elastycznej, punktowo elastycznej i kombinowanej elastyczności. Specjalnie zaprojektowany
wariant systemów grzewczych Roth z rozdzielaczem rurowym w formie Tichelmanna umożliwia
dobór odpowiedniej konstrukcji grzejnika podłogowego dla każdego z powyższych wariantów
podłogi sportowej: Rohrfix (zabudowa mokra,
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System ogrzewania podłogowego Roth w hali sportowej

obejmuje elementy nośne – szyny z tworzywa
sztucznego ze zintegrowanymi uchwytami rurowymi, do mocowania i stabilnego ustalania pozycji rur systemowych X-Pert S5 +/DUOPEX S5 20
i 25 mm; montaż może również odbywać się bezpośrednio na warstwie izolacyjnej lub już istniejącym podłożu) lub TBS (zabudowa sucha, obejmuje płytę izolacyjną, aluminiowe lamele z rowkami
do zamocowania rur AluLaserplus 14/16 mm oraz
ocynkowaną blachę osłonową).

„ROTH POLSKA” Sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra
tel./faks 68 453 91 02
ser vice@roth-polska.com
www.roth-polska.com
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Pięć powodów, dla których
ogrzewanie płaszczyznowe
Tweetop to najlepszy wybór
do przyjaznych użytkownikom i ekologicznych budynków
W realiach XXI wieku zapewnienie najwyższej jakości środowiska wewnętrznego, mającego niebagatelny wpływ
na komfort oraz jakość życia każdego z nas, staje się kluczowym aspektem podczas doboru, projektowania
i budowy współczesnych instalacji grzewczych. Stworzenie takich właśnie warunków zapewnia wodne
ogrzewanie podłogowe, które istnieje już od czasów rzymskich, w Skandynawii i Europie Zachodniej zaś
od dziesięcioleci jest jednym
z najczęściej stosowanych
sposobów ogrzewania budynków.
Do niedawna w Polsce, stanowiąc
swego rodzaju luksus, tego typu
sposób ogrzewania był mało
popularny, jednakże postępujący
rozwój energooszczędnych
trendów, zmierzający do
stosowania niskotemperaturowych
źródeł ciepła, spowodował
coraz powszechniejsze
zastosowanie systemów ogrzewań
płaszczyznowych we wszelkiego
typu budynkach. Przyjrzyjmy się
zatem, co jest siłą tak zwanych
podłogówek.

Efektywność energetyczna
Woda transportuje energię 3500 razy bardziej
efektywnie niż powietrze. Ze względu na fakt,
iż wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej odpowiada za prawie 25% całkowitej emisji gazów
cieplarnianych, to właśnie wodne ogrzewanie
podłogowe, dużo efektywniejsze od systemów
ogrzewania promiennikami lub wentylacją, stanowi ważny krok do ograniczenia tej emisji.
W instalacjach tego typu grzejnikiem jest cała powierzchnia podłogi, dzięki czemu pomieszczenia
są ogrzewane równomiernie, a komfort cieplny
sprawia, że użytkownicy czują się ogrzani w temperaturze niższej o ok. 2-3°C niż przy grzejnikach.
Co równie ważne, systemy ogrzewań płaszczyznowych bardzo dobrze współpracują ze zrównoważonymi, ekologicznymi źródłami ciepła, takimi jak pompy ciepła.
Komfort
Podłogówka najlepiej dopasowuje się do idealnej krzywej grzewczej dla ludzkiego ciała oraz
zapewnia równomierne ciepło na całym obszarze podłogi. Dla porównania systemy grzewcze
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licznymi znaczących turbulencji przepływu. Nie
słychać zatem żadnych szumów oraz uderzeń
hydraulicznych. Aby móc doświadczyć tego rodzaju ciszy, warto skorzystać z profesjonalnych
usług projektowych firmy Tweetop w zakresie obliczeń hydraulicznych dla ogrzewań płaszczyznowych (podłogowych i ściennych).
Różne opcje sterowania

z wymuszonym obiegiem powietrza są najbardziej odbiegającymi od idealnej krzywej
grzewczej dla ludzkiego ciała.
Grafika przedstawia sposób
dystrybucji ciepła oraz konkretne wartości temperatury
dla różnych miejsc wewnątrz
pomieszczeń, gdzie po lewej
stronie jest zaprezentowane
klasyczne ogrzewanie grzejnikowe, natomiast po
prawej – ogrzewanie podłogowe np. Tweetop.
Jakość powietrza
W ogrzewaniu wodnym opartym o systemy grzejnikowe i płaszczyznowe, ciepło przekazywane
jest na drodze tzw. konwekcji swobodnej, gdzie
ruch gazu spowodowany jest przez różnice gęstości obszarów o różnej temperaturze.

W ogrzewaniu grzejnikowym może dochodzić do unoszenia się kurzu
i alergenów w całym domu

W przypadku grzejników ściennych dochodzi wówczas do unoszenia się kurzu i alergenów w całym
domu. Jeszcze gorzej sytuacja prezentuje się przy
zastosowaniu nagrzewnic i promienników, zwykle
montowanych pod sufitem, w których ciepło transmitowane jest za pomocą dmuchaw. Powoduje to
powstanie obiegu wymuszonego i sprawia, że gorące powietrze jest „dociskane” do podłogi, unosząc w górę wszystko, co na niej zalega. Ogrzewanie płaszczyznowe jest absolutnie wolne od tego
typu niekorzystnych zjawisk, ponieważ konwekcja

w jego wypadku odbywa się równomiernie, kompletnie bez unoszenia z podłogi kurzu, dzięki czemu nawet alergicy mogą odetchnąć pełną piersią.
Cisza i spokój
Dobrze wyregulowany system ogrzewania podłogowego pracuje niezwykle cicho. Dzięki wykorzystaniu rozdzielaczy oraz zminimalizowaniu liczby złączek, w ogrzewaniu płaszczyznowym nie
dochodzi do spowodowanych oporami hydrau-

Niebagatelnym dodatkiem, wykraczającym poza opisane powyżej zalety ogrzewań
płaszczyznowych jest zapewniane przez firmę Tweetop ubezpieczenie rur i kształtek,
z których montowane jest ogrzewanie podłogowe. Ubezpieczenie do kwoty 4 mln zł
oferowane jest jako wynik współpracy z STU Ergo-Hestia. Polisa ubezpieczeniowa ma
indywidualny numer oraz informacje o beneficjencie ewentualnego odszkodowania
(inwestorze zadania). Warunkiem uzyskania polisy jest wykonywanie robót przez firmę przeszkoloną przez Tweetop Sp. z o.o. oraz okazanie kopii dokumentów odbiorowych, w szczególności protokołu z prawidłowo przeprowadzonej próby ciśnieniowej.

Tweetop Sp. z o.o.
ul. Ludowa 24c, 71-700 Szczecin
tel. 91 488 47 71, 665 123 168
biuro@tweetop.pl
www.tweetop.pl

rekl ama

Dystrybucja ciepła oraz konkretne wartości temperatury dla różnych
miejsc wewnątrz pomieszczeń w ogrzewaniu grzejnikowym i ogrzewaniu
podłogowym Tweetop

Jedną z najlepszych cech ogrzewań płaszczyznowych jest możliwość ich instalacji w dowolnych strefach sterowania. W praktyce oznacza to,
że parter składający się z salonu, kuchni i jadalni
może stanowić jeden obszar sterowany przez jeden termostat. Z kolei na piętrze, gdzie znajdują
się sypialnie, można ustawiać optymalną temperaturę w każdym pokoju. Tego typu opcje sterowania zwiększają zarówno komfort użytkowania, jak i wydajność systemu. Szczególnie dobrze
sprawdza się to w przypadku dużych powierzchni otwartych, nawet do 150 m2.
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Nowe elektryczne kotły grzewcze marki BOSCH
Przesiądź się na elektryka
Tronic Heat 3500 to nowa rodzina kotłów
elektrycznych marki Bosch przeznaczonych do
centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej
wody użytkowej. Cały typoszereg to siedem
modeli o mocach od 4 do 24 kW. Urządzenia
mają wbudowane naczynie wzbiorcze oraz
pompę obiegową do c.o. Nowoczesny panel
sterowania umożliwia łatwą obsługę,
a wbudowana automatyka zapewnia oszczędną
pracę i utrzymanie komfortu cieplnego
w ogrzewanych pomieszczeniach.
Podłącz i ogrzewaj
Kotły elektryczne Tronic Heat 3500 to sprawdzony sposób na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej
wody użytkowej. Nie wymagają podłączenia do
sieci gazowej, nie potrzebują komina. Wystarczy
jedynie podłączenie do sieci elektrycznej. Niewielkie wymiary i nowoczesny design dają dużą swobodę w wyborze miejsca instalacji. Urządzenia
charakteryzują się czystą i cichą pracą. Wbudowane styczniki są praktycznie bezgłośne a urządzenie w trakcie pracy nie emituje żadnych spalin.
Sprawdzi się wszędzie
Tronic Heat 3500 to idealny wybór do nowych
lub modernizowanych obiektów. Mogą pracować
jako urządzenia samodzielnie zasilające układ

centralnego ogrzewania i ewentualnie ciepłej
wody użytkowej. Mogą również współpracować
z innym źródłem ciepła np. kotłem stałopalnym
lub pompą ciepła. Pełnią wówczas funkcję urządzenia zabezpieczającego np. na wypadek awarii głównego źródła ciepła lub jego konserwacji.
W przypadku współpracy z kotłami na paliwa stałe mogą uruchamiać się wtedy, gdy w kotle zostanie zużyte całe paliwo a temperatura zasilania
c.o. zacznie spadać. Zapewniają ciągłe utrzymanie komfortu cieplnego do czasu ponownego załadowania kotła stałopalnego. Mogą również pełnić funkcję szczytowego źródła ciepła np.
w sytuacji kiedy pompa ciepła nie jest dobrana
(ze względów ekonomicznych) na skrajne parametry obliczeniowe i w przypadku ich wystąpienia moc pompy będzie niewystarczająca. Wtedy
kocioł elektryczny dogrzeje odpowiednio wodę.

Najważniejsze korzyści:
- szeroki zakres dostępnych mocy od 4 kW do 24 kW,
- wysoka efektywność 97,5% (ErP – klasa D),
- wbudowane naczynie wzbiorcze i energooszczędna pompa obiegowa,
- praca jako główne źródło ciepła – może pracować z ogrzewaniem podłogowym,
- praca jako dodatkowe źródło ciepła – np. z pompą ciepła lub kotłem stałopalnym,
- możliwość współpracy z instalacją fotowoltaiczną,
- dostępne wersje 1- lub 3-fazowe (zależnie od modelu),
- sterowanie wg. temperatury zewnętrznej – sterowanie pogodowe (moduł EKR),
- współpraca z zasobnikiem c.w.u. (wymagane dodatkowe akcesoria),
- możliwość łączenia w kaskady do 6 kotłów (moduł KASK),
- zabezpieczenie antyzamrożeniowe oraz dodatkowa ochrona pomieszczenia szczególnie
narażonego na przemarzanie,
- funkcja ochrony pompy oraz zaworu trójdrogowego przed zablokowaniem,
- ochrona instalacji elektrycznej przed przeciążeniem (moduł EKR).
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być poprzedzony analizą kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Pełna kontrola

D

Tronic Heat 3500 ma zaawansowane możliwości
sterowania. Można sterować pracą kotła w zależności od temperatury w pomieszczeniu, korzystając z regulatora pokojowego. Po doposażeniu kotła
w moduł EKR możliwe jest sterowanie pogodowe,
czyli w zależności od temperatury zewnętrznej.
Optymalizacja pracy kotła to realne oszczędności przy zapewnieniu komfortu cieplnego.
Bądź eko, żyj bezpiecznie

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej realizowane jest przy współpracy z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u. Do podłączenia zasobnika potrzebny
jest zestaw przyłączeniowy stanowiący wyposażenia dodatkowe. Zestaw składa się z zaworu 3-drogowego, siłownika i dodatkowego czujnika NTC.
Inwestycja, która daje oszczędności
Tronic Heat 3500 to inwestycja, która daje
oszczędności. Inwestor kupuje jedynie urządzenie (ewentualnie dodatkowe akcesoria).
Nie ponosi kosztów instalacji komina oraz wykonania przyłącza gazowego. Urządzenie jest
relatywnie tanie w porównaniu z innymi źródłami ciepła. Przy współpracy z instalacją fotowoltaiczną można korzystać z taniego prądu.
Zaawansowane sterowanie gwarantuje optymalne zużycie energii. Należy jednak pamiętać, że wybór sposobu ogrzewania powinien

Tronic Heat 3500 marki Bosch to:
- brak emisji spalin, czyli czystsze powietrze,
- brak zasilania gazem, czyli rezygnacja z wykorzystania paliw kopalnych,
- brak płomienia i spalin, czyli bezpieczeństwo
użytkowania.
Jakość marki Bosch
Tronic Heat 3500 to nowoczesny design charakterystyczny dla urządzeń grzewczych marki Bosch.
Dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów
i najwyższej jakości wykonania istnieje możliwość
przedłużenia gwarancji na urządzenia do 5 lat.

Robert Bosch Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801,
www.bosch-termotechnika.pl
termotechnika@pl.bosch.com
rekl ama

Nowy raport CoolProducts –
branża grzewcza a neutralność
klimatyczna
Nowy raport ujawnia, że większość wiodących europejskich producentów systemów grzewczych
opóźnia wycofywanie kotłów na gaz i olej kopalny, stawiając UE na drodze do nieudanego osiągnięcia celów klimatycznych na lata 2030 i 2050.
Sektor ogrzewania i chłodzenia odpowiada za połowę rocznego zużycia energii w UE i jedną trzecią jej emisji CO2. Jednak pomimo starań, aby
przedstawić się jako zrównoważeni, większość
wiodących europejskich producentów systemów
grzewczych nie ujawniła jeszcze planów zmiany
produkcji z kotłów na paliwa kopalne na systemy solarne i pompy ciepła, tak wynika z audytu
branży i kwestionariusza oceny klimatu.
Raport powstał na zlecenie Europejskiego Biura
Ochrony Środowiska (EEB) – największej w Europie sieci grup ekologicznych – w ramach kampanii Coolproducts.
Z audytu wynika, że 42 z 53 ankietowanych firm
odmówiło ujawnienia informacji o swoich planach klimatycznych lub przyznało się, że nie mają
takich planów.
Spośród pozostałych ankietowanych firm tylko sześć
sprzedaje wyłącznie pompy ciepła i systemy ogrzewania słonecznego, podczas gdy pięć jest w trakcie przechodzenia na zrównoważone rozwiązania.
Urzędnicy UE opracowują obecnie plany stopniowego wycofywania kotłów gazowych i olejowych,
zgodnie z europejskimi planami renowacji i dekarbonizacji naszych domów. Szacunki Komisji Europejskiej wskazują na potrzebę redukcji emisji
gazów cieplarnianych z budynków o 60%, aby osiągnąć cel UE, jakim jest zmniejszenie całkowitej emisji o co najmniej 55% w ciągu następnej dekady.
W związku z tym z badania wynika, że większość
respondentów poparłaby zakaz, gdyby zapropo-
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nowały go instytucje UE. W wyniku kontroli respondenci uzyskali również zdecydowane poparcie dla natychmiastowego zaprzestania dotacji
zachęcających do korzystania z technologii paliw kopalnych.
Ale czas ucieka. Ze względu na długi okres trwałości systemów grzewczych (do 25 lat) instalacja
nowych kotłów gazowych musi zakończyć się do
2025 r., Aby neutralność węglowa stała się rzeczywistością do 2050 r. [1]
Źródło: CoolProducts
Pełna informacja: kliknij
Pobierz raport Brand Audit: leaders & laggards
of the European heating sector: kliknij
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Pompa DAB Esybox Diver dla najbardziej wymagających!
Nowoczesna technologia podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych
Esybox Diver od DAB to rozwiązanie, które zmienia nasz sposób myślenia o technologii
podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych. Pierwsza elektronicznie
regulowana pompa zatapialna łączy niezawodność i wydajność typoszeregu Dtron
z rewolucyjną konstrukcją i komfortem użytkowania elektronicznych zestawów
hydroforowych Esybox. Esybox Diver to gwarancja bezpieczeństwa i wydajności,
a zarazem niespotykana wszechstronność zastosowań, dzięki której urządzenie jeszcze
lepiej odpowiada na potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Jeśli szukasz niezawodnej pompy zatapialnej,
urządzenia przeznaczonego do montażu na powierzchni lub nowoczesnej pompy do studni,
to Esybox Diver sprosta Twoim oczekiwaniom.
Jedną z zalet oferowanej technologii jest dostęp
do pełnej gamy akcesoriów, dzięki którym ten
sam model urządzenia może pracować w skrajnie różnych warunkach, zapewniając identyczną
wydajność i niezawodność. W wersji standardowej Esybox Diver jest pompą zatapialną przystosowaną do pracy w zanurzeniu oraz częściowym wynurzeniu. Akcesorium DOC68 pozwala
na jej montaż na zewnątrz i korzystanie z Esybox Diver jako pompy powierzchniowej o stopniu ochrony IP68, natomiast zestaw X zastosowany wraz z pompą w wersji X (wersja specjalna
urządzenia dostępna na zamówienie) umożliwia

zasysanie wody i jednoczesne unikanie dostawania się do pompy osadów oraz zanieczyszczeń
zalegających na dnie zbiornika. Zestaw X doskonale sprawdza się w przypadku montażu pompy
w studni. Dzięki technologii NFC możemy zastosować wyłącznik pływakowy lub czujnik poziomu
wody bez potrzeby połączeń kablowych. Czujnik
kontroluje poziom cieczy w zbiorniku, podczas
gdy włącznik dodatkowo zapobiega całkowitemu opróżnieniu zbiornika lub pracy urządzenia
przy zbyt niskim poziomie pompowanego medium. Niezależnie od tego skąd czerpiesz wodę
użytkową, pompa Esybox Diver zapewni optymalną pracę instalacji przy zachowaniu wysokiej wydajności urządzenia. Rozwiązanie doskonale sprawdza się w warunkach małych, średnich
i dużych lokali mieszkalnych o zróżnicowanych
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Dołącz do klubu profesjonalistów DAB Club!
DAB Club to program dla instalatora, dający ogromny pakiet korzyści:
- premia punktowa – 50 pkt na start to wykorzystania w dowolnym momencie,
- przejrzyste zasady uczestnictwa – wystarczy się zarejestrować i wpisać pierwszy zakup aby sprawdzić, jakie to proste,
- atrakcyjne nagrody – w katalogu DAB Club czekają atrakcyjne nagrody, które możPREMIA
PUNKTOWA
na wykorzystać w swojej pracy lub w wolnym
czasie, albo podarować swoim bliskim,
- łatwa rejestracja zakupów – czas to pieniądz
i my o tym wiemy, dlatego rejestracja zakupionych i zainstalowanych pomp DAB odbywa się w prosty i szybki sposób,
- promocje i akcje specjalne – klubowicze jako
pierwsi dowiadują się o naszych akcjach specjalnych, premiach punktowych oraz innych,
ciekawych wydarzeniach,
- wiedza i doświadczenie – w DAB Club jesteś
bliżej nas, dzięki udostępnianym na portalu
materiałom technicznym.
W terminie od 15.03.2021 do 30.06.2021 pompy głębinowe Esybox Diver, divertron oraz
Dtron są podwójnie premiowane!
Więcej
Dołącz do klubu DAB

potrzebach i architekturze obiektu. To także niezawodny system w przypadku działek rekreacyjnych oraz obiektów mieszkalnych użytkowanych
sezonowo.
Przemyślana w każdym aspekcie
Esybox Diver to jedno z najbardziej drobiazgowo
przemyślanych urządzeń na rynku, co przekłada się na wysoką sprawność, łatwą konserwację
oraz liczne aplikacje pompy w wielu obszarach
zastosowania. Na uwagę zasługuje m.in. modułowa konstrukcja, która znacząco upraszcza

serwis i konserwację urządzenia. Poszczególne
podzespoły mogą być wymontowywane niezależnie od pozostałych, naprawiane i wymieniane
w zaskakująco krótkim czasie i przy znacznym ograniczeniu kosztów. Jednocześnie urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby
zapewnić maksymalną niezawodność i bezawaryjną pracę. Korpus pompy wykonano z odpornego
na korozję i oksydację technopolimeru. Urządzenie
wyposażono w zintegrowany zawór zwrotny oraz
zintegrowany filtr cząstek stałych, a także zawór
nadmiarowo-upustowy. Ten ostatni w przypadku

pracy w pełnym zanurzeniu chroni pompę przed
uszkodzeniami spowodowanymi tworzeniem się
kryształów zamarzniętej wody w rurociągach.
Na komfort użytkowania pompy Esybox Diver wpływa również konstrukcja zintegrowanego i bezobsługowego naczynia przeponowego. Naczynie
o pojemności 0,04 l zostało zwymiarowane w taki sposób, żeby zapobiegać cyklicznym załączeniom pompy w przypadku niewielkich wycieków i zabezpieczać urządzenie przed uderzeniami hydraulicznymi.
Wymieniając zalety pompy zatapialnej Esybox Diver, nie można zapomnieć o innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu komunikacji, dzięki którym
zarządzanie i monitorowanie pracy pompy jest
dziecinie proste. Przy zastosowaniu DConnect
Box 2 podłączonego do sieci WiFi jest możliwe
zarządzanie pracą nawet do 4 pomp. W ten sposób można spersonalizować ustawienia pompy,
jednocześnie monitorując poziom zużycia energii
elektrycznej, konfigurację alarmów oraz ustawienia żądanego ciśnienia. Wszystkie te opcje dostępne są z poziomu urządzenia mobilnego – smartfonu, tabletu, laptopa – dzięki aplikacji DConnect.
Dane techniczne:
• Maks. przepływ: 7,2 m3/h.
• Maks. wysokość podnoszenia: 55 m.
• Maks. głębokość zanurzenia: 15 m (12 m wersja
standardowa).
• Przetłaczane medium: woda, medium wolne
od cząstek stałych lub abrazyjnych, nielepkie,
nieagresywne, nieskrystalizowane i neutralne
chemicznie
• Swobodny przelot: light.
• Minimalna głębokość zasysania: 110 mm.
•Minimalny poziom wody: 35 mm.
• Zakres temperatury medium: od 0 do 55°C.
• Min. i maks. temperatura otoczenia: < 0/50°C.
• Regulowane ciśnienie stałe: wstępna nastawa
3 bar, możliwość regulacji od 1 do 5,5 bar.
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• Przyłącze tłoczne: gwintowane 1 1/4”.
• Maks. średnica pompy: 185 mm.
• Materiał wirnika (wirników): wirnik z technopolimeru z pierścieniem ze stali nierdzewnej AISI 304.
•Maks. liczba załączeń: 60/h.
• Stopień ochrony: IP 68.
• Praca ciągła: tak.
• Klasa izolacji silnika: F.
• Przewód zasilający: 15 m z wtyczką.
• Zasilanie jednofazowe: 230 V 50 Hz / 60 Hz.
• Montaż: stacjonarny poziomy lub pionowy. Praca
w zanurzeniu lub częściowym wynurzeniu. Możliwość montażu na powierzchni, z napływem po
stronie ssącej, w pozycji pionowej po zastosowaniu akcesorium DOC68 (dostarczane oddzielnie).
• Wersje specjalne na zapytanie: wersja X z zestawem ssawnym umożliwiającym zasysanie z wyższego poziomu. Wersja do wody pitnej z atestem
WRAS, ACS, NSF. Wersja do pracy na powierzchni (wymagane akcesorium DOC68) .
• Atesty: WRAS, ACS, NSF (tylko wersja przeznaczona do wody pitnej) w toku.

Przejdź Więcej o Esybox Diver

DAB PUMPS POLAND SP. Z O.O.
ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa
tel. 22 381 60 85
polska@dabpumps.com.pl
https://www.dabpumps.com.pl

rekl ama
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Nowy Vitodens 100-W
oraz Vitodens 111-W
Bestseller od Viessmann!
Już tej wiosny premiera nowego bestsellerowego, wiszącego, gazowego
kotła kondensacyjnego Vitodens 100-W i Vitodens 111-W – jeszcze bardziej
intuicyjne w obsłudze, innowacyjne urządzenie grzewcze od Viessmann.

Siedmiosegmentowy wyświetlacz LED z przyciskami obsługowym

Najnowsza generacja tych urządzeń wyróżnia
się nie tylko wysoką efektywnością, ale również niską emisją – co jest istotne z uwagi na
jakość powietrza, którym oddychamy. Dodatkowo wyposażono je w nowoczesne, cyfrowe
rozwiązania, które dla użytkowników oznaczają
jeszcze łatwiejszą obsługę systemu grzewczego.
Niezwykle atrakcyjne cenowo, wciąż z tą samą
wysoką jakością sygnowaną logo Viessmann –
wiszące, gazowe (jedno- i dwufunkcyjne) kotły
kondensacyjne Vitodens serii 100. Rodzina kotłów Vitodens składa się z kotła Vitodens 100-W
w wersji jedno- i dwufunkcyjnej, Vitodens 111-W
– kompaktowego kotła wiszącego z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 46 l, a także
pierwszy raz ze stojącego kompaktowego kotła
Vitodens 111-F z wbudowanym zasobnikiem 130 l.

elektroniczną mają również zintegrowaną bramkę WiFi. Można więc obsługiwać je przyciskami
dotykowymi na wyświetlaczu lub poprzez zintegrowany interfejs WLAN – także ze smartfona
lub tabletu. Kompatybilność z aplikacją ViCare
pozwala na otrzymywanie informacji na temat
aktualnego stanu pracy systemu grzewczego,
programów czasowych dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz bezpośredni kontakt z lokalnym serwisantem Viessmann.

Co wyróżnia nowe bestsellery
od Viessmann?
Wbudowany w urządzenie duży, dotykowy wyświetlacz LED w formie designerskiego panelu,
pozwala na komfortowe sterowanie instalacjami grzewczymi z jednym bezpośrednim i/lub jednym mieszaczowym obiegiem grzewczym. Kotły kondensacyjne Vitodens z nową platformą
Palnik MatriX-Plus

owiększyła!
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Przejdź Więcej o Vitodens 100-W
i Vitodens 111-W

Nowy Vitodens 100-W
i Vitodens 111-W Viessmann:
• intuicyjna obsługa przez aplikację ViCare;
• wyświetlacz LED w formie designerskiego
panelu dotykowego;
• system Lambda Pro Control, który
gwarantuje obniżenie kosztów ogrzewania;
• możliwość pracy kotła na gazie ziemnym
i płynnym bez potrzeby mechanicznego
przezbrajania;
• nadzwyczaj kompaktowy, cichy, łatwy do
wkomponowania w każde pomieszczenie;
• idealny do domów i mieszkań, w których
konieczna jest modernizacja systemu
grzewczego;
• zdalna obsługa poprzez WiFi oraz aplikację
ViCare;
• odporny na korozję, wysokosprawny
i niezawodny wymiennik ciepła Inox-Radial;
• innowacyjny palnik MatriX-Plus ze stali
szlachetnej;
• większa modulacja mocy kotła i wyższy
komfort uzyskiwania ciepłej wody użytkowej.

Dzięki nowoczesnym podzespołom, nowe gazowe kotły kondensacyjne Vitodens są nadzwyczaj kompaktowe, ciche i łatwe do wkomponowania w każde pomieszczenie. Boczne odstępy
serwisowe, wymagane przy innych kotłach,

Connectivity Inside
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mocy minimalnej na poziomie 3,2 kW. Specjalna
powierzchnia robocza palnika, wykonana ze stali szlachetnej jest niewrażliwa na wysoką temperaturę i gwarantuje zawsze niezawodne działanie
i wysoką trwałość eksploatacyjną. Kolejną innowacją techniczną Vitodens 100-W i Vitodens 111-W/-F
jest układ automatycznej regulacji spalania Lambda Pro Control. Dopasowuje się on samodzielnie
do wszystkich rodzajów gazu, dbając w ten sposób
o czyste i efektywne spalanie. Podobnie, jak inne
gazowe kotły kondensacyjne marki Viessmann,
Vitodens 100-W i 111-W/-F, zostały wyposażone
w wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany ze stali
szlachetnej. Technika ta zapewnia wysoką sprawność oraz bezpieczną i efektywną pracę kotła.
Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz kotła gazowego,
kondensacyjnego o bardziej zaawansowanych
funkcjach, wybierz model Vitodens 200 lub inne
modele od Viessmann. Nasi specjaliści chętnie zaprezentują pełną ofertę i pomogą dobrać urządzenie grzewcze idealne do potrzeb każdego klienta!

Aplikacja mobilna ViCare do komfortowej obsługi
ogrzewania i oszczędzania energii

w przypadku Vitodens 100-W i Vitodens 111-W
są zbędne, ponieważ wszystkie przyłącza są
dostępne od przodu urządzenia. Vitodens 100-W
został wyposażony w obudowę BoxDesign, gwarantującą dobre wyciszenie pracy urządzenia
oraz łatwy dostęp do jego komponentów. Dzięki temu, kotły nadają się idealnie do domów
i mieszkań, w których konieczna jest modernizacja systemu grzewczego bez przebudowy pomieszczeń. Dodatkowo, urządzenia są nie tylko
nowoczesne wewnątrz, ale również z zewnątrz.
Matowe lakierowanie proszkowe w jasnym

kolorze wpisuje się harmonijnie w wystrój każdego, nowoczesnego mieszkania i domu.
Vitodens 100-W i Vitodens 111-W zostały również
wyposażone w palnik MatriX-Plus. To gwarancja
najwyższej efektywności pracy oraz minimum
emisji substancji szkodliwych, a także szeroki zakres modulacji dochodzącej nawet do 1:10 i niskiej

Parametry techniczne kotłów
Vitodens 100-W i Vitodens 111-W
Znamionowa moc cieplna: 3,2 do 32 kW
Sprawność znormalizowana: do 98% (Hs)
Zakres modulacji mocy 1:10
Oszczędna, wysokoefektywna pompa obiegowa
Klasa efektywności energetycznej: A

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345

rekl ama

dens 100-W /111-W
y do doskonałości!
Zapamiętaj!
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Bezdotykowe rozwiązania marki GROHE
Higienicznie i czysto

Armatura bezdotykowa Grohe Eurocube E

Higiena i oszczędność wody
podczas mycia rąk
Baterie bezdotykowe zyskują coraz większą popularność jako alternatywa dla tradycyjnej armatury
w domach. Ich konstrukcja zapewnia najwyższy
poziom higieny. Przepływ wody w baterii bezdotykowej został zoptymalizowany tak, aby zimna
i ciepła woda były idealnie wymieszane. Jednocześnie dołożono wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum miejsca, w których może się
ona zbierać. Znacznie zmniejsza to ryzyko namnażania się bakterii takich, jak Legionella. Natomiast uruchamianie przez czujnik podczerwieni
umożliwia umycie rąk bez konieczności dotykania armatury brudnymi dłońmi. Detektor reje-

Obecne realia sprawiają, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania do łazienki i kuchni, które
pozwalają lepiej niż dotychczas zadbać o czystość i higienę. Użytkownicy zaczęli zwracać większą uwagę nie
tylko na sposób, w jaki myją ręce, lecz także na to, czego dotykają. Najchętniej ograniczano by do minimum
kontakt z powierzchnią nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także we własnym domu.
struje ruch i automatycznie uruchamia strumień
wody, który jest wyłączany, gdy przez określony
czas czujnik nie wykryje żadnego ruchu. Dzięki
temu zużywa się tyle wody, ile rzeczywiście potrzeba, a bezdotykowa obsługa zapobiega pozostawieniu na baterii wirusów i bakterii i przekazaniu ich kolejnej osobie.
Baterie bezdotykowe wyposażone są również
w funkcje dodatkowe m.in.: regularne automatyczne płukanie zapobiegające stagnacji wody,
dezynfekcję termiczną i tryb czyszczenia, który
tymczasowo dezaktywuje czujnik. Wymienione
funkcje można ustawić za pomocą zdalnego pilota, aplikacji w smartfonie lub ręcznie. Wymagania dotyczące konserwacji baterii bezdotykowych
są bardzo niskie, a wysoka wydajność baterii litowej, która zasila czujnik i zawór, zapewnia siedem lat pracy przy 150 cyklach włączania i wyłączania dziennie.

bezdotykową aktywację przepływu wody. Automatyczne spłukiwanie uruchamiane jest przez
czujniki podczerwieni. Dzięki temu nie ma potrzeby dotykania powierzchni przycisku spłukującego.

Jeśli jednak zachodzi konieczność spłukiwania
w tradycyjny sposób, firma GROHE oferuje przycisk Tectron Skate. Obsługa manualna jest
niezależna od zasilania sieciowego, dlatego działa

Rozwiązania bezdotykowe w toalecie
GROHE od lat sukcesywnie wprowadza do swojej
oferty kompletne rozwiązania dedykowane przestrzeni łazienkowej. Są to między innymi produkty bezdotykowe, a wśród nich, elektronika uruchamiająca do WC i pisuarów, która umożliwia
Schemat działania baterii bezdotykowej Grohe

Rozwiązania bezdotykowe Grohe w przestrzeni łazienkowej
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Bateria kuchenna z funkcją EasyTouch

w każdych okolicznościach. Przycisk dostępny jest w kolorze chromu lub stali nierdzewnej.
Wszystkie bezdotykowe systemy spłukujące firmy GROHE wyposażono w technologię GROHE
EcoJoy, zapewniającą ekologiczną i wydajną
eksploatację bez marnowania wody. Ustawienia parametrów spłukiwania można dostosowywać za pomocą pilota lub smartfona dzięki
połączeniu Bluetooth.
Wygoda i higiena w kuchni
Innowacyjne rozwiązania proponowane przez
Grohe, umożliwiają obsługę armatury bez konieczności używania rąk. Strumień wody można

Bateria kuchenna z funkcją FootControl

uruchomić przedramieniem, nadgarstkiem lub
stopą – sterownik montowany jest u podstawy
szafki. Bezdotykowa obsługa tych baterii zmniejsza ryzyko pozostawienia na jej powierzchni bakterii i wirusów oraz sprawia, że jej powierzchnia
pozostaje dłużej czysta.
Technologia Grohe SmartControl stosowana
w bateriach kuchennych Minta, Zedra, Essence,
pozwala precyzyjnie kontrolować strumień wody
łokciem lub nawet koniuszkiem palca. Standardową dźwignię do uruchamiania przepływu wody
zastąpiono przyciskiem umieszczonym u wylotu
wylewki. Aby ustawić pożądaną objętość przepływu, wystarczy go przekręcić, płynnie przechodząc
z funkcji eko na mocny strumień. Temperaturę

można regulować, delikatnie przekręcając zawór umieszczony w dolnej części korpusu baterii,
a wyciągana wylewka oferuje mnóstwo swobody
podczas wykonywania kuchennych zadań. Innym
ciekawym rozwiązaniem, jest armatura kuchenna z technologią GROHE EasyTouch, dostępna w modelach GROHE Minta oraz Zedra. Dzięki

GROHE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel. 22 54 32 640
biuro@grohe.com
www.grohe.pl

rekl ama

Grohe Essence SmartControl

niej przepływ wody można uruchomić, dotykając łokciem, nadgarstkiem lub wierzchem dłoni
dowolnego miejsca na wylewce. Ułatwia to mycie dłoni zabrudzonych podczas przygotowania
posiłków, bez zanieczyszczania przy tym baterii.
Z kolei technologia GROHE FootControl sprawia,
że napełnianie dużych garnków staje się znacznie wygodniejsze. Garnek trzymany jest w rękach,
a strumień wody aktywuje się stopą, zbliżając ją
do czujnika umieszczonego u podstawy szafki.
W funkcję tę wyposażono najpopularniejsze baterie kuchenne GROHE Essence oraz K7. Należy dodać, że dowolną baterię kuchenną GROHE
z wyciąganą wylewką można wyposażyć w tę
funkcję, montując specjalny sterownik.
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Perspektywy wykorzystania
wodoru w ogrzewnictwie
Zielone gazy sposobem do dekarbonizacji ogrzewnictwa
Janusz Starościk

Przyszłe zazielenianie nośników energii tj. źródeł energii elektrycznej
oraz paliw gazowych jest kluczowym czynnikiem do celu skutecznego
przeprowadzenia dekarbonizacji energetyki i ciepłownictwa, ponieważ
nie pozostawia nikogo w tyle, optymalizuje koszty transformacji systemu
energetycznego oraz umożliwia wprowadzenie konkurencyjnych cen
energii opartych na dywersyfikacji źródeł energii.
Dywersyfikacja sposobów pozyskiwania energii
w tym ciepła w oparciu o lokalne zasoby, jest
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz optymalizacji kosztów zaopatrzenia w energię. Bezpośrednia elektryfikacja
ogrzewania w połączeniu z gazowymi nośnikami energii wykorzystującymi zdekarbonizowany gaz jest lepszym rozwiązaniem niż zakładana totalna elektryfikacja dla wszystkich
rodzajów użytkowania i może obniżyć koszty całej transformacji systemu energetycznego, oraz zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość opcji radzenia sobie
z wyzwaniami związanymi z dekarbonizacją
w sposób wszechstronny i bardziej dostępny
dla wszystkich zainteresowanych.
Założenie z góry sposobu pozyskiwania energii, powoduje również ryzyko niezgodności
z art. 194 TFUE, ponieważ tego typu podejście
do sprawy może wpływać na prawa państw
członkowskich do decydowania o wyborze między różnymi źródłami energii.

Zielone gazy a budynki jako największy
odbiorca energii końcowej
Gazy odnawialne i zdekarbonizowane mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia do 2050 r.
neutralności zasobu budynków pod względem
emisji dwutlenku węgla, zwiększenia udziału
elektryfikacji w zaopatrzeniu w energię w sposób bezpieczny i podwyższania efektywności
energetycznej w gospodarce i gospodarstwach
domowych.

Oczekuje się, że budynki pozostaną największym odbiorcą zużywającym energię końcową w Europie, ze szczytowym
zapotrzebowaniem w okresach roku
z najniższą temperaturą. W związku
z tym rozwiązanie zwiększenia wykorzystania energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania

wody za pomocą wydajnych pomp ciepła i grzewczych układów hybrydowych jest jedną z dostępnych efektywnych technologii do osiągnięcia
założonych celów.

Jednak niecałe zapotrzebowanie na ciepło może
być i będzie pokrywane przez elektryczne pompy ciepła i grzewcze układy hybrydowe ze względu na możliwy niedobór i ograniczenia w dostawach energii elektrycznej oraz mogące wystąpić
problemy z siecią przesyłową i dystrybucyjną.
Ograniczeniem w tym zakresie jest także wielkość
zapotrzebowania na ciepło do ogrzania danego
budynku, szczególnie w istniejącej infrastrukturze i specyfika panującego lokalnie klimatu.
Potwierdzają to scenariusze UE zmierzające
do osiągnięcia do 2050 r. neutralnego dla klimatu, m.in. dzięki zwiększeniu udziału energii
elektrycznej w ogrzewaniu budynków mieszkalnych, który wyniesie maksymalnie 34% (Dogłębna analiza na poparcie komunikatu Komisji COM (2018 r.) 773 i oceny skutków dla planu
celu klimatycznego do 2030 r.).
Dodatkowo, obecnie ocenia się, że ciepło
w przemyśle, w tym ciepło procesowe wykorzystuje około 1/3 zużywanego w UE gazu, co stanowi bardzo duże wyzwanie dla realizacji celów dekarbonizacji. Należy także podkreślić,
że 75% budynków w Europie nie spełnia aktualnych wymogów efektywności energetycznej.
Wysokie koszty początkowe inwestycji i zróżnicowane zachęty są jednymi z głównych barier utrudniających szybkość i głębokość renowacji. Wynika stąd, że znaczna część ciepła do
ogrzewania pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych będzie musiało być generowane przez odnawialne źródła
ciepła niewykorzystujące energii elektrycznej
jako podstawowego źródła energii.
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Już dziś gazowe urządzenia grzewcze zainstalowane w budynkach europejskich
są dostosowane do pracy w zasilaniu biometanem, mieszanką metanowo-wodorową, metanem syntetycznym i bio-LPG.
Nowoczesna technologia gazowych kotłów kondensacyjnych pozwala na wykorzystanie mieszanek gazu z udziałem do
20% wodoru (najlepsze dostępne technologie działają z maksymalnie 30% zawartością wodoru w mieszance gazu).

Rozwiązania te pasują zarówno do nowo wybudowanych budynków, jak i budynków poddawanych renowacji, a jednocześnie pozwalają
na optymalne wykorzystanie istniejącej już infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej gazu.

Branża grzewcza opracowuje szeroką
gamę produktów z przeznaczeniem dla
budynków mieszkalnych, handlowych
i przemysłowych, które będą działać
w zasilaniu 100% wodorem, co dotyczy
zarówno ogrzewania, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do takich
urządzeń można zaliczyć np. kotły grzewcze, instalacje do mikrokogeneracji,
zasilane cieplnie pompy ciepła, instalacje hybrydowe. Na rynku są już obecnie
ogniwa paliwowe1, które są w stanie funkcjonować na zasilaniu 100% wodorem.

Ponadto dostępna infrastruktura gazowa może
być dostosowana i wykorzystana do magazynowania, transportu i dystrybucji gazów odnawialnych i dekarbonizowanych przeznaczonych do
ogrzewania, ponieważ jest już przyłączona do
większości budynków w UE.

04/2021

Jest to zgodne z założeniami fali renowacji, której celem jest przyspieszenie wymiany zainstalowanych i wykorzystywanych starych i nieefektywnych urządzeń grzewczych w celu osiągnięcia
celów klimatycznych UE do 2030 r.3
Wykorzystanie zrównoważonej mieszanki gazów odnawialnych i zdekarbonizowanych w budynkach przyczyni się do efektywności systemu
i bezpieczeństwa dostaw. Rosnąca elektryfikacja budynków i transportu wymaga inwestycji we wzmocnienie sieci elektroenergetycznej
i elastyczne możliwości tworzenia mocy zapasowych w przypadku niskiej produkcji energii
ze źródeł odnawialnych. Ogrzewanie wykazuje
wysokie zapotrzebowanie szczytowe na energię zimą, które poza energią wiatrową w okresie silnych wiatrów wiejących zimą często wiąże się z niską produkcją energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych. Technologie spalania wykorzystujące do ogrzewania gazy ekologiczne
i pozbawione węgla mogą zapewnić czyste, bezpieczne i niedrogie ciepło.

Badania4 pokazują, że dobrze zbilansowany mix energetyczny złożony z kombinacji ciepła wytwarzanego z zielonych gazów i energii elektrycznej jest
bardziej opłacalny niż scenariusz „tylko energia elektryczna”.

Ponadto wodór zapewnia znaczne korzyści
w zarządzaniu dostawami energii w celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
i ciepłą wodę w budynkach. Sposoby magazynowania gazu to jedyne niedrogie rozwiązanie na
dużą skalę, które spełnia sezonowe potrzeby magazynowania.5 Wodór można wykorzystywać do
magazynowania dużych ilości nadmiarowo wyprodukowanej odnawialnej energii elektrycznej
w warstwach geologicznych. Liniowe ładownie
gazu zapewnia również elastyczność w ciągu dnia,
gdy zmienia się zapotrzebowanie, poprzez sprężanie gazu, a tym samym upakowanie większej liczby jego cząsteczek w tej samej przestrzeni magazynowej W ciągu doby system jest zbilansowany
operacyjnie przez operatorów sieci gazowych poprzez zarządzanie ciśnieniami i czasowym magazynowaniem gazu w systemie (jako „line-pack”).
Rozwój rynku wodoru w Polsce
i Europie?
Wykorzystanie paliwa wodorowego w budynkach
może stanowić impuls dla rozwoju rynku wodoru w Polsce i w Europie, pozwalając na osiągnięcie
szybkiej redukcji emisji w optymalnych kosztach.
Istniejąca infrastruktura gazowa może służyć do
przechowywania, transportu i dystrybucji gazów
odnawialnych i zdekarbonizowanych wykorzystywanych do ogrzewania. Już dziś biometan jest wprowadzany do sieci gazowej, a domieszki 10% wodoru
są technicznie możliwe w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu. Większość sieci dystrybucyjnych
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Ogrzewanie gazowe to najczęściej stosowane źródło ciepła w budynkach na
terenie UE: w 2017 r. kotły gazowe stanowiły 70% zainstalowanych urządzeń
grzewczych wykorzystujących wodę
jako nośnik ciepła2. Równocześnie około 44 milionów zainstalowanych obecnie kotłów gazowych jest starego typu
i nieefektywnych energetycznie, a zatem będą musiały niedługo zostać zastąpione przez przyszłościowe technologie, takie jak kotły przystosowane do
spalania wodoru i typowe kotły wodorowe, elektryczne pompy ciepła, instalacje hybrydowe, termicznie zasilane
pompy ciepła, instalacje kolektorów
słonecznych z magazynami ciepła i mikrokogenerację.
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- ograniczenie konieczności kosztownych inwestycji w sieć elektroenergetyczną.6
- optymalizacja i wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieci gazowej; rozbiórka całej sieci gazowej i budowa nowego systemu dystrybucji
energii wiązałoby się z wysokimi kosztami.7
Gazy odnawialne i pozbawione dwutlenku węgla wykorzystywane jako paliwo w ogrzewaniu
oferują zoptymalizowane i elastyczne ścieżki inwestycyjne dla trudnych do ograniczenia emisji.
Polityka i projekty, przyczyniające się do osiągnięcia celów zielonego ładu UE, powinny być spójnie
i dostosowane do promowania wykorzystania gazów odnawialnych i dekarbonizowanych oraz innych efektywnych energetycznie czystych technologii do ogrzewania budynków.
Pełna informacja prasowa SPIUG: kliknij
1 Ogniwa paliwowe mają ogólną wydajność ponad 85%
(energia elektryczna i ciepło) i działają poprzez połączenie
wodoru wytwarzanego z paliwa i tlenu z powietrza w celu
wytworzenia energii, wody i ciepła.
2 Dane EHI, zainstalowana liczba urządzeń grzewczych wykorzystujących wodę jako czynnik cieplny w UE-27, 2017.
3 Ocena skutków planu celu klimatycznego UE 2030 i fali renowacji wskazują na 4 % wskaźnik dynamiki wymiany urządzeń grzewczych, jednak jest to już dzisiejsza stopa dynamiki wymian. W związku z tym, aby osiągnąć cele klimatyczne,
należy zwiększyć tę liczbę do co najmniej 6% w skali UE.
4 Dena Leitstudie, 2018; Navigant, 2019.
5 Frontier Economics study, The value of gas infrastructure in a climate-neutral Europe, April 2019 (Paragraph 4.1
„Decarbonisation without gas storage is hardly possible
and prohibitively expensive”)
6 Wymiana jednego gazociągu (np. OPAL we wschodnich
Niemczech) o przepustowości 42 GWh/h i maksymalnym
pasie ochronnym (implikującym ograniczenia w zagospodarowaniu terenu) 20 m wymaga 14 napowietrznych linii
przesyłowych o mocy 3 GW (2380 kW) i pasu ochronnego o długości 70 m na linię przesyłową. W sumie daje to
prawie 1000 m terenu bezpośrednio objętego inwestycją,
co odpowiada 50-krotnemu efektowi wpływu na zajecie
terenu przez gazociąg o takiej samej przepustowości.
Badanie Frontier Economics, Wartość infrastruktury gazowej w Europie neutralnej dla klimatu, kwiecień 2019 r.
(Pkt 4.4.1. 4.4.1 „Wykorzystanie istniejących gazociągów
zmniejsza potrzebę budowy nowych i niepopularnych
linii elektroenergetycznych”).
7 Frontier Economics study, The importance of the gas infrastructure for Germany’s energy transition, January 2018
(figure 25 – comparison of gas networks costs for 2050).

Przesiądź się na elektryka
Kotły elektryczne
Tronic Heat 3500
▶ Podłącz i ogrzewaj
▶ Inwestycja, która daje oszczędności
▶ Bądź eko, żyj bezpiecznie
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w Europie można przystosować do przesyłania
gazu z domieszką do 20% wodoru bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów; a w przyszłości
istniejąca sieć gazowa będzie mogła zostać zmodernizowana do wymogów sieci wodorowych, aby
transportować wodór po opłacalnych kosztach.
Mieszanie wodoru w sieciach gazowych podłączonych do budynków mieszkalnych i komercyjnych w najbliższej perspektywie czasowej,
ma kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia gospodarki wodorowej od samego początku realizacji
założonych celów transformacji. Zastosowanie
urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych, co jest już dobrze rozwiniętą technologią,
może stworzyć i zagwarantować już na starcie
płynność transformacji, która jest niezbędna
do rozwoju rynku ekologicznego wodoru. Poza
korzyściami skali i bezpieczeństwem inwestycji, wykorzystanie wodoru w budynkach może
również przynieść znaczne obniżenie kosztów
wstępnych, ograniczając potrzebę koniecznych
inwestycji w sieć elektroenergetyczną lub związanych z tym nadmiernych kosztów dla użytkowników końcowych (zwłaszcza w istniejących zasobach budowlanych trudnych do elektryfikacji),
oraz zwolnienie mocy elektrycznych na cele, do
których zasilanie energią elektryczną jest niezbędne i niemożliwe do zastąpienia.
Takie działania dają następujące korzyści:
- unikanie nadmiernych dodatkowych kosztów
dla użytkownika końcowego (szczególnie w przypadku trudnych do zelektryfikowania istniejących
zasobów budowlanych): aby osiągnąć szybkość
i efekt skali potrzebnych do pomyślnego przeprowadzenia transformacji energetycznej, konieczna jest szeroka gama przyszłościowych rozwiązań
grzewczych, umożliwiających realnie opłacalną dekarbonizację dla różnorodnych budynków,
nie pozostawiając nikogo w tyle. Użytkownicy końcowi powinni mieć możliwość wyboru czystych rozwiązań grzewczych zgodnie ze swoimi potrzebami,
lokalnymi możliwościami i zasobami finansowymi.

www.bosch-termotechnika.pl
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Kwietniowa nowość
w ramach cyklu
Premiery Lindab 2021

Kontynuacja prac
Zespołu ds. inteligentnego
opomiarowania

Premiery Lindab

2021
Co miesiąc nowy produkt w ofercie!

Nowy tłumik KVDPX jest najskuteczniejszym tłumikiem w ofercie Lindab na rynku. Doskonałe
parametry tłumienia zostały osiągnięte dzięki
zastosowaniu wyjątkowego materiału Acutec®
i Acutec® Plus. Oferowany jest w czterech modelach w klasie M1, a dwa z nich mają możliwość
otwarcia i wymiany materiału tłumiącego.
Do najważniejszych cech nowego tłumika Lindab
KVDPX należą:
· zastosowanie nowych materiałów tłumiących,
· możliwość otwarcia w celu wymiany materiału
lub/i czyszczenia,
· niższa niż w przypadku LRCA i LRCB wysokość
zabudowy – tylko o 53 mm więcej w stosunku
do wymiaru nominalnego przyłącza,
· lepsze tłumienie, większy zakres dostępnych
wymiarów, najniższa wysokość zabudowy, pomimo możliwości otwarcia.

Firma Lindab prezentuje
kolejną premierę produktową.
Do szerokiej gamy tłumików
znajdujących się w ofercie
Lindab dołączył najbardziej
efektywny okrągły tłumik
do niskiej zabudowy KVDPX.
Przejdź Więcej informacji
na Premiery Lindab 2021
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Cykl „Premiery Lindab 2021” prezentuje nowości, które firma Lindab wprowadza do sprzedaży, rozszerzając tym
samym bogatą ofertę i portfolio swoich produktów zarówno wentylacyjno-klimatyzacyjnych, jak i pokryć dachowych oraz systemów rynnowych.

29 marca br. zostało opublikowane zarządzenie ministra klimatu i środowiska aktualizujące,
względem zarządzenia ministra energii z 2018 r.,
status prawny „Zespołu do spraw inteligentnego opomiarowania”. Niezmienione pozostały cele powołania tego organu pomocniczego,
tj. opracowywanie rekomendacji w zakresie
rozwiązań technicznych, standardów komunikacji oraz wymiany danych i informacji pomiarowych, jak też przygotowanie pakietu informacji, niezbędnych do sporządzania analiz
i ich opiniowania.
– Wśród najważniejszych zadań Zespołu znajduje się przygotowanie założeń aktów wykonawczych do nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, która aktualnie jest przedmiotem
prac Sejmu. Projekt nowelizacji ustawy zawiera kluczowe regulacje dla inteligentnego opomiarowania, mówiące o obowiązku instalacji liczników zdalnego odczytu do
31 grudnia 2028 roku przez operatorów systemów dystrybucyjnych u co najmniej 80 proc.
odbiorców końcowych według ustalonego
harmonogramu – mówi szef resortu klimatu
i środowiska Michał Kurtyka.
Więcej informacji o korzyściach m.in. dla gospodarstw domowych, wynikających z instalacji
liczników zdalnego odczytu, a także o kosztach
związanych z tym przedsięwzięciem i harmonogramie planowanych prac: kliknij.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij
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Od czego zależy koszt eksploatacji pompy ciepła?
Okiem eksperta
Pompy ciepła korzystające z dobrodziejstw natury
dostarczają energię do ogrzania domu oraz wody taniej
niż inne źródła energii. Żeby jednak były oszczędne
w eksploatacji potrzebne będzie spełnienie kilku warunków.
Główną zaletą systemów z pompami ciepła jest
niezależność od wahających się na rynku cen nośników energii i przede wszystkim niskie koszty
eksploatacyjne. Choć w większości przypadków
niezbędne jest zasilenie urządzenia w energię
elektryczną, to jednak zużywa ono znacznie mniej
prądu, niż dostarcza ciepła do budynku. Znaczna część energii cieplnej, bo aż ok. 80%, czerpana jest ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu
redukcja kosztów ogrzewania sięga nawet 70%
w porównaniu do instalacji tradycyjnych. Dodatkowo system jest bardzo wygodny w obsłudze,
ponieważ nie wymaga dużego zaangażowania
użytkowników. Należy jednak pamiętać, że odpowiednie działanie pompy ciepła uzależnione
jest od kilku istotnych czynników.
Dobrze wykonana instalacja
Podstawową i w zasadzie najważniejszą kwestią jest odpowiedni dobór pompy ciepła oraz
poprawne wykonanie całej instalacji. Niestety
już na początkowych etapach może zostać popełnionych sporo błędów. W całym procesie niezwykle istotne jest dokładne przeanalizowanie
inwestycji oraz sporządzenie prawidłowego bilansu cieplnego zgodnego z fizycznymi cechami budynku. Kolejnym etapem jest odpowiedni

dobór urządzenia, a także dolnego źródła ciepła
i wewnętrznej instalacji grzewczej. Tylko wówczas system zagwarantuje długą i bezproblemową pracę. Niezbędny jest także prawidłowy montaż, zgodny z założeniami projektowymi. Pompy
ciepła nie zapewnią energooszczędności na satysfakcjonującym poziomie, jeżeli na etapie doboru i realizacji zostaną popełnione błędy.
Do nowego i modernizowanego domu
W przypadku kosztów eksploatacyjnych systemu grzewczego z pompą ciepła istotne znaczenie ma fakt, czy jest to obiekt nowo budowany,

czy modernizowany. Decyzja o zakupie urządzenia podjęta w trakcie projektowania domu czy
wczesnym etapie budowy daje większą swobodę działania i doboru optymalnego rozwiązania. W większości przypadków teren wokół
budynku nie jest jeszcze zagospodarowany, co
pozwala na bezproblemowy montaż bardziej
ekonomicznych w eksploatacji pomp gruntowych. Opcja ta jest droższa ze względu na kosztowniejsze wykonanie dolnego źródła ciepła,
jednak charakteryzuje się względnie niezmienną w okresie całego roku sprawnością. Dla nowych budynków zwykle nie ma także żadnych

O tym, że pompy ciepła są trwałe i praktycznie bezobsługowe przekonało się już tysiące użytkowników decydujących się na to rozwiązanie. Wymagane
przez producentów okresowe przeglądy przyczynią
się do długiej i bezproblemowej pracy urządzenia.
Odpowiednio dobrana i zainstalowana pompa ciepła
to urządzenie zapewniające użytkownikom pełen
komfort – nie tylko cieplny, lecz również finansowy.

przeciwwskazań, aby zdecydować się na tańszą w instalacji pompę typu powietrze/woda.
W przypadku domów starszych z pewnością napotkamy na różnego rodzaju utrudnienia związane z remontem, jednak zamiana dotychczasowego źródła ciepła na energooszczędne jest
idealnym sposobem na znaczą redukcję kosztów
ogrzewania. W takim obiekcie montaż gruntowej
pompy ciepła może okazać się problematyczny,
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Podsumowanie XXXVI sesji
egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane
Do egzaminu testowego w XXXVI sesji egzaminacyjnej w I kwartale 2021 r. przystąpiło 2701
kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, natomiast do egzaminu ustnego przystąpiło 3127 osób. Średnia zdawalność egzaminu
pisemnego wyniosła 87,26%, natomiast ustnego
76,18%. Ogólna zdawalność egzaminów w okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 81,31%, co nie odbiega od poziomu zdawalności w sesjach poprzednich.
co głównie wynika z już zagospodarowanej działki. Nie dziwi więc fakt, że w takich sytuacjach
najpopularniejszym rozwiązaniem jest wybór
powietrznej pompy ciepła. Urządzenia te współpracują z dodatkowym źródłem ciepła, którym
najczęściej jest grzałka elektryczna. W związku
z powyższym koszty eksploatacyjne są nieco
wyższe, za to niższe są koszty inwestycyjne.
Należy zaznaczyć, że instalując pompę ciepła
w przypadku modernizacji systemu grzewczego,
może być konieczne wykonanie termomodernizacji całego budynku. Jeśli dom nie będzie miał
odpowiedniej izolacji termicznej w postaci docieplenia czy nowoczesnych okien o niskim współczynniku przenikania ciepła, ogrzewanie może
nie pokryć strat ciepła budynku.
Warto podkreślić, że montaż powietrznej pompy ciepła w nowym budynku nie musi być dużo
droższy od kondensacyjnego kotła gazowego.
Wiele zależy od marki urządzenia oraz stopnia
skomplikowania instalacji. Często cena pompy
ciepła zawiera w sobie już elementy, za które
w innych urządzeniach trzeba dodatkowo płacić lub nie ma możliwości ich wykorzystania, np.
funkcja chłodzenia latem.

Instalacja wewnętrzna
Wybierając pompę ciepła do ogrzewania domu,
najlepszym rozwiązaniem będzie połączenie jej
z ogrzewaniem niskotemperaturowym, takim
jak ogrzewanie podłogowe lub grzejniki niskotemperaturowe. Tego typu rozwiązania pozwolą zoptymalizować koszty funkcjonowania całej
instalacji i finalnie osiągnąć większe oszczędności. Dobrym rozwiązaniem będzie również wykonanie posadzki z materiałów dobrze przewodzących ciepło, przystosowanych przez producentów
do ogrzewania podłogowego. Duże znaczenie
ma też odpowiednie zagęszczenie rur ogrzewania podłogowego. Zwykle optymalne odległości
to ok. 10-15 cm, jednak do optymalnego działania warto jest wykonać obliczenia projektowe.

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław
infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
rekl ama

VI edycja Programu stażowego
„Energia dla Przyszłości”
Interesujesz się sektorem energetycznym? Chcesz
zdobyć unikalną wiedzę i doświadczenie, dowiedzieć się jak wygląda praca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz dużych firmach energetycznych, a także zyskać perspektywę interesującej
pracy w tym sektorze?
Weź udział w programie stażowym „Energia dla
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2382 osoby uzyskały w tej sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1149 osób, a najmniej,
bo tylko 19 osób w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.
Patrząc na liczbę uprawnień nadanych w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, należy podkreślić, że najwięcej decyzji
o nadaniu uprawnień budowlanych wydano
w Mazowieckiej OIIB (354), następnie w Małopolskiej OIIB (256), Śląskiej OIIB (248) oraz w Wielkopolskiej OIIB (207).
Źródło: PIIB
Pełna informacja: kliknij

Przyszłości” organizowanym przez Ministerstwo
Klimatu i Środowiska wspólnie z Polską Grupa
Energetyczną S.A., Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.
Program stażowy trwa 12 miesięcy i będzie realizowany od października 2021 r. do września 2022 r.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij
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Kreatywna aranżacja łazienki
z systemem podtynkowym Viega Prevista
Dzisiaj, dzięki nowoczesnym technologiom, coraz więcej osób może
sobie pozwolić na komfortową łazienkę, dostosowaną do ich potrzeb.
Kluczowym czynnikiem był tutaj rozwój elastycznych i łatwych
w montażu systemów podtynkowych, będących podstawą kreatywnego
projektowania łazienek. System podtynkowy Prevista firmy Viega zapewnia
wyjątkowo dużą elastyczność w zakresie aranżacji łazienki oraz prosty
i ekonomiczny montaż, przekładający się na niższe koszty inwestycji.

Ciekawym sposobem wykorzystania przestrzeni w łazience jest ścianka, na której można
zamontować miskę WC i bidet, a po drugiej stronie umieścić stylową wannę wolnostojącą

Zastosowanie ścianki z zabudowanym stelażem może pomóc nam w bardziej optymalnym
wykorzystaniu przestrzeni. Na zdjęciu widoczny element podtynkowy Viega Prevista
w wersji z regulacją wysokości miski WC

Dzięki systemowi podtynkowemu Prevista firmy
Viega można w prosty sposób wykonać ciekawą
aranżację łazienki, np. z wykorzystaniem ścianek
dzielących pomieszczenie, w których zamontujemy stelaż. Oferta obejmuje stelaże do WC
o różnej wysokości, od 820 do 1120 mm, a także model o zmniejszonej głębokości zabudowy,
co pozwala optymalnie wykorzystać dostępną
przestrzeń. Dostępne są również elementy podtynkowe do bidetów, umywalek i pisuarów oraz

szereg rozwiązań i akcesoriów, umożliwiających
wygodny i bardzo elastyczny montaż w każdej
sytuacji budowlanej. Dodatkowo szeroka gama
przycisków uruchamiających Visign gwarantuje pełną swobodę w zakresie stylistycznego dopasowania przycisku do różnorodnych aranżacji
wnętrza. Co ważne, wszystkie modele są kompatybilne z tą samą spłuczką, dzięki czemu możemy dokonać wyboru nawet na ostatnim etapie urządzania łazienki.
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Wygodne rozwiązanie przy remontach
W przypadku remontu łazienki w urządzonym
już domu lub mieszkaniu, często pojawiają się
nowe wyzwania i ograniczenia. Wykorzystanie
nowoczesnych systemów zabudowy podtynkowej pozwala rozwiązać wiele problemów i oferuje różne możliwości zaaranżowania na nowo
pomieszczenia. Sprawdzają się one zwłaszcza
w sytuacjach, gdy przestrzeń łazienkowa jest

ograniczona. Szeroka gama stelaży Prevista pozwala dopasować model o optymalnej wysokości i głębokości zabudowy. Również tutaj możemy więc w praktyczny sposób rozdzielić łazienkę
ścianką, w której zamontujemy element podtynkowy. Innym ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie przedścianki o obniżonej wysokości. Pozwala to łatwo zabudować stelaż bez ingerencji
w strukturę ścian, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami i wydłużyło czas prac remontowych.

Zabudowanie stelaża w ściance dzielącej łazienkę otwiera wiele możliwości efektownej aranżacji wnętrza

Ścianki z Previstą
Ciekawą koncepcją projektową, realizowaną za
pomocą systemów podtynkowych jest stawianie ścianek o połowie wysokości, w których kryje
się stelaż. Nie zasłaniają one naturalnego światła,
a pomieszczenia podzielone w ten sposób wydają się większe i bardziej przytulne. Na takiej
ściance możemy na przykład zamontować miskę WC i bidet, a po drugiej stronie umieścić stylową wannę wolnostojącą. W takich sytuacjach
doskonale sprawdzają się stelaże z serii Prevista,
gwarantujące elastyczny montaż w profilach.
Ścianka o pełnej wysokości znakomicie nadaje się

do oddzielenia strefy prysznica, z odpływem na
poziomie posadzki. Można w niej zabudować stelaż podtynkowy do miski WC umieszczonej po
jednej stronie oraz armaturę do prysznica znajdującego się po drugiej stronie ścianki. W ten sposób tworzymy skuteczną osłonę zapobiegającą
rozpryskiwaniu wody, a jednocześnie uzyskujemy atrakcyjny efekt wizualny oraz bezbarierowy
dostęp do strefy natrysku. Innym popularnym
ostatnio trendem, w przypadku którego warto
wykorzystać pełną ściankę działową jest umiejętne zintegrowanie łazienki z sypialnią. To bardzo funkcjonalne rozwiązanie zapewniające wyjątkowo wysoki poziom komfortu.
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Ścianka o pełnej wysokości znakomicie nadaje się do oddzielenia strefy prysznica z odpływem
na poziomie posadzki. Można w niej zabudować stelaż podtynkowy oraz armaturę do prysznica
znajdującego się po drugiej stronie
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Nowy Tubolit Split & Duo Split
Izolacja w służbie bezpieczeństwa
Tubolit Split &DuoSplit firmy Armacell
to preizolowane miedziane rury do
łączenia jednostek wewnętrznych
z jednostką zewnętrzną klimatyzatorów
typu split. Nowa podwyższona klasa
odporności na ogień B-s1, d0 sprawia,
że to doskonałe rozwiązanie nie tylko ze
względu na świetne właściwości izolacyjne
oraz odporność na uszkodzenia, ale także
z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

także wygodny w montażu, szczelny i chroniący
przed skraplaniem się wilgoci oraz, co niezmiernie ważne, zapewniać maksymalne bezpieczeństwo na wypadek pożaru.

Tubolit Split firmy Armacell to profesjonalne wsparcie dla
długiego i ekonomicznego działania klimatyzacji

Dokonując wyboru materiałów izolacyjnych często porównujemy jedynie parametry związane
z przewodnością cieplną, zapominając o pozostałych aspektach. Dobry produkt powinien być

Euroklasa B-s1, d0
Przewody łączące jednostki klimatyzacyjne typu
split ze względu na aspekt ekonomiczny i zapewnienie maksymalnej wydajności wymagają izolacji zapobiegającej nagrzewaniu się czynnika
chłodzącego oraz chroniącej przed wykraplaniem się pary wodnej na zimnych przewodach
z czynnikiem chłodniczym. Taka izolacja wykonana z nieodpowiednich materiałów może jednak
nie spełniać wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Przechodzące przez pomieszczenia w budynku instalacje mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania się ognia, powodować niebezpieczne

zadymienie, czy narażać zdrowie przebywających wewnątrz osób przez wydzielanie toksycznych gazów czy topienie się i spadanie palącymi kroplami na ewakuowane osoby.
Aby zapobiegać takim niebezpieczeństwom nowy
Tubolit Split ma wysoką klasę reakcji na ogień
B-s1, d0, co oznacza, że zaliczamy go do materiałów trudno zapalnych. Dodatkowo oznaczenia s1
i d0 odpowiadają najwyższym z możliwych klas
odpowiednio ze względu na powstawanie dymu
(klasa s) i powstawanie płonących kropli czy odpadów (klasa d). Klasę s1 otrzymują jedynie wyroby, które emitują bardzo ograniczoną ilość gazów ze spalania, zaś klasa d0 oznacza całkowity
brak płonących kropli.
Te parametry zapewniają dużo większy poziom
bezpieczeństwa na wypadek pożaru oraz umożliwiają dłuższy czas na ewakuację, co może mieć
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kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia osób
przebywających w budynku. Warto pamiętać,
że choć za główne niebezpieczeństwo uważamy sam ogień, to za około 2/3 zgonów w wyniku
pożaru odpowiedzialne jest właśnie nadmierne
i toksyczne zadymienie pomieszczeń uniemożliwiające ucieczkę. Dlatego tak ważne jest, aby do
izolacji rur i przewodów wewnątrz pomieszczeń
używać materiałów charakteryzujących się najlepszymi właściwościami i które mają klasę s1
i d0. Mniejsze zadymienie to lepsza widoczność
i możliwość swobodniejszego oddychania.
Preizolacja i brak kompromisów
Wysoka odporność ogniowa nie oznacza bynajmniej, że musimy decydować się na gorsze parametry izolacyjne. Zewnętrzna warstwa otaczająca
miedziane rury wykonana z zamkniętokomórkowej pianki PE ma bardzo niski współczynnik
przewodzenia ciepła poniżej 0,036 W/(m·K), co
pozwala instalacji pracować z maksymalną wydajnością przy niskich stratach energetycznych.
Tubolit Split &DuoSplit firmy Armacell charakteryzuje się także bardzo dobrą odpornością na
działanie promieni UV, co wydłuża żywotność zewnętrznych fragmentów instalacji narażonych na
promieniowanie słoneczne.
Wybór systemu preizolowanego przekłada się na
skrócenie czasu realizacji całej inwestycji. Rury
z fabrycznie nałożoną otuliną montuje się szybko i wygodnie. Opatentowany system warstwy
klejącej pozwala na łatwe łączenie i rozłączenie
przewodów ssawnych i tłocznych bez dodatkowych spinek i kleju.
Preizolacja zapobiega także powstawaniu ewentualnych nieszczelności, a tym samym przedostawaniu się do wnętrza wilgoci i korozji systemu czy
rozwoju pleśni na powierzchni przewodów. Gotowa warstwa izolacyjna oznacza też ograniczenie
prac montażowych do absolutnego minimum.
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Tweetop od 20 lat z mocnym biznesem
produkcyjno-handlowym
Polski produkt – solidny i w atrakcyjnej cenie
Czy w dobie globalizacji produkcji i zalewu tanich produktów z importu, polskim firmom
opłaca się utrzymywać produkcję w kraju? Czy da się pogodzić wysoką jakość produktu
z jego zachęcającą ceną? Co więcej, czy taki model biznesowy utrzyma się na dłuższą
metę? Znamy firmę, której udaje się to od 20 lat, a powstała w przysłowiowym garażu.
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Z kart historii…
Dwadzieścia lat temu, w 2001 roku, w niewielkim parterowym budynku w okolicach ulicy Zapadłej, mieszczącej się w nieco zapomnianej,
nadodrzańskiej dzielnicy Szczecina, trzech lokalnych przedsiębiorców założyło Tweetop, będący
zbitkiem francuskiego tuyau oznaczającego rurę
z angielskim słowem top, czyli szczyt. Początkowo typowo handlowa firma szybko zajęła się tym
do czego została powołana, czyli produkcją swojego głównego produktu: rury wielowarstwowej.
Pierwsza linia produkcyjna powstała już w 2007
roku, co było nie lada wyczynem, biorąc pod uwagę wyłącznie polski, acz niewielki początkowy kapitał. Było to możliwe dzięki konsekwentnej pracy założycieli, którym zawsze przyświecał jeden
cel: dostarczenie możliwie najlepszego produktu, w korzystnej dla końcowego odbiorcy cenie.
Na przestrzeni 20 lat działalności, systematycznie rozwijano asortyment i nieprzerwanie budowano pozycję zarówno na rynku krajowym, jak
i zagranicznym.
Ciekawostką pozostaje fakt, że sporo już większą, aktualną siedzibę firmy łączy z jej pierwszą
lokalizacją bliskość, przepływającej przez miasto
ku morzu, rzeki Odry. Nie dziwi zatem, że obecna
siedziba firmy to wspomnienie portowych tradycji miasta, historycznej stoczni Vulkan. Budynek
nabyty w opłakanym stanie
ponad dekadę
temu, poddany należącej się
mu renowacji,
stanowi obecnie perełkę na
miarę miejskich
zabytków z tamtego okresu.
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Systemy rurowe meritum
produkcji Tweetop
Głównym produktem firmy jest
system Tweetop HOME. Trzon
systemu stanowią rury wielowarstwowe wraz z kompletem niezbędnych akcesoriów oraz narzędzi do montażu, obejmujące
szeroki zakres zastosowań. Zgrupowane w podsystemy, takie jak ogrzewanie podłogowe Tweetop FLOOR, ogrzewanie ścienne Tweetop WALL,
czy też nowatorski system przeznaczony do instalacji ogrzewania płaszczyznowego przy renowacji już istniejących budynków Tweetop RENOVA, tworzą kompletne rozwiązanie instalacyjne.
Poza rozbudowanymi systemami rurowymi,
w skład Tweetop Home wchodzą również pompy ciepła typu powietrze – woda: EcoHeat Pro
(w 2014 roku nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich) oraz EcoHeat
Complex. Ostatnią nowością są rekuperatory serii EcoVent Recu, czyli nowoczesne centrale wentylacyjne, przystosowane do wymiany powietrza
w budynkach, przy jednoczesnym odzysku ciepła.
Sekrety produkcji rur
Obecnie trzon produkcyjny stanowi 5 linii, które produkują nawet 100 metrów rury na minutę,
wystarczająco dużo, żeby po roku nieprzerwanej produkcji okrążyć nią Ziemię półtora raza.
W dużej mierze jest to możliwe dzięki parkowi maszynowemu zbudowanemu wyłącznie w oparciu
o urządzenia od europejskich dostawców. Całość
produkcji jest na bieżąco monitorowana, co stanowi precedens w kontekście produkcji rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową w Polsce
i wymagało wyjścia poza standardowo dostępny
zestaw urządzeń. Mimo obfitości rynku przyrządów

pomiarowych, znaczące zakłócenia pomiarowe
w obrębie łączenia aluminium spowodowały, że
pracownicy Tweetop opracowali specjalną autorską
jednostkę pomiarową. W pełni zautomatyzowana,
wyposażona m.in. w znacznik laserowy do pozycjonowania próbki maszyna wycina okolice zgrzewu, zapewniając wysoką dokładność i powtarzalność pomiarów całkowicie bez udziału operatora.
Kontrolowana najwyższa jakość,
własne laboratoria
Każdorazowe wprowadzenie nowego produktu
na rynek instalacyjny poprzedza zestaw badań
i pomiarów jego własności użytkowych. Zestaw
ten, niezbędny dla ustalenia właściwości produktu oraz potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami wyznaczonymi w normach, określany jest
mianem badania typu. Badania te zwykle wykonują wysoce wyspecjalizowane, zewnętrzne laboratoria akredytowane. W firmie Tweetop, wyposażenie działu laboratoryjnego jest na tyle kompletne
i zaawansowane technologicznie, że pozwala na

przeprowadzenie ich całkowicie we własnym zakresie. Jest to unikalna na polskim rynku sytuacja,
gdyż producent jest w stanie bez potrzeby zlecania
zewnętrznym laboratoriom w pełni kontrolować
na bieżąco jakość swoich wyrobów. Projektowanie oraz testowanie nowych systemów instalacyjnych, czy też nowych grup towarów, odbywa się
całkowicie we własnym zakresie, przy jednoczesnym skróceniu czasu potrzebnego na ich wdrożenie i zachowaniu jakości trudnej do uzyskania
bez tak rozbudowanego zaplecza laboratoryjnego.
Marka dostępna w Polsce i za granicą
Nawet najlepszy produkt nie jest w stanie zaistnieć
na rynku bez odpowiedniego wsparcia logistycznego. W wypadku firmy Tweetop skala operacji sprawia, że utrzymanie płynności oraz terminowości
dostaw to niemałe wyzwanie, bo średnio jej magazyny rocznie opuszcza aż 240 tirów pełnych towaru.
W rozwiązaniu problemu znacząco pomogło ulokowanie magazynu w tym samym miejscu co produkcji i tym samym optymalizacja oraz skrócenie

całego łańcucha dystrybucji. Warto przy tym
wspomnieć, że produkty Tweetop są sprzedawane nie tylko na rynku krajowym, lecz również
eksportowane do kilkudziesięciu krajów.
Szeroki zakres kontroli firmy nad produktem
umożliwia zarówno utrzymanie jego najwyższej
jakości, jak i niezwykle szybką reakcję na zmieniające się potrzeby rynku. Dodatkowo znacząco wpływa na zmniejszenie wpływu działalności
przemysłowej na środowisko naturalne.
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Stanowisko POBE w sprawie
projektu Krajowego
Planu Odbudowy
Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE)
aktywnie uczestniczy w procesie konsultacji w sprawie Krajowego
Planu Odbudowy. Złożyło swoje uwagi oraz przesłało stanowisko
do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
POBE z zadowoleniem odnotowuje fakt przedstawienia w Krajowym Planie Odbudowy propozycji działań w zakresie efektywności energetycznej budynków, ale jednocześnie wyraża
głębokie zaniepokojenie wysokim prawdopodobieństwem odrzucenia propozycji polskiego Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską.
Ryzyko wynika z braku strukturalnego podejścia uwzględniającego konkretne i ambitne reformy, które muszą towarzyszyć inwestycjom
finansowanym z KPO. Ponadto, w niedostatecznym stopniu zostały przedstawione cele w perspektywie do 2026 roku oraz jasne i mierzalne
kamienie milowe, na podstawie których Polska
będzie otrzymywać środki z budżetu UE.
Reprezentowany przez POBE sektor technologii
kluczowych dla transformacji budynków, powinien stanowić w wydatkach z Instrumentu Odbudowy i Odporności jeden z priorytetowych
obszarów. Transformacja dekarbonizacyjna budynków jest bowiem kluczem do realizacji przez

Polskę celów klimatyczno-energetycznych na
2030 rok. Podniesienie unijnego celu redukcyjnego CO2 do 55 proc. wiąże się z koniecznością
zwiększenia przez Polskę oraz państwa członkowskie wysiłków na polu rozwijania efektywności energetycznej oraz OZE.
– Krajowy Plan Odbudowy powinien wskazywać
najbardziej efektywny sposób modernizacji sektora
budynków w Polsce, uwzględniający trendy regulacyjne w unijnej legislacji, w tym np. konsekwencje
wprowadzania zasad taksonomii zrównoważonego finasowania. Wyzwania związane z efektywnością energetyczną, zwiększaniem stosowania OZE
w obszarze budynków oraz zwalczaniem smogu
należy traktować kompleksowo. W KPO powinny
być ujęte reformy strukturalne towarzyszące programom wsparcia. Najważniejszym rezultatem
takich kompleksowych działań powinna być poprawa jakości i komfortu życia obywateli, w tym
zapewnienie czystego powietrza oraz dostępności do taniej energii – twierdzi Paweł Lachman,
koordynator POBE.
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Kluczem do realizacji przez Polskę obowiązków redukcji CO2, rozwijania efektywności energetycznej budynków oraz OZE jest tzw. Fala Renowacji. Inwestycje związane
z termorenowacją budynków pozwolą wykorzystać duży potencjał nowoczesnych rozwiązań technologicznych, podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw oraz realizacji prac badawczo-rozwojowych. Reformy powinny obejmować działania inwentaryzujące budynki w Polsce nie tylko pod kątem urządzeń grzewczych, ich emisyjności, ale
także stopnia realizacji płytkiej i głębokiej termomodernizacji, udziału OZE w sektorze
ciepła i chłodu, czy przeglądu istniejących i projektowanych instrumentów wsparcia.

Ponadto, reformy i inwestycje powinny obejmować przygotowanie zasobów rynku pracy i rozwój
odpowiednich kompetencji pozwalających wykorzystać możliwości płynące z zielonych technologii i miejsc pracy w szybko rozwijających się
technologiach sektora budynków.
Dzięki odpowiedniemu wsparciu w KPO fali renowacji budynków, firmy związane z technologiami
budynkowymi będą mogły nie tylko tworzyć nowoczesne miejsca pracy, lecz także inwestować
w badania i rozwój, wdrażać i oferować innowacyjne zielone i cyfrowe rozwiązania, a dzięki temu
skutecznie konkurować na unijnym rynku i budować odporną na kryzysy, nowoczesną gospodarkę.
Powinien być także wyznaczony cel OZE w sektorze ciepła i chłodu do osiągnięcia w 2026 roku,
z określeniem ścieżki realizacji uwzględniającej kamienie milowe zgodnie z aktualnymi planami Ko-

misji Europejskiej dotyczącymi redukcji emisji CO2.
POBE rekomenduje też stworzenie programu
wsparcia kredytowego czy ulg podatkowych dla
plusenergetycznych budynków mieszkalnych
w wyższym standardzie energetycznym niż wymagają obowiązujące od 2021 r. warunki techniczne.
– Reformy i inwestycje w obszarze transformacji budynków wspierane z funduszy UE powinny
bazować na pierwszeństwie dla takich inwestycji, które w największym stopniu przyczyniają się
do realizacji krajowych zobowiązań wynikających
z celów energetyczno-klimatycznych. I właśnie takie inwestycje powinny mieć możliwość uzyskania
najwyższego poziomu finansowania. Przyspieszy
to transformację energetyczną Polski w kierunku neutralności klimatycznej, pozwoli też tworzyć
nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwa oraz
miejsca pracy – twierdzi Paweł Lachman.

W obszarze działań związanych z renowacją budynków konieczne jest w KPO zwiększenie alokacji dla programu Czyste Powietrze do poziomu 10 mld euro, co jest warunkiem realizacji założonych celów strategii Fala Renowacji. Należy również wyznaczyć
ambitny cel zwiększenia do 2026 roku poziomu wskaźnika realizacji rocznej głębokiej
termomodernizacji, zgodnie założeniami strategii Fali Renowacji i projektu Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków. Program Czyste Powietrze wymaga poprawy tak, by wykluczyć kotły węglowe i olejowe, nie spełniające celów w zakresie zasady
„nie szkodzić w sposób znaczący”, co wynika z taksonomii zrównoważonego finansowania.
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Kable grzejne ThermaLint
Chcąc uchronić rury przed ewentualną awarią spowodowaną ujemną
temperaturą, należy stale eksploatować instalację lub odpowiednio ją
zabezpieczyć. Najprostszym sposobem jest zainstalowanie w tych punktach systemu kabli grzejnych ThermaLint, który nawet pod nieobecność
domowników nie dopuści do zamarznięcia rur w tych miejscach.
ThermaLint z oferty Thermaflex nie wymaga bowiem stałego nadzoru,
ponieważ został wyposażony w termostat, który automatycznie włącza
urządzenie, gdy temperatura spadnie do 3°C, jej wzrost zaś do 12°C powoduje jego wyłączenie. Co istotne, kable grzejne w trakcie pracy pobierają jedynie 16 W/m energii elektrycznej, korzystając przy tym ze standardowego źródła prądu – 220 V.
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Fluke – kamera termowizyjna
TiS20+ MAX

W ofercie Bisan znalazły się 3 nowe produkty do instalacji c.o.:
- inhibitor korozji BS1 zapewniający ochronę przed korozją, osadzaniem się
kamienia w nowej oraz istniejącej instalacji c.o. Nie wpływa szkodliwie na
gumowe oraz plastikowe elementy instalacji. Nie zawiera boranów i fosforanów, które mogą blokować łożyska pomp obiegowych. Zapobiega powstawaniu zimnych miejsc w grzejnikach. Eliminuje konieczność częstego odpowietrzania grzejników;
- środek czyszczący BS3 usuwa kamień, szlam, tlenki żelaza oraz inne zanieczyszczenia zgromadzone w instalacji. Zwiększa efektywność grzewczą. Preparat nadaje się do stosowania z pompami płuczącymi. Nie wpływa szkodliwie na gumowe oraz plastikowe elementy instalacji. nie zawiera fosforanów,
które mogą blokować łożyska pomp obiegowych;
- uszczelniacz BS4 do skutecznego uszczelniania małych wycieków instalacji
c.o. w trudno dostępnych miejscach. Tworzy uszczelnienie w ciągu 1-24 h.
Produkty dostępne są w opakowaniach 500 ml, które wystarczają na 100 l
wody w instalacji/10 grzejników średniej wielkości. Można je stosować do
wszystkich systemów otwartych i zamkniętych, wykonanych z metali oraz
tworzyw sztucznych.

Kamera TiS20+ Max jest przeznaczona m.in. dla elektryków obsługujących obiekty komercyjne, techników obsługujących instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne czy chłodnicze oraz techników
utrzymania ruchu. Kamera TiS20+ może pracować
bez przerwy przez ponad 5 godzin.
Główne cechy kamery TiS20+ Max:
• zakres pomiaru temperatury od -20 do 400°C,
• płynna regulacja poziomu nakładania obrazów
w funkcji IR-Fusion na ekranie dotykowym –
aby dostosować ustawienia, wystarczy przesunąć
palcem po ekranie,
• długi czas pracy akumulatorów,
• rozdzielczość 10800 pikseli (120x90),
• 3,5” wyświetlacz LCD
z ekranem dotykowym,
• automatyczne sortowanie
obrazów za pomocą
funkcji oznaczania
zasobów Fluke Connect:
porządkowanie
i wyszukiwanie obrazów
według zasobu,
ważności i tytułu,
• odporność na upadek
z wysokości 2 metrów,
• odporność na
działania wody i pyłu –
klasa szczelności IP54,
• tworzenie szczegółowych
raportów,
• dostęp do
termogramów
przechowywanych
w chmurze.

BISAN

FLUKE

THERMAFLEX

Płyny do instalacji c.o.
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Panasonic – nowa seria R32 Mini VRF ECOi LZ

Pompa Wilo Yonos-PICO

Panasonic rozszerza gamę produktów VRF o nową serię R32 Mini VRF ECOi LZ. Nowa linia obejmuje pięć kompaktowych jednostek zewnętrznych (4, 5, 6, 8 i 10 KM) oraz szeroki wybór jednostek do montażu sufitowego lub
ściennego, a także adaptacyjne jednostki kanałowe do instalacji pionowych lub poziomych, zapewniające wydajność od 1,5 kW do 16 kW. R32 Mini VRF ECOi LZ oferuje pięć zewnętrznych agregatów skraplających wraz z najszerszą gamą możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych R32 VRF wykorzystujących technologię nanoe™ X.
Seria wykorzystuje czynnik chłodniczy nowej generacji R32, który efektywnie transportuje energię, jednocześnie
zmniejszając wpływ na środowisko dzięki lepszemu wskaźnikowi SEER/SCOP. Rozszerzony zakres pracy pozwala na ogrzewanie przy temperaturze zewnętrznej do
-20°C i chłodzenie przy temperaturze zewnętrznej do
52°C. Całkowicie nowe jednostki 8 KM (22,4 kW) i 10 KM
(28 kW) są imponująco ciche, a cała gama ma zwiększony współczynnik wydajności o 150%.
Aby umożliwić instalację jednostek R32 w małych pomieszczeniach, Panasonic zastosował detektor wycieków R32 oraz wbudowany obieg powietrza. Nowe
adaptacyjne jednostki są wyposażone we wbudowane czujniki przecieków. Pozostałe jednostki mogą być
w razie potrzeby wyposażone w opcjonalny zewnętrzny czujnik nieszczelności.
Jednostki zewnętrzne R32 Mini VRF zajmują niewiele
miejsca i idealnie nadają się do instalacji w projektach
wymagających minimalnej ingerencji, a jednocześnie
charakteryzują się wysoką wydajnością.
Nowe jednostki R32 Mini VRF Indoor mogą korzystać
zarówno ze standardowego sterowania przewodowego, jak i z połączenia z CONEX firmy Panasonic poprzez
Bluetooth®, wykorzystując aplikację H&C Control App.
Nowe systemy (zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne)
są również w pełni kompatybilne ze wszystkimi istniejącymi urządzeniami sterującymi PACi i ECOi.
Najnowsza gama urządzeń zachowała cechy, które zapewniły jej sukces, w połączeniu z dodatkowymi korzyściami. Seria R32 Mini VRF nadal zawiera czujnik
temperatury wewnętrznej poza wężownicą, charakteryzuje się cichą pracą oraz ma zainstalowane sprężarki inwerterowe Panasonic.

Bezdławnicowa pompa obiegowa
Wilo Yonos-PICO z przyłączem gwintowanym, silnikiem EC odpornym
na prąd przy zablokowaniu oraz zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności przeznaczona jest
do zastosowania w wodnych instalacjach grzewczych wszystkich rodzajów, instalacjach klimatyzacyjnych, przemysłowych instalacjach
obiegowych.
Widocznym symbolem nowej generacji pomp Wilo Yonos-PICO jest
zielone pokrętło obsługi, które we
współpracy z nowymi funkcjami odpowiada za maksymalny komfort
uruchamiania i konserwacji. Ustawienia fabryczne grzejników lub
ogrzewania podłogowego – przedstawione za pomocą piktogramów
– oszczędzają czas w trakcie uruchamiania ogrzewania.
Dzięki bardziej kompaktowej konstrukcji wymiana pompy będzie teraz jeszcze łatwiejsza.
Zalety:
- zoptymalizowana sprawność energetyczna dzięki silnikowi EC, nastawieniom o dokładności do 0,1 m, wskazywaniu aktualnego zużycia prądu oraz
przepływu,
- szybka i łatwa instalacja oraz bezproblemowa wymiana dzięki nowej, zoptymalizowanej konstrukcji,
- łatwiejsza konserwacja i wyższa niezawodność działania dzięki automatycznej i ręcznej funkcji ponownego uruchamiania lub funkcji odpowietrzania.
Funkcje ręczne: ustawianie rodzaju pracy zgodnie z zastosowaniem, ustawianie
mocy pompy (wysokość podnoszenia), ustawianie stałej prędkości obrotowej.
Funkcje automatyczne: płynne dopasowanie wydajności w zależności od rodzaju pracy, automatyczne ponowne włączenie, automatyczne wykrywanie
pracy na sucho.
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Niezwykle ciche i bardzo oszczędne nowe kotły kondensacyjne marki termet
Gazowe kotły kondensacyjne ECOCONDENS NEX, to innowacyjne urządzenia z najwyższej
półki technicznej przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej.
Cechą wyróżniającą kotły z serii ECOCONDENS NEX jest niezwykle płynna i cicha praca (zaledwie
37 dB przy mocach 24, 28, 24/30 kW). Wysoka sprawność urządzeń (108%), jak również szeroki
zakres modulacji (od 12%-100%) wraz z optymalizacją procesu spalania sprawiają, że urządzenia
te są bardzo ekonomiczne, a przy tym przyjazne dla środowiska (niski poziom emisji NOx –
najwyższa 6 klasa).
Dodatkowo, połączenie kotła z pakietem podstawowym Systemu Termet Comfort, gwarantuje
klasę energetyczną na cele grzewcze A+ (dot. 24, 32, 24/30 kW). Przy zastosowaniu pakietu do
Systemu Termet Comfort, możliwe jest również zdalne zarządzanie temperaturą w pomieszczeniu
za pomocą smartfona.
TERMET
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