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Konferencja Bosch Termotechnika
27 maja odbyło się spotkanie prasowe Bosch
Termotechnika poświęcone zagadnieniu: HVAC
w Polsce – gaz czy energia elektryczna? Podczas spotkania przeanalizowana została aktualna sytuacja rynku grzewczego w Polsce i Europie,
a następnie w oparciu o aktualne trendy oraz
prognozy na najbliższe lata, Bosch Termotechnika zaprezentował nową ofertę produktową.
Bosch to pierwsze globalne przedsiębiorstwo
przemysłowe, które osiągnęło w 2020 roku neutralność klimatyczną. Ta ambitna strategia firmy
na rzecz efektywności energetycznej i poprawy klimatu w dużym stopniu dotyczy urządzeń
grzewczych.
Zmiany legislacyjne, społeczne i technologiczne
spowodowane dążeniem do neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej i na świecie sprawiają, że producenci urządzeń grzewczych muszą na
bieżąco na te zmiany reagować. Widać to po rosnącym rynku kotłów gazowych oraz pomp ciepła. Jest to związane z coraz większą świadomością użytkowników nt. technologii pomp ciepła
oraz odnawialnych źródeł energii.
Obserwując wszystkie aktualne trendy oraz prognozy na najbliższe lata, Bosch Termotechnika
na bieżąco dopasowuje swoją ofertę produktową do potrzeb użytkowników. Rynek urządzeń
grzewczych w Polsce można w uproszczeniu podzielić na urządzenia zasilane energią elektryczną i wykorzystujące odnawialne źródła energii
oraz urządzenia zasilane gazem. Bosch dysponuje ofertą w każdym z tych segmentów.
Wśród zalet urządzeń elektrycznych należy przede wszystkim wymienić różnorodność.
W ofercie Bosch znajdziemy bogatą ofertę urządzeń zasilanych wyłącznie prądem.
Warto w tym miejscu wymienić nowe produkty
w ofercie Bosch:
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Kuchinox przekazuje
swoje produkty do szkół

- serię klimatyzacji Climate Class 8000i,
- kocioł elektryczny Tronic Heat 3500,
- pompa ciepła Compress 7800i LW t.
Bosch nowości prezentuje także w segmencie
urządzeń gazowych: kocioł kondensacyjny Condens 5300i WM czy kocioł kondensacyjny Bosch
Condens 5700i WT.
Wszystkie urządzenia mają możliwość zarządzania poprzez aplikacje, dzięki którym użytkownik nie tylko ustawi optymalną temperaturę
w domu (HomeCom Easy), ale także zapewni sobie pomoc specjalisty kiedy to konieczne (aplikacje Bosch EasyDoc, EasyService) oraz dopasuje odpowiednie urządzenie do pomieszczenia
(aplikacja Climate Select).
– Cele klimatyczne związane z redukcją gazów
cieplarnianych na poziomie europejskim są nad-

rzędnym uwarunkowaniem kształtującym rozwój
rynku grzewczego. W naszych polskich warunkach
dochodzi jeszcze walka ze smogiem, co stało się
głównym motorem napędowym branży w ostatnich latach. Niezależnie od zmian legislacyjnych
następuje na przestrzeni ostatnich lat również
znaczący wzrost świadomości użytkowników. Dla
naszych klientów liczą się już nie tylko parametry
urządzenia czy cena, ale właśnie aspekt ekologiczny urządzeń grzewczych i myślenie w perspektywie długoterminowej. Widać to po rosnącym zapotrzebowaniu na kotły gazowe oraz pompy ciepła
oznaczone wysokimi klasami energetycznymi. Jako
świadoma firma, chcemy na bieżąco na te potrzeby odpowiadać, co jest widoczne w naszej ofercie
produktowe – podsumował Krzysztof Ciemięga,
dyrektor generalny Bosch Termotechnika.

W ponad 20-letniej działalności na polskim rynku
wyposażenia wnętrz firma Kuchinox w ramach
realizowania wewnętrznej polityki odpowiedzialności społecznej często angażuje się w różnego
rodzaju inicjatywy społeczne i charytatywne.
W tym roku firma chce wesprzeć szkoły na terenie
całego kraju i wyposażyć remontowane pomieszczenia w swoje produkty w ramach darowizny.
Na potrzeby akcji „Kuchinox dla szkół” powstała z końcówek kolekcji lista modeli z kategorii armatury łazienkowej, kuchennej, zlewozmywaków, klamek i innych produktów wyposażenia
wnętrz. Wszystkie te produkty mają atest higieniczny i spełniają wszystkie normy budowlane.
Do zgłoszenia potrzebujących placówek zaproszono Urzędy Miasta województwa łódzkiego,
a także wszystkie Kuratoria Oświaty w Polsce. Producent zachęca do tego wszystkich, którzy mają
w swojej okolicy szkołę, przedszkole lub inną placówkę, która zaplanowała wakacyjny remont.
Więcej

XERIS E, PURIS E, CELIS E.
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Bezdotykowy design
nowoczesnym standardem.
XERIS E

PURIS E

CELIS E

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych zaprasza do udziału w III edycji Warsztatów Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji
i Sieci Sanitarnych, których tematem przewodnim
jest ZIELONO MI. Warsztaty odbędą się w dniach
18-19 listopada 2021 r. Tematyka poszczególnych
paneli poruszanych podczas Warsztatów: współpraca instalacji tryskaczowych i systemów oddymiania garaży; uciążliwe zapachy – wpływ na
zdrowie i neutralizacja; regulacja pogodowa a prognozowa parametrów pracy instalacji ogrzewczej
– teoria, praktyka i wyniki pierwszych badań; jak
wpłynie taksonomia na działalność branży HVAC;
nowe Standardy Techniczne; „Zielone” Paliwa;
Zielono i Zdrowo żyj! – wody opadowe: obliczenia, retencja, wykorzystanie; sposoby renowacji
i odbudowy starych sieci wodno-kanalizacyjnych
a renowacja nasadzenia; bioodpady komunalne

w gospodarce o obiegu zamkniętym – zagadnienia
techniczno-organizacyjne; konkluzje NDT (BAT)
dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dot. instalacji komunalnych);
pracownia cytostatyczna bez tajemnic; przełom
w zakresie dezynfekcji powierzchni szpitalnych.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa.
Dodatkowo w ramach III edycji Warsztatów organizowany jest konkurs na najlepszą pracę dyplomową. Konkurs stanowi możliwość zdobycia doświadczenia w prezentowaniu swoich osiągnięć,
jak również otrzymania atrakcyjnych nagród.
Zgłoszenia można wysyłać do 31 lipca 2021 r.
Udział w Warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich chętnych.
Zachęcamy do śledzenia strony www.warsztaty.
pzits.pl, gdzie pojawiają się najnowsze informacje dotyczące Warsztatów.

Przemyslana i sprawdzona elektroniczna armatura z serii XERIS E, PURIS E i CELIS E to rozwiazania
najwyzszej próby. Ich cecha wspólna jest wzorowa higiena dzieki bezdotykowej obsłudze, oszczedne
zuzycie wody oraz ponadprzecietna trwałosc i odpornosc na uszkodzenia mechaniczne. Bezdotykowe baterie łazienkowe firmy SCHELL harmonijnie komponuja sie z nowoczesna architektura
budynków publicznych. Szeroka gama obejmuje zróznicowane linie stylistyczne oraz inteligentne
i programowalne funkcje, które otwieraja zaawansowane mozliwosci zarzadzania woda. Doskonale
sprawdza sie w designerskich łazienkach w hotelach, biurach, restauracjach i salonach SPA, ale tez
w newralgicznych pod wzgledem higieny pomieszczeniach sanitarnych w szpitalach, przychodniach
czy na duzych obiektach sportowych.
Wiecej informacji: www.schell.eu.

Odpowiedzialnosc za zdrowie.
rekl ama
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Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
podjął decyzję o zorganizowaniu Forum Termomodernizacja 2021. Tematem wiodącym będzie

Ważne zmiany w programie
Czyste Powietrze
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste Powietrze będzie możliwy tylko do
31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia
2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie
obecnych progów dochodowych uprawniających
do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.
Wycofanie dotacji na kotły węglowe:
• Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu Czyste Powietrze jest możliwy tylko do 31
grudnia 2021 r.
• Okres przejściowy do końca roku 2021 związany
jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł
na węgiel do 31 grudnia 2021 r. będą mieli ten koszt
zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu).
Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
• złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
• zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
• wystawienia faktury za kocioł i montaż do
31 grudnia 2021 r.
Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożo-

Pilotaż projektu instalacji
pomp ciepła w Krynicy Zdroju
i Rabce Zdroju

„Strategia Termomodernizacji Budynków” Forum odbędzie się w dniu 6 października 2021 br.
w Warszawie w budynku Tower Service przy ul.
Chałubińskiego 8 . ZAE zachęca do zaplanowania uczestnictwa w FORUM i zarezerwowanie sobie tego terminu w swoim planie zajęć.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka
2 czerwca 2021 r. ogłosił rozpoczęcie prac nad
pilotażowym projektem instalacji pomp ciepła
z wykorzystaniem otworowych wymienników
ciepła dla obszarów Krynicy Zdroju i Rabki Zdroju. Prace będą realizowane przez 12 miesięcy,
a projekt będzie finansowany w ramach programu Polska Geotermia Plus z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt wstępnie zakłada się wykonanie:
• 3 pilotażowych odwiertów do głębokości 130 m
p.p.t., w technologii właściwej dla otworowych
wymienników ciepła,

nych przed datą wejścia w życie zmian w programie
(planowane od 1 lipca 2021 r.).
Uzasadnienie wprowadzenia zmian:
• Wytyczne Komisji Europejskiej,
• Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,
• Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują
wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.
Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyższony poziom
dofinansowania):
• Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów Czyste Powietrze i Stop
Smog, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w Czystym
Powietrzu, czyli do 37 tys. zł.
• Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej emerytury,
czyli do 2189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
• Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc.
najniższej emerytury na osobę, czyli do 1563,60
zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).
• Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r.,
czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów
w programie Czyste Powietrze.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij
rekl ama
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• pełnego rdzeniowania jednego otworu pilotażowego,
• 3 piezometrów, tj. otworów badawczych w celu
monitoringu środowiska gruntowo-wodnego,
• otworowych oraz powierzchniowych badań
geofizycznych,
• badań właściwości termicznych górotworu (pomiary efektywnej przewodności cieplnej skał za
pomocą testu reakcji termicznej w 3 odwiertach
pilotażowych),
• badań laboratoryjnych na próbkach pozyskanych z wiercenia rdzeniowanego, oznaczenie
przewodności cieplnej oraz pojemności cieplnej, określenie parametrów fizyczno-mechanicznych skał.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij
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Polski Alarm Smogowy wystosował pismo do
premiera z apelem o podtrzymanie wsparcia dla
fotowoltaiki i nielikwidowanie korzystnego dla
prosumentów systemu rozliczeń za energię produkowaną w przydomowych instalacjach. Chodzi o tzw. opusty dzięki którym prosumenci mają
możliwość w sposób barterowy odzyskać do 80%
wyprodukowanej energii. Likwidację tego systemu od 1 stycznia 2022 r. zaplanowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Projektowane zmiany utrudnią walkę o czyste powietrze.
W ostatnich latach przydomowa fotowoltaika
przeżywała prawdziwy boom właśnie ze względu
na możliwość atrakcyjnych rozliczeń za wyprodukowaną energię oraz dzięki programowi Mój
Prąd i termomodernizacyjnej uldze podatkowej.

Hybrydowe źródło energii
w Sękowej
Ministrowie klimatu i środowiska Michał Kurtyka
i Piotr Dziadzio 2 czerwca 2021 r., w miejscowości Sękowa, zainaugurowali pilotażowy projekt,
polegający na integracji lokalnych odnawialnych
źródeł energii. Projekt „Wykorzystanie potencjału energetycznego zlikwidowanych, poeksploatacyjnych lub negatywnych otworów wiertniczych
– pilotaż dla otworu Sękowa GT-1” zakłada integrację ciepła Ziemi (po raz pierwszy w Polsce poprzez głęboki otworowy wymiennik ciepła – OWC)
i energii słonecznej. Rozwiązanie to jest unikatowe zarówno w skali kraju Polski, jak i Europy.
Otwór badawczy Sękowa GT-1 wykonano w 2020 r. na
głębokość 3 km, z przeznaczeniem dla ciepłownictwa.
Spodziewano się wody geotermalnej o temperatu-

Zdaniem PAS likwidacja systemu opustów to nie
tylko cios w kilka milionów gospodarstw domowych, które w najbliższych latach planują zamontować fotowoltaikę na dachu, ale również cios
w działania nakierowane na poprawę jakości powietrza, ponieważ coraz więcej osób decyduje się
na wymianę pieca węglowego na pompę ciepła,
a atrakcyjność tej technologii jest tym większa,
im tańsza jest energia elektryczna, którą może
zapewnić właśnie przydomowa fotowoltaika.
W kwietniu br. 20% beneficjentów Czystego Powietrza zdecydowała się na zamianę starego pieca węglowego na pompę ciepła. Z kolei 45% beneficjentów wybrało kotły gazowe, 18% kotły na
pellet drzewny, a 16% kotły na węgiel.
Apel do premiera Mateusza Morawieckiego można pobrać tutaj
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij

rze ok. 60oC i wydajności 40-70 m3/h. Nie stwierdzono w nim jednak wody o zakładanych parametrach.
Przy współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW, władz gminy i środowiska naukowego, wypracowano optymalny, innowacyjny na
skalę kraju, wariant wykorzystania odwiertu w formie głębokiego otworowego wymiennika ciepła
(OWC). Ekspertyzę w tym zakresie wykonały Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
PAN oraz Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.
Za pomocą OWC pozyskiwane będzie ciepło z górotworu. Następnie, dzięki instalacji hybrydowego
źródła energii, wykorzystane ono będzie w wybranych obiektach w Sękowej – na zapleczu boiska
Orlik i projektowanej właśnie infrastrukturze wypoczynkowo-rekreacyjnej.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij
rekl ama

PAS apeluje do premiera
o wsparcie dla fotowoltaiki
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Firma Viessmann organizatorem
projektu EKO Summer Camp
Firma Viessmann od lat angażuje się w projekty, które mają na celu poprawę świadomości ekologicznej oraz promocję zdrowia i aktywnego stylu życia.
Viessmann od lat specjalizuje się w produkcji innowacyjnych, ekologicznych urządzeń grzewczych
oraz kompletnym wdrażaniu proekologicznych
rozwiązań od strony technicznej. Jednak marki,
które chcą dziś odnieść sukces, muszą oferować
swoim konsumentom coś więcej niż tylko świetnej jakości produkty i usługi. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją szczególnie bliską filozofii firmy Viessmann. Marka od wielu lat
wdraża działania o charakterze edukacyjno--aktywizującym które pozwalają budować świadomość
ekologiczną, np. udział w konferencjach, szkoleniach, lekcjach pokazowych, akcjach ulicznych
i innych wydarzeniach proekologicznych dla dzieci
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i dorosłych. Viessmann angażuje się również
w projekty, które mają na celu usprawnienie jakości energetycznej i ekonomicznej branży grzewczej, np. poprzez aktywne wspomaganie w procesach finansowania inwestycji ekologicznych dla
osób prywatnych i firm. Firma powołała również
do życia fundację „Świadomi Klimatu”, której misją jest budowanie świadomości ekologicznej oraz
zapobieganie tzw. niskiej emisji.
Viessmann podejmuje również szereg działań
na rzecz promocji zdrowia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzięki wsparciu udzielanemu
Klubowi Żeglarskiemu Horn, krakowska młodzież
może rozwijać się w obszarze pięknego sportu,
jakim jest żeglarstwo.
W tym roku firma Viessmann postanowiła połączyć powyższe, dwie gałęzie swoich csr-owych
zainteresowań, organizując letnie kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologiczno-sportowej. Nauka podstaw zero waste i recyclingu w codziennym życiu, wiedza
o przeciwdziałaniu niskiej emisji, sadzenie drzew, warsztaty artystyczne, udział w podchodach, nauka żeglowania, ogniska, wieczory filmowe
to tylko niektóre atrakcje czekające
na uczestników obozów organizowanych przez Viessmann. Na letnią
ofertę składają się: ekologiczno-żeglarskie kolonie organizowane wspólnie z Klubem Żeglarskim HORN Kraków z elementami nauki żeglarstwa
i windsurfingu w Pucku oraz Wakacyjna Strefa Talentów – ekologiczny
obóz organizowany wspólnie z Głogowskim Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” i KH ZHP Łagiewniki w Pobierowie.
Kolonia żeglarska w Pucku
Obóz ekologiczny w Pobierowie
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Projekt Łazienki 2021
– startuje 23. edycja
Konkursu KOŁO!
Firma Koło ogłosiła start 23. edycji konkursu. Konkurs zwraca uwagę na deficyt toalet publicznych
w Polsce oraz na często pozostawiające wiele do
życzenia warunki panujące w ogólnodostępnych
ubikacjach. Przez ponad dwadzieścia lat, dzięki organizatorowi, partnerom, a także autorom
najciekawszych zgłoszeń powstały nowoczesne,
funkcjonalne i estetyczne toalety w wielu miejscach w Polsce.
Partnerem tegorocznej edycji został Tatrzański
Park Narodowy. Rejon polany Huciska w Dolinie
Chochołowskiej, czyli lokalizacja projektowanej toalety, został wybrany nie bez przyczyny –
Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN podjął decyzję, by przenośne toalety typu toi-toi sukcesywnie zastępować stacjonarnymi.
Konkurs skierowany jest do architektów oraz studentów architektury. Ich zadaniem będzie zaprojektowanie obiektu o funkcji toalety publicznej
z pomieszczeniem gospodarczym na użytek Tatrzańskiego Parku Narodowego, udostępnionego dla turystów w rejonie polany Huciska w Dolinie Chochołowskiej.
Koncepcja ma wpisywać się w otoczenie, nawiązywać do lokalnej tradycji, kultury, przyrody, historii, w projekcie muszą być wykorzystane produkty marek Geberit i/lub KOŁO. Ważne
jest zastosowanie rozwiązań umożliwiających
dostęp do obiektu wszystkim grupom odbiorców, w tym turystom o szczególnych potrzebach, takim jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze czy opiekunowie z małymi
dziećmi. Istotne będzie także projektowanie
w duchu zrównoważonego rozwoju (wykorzystanie materiałów naturalnych oraz przyjaznych
dla środowiska, zastosowanie źródeł energii

odnawialnej, odzysk wody, projektowanie rozwiązań mających na celu zmianę nieekologicznych zachowań turystów).
Konkurs na projekt łazienki to jedna z najstarszych inicjatyw tego typu w Polsce. Na przestrzeni lat wzięły w nim udział setki projektantów
i architektów, dla wielu z nich był on początkiem
i furtką do kariery. Co roku w gronie jurorów zasiadają autorytety z branży projektowej. Również
internauci będą mieli okazję wybrać koncepcję,
która najbardziej im się podoba, w głosowaniu
na profilu marki Geberit na portalu Facebook.
Łączna pula nagród to ponad 50 tys. zł.
www.konkurskolo.pl

06/2021

Spadek średniej temperatury w zimie tego roku
spowodował zwiększenie kosztów ogrzewania.
Jak pokazują wyniki najnowszego badania Resideo*, aż 34% Polaków poniosło wyższe opłaty za energię elektryczną/gaz, a 6% nie zapłaciło rachunków za ogrzewanie.
Aż 3 na 4 badane osoby (76%) na skutek podwyższenia opłat starały się oszczędnie korzystać z ogrzewania. Jedynie 18% respondentów
zadeklarowało, że nie odczuło wzrostu wydatków za ogrzewanie.
Ceny ogrzewania wpłynęły również na konkretne zachowania Polaków. Ponad 70% respondentów regulowało temperaturę grzania w swoich
domach i mieszkaniach w ciągu dnia. 2/3 badanych przyznało, że uszczelnia okna i drzwi. Podobny odsetek Polaków samodzielnie steruje
temperaturą na głowicy grzejnikowej. Częściej
niż co druga osoba (55%) dokonuje przeglądu instalacji przed każdym sezonem grzewczym. Jednocześnie ponad połowa respondentów wyłącza ogrzewanie, kiedy wychodzi z domu. Aż 21%
Polaków zadeklarowało, że całkowicie przestało używać ogrzewania. Aż 33% badanych rozważa całkowitą zmianę systemu grzewczego,
aby zwiększyć oszczędność oraz komfort użytkowania. Również podobny procent respondentów planuje modernizację systemu.
Najkorzystniejszą i najbardziej trwałą metodą jest założenie termostatów. Prawie
40% deklaruje, że ma w domu inteligentny termostat i temperaturę dostosowuje do swojego
planu dnia. Zastosowanie inteligentnych rozwiązań w domach również pozwala zapewnić
oszczędność energii. Termostaty programowalne pozwalają na ustawienie odpowiedniej
temperatury, dzięki czemu można odczuwać

maksymalny komfort bez względu na porę dnia
czy roku. Grzeje się te pomieszczenia, w których
przebywa, programując temperaturę, która odpowiada użytkownikowi. Termostaty Honeywell
Home są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wydajności energetycznej przy minimalnej
ingerencji użytkownika. Upraszczają układanie
harmonogramu ogrzewania, oferując poziom
użyteczności i automatyczną kontrolę. Najbardziej zaawansowanym systemem grzewczym,
oferowanym przez firmę Resideo jest system
evohome, który pozwala na zaprogramowanie
aż 12 stref grzewczych. Klienci mają również do
wyboru termostat T6 i termostat jednostrefowy, które tak jak poprzednie modele – regulują
temperaturę za pomocą smartfona lub tabletu. Model T4 – dzięki standardowej zabudowie
i okablowaniu, upraszcza również proces instalacji. Można też wybrać głowicę elektroniczną –
HR90, która umożliwiają sterowanie temperaturą z poziomu grzejnika. Nowoczesne głowice
i termostaty Honeywell Home są proste w obsłudze i oferują poziom automatycznej regulacji,
jakiego konsumenci oczekują od współczesnej
technologii, zapewniając komfort i efektywność
energetyczną.
Techniki podejścia do ogrzewania przy zwiększonych wydatkach znacząco różnią się pod kątem
poszczególnych województw. Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego (54%), mazowieckiego (42%) i lubelskiego (41%) najczęściej wybierają nowoczesne rozwiązania takie
jak: inteligentne termostaty. Natomiast mieszkańcy województwa lubelskiego (93%), pomorskiego (86%) i opolskiego (84%) decydują się na
oszczędne ogrzewanie.
Źródło: Resideo

Zintegrowane
zarządzanie
energią termiczną
i rozliczanie jej
łatwiejsze niż
kiedykolwiek.

Zawór Belimo Energy Valve™ oraz
licznik energii termicznej (TEM)
Firma Belimo, czołowy producent siłowników do przepustnic, zaworów regulacyjnych oraz czujników do instalacji
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych połączyła urządzenia służące do „regulowania przepływu energii”
oraz do „certyfikowanego pomiaru i rozliczania zużycia energii”. Nowa rodzina zaworów Belimo Energy Valve™
z licznikami energii termicznej (TEM) łączy w jednym urządzeniu funkcje pomiaru energii, regulacji przepływu
energii oraz rozliczania kosztów wykorzystującego Internet Rzeczy (IoT).
Firma Belimo łączy to, co powinno działać razem.
Więcej informacji

belimo.pl

* Badanie omnibusowe przeprowadzone w dniach 26.0430.04.2021 r. na reprezentatywnej grupie Polaków (N=1000)
rekl ama

Sezon grzewczy 2020/2021
zmienił zachowania Polaków

BELIMO Siłowniki S.A.
info@belimo.pl, www.belimo.pl
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Hewalex w TOP10 europejskich
producentów kolektorów
Hewalex po raz kolejny został odnotowany
w prestiżowym rankingu światowych producentów płaskich kolektorów słonecznych tworzonym przez agencję badawczą SOLRICO. W najnowszej edycji Hewalex zajął 8. miejsce wśród
państw europejskich. Jest to jedyna firma z Polski, która została ujęta w zestawieniu.
Jak podkreślają eksperci wybuch pandemii
COVID-19 miał duży wpływ na rynek w 2020 roku
i spowodował zmniejszenie sprzedaży większości największych producentów kolektorów
płaskich spoza Chin. Skutki pandemii odczuł
również rynek polski, który skurczył się w badanym okresie o 44%, na co wpłynęła nie tylko

nowości w pakiecie
InstalSystem 5
Wraz z kolejnym wydaniem
oznaczonym numerem 21.0.
pakiet InstalSystem 5 uzyskał
szereg istotnych nowości, między innymi szczegółowy wydruk
projektowanej charakterystyki
energetycznej oraz nowy moduł
umożliwiający eksport utworzonej w InstalSystem 5 struktury
budynku do formatu IFC.
Zobacz film prezentujący
najistotniejsze nowości
Szczegółowa lista zmian
dostępna jest na platformie
HelpSystem

8

sytuacja epidemiologiczna, ale również brak zachęt dla właścicieli domów i mniejsza liczba dotacji gminnych niż w latach poprzednich.
W tym kontekście sukcesem jest zajęcie przez
Hewalex 19 pozycji na świecie wśród producentów należących w większości do globalnych marek wytwarzających produkty na potrzeby wielu swoich przedstawicielstw krajowych, bądź też
dla innych marek OEM.
Warto przypomnieć, że firma od początku swojego istnienia jest związana z rynkiem OZE,
a w szczególności kolektorów płaskich, od których na początku lat 90. rozpoczął się jej dynamiczny rozwój. Wyjątkowa dbałość o jakość
i sprawność produktów, sprawiły, że Hewalex
z od lat zajmuje liczącą się pozycję na globalnym
rynku producentów i dostawców systemów OZE.

Termet – Dobra Marka i Polska
Dobra Marka 2021
Termet po raz drugi otrzymał tytuł Dobra Marka
– Jakość, Zaufanie, Renoma w kategorii Systemy Grzewcze i dodatkowe, specjalne wyróżnienie Polska Dobra Marka.
Dobra marka, to nagroda przyznawana: najbardziej rozwojowym firmom; najbardziej rozpoznawalnym markom na polskim rynku; liderom
w swojej branży.
Polską Dobrą Markę otrzymują firmy:
• z długoletnią tradycją,
• ugruntowaną pozycją rynkową i powszechną
rozpoznawalnością,
• niezmiennie wysoką jakością produktów i usług,
• długoletnim zaufaniem odbiorców.

06/2021
Ariston – nowe funkcje
aplikacji mobilnej
25. urodziny Ariston w Polsce zmotywowały firmę do wielkich zmian – nowy system w My Ari-
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ston to innowacyjny i całościowy koncept budowania rynku dla instalatorów.
Celem jest zapewnienie instalatorom wsparcia
na następujących płaszczyznach:
• usprawnienie pracy,

• pomaganie w pozyskiwaniu nowych zleceń,
• wspomaganie śledzenia terminów realizacji,
• tworzenie referencji.
Dzięki nowemu narzędziu automatyzacji zleceń,
instalator będzie mógł otrzymywać na smartfony z aplikacją My Ariston nowe zapytania ofertowe od konsumentów, którzy wypełnili formularz doboru na stronie Ariston Thermo. To duża
zmiana. Firma zadbała więc o to, by każdy z łatwością mógł dowiedzieć się wszystkiego o tej
nowości poprzez specjalnie przygotowaną instrukcję obsługi nowych ofert w aplikacji mobilnej My Ariston.
Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej
My Ariston, aplikacja dostępna jest w Google Play
oraz w App Store.
www.myariston.pl

PAS pokazuje jak działa
wymiana „kopciuchów”
w programie Czyste Powietrze
Polski Alarm Smogowy opracował nowe narzędzie do śledzenia danych na temat wymiany kotłów w programie Czyste Powietrze.
Na stronie PAS zobaczyć można mapę Polski
z podziałem na województwa i odczytać pozyskane z NFOŚiGW informacje: liczbę złożonych
wniosków, podpisanych umów i wypłaconych
dotacji. Można również sprawdzić, jaka jest popularność poszczególnych źródeł ciepła, czyli
na jaki rodzaj ogrzewania najczęściej decydują się teraz Polacy. Mapa będzie aktualizowana co miesiąc.
Monitorowanie programu Czyste Powietrze jest
dostępne tutaj:
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij
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Panasonic rozwija Contact Center
dla użytkowników końcowych
Panasonic uruchomił telefoniczną obsługę klientów końcowych w celu wsparcia swoich dystrybutorów i akredytowanych instalatorów w obsłudze
użytkowników indywidualnych. Contact Center
jest skierowane do klienta końcowego, któremu
zapewnia obsługę przed i po zakupie pomp ciepła Aquarea i klimatyzatorów Panasonic.
Nowe Contact Center to jednak nie tylko infolinia. Na stronie klient może również pobrać instrukcje obsługi do produktów Panasonic, dowiedzieć się więcej o pompach ciepła Aquarea
czy zdalnym sterowaniu Smart Cloud i zdalnym
serwisie Service Cloud, poznać zaawansowane
sterowanie klimatyzacją przez smartfon.
Na Contact Center Panasonic można również znaleźć akredytowanego instalatora, czyli firmę która zapewni użytkownikowi najwyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki czemu usługa stanowi również
wsparcie dla współpracujących z firmą montażystów.
W przypadku pytań Panasonic umożliwia kontakt
zarówno przez prosty formularz kontaktowy, jak
i pod numerem infolinii 800 080 911.
Nowe Contact Center jest dostępne na stronie
internetowej Panasonic.

06/2021
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Immergas w teamie
Macieja Janowskiego

PUSZCZYK – Program wspierający
niskoemisyjne budynki
użyteczności publicznej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część
2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zmniejszenia zużycia energii
w budynkach oraz zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł.
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
• inwestycje polegające na budowie nowych budynków użyteczności publicznej (m.in. budynków

Immergas Polska dołącza do #Teamjanowski.
Marka będzie wpierała Macieja Janowskiego
w sportowych zmaganiach w nadchodzącym cyklu Grand Prix.
– Nasza przygoda ze speedwayem rozpoczęła się
w 2020 roku poprzez współpracę z wrocławskim
klubem żużlowym WTS Sparta. Kiedy weszliśmy
pierwszy raz na mecz nie przypuszczaliśmy, że ta
dyscyplina stanie się tak bliska naszemu sercu.
Mimo trudności związanych z pandemią nie zabrakło emocji, rywalizacji i ogromnej determinacji zawodników w dążeniu do wyznaczonego celu
– mówi Maciej Czop, prezes zarządu Immergas
Polska. – Często podkreślam, że wierzymy w siłę
i moc pasji, pracy zespołowej, dążenie do realizacji marzeń. Dlatego indywidualne wsparcie nie-

zwykle utalentowanego Macieja Janowskiego jest
naturalnym rozwinięciem naszych działań i dowodem na to, że żużel znalazł ważne miejsce nie tylko
w naszych działaniach marketingowych.
Logo Immergas będzie widoczne na kevlarze oraz
motocyklu wrocławianina podczas zawodów indywidualnych na żużlu w cyklu Grand Prix, przy
okazji startów w szwedzkiej Elitserien oraz Reprezentacji Polski na żużlu.
– Bardzo mi miło, że w tym sezonie do naszego
Teamu dołączył nowy partner. Wierzę, że nasza
współpraca będzie bardzo emocjonująca i pełna
pozytywnej, speedwayowej energii. Nadrzędny cel
na ten rok to oczywiście Indywidualne Mistrzostwo
Świata i do tego będziemy wspólnie dążyć z całym zespołem, a wsparcie ze strony firmy Immergas przybliży nasz team do upragnionego celu.
Cieszę się, że jesteśmy razem na pokładzie –
komentuje współpracę Maciej Janowski.

przeznaczonych na cel oświaty, nauki, wychowania, opieki, kultury, kultu religijnego, pomocy
społecznej) i zamieszkania zbiorowego,
• dokończenie rozpoczętej wcześniej budowy
obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,,
• inwestycje polegające na wykonywaniu odbudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki lub tylko samej pożyczki.
Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 40%
kosztów kwalifikowanych.
Dofinansowanie w formie pożyczki wynosi do
100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem,
że w przypadku ubiegania się także o dotację intensywność dofinansowania w formie pożyczki
będzie traktowana jako uzupełnienie do 100%

kosztów kwalifikowanych ponad kwotę dotacji.
Minimalny udział procentowy pożyczki w kosztach kwalifikowalnych przedsięwzięcia nie może
być niższy niż udział procentowy dotacji w kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do 140 000 tys. zł, w tym:
• dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacja) – do 60 000 tys. zł,
• dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczka)– do 80 000 tys. zł,
• Terminy i sposób składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie od 24.05.2021 r.
do 30.06.2021 r., oddzielnie dla dotacji, oddzielnie
dla pożyczki. Załączniki należy dołączyć wyłącznie
do wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij
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Promocja Prandelli
„Gotowi na lato”
Weź udział w promocji Prandelli, w której można zdobyć niezbędnik plażowicza – wygodny leżak + miękki ręcznik.
Dokonaj jednorazowego zakupu złączek
żeliwnych na kwotę 5000 zł netto i odbierz
nagrodę.
Promocja trwa do 9 lipca.
Więcej

06/2021
Rozbudowa Danfoss
w Grodzisku Mazowieckim
– W październiku ubiegłego roku Danfoss poinformował o rozpoczęciu rozbudowy swojego kampusu w Grodzisku Mazowieckim. 25 maja 2021, po 7
miesiącach intensywnej pracy, kolejny etap budowy nowej fabryki został uwieńczony sukcesem
– sukcesem, który nie byłby możliwy bez aktywności i olbrzymiego wsparcia pracowników. Uruchomianie nowej hali produkcyjnej to projekt wymagający bardzo dobrego planowania, zwłaszcza
w tak trudnych czasach. Przeniesienie poszczególnych linii produkcyjnych z Danii do Polski wymagało od osób zaangażowanych w realizację
projektu częstych wyjazdów. Niektórzy z pracowników zdecydowali się wyjechać do Danii na dłużej niż rok. Inni systematycznie wyjeżdżają w regularnych odstępach czasu, dzieląc swoje życie
pomiędzy oba kraje po to, aby jak najlepiej poznać
technologię, maszyny i skoordynować cały proces
przeniesienia poszczególnych linii produkcyjnych
– mówi Jarosław Strzelczyk, Head of Manufacturing Transition i dodaje, a wszystko przy zachowaniu jak najwyższych standardów bezpieczeństwa.
W ciągu ostatniego roku firma przeprowadziła
setki testów Covid-19 – każdorazowy wjazd do
Danii to 4 takie testy dla każdego podróżującego pracownika.
Nad przeniesieniem produkcji do nowej fabryki Danfoss w Grodzisku Mazowieckim czuwa 16
zespołów projektowych – 12 odpowiedzialnych
w sumie za 45 linii produkcyjnych i 4 dodatkowe,
zajmujące się przeniesieniem magazynu, laboratorium i funkcji utrzymania ruchu. Na sprawne
i skuteczne działania miała wpływ również konstrukcja zespołów projektowych, w skład których
wchodzą zarówno wieloletni doświadczeni pracownicy Danfoss, jak i osoby nowo zatrudnione,
przynoszące do firmy świeże spojrzenie. Wciąż

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

trwa dalsza rekrutacja pracowników do nowej
hali, gdzie zatrudnionych zostanie 330 nowych
osób. To nie jedyne trwające procesy rekrutacyjne. Do końca roku w kampusie w Grodzisku
Mazowieckim zatrudnienie znajdzie w sumie 400
nowych pracowników.
Jak przystało na firmę będącą liderem innowacyjnych rozwiązań, do realizacji Projektu 2020
wykorzystano nowoczesne narzędzia, umożliwiające stworzenie modelu całej hali i wirtualne
spacery po fabryce. Dodatkowo okulary rzeczywistości mieszanej HoleLens2 pozwoliły pracownikom w Polsce na dokładne zapoznanie się maszynami znajdującymi się nadal w Danii.
Istotnym wyzwaniem było również zachowanie
ciągłości produkcji na poszczególnych liniach,
dzięki czemu maksymalnie ograniczono wpływ
relokacji fabryki na klientów Danfoss. Możliwe to
było dzięki stopniowemu przenoszeniu i systematycznemu uruchamianiu kolejnych linii produkcyjnych, a także dzięki budowie magazynu
wyrobów gotowych w kampusie Danfoss w Grodzisku Mazowieckim.
W końcu maja w nowej fabryce uruchomiono
3 linie, na których produkowane będą: zawory
bezpieczeństwa chroniące przed niekontrolowanych wzrostem ciśnienia mające zastosowanie w przemysłowych instalacjach chłodniczych,
elektryczne zawory regulacyjne CCMT służące do
regulacji ciśnienia w transkrytycznych układach
chłodniczych z CO₂ oraz cewki do sterowania zamykaniem i otwieraniem zaworów różnego typu.
Kolejne linie produkcyjne będą systematycznie
przenoszone do Grodziska, a cały proces relokacji potrwa do końca bieżącego roku. W sumie
otworzonych zostanie 45 linii produkcyjnych, magazyn i laboratorium.
Równolegle powstaje biurowa część budynku –
pierwszy moduł jest gotowy. Do końca czerwca
oddany do użytku zostanie drugi moduł biurowy

i budynek laboratorium, a następnie do końca listopada budynek magazynu i dodatkowe 1000 m2
powierzchni produkcji.
Nowo budowana hala produkcyjna i biurowe części budynku zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować wpływ ich eksploatacji
na środowisko, a także by zapewnić wysoki komfort pracy. W celu ograniczenia strat ciepła budynek został zaprojektowany z zachowaniem parametrów przewyższających wymagania WT2021.
Zastosowany zostanie również system odzysku
ciepła z agregatów wody lodowej oraz ze sprężarek powietrza, aby w efektywny i czysty sposób przygotować ciepłą wodę użytkową, a także
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ogrzać hale i biura. Jeśli ciepło odzyskane z kompresorów i systemu chłodzenia będzie niewystarczające, pierwszym głównym źródłem ciepła będą pompy ciepła powietrze-woda, a jako
rezerwę na okres szczytowego zapotrzebowania
na ciepło przewidziano kotły gazowe. Zastosowana zostanie również wentylacja z rekuperacją.
Całość kontrolowana będzie przez zaawansowany system zarządzania budynkiem BMS. W projekcie przewidziano również dalszy rozwój inwestycji – na parkingu infrastrukturę niezbędną do
przyszłej instalacji punktów ładowania samochodów elektrycznych, a na dachu możliwość montażu paneli fotowoltaicznych.
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concept by Geberit
Koncept na idealną łazienkę
Pawe ł K a r aś

Idealna łazienka nie istnieje –
to zdanie to tylko w połowie prawda.
Nie istnieje jeszcze! Dzięki serii concept
inwestor może mieć perfekcyjną
łazienkę, której najważniejszą cechą
będzie trwałość i niezawodność.
A dzięki wysokiej jakości rozwiązaniom
podtynkowym nic nie naruszy
wyjątkowości tego miejsca.
Niezawodny stelaż
Najistotniejszym elementem wyposażenia każdej łazienki jest oczywiście toaleta. Każdy chciałby wybrać najbardziej sprawdzone rozwiązanie
w tym zakresie, jednak najlepszych nie widać –
są ukryte pod ścianą. Prawdziwie niezawodnym jest Duofix UP320. Jego wyjątkowo prosta
konstrukcja zapewnia niezwykle prosty montaż.
Rama stelaża została zaopatrzona w szereg otworów montażowych, dzięki czemu można go zainstalować przed ścianą gipsowo-kartonową, przed
pełną ścianą lub wykorzystać do tego celu drewnianą ścianę szkieletową czy profile montażowe.
Stelaże concept nie ograniczają się wyłącznie
do tych, instalowanych na ścianie – znajdują się
wśród nich także stelaże Kombifix UP320, których
przeznaczeniem jest montaż na ścianie masywnej i zamurowanie lub obmurowanie.

Szwajcarska jakosc
oryginalnych stelazy
concept by Geberit
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detalu, będącego niezbędnym elementem wyposażenia łazienki. Przycisk Sigma01 pasuje zarówno do stelaża Duofix UP320, jak i Kombifix UP320.

CONCEPT
DUOFIX WC UP320

Odpowiednie mocowanie

Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
www.ik.pl
www.concept.ik.pl
rekl ama

Niezawodna spłuczka
Dołączona do stelaża Duofix spłuczka Sigma to dodatkowa zaleta dla każdego mieszkania – została
wyposażona w wyjątkowo prosty system regulacji ilości spłukiwanej wody, dzięki czemu w kilka
chwil można przełączyć się na tryb oszczędny, pozwalający ograniczyć zużycie wody nawet o 1/4.
Elegancki przycisk
Nawet doskonały stelaż nie może działać bez odpowiedniego przycisku. Oferta marki concept to
także przycisk uruchamiający Sigma01, wyposażony w możliwość dwudzielnego spłukiwania. Klasyczne okrągłe kształty przycisków, biała alpejska barwa oraz prosta konstrukcja, zapewniająca
błyskawiczny montaż to podstawowe cechy tego

Stelażowi potrzebna jest także stabilność oraz
odpowiednie mocowanie do ściany. W tym pomogą wsporniki Duofix, wyróżniające się wyjątkową trwałością. Co więcej, ich szczególną zaletą
są osadzone elementy wsporcze, dzięki którym
na stelażu można umieścić mocowania pozwalające na zainstalowanie półki. To dodatkowa zaleta dla inwestorów, którzy myślą o niestandardowym wyposażeniu swojej łazienki.

JEDYNY ORYGINALNY GEBERIT

Stelaże do umywalek
Aby uzupełnić całą ofertę łazienkową, Grupa Instal-Konsorcjum umieściła w niej także stelaże Duofix i Kombifix przeznaczane do montażu
umywalek. Różnicą w stosunku do ich odpowiedników do przyłączenia toalet jest zlokalizowanie
trawersów i brak spłuczki. Co więcej, stelaż Kombifix do umywalek jest dodatkowo dużo niższy,
dzięki czemu dużo łatwiej osadzić go w ścianie.
Stelaże wyposażono w dwa przyłącza wody oraz
w kolano odpływowe, dodatkowo izolowane akustycznie. Pozwala to na wyciszenie tej części systemu kanalizacyjnego, a tym samym zwiększenie
komfortu podczas wizyty w toalecie. Warto zaznaczyć, że tak jak w przypadku stelaży do WC,
stelaże do umywalek Kombifix nie nadają się do
montażu na płytach gips-karton, ale wyłącznie
do zabudowy ciężkiej.

Jeśli poszukujesz trwałego, funkcjonalnego i, co najważniejsze, niezawodnego rozwiązania
do łazienki, systemy podtynkowe concept by Geberit są idealnym wyborem. Nie tylko nie
przysporzą Ci dodatkowego wysiłku podczas instalacji, ale dzięki nim zyskasz też pewność,
że w Twoje ręce trafiają sprawdzone produkty o wysokiej renomie, poświadczonej nie tylko
przez setki tysięcy użytkowników, ale też tysiące instalatorów. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś – wybierz concept by Geberit i stwórz łazienkę, w której zawsze można czuć się pewnie.

Bogaty wybór przycisków
uruchamiających

3 warianty spłukiwania
- ręczne, automatyczne i zdalne

Możliwość podłączenia toalety
myjącej Geberit AquaClean

Oszczędność wody
(spłukiwanie 4/2l)

Usuwanie nieprzyjemnych
zapachów

Montaż przycisku bez
użycia narzędzi

rekl ama

Produkty concept by geberit znajdziesz
w sieci hurtowni:

WIOSNA 2021 • BIULETYN INSTAL-KONSORCJUM
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Pompy ciepła do c.w.u. – kto, kiedy i jakie montuje?
Pompy ciepła sposobem na efektywną modernizację lub zwiększenie stopnia autokonsumpcji energii z PV
Dawid Pa n t e r a

Fot. Viessmann

Budynki coraz mniej energochłonne,
a zapotrzebowanie na c.w.u.
praktycznie stałe
Od początku roku obowiązują nowe, bardziej restrykcyjne wymagania energetyczne dla nowo
projektowanych i budowanych obiektów mieszkalnych. Wiele firm stara się wykorzystać tę sytuację na swoją korzyść, udowadniając, że tylko
ich rozwiązania mogą spełnić określone wskaźniki energetyczne – oczywiście to nic wyjątkowego, dzień jak co dzień. Co jest jednak istotne,
budynki stają się coraz mniej energochłonne lub
jak kto woli bardziej energooszczędne, lecz tylko
z punktu widzenia dostarczania energii na potrzeby centralnego ogrzewania i ewentualnie chłodzenia. Woda użytkowa, która w całkowitym bilansie
energetycznym jest rzecz jasna ujęta, jednak nie
podlega większym zmianom, czy ograniczeniom.
Efekt? Wraz z kolejnymi zmianami w Warunkach
Technicznych ciepła woda użytkowa coraz więcej „waży”. Skuteczniejsza izolacja termiczna na
ścianach, wentylacja z odzyskiem ciepła czy okna
o współczynniku przenikania ciepła grubo poniżej wartości określonej w WT 0,9 W/m2K nie mają
najmniejszego wpływu na zapotrzebowanie energii na ciepłą wodę użytkową. Ilość energii użytkowej na c.w.u. zależy jedynie od liczby mieszkańców
i ich przyzwyczajeń oraz od wyposażenia łazienek.
W każdym budynku, niezależnie od roku budowy
i przeprowadzonej termomodernizacji ilość wymaganej energii na c.w.u. jest w dużym przybliżeniu
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Stare budownictwo
Budynek z lat > 1984 z podstawową izolacją cieplną
Budynek z lat > 1995 poddany termomodernizacji
Budynek niskoenergetyczny, budowane dzisiaj
Budynek pasywny

taka sama, będąc dokładnym to ilość energii
użytkowej wymagana na c.w.u. w każdym z budynków jest na podobnym poziomie. Do obliczeń
w budynkach jednorodzinnych przyjmuje się od
750 do 1000 kWh/osobę/rok energii użytkowej na
c.w.u. Można to również dość łatwo policzyć na
bazie danych otrzymanych od Inwestora.
Sposoby ogrzewania c.w.u. w budynku
Od tego, w jaki sposób energia użytkowa zostanie
dostarczona do wody użytkowej, aby stała się ona
„ciepłą wodą użytkową” zależeć będzie ilość potrzebnej energii końcowej, za którą na końcu należy zapłacić. Im wyższa efektywność źródła ciepła,
im więcej energii pozyskane zostanie ze środowiska np. z termicznej instalacji solarnej czy pompą

ciepła z powietrza lub gruntu, tym wskaźnik energii
końcowej będzie niższy i tym mniejsze będą koszty.
Woda użytkowa może być ogrzewana:
• przepływowo. Ten sposób pozwala oszczędność miejsca w budynku oraz oznacza niemal zerowe straty postojowe. Z ograniczeń to przede
wszystkim ilość ciepłej wody możliwej do pobrania, czyli inaczej maksymalny strumień wody ciepłej możliwy do uzyskania w danej chwili, który
wynosi zazwyczaj nie więcej jak 12 l/min, czyli…
np. deszczownica odpada. Nie podłączymy także cyrkulacji, przez co odczuwa się lekki dyskomfort, czekając przez kilka lub kilkanaście sekund
na napłynięcie ciepłej wody, no ale coś za coś. Na
rynku aż roi się od rozwiązań tego typu – do wyboru jest każde paliwo tradycyjne, a także energia elektryczna.

• pojemnościowo.
Ogrzewanie pojemnościowe wody użytkowej
oznacza przeznaczenie cennej powierzchni 1 m2
w budynku na dodatkowy zbiornik. Magazynowanie wiąże się ze stratami postojowymi, ale
produkowane obecnie zbiorniki charakteryzują
się współczynnikiem strat ciepła < 1,2 kWh/24h.
Woda użytkowa o temperaturze 60°C zmagazynowana w zbiorniku o pojemności 150 litrów,
w ciągu doby wychłodzi się do 53°C. Otrzymujemy
za to możliwość podłączenia cyrkulacji, co bardzo
podnosi komfort korzystania z wody szczególnie
w rozległych budynkach oraz przede wszystkim
nie ma ograniczenia w ilości wody ciepłej możliwej do pobrania w danej chwili. Ilość całkowitej,
dostępnej wody ciepłej zależy od dobranej pojemności zbiornika oraz utrzymywanej w nim temperatury wody. Ten sposób pozwala też na skorzystanie z dobrodziejstw środowiska i umożliwia
magazynowanie darmowej energii np. ze słońca,
redukując zapotrzebowanie na paliwa kopalne.

Kto i kiedy stosuje pompę ciepła?
Jeszcze kilka lat temu, tuż po zakończeniu wsparcia finansowego dla termicznych instalacji solarnych rynek urządzeń grzewczych zafascynowany był pompami ciepła do przygotowania ciepłej
wody użytkowej. Związek ten nie przetrwał długo
i wkrótce rynek większym uczuciem zaczął darzyć
instalacje fotowoltaiczne. Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej są urządzeniami dość prostymi zarówno w swoim działaniu, jak i w montażu. Pozwalają na czyste, ekologiczne i tanie
przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych. Dla osób posiadających
już kocioł węglowy jako źródło ciepła dla przygotowania c.w.u., pompa ciepła nie zapewnia wyraźnych oszczędności, ale za to różnica w komforcie
jest nie do opisania – brak dosypywania paliwa, brak czyszczenia palnika i wynoszenia odpadów. Z kolei właściciele kotłów automatycznych
na gaz ziemny czy płynny, mogą być zadowoleni

Roczny koszt przygotowania c.w.u. | rodzina 4-osobowa
Podgrzewacz przepływowy lub boiler elektryczny G11

2263,56 zł

Podgrzewacz przepływowy lub boiler elektryczny G12w
Pompa ciepła do CWU (praca z powietrzem obiegowym)
Pompa ciepła powietrze/woda
Pompa ciepła solanka/woda
Pelet
Granulat węglowy
Olej opałowy kocioł kondensacyjny

1268,96 zł
640,26 zł
829,97 zł
659,09 zł
745,25 zł
833,55 zł
1390,71 zł

Olej opałowy kocioł tradycyjny
LPG kocioł kondensacyjny
LPG kocioł tradycyjny
GZ kocioł kondensacyjny
GZ kocioł tradycyjny
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1476,55 zł
1071,76 zł
1136,32 zł
958,71 zł
1008,17 zł
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Jak działa pompa ciepła? Od czego
zależy jej efektywność i moc
grzewcza?
Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej składa się z modułu pompy ciepła typu powietrze/
woda oraz dość często ze zintegrowanego zbiornika wody użytkowej o pojemności od 200 do
300 litrów. Oczywiście są dostępne modele o innej pojemności, ale ta jest dość popularna, ponieważ zapewnia rozsądny komfort korzystania
z wody, a jednocześnie wymiary nie nastręczają
problemów z montażem.
Moduł pompy ciepła składa się z tych samych
komponentów co pozostałe sprężarkowe pompy ciepła. Znajdziemy tutaj parownik w formie
wymiennika lamelowego, zawór rozprężny

(w większości termostatyczny), sprężarkę oraz
skraplacz w formie długiej rurki nawiniętej na zewnętrzną stronę zintegrowanego zbiornika wody
użytkowej. Wersje wiszące, naścienne pomp ciepła, które współpracują z zewnętrznymi zbiornikami wody użytkowej mają skraplacz w formie
wymiennika płytowego. Ruch powietrza przez
parownik wymusza wentylator z regulacją obrotów. W odróżnieniu od klasycznej pompy ciepła
powietrze/woda brakuje tutaj zaworu 4-drogowego. Do realizacji procesu odmrażania parownika stosowany jest dodatkowy obieg gazu gorącego odseparowany podczas normalnej pracy
zaworem elektromagnetycznym, odcinającym.
Urządzenie ma tylko jedno zadanie i jest nim przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Nie ogrzewa
budynku, nie chłodzi pomieszczeń, nie steruje
obiegami itd. W związku z tym do opisania efektywności, mocy grzewczej i elektrycznej stosuje
się wymagania normy EN:16147 (w odróżnieniu od
normy EN:14511, która stosowana jest do opisania
podstawowych parametrów pomp ciepła do centralnego ogrzewania). Zarówno efektywność, jak
i moc grzewczą określa się dla procesu przygotowania wody użytkowej, np. A15/W15-55 oznacza
proces ogrzewania wody od temperatury 15°C do
55°C (W=water), przy zadanej temperaturze powietrza zasysanego na parownik 15°C (A=Air).
Od 2015 roku obowiązują również przepisy
określające konieczność etykietowania urządzeń etykietą energetyczną (Rozporządzenie UE
812/2013). Producent musi przebadać pompę ciepła do c.w.u. zgodnie z określonymi warunkami
(tabela 6 ww. Rozporządzenia).
Na etykiecie umieszcza się informacje na temat
profilu obciążenia, klasy efektywności dla tego profilu oraz moc akustyczną wewnątrz budynku (dla
urządzeń pracujących na powietrzu obiegowym
– z pomieszczenia), a także moc akustyczną na
zewnątrz budynku.
rekl ama

z obniżenia rachunków za paliwo. Sposób przygotowania wody jest w gruncie rzeczy taki sam,
więc z punktu widzenia komfortu zmian nie ma,
woda w dalszym ciągu przygotowywana jest automatycznie. Najwyraźniej odciążenie domowego budżetu odczują inwestorzy, którzy przed modernizacją przygotowywali ciepłą wodę użytkową
wprost energią elektryczną np. w bojlerach elektrycznych lub podgrzewaczach przepływowych.
Patrząc na zestawienie rocznych kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej, nie widać wyraźnych różnic pomiędzy ogrzewaniem kotłem gazowym a pompą ciepła. Większa delta pojawi się,
jeżeli dzięki pracy pompy ciepła uda się obniżyć
zużycie roczne gazu poniżej 1200 m3. Przejście na
taryfę gazową niższą oznacza bowiem dodatkowe pieniądze zaoszczędzone na opłatach stałych.
Tak więc, gdzie podstawowe paliwo jest drogie,
jak np. olej opałowy lub energia elektryczna,
a przede wszystkim tam, gdzie pracują kotły na
paliwo stałe – pompa ciepła do c.w.u. jest wyborem wartym rozważenia.
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Vitocal-262 A
Profil rozbioru ciepłej wody (Dyrektywa ErP)
Współczynnik efektywności e (COP) przy A15/W10-55 (XL) wg EN16147
Czas nagrzewania wody przy A15/W10-55 (XL) wg EN16147
Efektywność przygotowania ciepłej wody ηwh
Pojemność zasobnika
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody (Dyrektywa ErP)

typ

h:m
%
litry

T2E
XL
3,8
8:40
156
300
A+

T2H
XL
3,8
8:40
156
300
A+

Tabela Wybrane dane techniczne przykładowej pompy ciepła powietrze/woda Vitocal 262-A do
podgrzewania wody użytkowej

ENERG
енергия · ενέργεια

Y IJA
IE IA

VITOCAL 262-A, T2E-ze

Y IJA
IE IA

VITOCAL 262-A, T2E-ze

XL

XL

A

A+

+

+

1431

53 dB

1014

1170

57 dB

1069
kWh/annum

2017

1014
kWh/annum

64 dB

6154850-01

1014

-

812/2013

Ë^Wv!$Ì

Etykieta pompy ciepła
pracującej na powietrzu
z zewnątrz

2017
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Etykieta pompy ciepła
pracującej na powietrzu
obiegowym (otoczenie)

Profil obciążenia oznacza określoną kolejność
czerpania wody (zgodnie z tabelą 15 załącznika
VII ww. Rozporządzenia). Czerpanie wody oznacza
z kolei określone połączenie natężenia przepływu wody użytkowej, jej temperatury, użytkowej
wartości energetycznej i temperatury szczytowej. Temperatura szczytowa (Tp) oznacza, wyrażoną minimalną temperaturę wody, jaką należy
uzyskać podczas jej czerpania np. 40°C lub 55°C.

Profile zostały opisane dla różnych wielkości obciążenia i oznaczone jak wielkości ubrań, od najmniejszego obciążenia 3XS to największego obciążenia XXL. Dla wybranego profilu obciążenia
(osiągalnego przez badaną pompę ciepła) przeprowadza się następnie pomiar pobranej energii elektrycznej i obliczana jest ilość energii dostarczonej (na podstawie różnicy temperatury
wejścia wody zimnej i temperatury wody ciepłej na wyjściu). Na tej podstawie określa się
efektywność całego procesu ogrzewania wody,
co z punktu widzenia inwestora jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ pokazuje faktyczną efektywność pracy i w dużym przybliżeniu pozwala
oszacować późniejsze koszty eksploatacyjne.
W zależności od deklarowanego profilu obciążenia i osiągniętej efektywności pompa klasyfikowana jest w klasach od F (najbardziej energochłonna) do A+ (najbardziej energooszczędna).
Porównując kilka modeli pomp ciepła do c.w.u.,
należy zawsze sprawdzić w danych technicznych, czy parametry podane są zgodnie z normą EN:16147, a następnie wybrać te same warunki eksploatacyjne – temperaturę powietrza oraz
zakres temperatury wody użytkowej i porównać
wyniki. Z karty produktu odczytać można efektywność procesu ogrzewania wg Rozporządzenia 812/2013 – określona jest współczynnikiem
ƞwh i wyrażona w %.
rekl ama
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Typowy schemat podłączenia
zbiornika c.w.u. oraz armatury
zabezpieczającej

Jak przeprowadzić modernizację
instalacji i podłączyć pompę ciepła
do c.w.u.?

Pompę ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zbiornikiem wody użytkowej podłącza się dokładnie tak
samo, jak klasyczny zbiornik wody użytkowej. Różnica jest tylko w obecności modułu pompy ciepła.
Pompa cyrkulacyjna potrafi być prawdziwą zmorą dla pomp ciepła do wody użytkowej. Ich moc
grzewcza zwykle nie przekracza 2 kW, więc przy
pojemności zbiornika 250 litrów mowa jest o nawet 6 h czasu ogrzewania od temperatury wody
10°C do 50°C. Słaba izolacja przewodów cyrkulacji generuje straty nawet 25 W/m.b. Przy 10 metrach trasy cyrkulacji znika nam jedna czwarta
mocy dostarczanej z pompy ciepła do zbiornika.

Jeżeli budynek wyposażony jest w centralny
zbiornik wody użytkowej z rozprowadzeniem
wody ciepłej to wymiana obecnego zbiornika
na pompę ciepła jest jedynie kwestią przepięcia
hydraulicznego i rozwiązania problemu dostarczania powietrza do pracy. Często w przypadku
kotłowni z kotłem na paliwo stałe pompa ciepła
czerpie powietrze do spalania ze swojego otoczenia. Pomieszczenie w okresie zimy jest wystarczająco ciepłe z uwagi na straty ciepła od kotła
i rur instalacji grzewczej, natomiast w okresie letnim jest zazwyczaj chłodniejsze niż na zewnątrz,
ale i tak o temperaturze znacznie wyższej niż

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
(R)
(T)

Ciepła woda użytkowa
Powrót cyrkulacji wody użytkowej (nie wszystkie modele posiadają króćce cyrkulacji)
Pompa cyrkulacyjna (wątpliwe rozwiązanie – dlaczego? patrz dalej)
Zawór zwrotny za pompą cyrkulacyjną
Odpływ z zaworu bezpieczeństwa (dający możliwość obserwacji wylotu)
Zwór bezpieczeństwa 4 bar
Zwór odcinający
Manometr
Zawór zwrotny
Zawór opróżniania
Zimna woda użytkowa
Filtr
Reduktor ciśnienia
Naczynie przeponowe do wody użytkowej
Termostatyczny zawór mieszający (wymagany gdy podłączone są również kolektory słoneczne)
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Współpraca z PV – sposób na tanie ogrzewanie c.w.u.
Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną dla wody użytkowej, dla 4-osobowej rodziny
wynosi mniej więcej 4000 kWh. Zapewniając tą energię z pompy ciepła do c.w.u., która charakteryzuje się sezonową efektywnością pracy na poziomie 3,5 (praca z powietrzem obiegowym), potrzebne jest pobranie 1150 kWh energii elektrycznej z sieci. Z kolei dla efektywności
2,7 (praca z powietrzem z zewnątrz) potrzebne jest pobranie 1480 kWh energii elektrycznej.
Jak widać pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej sama w sobie stanowi skuteczny sposób na zwiększenie stopnia autokonsumpcji (wykorzystanie na potrzeby własne) energii z instalacji PV. Podane zapotrzebowanie na energię elektryczną odpowiada około 1 do 1,5 kWp
mocy elektrycznej instalacji PV. Warto jednak zaznaczyć, że oszacowana ilość energii elektrycznej jest pobierana nie tylko w okresie dużego nasłonecznienia, lecz również poza nim
– wtedy kiedy wystąpi zapotrzebowanie na pracę pompy ciepła. Istnieje jednak możliwość
dalszej optymalizacji. Automatyka większości dostępnych na rynku pomp ciepła pozwala na
wymuszenie pracy sprężarki z zewnątrz celem podgrzania wody użytkowej do wyższej temperatury niż wartość ustawiona przez użytkownika np. 65°C. Zapotrzebowanie realizowane
jest zwykle przez styk beznapięciowy, który może zostać podany z falownika instalacji PV,
co znacznie ułatwia podłączenie.
Podniesienie temperatury wody o 20 K (z 45°C do 65°C) w zbiorniku o pojemności 250 litrów
oznacza konieczność doprowadzenia 6 kWh energii cieplnej, czyli niecałych 2 kWh energii
elektrycznej. Uwaga, ten warunek dodatkowego zużycia energii elektrycznej z PV na potrzeby własne i zmagazynowanie jej w formie ciepłej wody jest spełniony przy założeniu, że woda
w zbiorniku jest już zagrzana do temperatury zadanej przez użytkownika. Jeżeli ustawimy czasy łączeniowe na przygotowanie wody użytkowej na okres południowy może się okazać, że
darmową energią z instalacją PV podgrzejemy wodę o różnicę 35 K (30°C do 65°C), co oznacza zapotrzebowanie odpowiednio 10 kWh cieplnej i 3 kWh elektrycznej. W skali 8 miesięcy
wiosenno-letnio-jesiennych zwiększa to autokonsumpcję o dodatkowe 720 kWh.
Część producentów wyposaża swoje pompy ciepła w specjalne rozwiązania, dedykowane
do sterowania sygnałami z zewnątrz. Przykładem jest technologia SG Ready (system inteligentnego sterowania siecią energetyczną). Dzięki zastosowaniu rozwiązań smart grid można zwiększyć efektywność sieci energetycznej, niezawodność i bezpieczeństwo poszczególnych ogniw łańcucha dostaw energii. Technologia smart grid umożliwia również odbiorcom
energii na aktywne uczestniczenie w rynku energii. Doświadczenia krajów UE wskazują na
potencjał w zakresie wzrostu efektywności energetycznej wynikający z zastosowania tej technologii na poziomie ok. 6%. „Inteligentne sieci” (smart grids) pomagają dopasować zapotrzebowanie na energię do dostępnych zasobów ze źródeł odnawialnych, w przeciwieństwie do
tego, co robimy teraz. W dużym uproszczeniu to sieć i jej zasoby decydują o pracy lub postoju pompy ciepła. O ile w Polsce nie skorzystamy z tej nowinki w sposób przewidziany przez
producenta, ale zawsze możemy skorzystać z tej funkcjonalności i wymuszać pracę pompy
ciepła sygnałem podanym z falownika instalacji PV.
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Przyszłość energii z PV…
Ostatnio głośno jest o szykowanych zmianach
w systemie rozliczania energii elektrycznej produkowanych przez domowe instalacje PV. Zmiana
w stosunku do obecnego systemu bilansowania

jest niekorzystna i nie jest ona oczekiwana, ale
niestety przewidziana i nieunikniona. Pisałem
o tym w zeszłym roku na łamach InstalReportera (pobierz: InstalReporter_2020_08 – kliknij).
Oczywiście jeszcze nic nie zostało przesądzone,
ale magazynowanie energii z instalacji PV zacznie
teraz szybko nabierać na znaczeniu. Magazynowanie energii elektrycznej z PV w tej samej formie jest już praktykowane, lecz niezwykle drogie.
Zmiany z pewnością wpłyną pozytywnie na rozwój bardziej ekonomicznych technologii. Z drugiej strony, mamy już teraz możliwość magazynowania energii elektrycznej z PV właśnie w formie
ciepła w zbiorniku wody użytkowej, w zbiorniku buforowym (z wykorzystaniem na ogrzewanie basenu) lub w formie chłodu z wykorzystaniem pompy ciepła do chłodzenia pomieszczeń
lub klasycznych klimatyzatorów.
Trzeba też wyraźnie podkreślić, że przejście na
energię elektryczną ze źródeł odnawialnych jest
niewątpliwie dużym wyzwaniem technicznym.
Energii słonecznej ani wiatrowej nie można oddać do dyspozycji użytkowników na żądanie –
zwiększenie mocy turbin wiatrowych czy paneli
słonecznych nie jest możliwe w trybie przewidzianym dla największych elektrowni jądrowych
lub zasilanych węglem, w których wielkość wytwarzanej energii dopasowuje się do aktualnego
zapotrzebowania. Można natomiast zastosować
szereg rozwiązań alternatywnych. Według wielu specjalistów to właśnie pompy ciepła mogą
pełnić podobną rolę stabilizatorów w systemie
energetycznym, jak w przyszłości samochody
elektryczne. Mogą one elastycznie reagować na
zmiany w sieci elektroenergetycznej i akumulować energię elektryczną w formie ciepła i chłodu. Z całą pewnością też, będą one wraz z instalacjami PV odgrywać kluczową rolę w procesie
tworzenia neutralnych pod względem emisji CO2
obszarów samodzielnych energetycznie.
rekl ama

wymagana, dla której określane są sezonowe
efektywności pracy. Taki sposób pracy gwarantuje ciepłą wodę dostępną przez cały rok i przygotowywaną tylko przez pompę ciepła. Jeżeli
zdecydujemy się na wykonanie kanałów doprowadzających powietrze z zewnątrz, wówczas najlepiej wybrać model pompy ciepła wyposażony w zintegrowaną w zbiorniku wężownicę i do
niej podłączyć obieg od kotła. Pompy ciepła pracują do dość niskich wartości temperatury zewnętrznej, sięgającej nawet -10°C, ale skutecznie
i efektywnie pracują do temperatury bliskiej 0°C.
W okresie mrozów konieczne będzie skorzystanie z ciepła kotła stałopalnego, który poprzez
wężownicę przekaże ciepło do wody użytkowej.
Elektrycznie można to rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na skorzystaniu z wewnętrznych algorytmów automatyki pompy ciepła – niektóre modele oferują takie możliwości,
jak współpraca z drugim źródłem ciepła, albo skorzystanie z opcji solarnej. Opcja solarna polega
na potraktowaniu kotła jako termicznej instalacji
solarnej. Czujnik kolektora podłącza się do korpusu kotła, natomiast pod styki sterowania pompą
solarną podłącza się pompę obiegową pomiędzy
kotłem a wężownicą w pompie ciepła. W okresie zimy, kiedy kocioł jest ciepły, pompa załączy
pompę do ładowania wody użytkowej. Procedura ogrzewania nakazuje automatyce wyłączenie
pompy solarnej po osiągnięciu w zbiorniku zadanej temperatury wody, tak więc tutaj zadziała
to identycznie i po zagrzaniu wody w zbiorniku
pompa obiegowa od kotła zostanie wyłączona.
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Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
w pompach ciepła Bosch Compress
4000 DW i 5000 DW
Bosch to specjalista w przygotowaniu ciepłej wody użytkowej. Oferuje szereg urządzeń do szybkiego
i efektywnego podgrzania wody: gazowe podgrzewacze przepływowe, elektryczne podgrzewacze
przepływowe, elektryczne podgrzewacze pojemnościowe, a także pompy ciepła do ciepłej wody
użytkowej. Na to ostatnich skupimy się w tym artykule.
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Pompy ciepła Compress marki Bosch to idealne
rozwiązanie – wbudowany zasobnik o pojemności 200, 250 lub 270 l zapewnia komfort ciepłej
wody dla całej rodziny oraz oszczędność domowego budżetu. To doskonałe rozwiązanie, które
można także połączyć z istniejącym systemem
c.w.u. Konstrukcja modułowa znacznie upraszcza instalację i konserwację urządzenia.
Po prostu zawsze ciepła woda
Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Bosch
Compress 4000 DW i 5000 DW to urządzenia,
które mogą zasilić całe gospodarstwo domowe
w ciepłą wodę niezależnie od pory roku. Użytkownicy mogą korzystać z darmowego ciepła
pozyskiwanego z otoczenia i cieszyć się niższymi
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Bosch Compress 4000 DW
• z podgrzewaczem o poj. 200 l i 250 l
• przeznaczona dla mniejszych gospodarstw
domowych
• idealne rozwiązanie do modernizacji i poprawy
wydajności energetycznej istniejącej instalacji
• łatwy transport ze względu na mniejsze rozmiary
• boczne kanały powietrza ułatwiają montaż
w niskich pomieszczeniach
• wbudowany wymiennik ciepła do podłączenia
dodatkowych źródeł ciepła lub solarnej
instalacji grzewczej

kosztami energii. Z pompą ciepła można zaoszczędzić nawet do 70% energii w porównaniu do tradycyjnych sposobów przygotowania
c.w.u. Koszt zakupu pompy ciepła Bosch Compress 4000 DW i 5000 DW zwraca się już po około 5 latach użytkowania, dzięki niskim kosztom
eksploatacji.
Po prostu wydajne
Urządzenia pracują z wyjątkowo wysoką wydajnością, a ich współczynnik efektywności cieplnej
(COP) jest bardzo wysoki do 4,22. Z 1 kW prądu
potrafią wygenerować nawet 3 kW ciepła użytkowego. Dodatkowe 2 kW to bezpłatna energia
wygenerowana z otoczenia przez pompę ciepła.
Współpraca z innymi systemami
Szukasz pompy, którą można łatwo łączyć z kotłami gazowymi lub olejowymi, bądź instalacją
solarną? W konstrukcji pomp Bosch Compress
4000/5000 DW przewidziano możliwość prostego łączenia z innymi instalacjami według życzenia użytkownika.
Pompę ciepła Bosch Compress 4000/5000 DW
można również w prosty sposób połączyć z instalacją fotowoltaiczną. Pompa może korzystać
z prądu wytwarzanego z energii słonecznej we
własnym zakresie przez użytkownika. Dzięki temu
zużycie prądu można obniżyć nawet o 70%.
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Bosch Compress 5000 DW
• z podgrzewaczem o poj. 270 l
• pokrywa wyższe zapotrzebowanie na c.w.u.
• możliwość łączenia z innymi źródłami ciepła
(kotły gazowe, olejowe, instalacje solarne,
fotowoltaiczne), możliwość zasilania pompy
prądem z własnej instalacji fotowoltaicznej
• zasysanie powietrza wewnętrznego
i zewnętrznego
• wysoki współczynnik COP

Prosta modernizacja i instalacja
Urządzenia są optymalnym rozwiązaniem w przypadku modernizacji istniejących instalacji c w.u.
Model 4000 DW jest wyposażony w boczne przyłącza kanałowe i można go instalować również
w niskich pomieszczeniach.
Podgrzewacz i jednostkę ciepła można transportować niezależnie, ponieważ urządzenie jest podzielone na dwie oddzielne części.
Urządzenie jest ró́wnież lżejsze, gdyż jego obudowa jest wykonana z EPP (materiał izolacyjny).
Obie te cechy sprawiają, że pompę ciepła znacznie łatwiej transportuje się do miejsca instalacji.
Prefabrykowane części i wstępnie skonfigurowane oprogramowanie skracają czas instalacji. Wystarczy podłączyć urządzenie zgodnie z zasadą
„podłącz i uruchom”.

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

Branża fotowoltaiczna to
znacząca siła na polskim rynku

zatrudnienia w fotowoltaice może sięgać 21 tys.
Łącznie jest to 35,5 tys. miejsc pracy w krajowym
sektorze fotowoltaicznym. Pracownicy z branży fotowoltaicznej stanowią znaczącą grupę interesariuszy, którym zależy na rozwoju sektora.
Otwiera to możliwości dla rządu i/lub regulatora
do dialogu z branżą i osiągnięcia porozumienia
w sprawie wypracowania kierunków i wspierania rozwoju całego sektora fotowoltaiki w Polsce.
Źródło: Instytut Energii Odnawialnej
Pełna wersja informacji: kliknij

Pod koniec maja Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021, który podsumował rok 2020 i pierwsze
miesiące roku 2021 oraz przedstawia prognozy
dla rynku PV na najbliższe miesiące.
Od dwóch lat tempo wzrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice jest niezwykle wysokie.
Rok 2020 był najlepszym w historii rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2020 roku wyniosła niemalże
4 GW, co oznacza 200% wzrost
rok do roku. Jednocześnie, wg
Solar Power Europe, w 2020 roku
Polska znalazła się na 4. miejscu
pod względem przyrostu mocy
zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Według prognoz IEO Polska w 2021 roku, utrzyma wyYNEK OTOWOLTAIKI W OLSCE
sokie tempo przyrostu mocy
i 4. miejsce w UE. IEO ocenia, że
na koniec 2021 roku moc zainIX edycja
Maj 2021
stalowana w PV w Polsce może
Instytut Energetyki Odnawialnej
Warszawa
o przekroczyć 6 GW. Prognozy
wskazują także, że łączne obroty na rynku fotowoltaiki w 2021 r.
przekroczą 9 mld zł.
Rynek PV to nie tylko sprzedaż
instalacji odbiorcom końcowym,
ale cały łańcuch dostaw generujący wartość dodaną dla gospodarki. Według analiz IEO w fotowoltaice w 2020 roku liczba osób
zatrudnionych na etacie w branży mogła sięgnąć nawet 14,5 tys.
Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej
1
Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021
natomiast liczba osób pracująca czasowo na innych formach
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Pompa ciepła HYDRONIC UNIT B HE typu monoblok
Nowość w ofercie marki Beretta do montażu w domach jednorodzinnych
Gr a ż y n a Be n t kows k a

Pompy ciepła powietrze-woda cieszą się coraz większym
zainteresowaniem indywidualnych inwestorów. Wzrost popularności
spowodowany jest większą dostępnością i rosnącym zaufaniem do
nowej technologii i jej wydajności zarówno wśród osób użytkujących,
jak i montujących pompy ciepła. Zachęcającym jest również fakt, że na
montaż pomp ciepła powietrze-woda można otrzymać dofinansowanie
z programu CZYSTE POWIETRZE,
a także skorzystać z ulgi
termomodernizacyjnej, które się
wzajemnie uzupełniają.

MONOBLOK MARKI BERETTA
Nowością w ofercie marki Beretta jest pompa
ciepła HYDRONIC UNIT B HE typu monoblok
przeznaczona do montażu w domach jednorodzinnych, służąca do zaspokajania potrzeb
związanych z ogrzewaniem pomieszczeń, chłodzeniem i produkcją ciepłej wody użytkowej.
HYDRONIC UNIT B HE to jedna z najbardziej
kompaktowych monoblokowych pomp ciepła
dostępnych na rynku, która łączy w sobie wiele
zalet: cichą pracę, wysoką efektywność energe-

tyczną (klasa A+++ przy 35°C oraz A++ przy 55°C)
oraz łatwy dostęp do komponentów urządzenia. Dzięki wykorzystaniu energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych marka Beretta troszczy się
o środowisko naturalne.
Jednostka obejmuje sprężarkę rotacyjną z inwerterem prądu stałego, elektroniczny zawór rozprężny, wentylatory z bezszczotkowym silnikiem EC
i żebrowaną wężownicę z powłoką hydrofilową.
Pompa ciepła przygotowana jest do pracy przy
temperaturze zewnętrznej od -20°C do 46°C. Praca jednostki w okresie zimowym jest zoptymalizowana i osiąga wysokie współczynniki sezonowej
efektywności energetycznej również dzięki funkcji odszraniania „Free Defrost”, która przy dodatnich wartościach zewnętrznej temperatury powietrza umożliwia odszronienie wymiennika bez
inwersji cyklu. Pozwala to na zminimalizowanie
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5

Przykładowy schemat instalacji

2
on-off

7

1 – pompa ciepła HYDRONIC UNIT B HE 7
2 – panel sterowania WUI
3 – zasobnik c.w.u. IDRA HP 250
4 – zbiornik buforowy IDRA HP BUFFER 60
5 – programator tygodniowy BeSmart
6 – grzałka wspomagająca
7 – sonda zewnętrzna
8 – zawór rozdzielający c.w.u.
9 – podstawki antywibracyjne

6
3

1
8

NTC

4
6

WUI

Charakterystyka HYDRONIC UNIT B HE
9

zużycia energii elektrycznej w okresie ogrzewania i na odczuwalne podwyższenie komfortu
w pomieszczeniach.
W ofercie marki Beretta dostępne są 4 jednofazowe modele pompy ciepła HYDRONIC UNIT B
HE: 5, 7, 11 oraz 15. Pompa ciepła może być zainstalowana jako samodzielne źródło ciepła albo
stanowić część systemu. Zastosowanie szerokiej
gamy akcesoriów (patrz przykładowy schemat instalacji) sprawia, że montaż urządzenia staje się
prostszy, a pompa pracuje ciszej. Dzięki zastosowaniu panelu sterowania system staje się efektywniejszy.
PANEL STEROWANIA WUI
We wszystkich instalacjach, w których pompa
ciepła nie jest zintegrowana z kompleksowymi
systemami, możliwe jest sterowanie za pomocą

panelu WUI. Panel ten umożliwia całkowitą kontrolę jednostki w intuicyjny i przyjazny dla użytkownika sposób.
WIELOFUNKCYJNY PANEL ZARZĄDZANIA
REC10CH
Wielofunkcyjny panel REC10CH umożliwia proste i intuicyjne zarządzanie pracą pompy ciepła
i całego systemu, w którym jest zainstalowana.
Czytelny, podświetlany ekran wraz z przyciskami
pozwala na łatwe zarządzanie różnymi źródłami

REC10CH

ciepła, ustawianie temperatury czy przedziałów czasu pracy. Ze względu na wysoką jakość
komponentów użytych do produkcji pompy
Beretta oferuje 3-letnią gwarancję, której warunki można znaleźć na stronie www.beretta.pl lub
w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń
tel. 56 657 16 00
infolinia 801 044 804, 56 663 79 99
info.beretta.pl@carrier.com, www.beretta.pl

rekl ama

• Łączność Modbus umożliwia sterowanie
ogrzewaniem pomieszczeń, chłodzeniem
i produkcją ciepłej wody użytkowej w zasobniku.
• Pompa o zmiennej prędkości (na wyposażeniu).
• Wymiennik z powłoką hydrofilową po stronie
źródła ciepła.
• Funkcja odszraniania „Free Defrost”
dla optymalizacji efektywności sezonowej
i dbałości o środowisko naturalne.
• Zastosowanie w ogrzewaniu, chłodzeniu
i produkcji ciepłej wody użytkowej.
• Sprężarka rotacyjna z technologią DC-Inverter.
• Zakres pracy pompy –20°C/46°C.
• Maksymalna temperatura ogrzewania 60°C.
• Możliwość produkcji ciepłej wody użytkowej
przy zastosowaniu zewnętrznego zaworu
trójdrogowego (opcja).
• Elektroniczny zawór rozprężny.
• Naczynie wzbiorcze na wyposażeniu.
• Niezwykle cicha praca.
• Czynnik chłodniczy R410A.
• Programator zdalnego sterowania (opcja).
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Pompy ciepła De Dietrich i Baxi
do przygotowania c.w.u.
Trend zmierzający w kierunku ekologicznych źródeł energii jest coraz
silniejszy. Rozwój technologii sprawia, że urządzenia wykorzystujące
odnawialne źródła energii są bardziej wydajne, a co za tym idzie lepiej
spełniają swoje zadanie. Podgrzanie ciepłej wody użytkowej nie stanowi
już problemu, nawet w trudnych warunkach klimatycznych.

Alezio M V200

Powietrzne i gruntowe pompy ciepła

Kaliko TWH

Gromadzące energię pozyskaną z powietrza lub
gruntu pompy ciepła oprócz swojego głównego zadania, którym jest ogrzewanie domu, doskonale sobie radzą także z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej. Praca gruntowych pomp
ciepła bazuje na temperaturze utrzymującej się
pod powierzchnią ziemi, więc temperatura panująca na zewnątrz nie ma wpływu na warunki
panujące już na głębokości 8-10 m poniżej poziomu terenu. Poniżej 15 m temperatura utrzymuje się na stałym poziomie 10ºC. Oznacza to, że
gruntowe pompy ciepła są wydajniejsze niż pompy powietrzne, a warunki atmosferyczne są im
właściwie niestraszne.
Powietrzne pompy ciepła mogą pracować nawet, gdy temperatura zewnętrzna spadnie do
-20ºC. W większości regionów naszego kraju taka

temperatura występuje raczej sporadycznie.
Oczywiście nie oznacza to, że nie mamy z nią
całkowicie do czynienia. Jeśli w skrajnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych powietrzna pompa ciepła, pracując samodzielnie, nie
zapewnia pełnej kompensacji strat ciepła, konieczne jest zastosowanie wsparcia elektrycznego w postaci grzałki lub hydraulicznego za
pomocą kotła. W przeważającej części roku nie
ma problemu, aby powietrzne i gruntowe pompy ciepła przygotowywały tyle ciepłej wody,
ile potrzeba wszystkim domownikom.
Marka De Dietrich ma w swojej ofercie szeroki wybór pomp ciepła, dzięki którym można połączyć ogrzewanie z uzyskaniem ciepłej wody użytkowej: Alezio S V200, Alezio
M V200, Strateo, HPI S, a także gruntowa pompa ciepła GSHP.
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Pompy ciepła dedykowane do c.w.u.

Pompa ciepła Auriga marki Baxi
W trosce o zdrowie i zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej marka Baxi zaprojektowała urządzenie, które zapewni komfort w każdych warunkach. Auriga spełnia najnowsze wymogi Wytycznych Technicznych 2021. Nowa inwerterowa pompa ciepła Auriga powietrze-woda to rozwiązanie typu monoblok z zasilaniem jedno- lub trójfazowym. Szereg charakteryzuje się łatwym montażem.
Ponadto dyspozycyjne ciśnienie statyczne pompy obiegowej pozwala na montaż urządzenia w dużych instalacjach, aby pokonać większe odległości do miejsca odbioru ciepła lub montaż urządzenia w połączeniu z jednym lub kilkoma klimakonwektorami.
Pompa ciepła ma nowoczesny tryb eco z podwójną nastawą wartości zadanej oraz dwa poziomy pracy cichej. Dodatkowo, by zaoszczędzić na
opłatach, kiedy nikogo nie ma w domu, można ustawić specjalny program urlopowy, który ograniczy pracę do niezbędnego minimum. Auriga od
marki Baxi ma specjalne zabezpieczenie przeciw zamarzaniu i regulacji c.w.u. Na koniec ustawionego wcześniej okresu urządzenie przeprowadza dezynfekcję termiczną, co pozwala usunąć bakterie Legionelli. Prosta obsługa i energooszczędna konstrukcja gwarantuje 100% satysfakcji.
Nowa formuła pompy ciepła Auriga sprawdzi się zarówno zimą, jak i latem w każdym typie zabudowy. To kompaktowe urządzenie, dzięki możliwości podłączenia podgrzewacza zapewnia stały dostęp do ciepłej wody oraz jest dopasowane do programu Prosument i Czyste Powietrze.
Charakterystyka
pompy ciepła Auriga:
• pompa ciepła typu
monoblok dla ogrzewania,
chłodzenia i wytwarzania
c.w.u.,
• czysta energia z natury,
• szeroki zakres pracy:
grzanie od -25°C,
chłodzenie do 46°C,
• maksymalna
oszczędność i efektywność
energetyczna,
• możliwość połączenia
z instalacją solarną
lub kotłem,
• cicha praca i prosty
montaż,
• solidne urządzenie przy
wymagających instalacjach,
• panel zdalnego
sterowania,
• oznakowanie energetyczne
ErP.

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej można wykorzystać także pompy ciepła do c.w.u., nazywane również termodynamicznymi podgrzewaczami wody. Ich działanie jest podobne do
powietrznych pomp ciepła, z tą różnicą, że wytwarzają jedynie ciepłą wodę użytkową. Urządzenia te stanowią rozwiązanie alternatywne dla
systemów solarnych.
Pompy ciepła do c.w.u. są dobrym uzupełnieniem kotłów stałopalnych, olejowych w sezonie letnim oraz okresach przejściowych, kiedy
nie musi funkcjonować ogrzewanie budynku.
Pompy wyposażone są standardowo w zasobnik
o pojemnościach od 200 do 300 litrów. Pozwala to
na zgromadzenie dużej ilości wody o stałej temperaturze. Działanie powietrznej pompy ciepła
do c.w.u. opiera się na zasadzie odzysku energii
zgromadzonej w powietrzu, następnie poprzez
sprężarkę i odpowiednio wykonany skraplacz,
energia ta przekazywana jest do c.w.u. Korzystając z pompy ciepła, np. Kaliko marki De Dietrich,
energia może być pozyskiwana z zewnątrz oraz
z wnętrza budynku.

BDR THERMEA GROUP

Auriga

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
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Pompa ciepła Basic 4. generacji
Premiera Galmet
Poznajcie Basic 4. generacji – najbardziej ekologiczną w historii
Galmet pompę ciepła do c.w.u. Nowy Basic to komfort i ekologia na
niespotykanym dotąd poziomie. Nawet 100% energii z OZE. Nowy
bezpieczny czynnik chłodniczy. O 28% większa wydajność i rekordowa
efektywność na poziomie klasy A++. Zupełnie nowy, jeszcze bardziej
intuicyjny kolorowy panel sterowania.

Powietrzna pompa ciepła do c.w.u. Basic 4. generacji swoją premierą miała na ISH Digital 2021.
Natomiast podczas pierwszej prezentacji w Polsce została nagrodzona Złotym Medalem Targów
ENEX 2021. Basic 4. generacji to:
• o 28% większa wydajność,
• efektywność – COP: 3,6 dla A20(W10-55),
• 100% PV system,
• bezpieczny, niepalny czynnik chłodniczy R513a,
• idealna dla nawet 4-5-osobowej rodziny,
• dostarcza ciepłą wodę użytkową o temp. do
65°C.

Wydajność poprzez ekologię
Projektując pompę ciepła Basic, wiedzieliśmy,
że musi być oszczędna, ponieważ troszczymy się
o środowisko naturalne. Założyliśmy, że będzie
zużywać jak najmniej energii elektrycznej i wytwarzać jak najwięcej ciepła. Opracowaliśmy urządzenie, w którym pobieramy ze zbiornika ponad
3,5 razy więcej energii cieplnej (w postaci ciepłej wody), niż dostarczamy energii elektrycznej.
Energia pozyskiwana jest w większości z otaczającego nas powietrza, czyli źródła odnawialnego

i zupełnie darmowego. Możliwe jest to m.in. dlatego, że wydajność pompy ciepła jest o 28% większą od poprzedniej generacji urządzeń Galmet.
Nowy Basic to całkowicie nowa konstrukcja opracowana przez Dział Badań i Rozwoju firmy Galmet i poddana pełnej certyfikacji w niezależnej
jednostce badawczej zgodnie z najnowszymi normami. Potwierdzeniem najwyższej jakości urządzenia jest zatem kompletny certyfikat.
Pompa ciepła Basic 200 zapewnia ciepłą wodę
użytkową dla nawet 4-5-osobowej rodziny. Jej ponadprzeciętne parametry potwierdza spełnienie
wymogów klasy efektywności energetycznej A++
wykraczającej znacznie poza obecnie stosowaną
klasę A+. Dzięki wzrostowi wydajności i efektywności COP = 3,6 Basic 200 produkuje ponad 250
litrów wody zmieszanej przy zmniejszonym rocznym zużyciu energii elektrycznej. Średni pobór
mocy wynosi tylko 470 W. Jest to też nie tylko najtańszy, ale też najbardziej ekologiczny sposób na
ogrzewanie wody użytkowej. Wysoka wydajność
i efektywność przekładają się też na rekordowo
niskie koszty ogrzewania wody wynoszące tylko
ok. 1,2 zł dziennie (wg PN-EN 16147, A20(W10-55),
deklarowany profil obciążeń L).

Ekologia w przypadku pompy Basic to nie tylko
najwyższa wydajność i minimalne koszty użytkowania, ale również dbałość o zastosowanie
bezpiecznych podzespołów i surowców. Basic
spełnia też najbardziej restrykcyjne wymagania
dotyczące czynników chłodniczych. Zastosowano
w niej zupełnie nową sprężarkę współpracującą
z bezpiecznym czynnikiem chłodniczym R513a,
co pozwoliło na zredukowanie wskaźnika GWP
o 60%. Wskaźnik ODP – potencjał niszczenia warstwy ozonowej przez nowy czynnik wynosi 0.
Komfort obsługi
Duży, czytelny wyświetlacz wyposażono w kolorowy panel dotykowy. Nowy Basic to również zupełnie nowy sterownik z pakietem SMART funkcji.
Zastosowano w nim m.in. pakiet 100% PV system – dzięki współpracy z instalacją fotowoltaiczną pompa ciepła może być w 100% zasilana
z OZE. Darmowa energia z instalacji fotowoltaicznej pozwala na podgrzewanie wody do temperatury nawet 65°C. Za poprawną współpracę
pompy ciepła z inwerterem odpowiada sterownik
pompy ciepła. Funkcja hybrydowej współpracy

06/2021

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

we wspomnianym trybie „zima”. Oprócz nowości w menu sterownika pompy Basic znajdziemy
także dobrze użytkownikom i instalatorom znane funkcje: Party – do ekspresowego podgrzewania wody do temp. nawet 65°C, Eco oraz Antylegionella.
Tryb zima pozwala również na sterowanie pracą pompy cyrkulacyjnej w okresie zimowym. Zalety sterownika nowej pompy ciepła to również
SMART komfort. Pod podłączaniu opcjonalnego modułu internetowego ST505 każdy użytkownik ma możliwość kompletnego sterowania
pracą pompy ciepła online z poziomu komputera lub aplikacji. Zdalny dostęp do pompy ciepła
to również większe możliwości dla instalatora,
który w dowolnym momencie może sprawdzić
i modyfikować parametry eksploatacyjne systemu ogrzewania. Projektując nową pompę ciepła,
zadbaliśmy też o większy komfort jej użytkowania i teraz zakres pracy pompy ciepła Basic sięga od 7 do 40°C temp. powietrza.

Bezpieczne użytkowanie
Na komfort użytkowania pompy ciepła znaczący wpływ ma też wielkość zbiornika c.w.u. oraz
wydajność pompy ciepła. W przypadku pompy
ciepła Basic ilość wytworzonej ciepłej wody pozwala zaspokoić potrzeby nawet 4-5-osobowej
rodziny. Sprawdzone podwójne zabezpieczenie
antykorozyjne zbiornika pompy ciepła stanowi
połączenie najwyższej jakości emalii ceramicznej EXTRA GLASS® i anody. Specjalnie wypalana emalia ceramiczna tworzy na wewnętrznej
powierzchni zbiorników gładką i trwałą barierę
ochronną. Nakładana jest metodą „na mokro”,
równomiernie na całej powierzchni i wypalana
w temperaturze 850°C co zapewnia jej wyjątkową
trwałość. Jej działanie uzupełnia bezobsługowa,
aktywna anoda tytanowa, która nie wymaga serwisowania (opcja) lub standardowo montowana
anoda magnezowa. Dodatkową ochronę zbiornika c.w.u. stanowi DIELECTRIC PROTECTION® zabezpieczenie przyłączy zbiornika.

Powietrzne pompy ciepła serii Basic są najlepszym dowodem na to, że doskonałe technologicznie, trwałe i oszczędne urządzenia renomowanej
marki mogą być źródłem „zielonej” i taniej energii
w domach. Tym bardziej, że na ich zakup i instalację można otrzymać dofinansowanie w programach wsparcia ekologicznych urządzeń grzewczych np. w Programie Czyste Powietrze.

Można zyskać jeszcze więcej
Pompa ciepła Basic została zaprojektowana
w sposób zapewniający maksymalną wygodę instalacji i użytkowania. Jest przy tym niezwykle
prosta w obsłudze, która właściwie może w ogóle

Krajowe Centrum Doradztwa
Techniki Grzewczej
tel. 77 403 45 60
e-mail: pompyciepla@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl

rekl ama

z dodatkowymi źródłami ciepła – grzałką elektryczną i kotłem gazowym – pozwala na zarządzanie pracą kotła gazowego – tryb master –
w nowym trybie pracy „zima”. Nowy sterownik
pozwala również na ustawienia harmonogramu
pracy pompy ciepła i pompy cyrkulacyjnej – także

nie angażować użytkowników, a ograniczyć się
do jednorazowego ustawienia trybu pracy zgodnie z preferencjami użytkownika, a później już tylko do przeglądów okresowych wykonywanych
przez autoryzowanego instalatora.
Basic 200 jest urządzeniem niezwykle wydajnym
i elastycznym zarówno w eksploatacji samodzielnej, jak i w bardziej rozbudowanych systemach
grzewczych. W sezonie grzewczym pompa ciepła może współpracować z dodatkowym źródłem ciepła. Basic 200 wyposażona jest w wewnętrzną wężownicę spiralną, można więc do
niej podłączyć dowolne urządzenie typu kocioł
c.o., kolektory słoneczne czy kominek z płaszczem wodnym, co pozwala na jeszcze większe
oszczędności. Dodatkowym źródłem ciepła może
być oczywiście też grzałka o mocy 2 kW, która
wbudowana jest w każde urządzenie.
Spośród pakietu nowości w pompie ciepła Basic 4. generacji na szczególną zasługuje również
czujnik temperatury powietrza wlotowego, który zamontowany został wewnątrz pompy ciepła.
Dzięki temu rozwiązaniu pompa ciepła uruchomi się tylko wtedy, gdy temperatura powietrza
zewnętrznego będzie odpowiednio wysoka. System ten pozwala znacząco wydłużyć okres użytkowania pompy ciepła – sprężarka uruchomi się
tylko w warunkach sprzyjających, unikniemy częstego taktowania. Zaletą, którą użytkownicy nowych pomp ciepła Galmet docenią szczególnie
latem jest możliwość osuszania i częściowego
klimatyzowania pomieszczenia podczas pracy
urządzenia.

27

06/2021

28

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

Oszczędne grzanie i chłodzenie w jednym systemie
Pompy ciepła z serii alira LWAV od alpha innotec
B a r t o s z Świe rc z e ws k i

Współczesny, świadomy inwestor często poszukuje kompleksowych
rozwiązań dla grzania i chłodzenia, a tym samym – oszczędności.
Odpowiedzią na jego potrzeby są powietrzne pompy ciepła
z chłodzeniem aktywnym. Dlaczego? Sens ekonomiczny rewersyjnych
pomp ciepła jest niepodważalny. Zimą ogrzewają dom, a latem –
dzięki odwróceniu obiegu czynnika chłodniczego, pompa pracuje
jak tradycyjna klimatyzacja, zapewniając komfortową temperaturę,
bez potrzeby inwestowania w żaden odrębny system chłodzenia.
Chłodzenie aktywne – oszczędność
na wiele sposobów
Chłodzenie aktywne w pompach ciepła powietrze/woda, odpowiada większym lub mniejszym
potrzebom. To system zarówno do subtelnego
obniżania temperatury, jak i do „zadań specjalnych” – gdy chcemy szybko i znacząco schłodzić

Do 31 sierpnia 2021 trwa
promocja na powietrzne
inwerterowe pompy ciepła
serii alira LWAV z chłodzeniem
aktywnym. Można zyskać
nawet 5000 zł netto!

Przejdź Szczegóły promocji

pomieszczenia. Niezależnie od sytuacji zyskujemy
– oprócz oczywistej oszczędności finansowej (nie
ma potrzeby inwestowania w dwa osobne systemy: do grzania i do chłodzenia), przejmujemy kontrolę nad komfortem cieplnym w domu o każdej
porze roku. Oszczędzamy też cenną przestrzeń na
zewnątrz i wewnątrz budynku, jaką trzeba by przeznaczyć na dodatkowe systemy do chłodzenia.

cena
katalogowa*
LWAV 82R1/3-WR 2.1-1/3 34 500 zł
LWAV 122R3-WR 2.1-1/3
42 200 zł
LWAV 82R1/3-HV 9-1/3
37 600 zł
LWAV 82R1/3-HV 12-3
38 100 zł
LWAV 122R3-HV 12-3
45 300 zł
LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3 44 300 zł
LWAV 82R1/3-HSV 12.1M3 46 400 zł
LWAV 122R3-HSV 12.1M3 53 600 zł

pompa ciepła

*Wszystkie ceny są cenami netto (bez VAT)

cena
promocyjna*
31 500 zł
39 200 zł
34 600 zł
35 100 zł
41 300 zł
40 300 zł
41 900 zł
48 600 zł

korzyść*
3000 zł
3000 zł
3000 zł
3000 zł
4000 zł
4000 zł
4500 zł
5000 zł
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Chłodzenie aktywne w instalacji
płaszczyznowej
Chłodzenie aktywne odbywa się przy udziale
sprężarki, a do dystrybucji chłodu można wykorzystać z powodzeniem domową instalację
płaszczyznową (podłogową, sufitową lub ścienną). Regulator pompy ciepła pozwala kontrolować temperaturę na zasilaniu, aby nie spadła
ona poniżej punktu rosy (średnio 18°C). Tym samym zapobiegamy skraplaniu się na powierzchniach chłodzenia pary wodnej zawartej w powietrzu. Chłodzenie aktywne z wykorzystaniem
instancji płaszczyznowych, jest w stanie zniwelować zbyt wysoką temperaturę do poziomu komfortowej. Dodatkowo chłód jest rozprowadzany równomiernie, bez nawiewów i podmuchów
powietrza. Unikamy drastycznych różnic temperatury, co jest bardzo korzystnym dla zdrowia i zrównoważonym sposobem na chłodzenie
pomieszczeń. Jeśli jednak potrzebujemy chłodzić intensywniej, można to zrobić za pomocą
klimakonwektorów.
Chłodzenie do zadań specjalnych,
czyli moc chłodzenia aktywnego
Intensywność chłodzenia płaszczyznowego, choć
ograniczona punktem rosy, w większości przy-
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padków jest wystarczająca do uzyskania komfortowego chłodu.
Czasem jednak zdarza się, że zapotrzebowanie na chłód jest większe. Tu także chłodzenie
aktywne sprawdza się doskonale, gdyż pozwala osiągnąć bardzo niski parametr temperatury na zasilaniu (nawet 7°C). W takim przypadku
warunkiem jest wyposażenie (lub doposażenie) instalacji w klimakonwektory. Uzyskujemy
wtedy chłodzenie poprzez kontrolowany i regulowany nawiew, czyli jak w klasycznej klimatyzacji, schładzając szybko i intensywnie do pożądanego poziomu.
alira LWAV – pompy ciepła alpha
innotec z chłodzeniem aktywnym
Powietrzne pompy ciepła alira LWAV z modulacją
mocy (inwerter) oraz funkcją chłodzenia aktywnego są wydajnym rozwiązaniem do ogrzewania,
chłodzenia i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, dostępnym w jednym wygodnym systemie. Występują w dwóch zakresach mocy grzewczej 8 i 12 kW, w konfiguracjach z regulatorem,
modułem hydraulicznym lub stacją hydrauliczną (wbudowany zasobnik c.w.u. 180 i 300 l), dając możliwość wielu elastycznych rozwiązań instalacji zarówno dla mniejszego, jak i większego
zapotrzebowania.

Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin
Wyłączny przedstawiciel marki
alpha innotec w Polsce.
ul. Zakładowa 4D, 62-510 Konin
tel. (63) 245 34 79
www.hydro-tech.pl
www.alphainnotec.pl
rekl ama
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Powietrzna pompa ciepła
do przygotowania c.w.u.
Logatherm WPT
Pompa ciepła Buderus Logatherm
WPT do montażu wewnątrz budynku
podgrzewa ciepłą wodę użytkową,
wykorzystując do tego celu energię
cieplną z powietrza. Może być ono
pobierane zarówno z pomieszczenia,
w którym stoi pompa ciepła,
jak i z pomieszczeń sąsiadujących
lub spoza budynku, dzięki kanałom
powietrznym podłączonym do
urządzenia. Ich maksymalna
długość to 70 m, dlatego nie ma
ograniczeń przy czerpaniu powietrza
z dowolnego miejsca. Pompę ciepła
można w okresie letnim wykorzystać
również do chłodzenia nagrzanych
pomieszczeń, kierując do nich
schłodzone powietrze. Co ciekawe,
automatyka pomp ciepła Logatherm
WPT pozwala na ich zasilanie energią
z paneli fotowoltaicznych.

XL

A
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A

XL

kowana jest energia ze słońca i wykorzystuje ją
do zasilania urządzenia.
Kooperacja kotła stałopalnego z Logatherm
WPT jest również możliwa. Dzięki takiemu rozwiązaniu w okresie od wiosny do jesieni nie ma
konieczności uruchamiania kotła w celu podgrzewania ciepłej wody, co daje dużą wygodę
użytkownikowi. W sezonie grzewczym, kiedy
kocioł jest tradycyjnie uruchamiany, może on
podgrzewać zasobnik pompy ciepła poprzez
wężownicę. Nawet jeżeli kocioł wygaśnie w wyniku braku paliwa, urządzenie przejmie podgrzewanie c.w.u.
Łatwy transport

Logatherm WPT 270.3 AS

Logatherm WPT 200.1 IS
Logatherm WPT 250.1 I
Logatherm WPT 250.1 IS

Cztery modele pomp ciepła WPT

Współpraca z innymi źródłami ciepła

W ofercie pomp ciepła Buderus do podgrzewania c.w.u. są cztery modele:, WPT 200.1 IS, WPT
250.1 S, WPT 250.1 IS, Logatherm WPT 270.3 AS.
Pompa ciepła jest zintegrowana z podgrzewaczem ciepłej wody o pojemnościach odpowiednio: 200, 250 i 270 litrów. Model WPT
270.3 AS pracuje do temperatury powietrza
-10°C, a trzy pozostałe do temperatury 5°C.
Pompy wyposażono w podgrzewacz emaliowany, z wężownicą (oprócz WPT 250.1 I) i anodą antykorozyjną. Króćce powietrzne przystosowano do podłączenia kanałów. Elektroniczny
sterownik z wyświetlaczem LCD oferuje możliwość pomiaru temperatury, zużycia energii, ma
także funkcję programowania tygodniowej pracy i dezynfekcji termicznej.

Oprócz wyposażenia urządzenia pod kątem hydraulicznym, sterownik pompy ciepła został również przygotowany do współpracy z innymi źródłami ciepła. Przykładem może być instalacja
pompy ciepła Logatherm i dowolna instalacja
kolektorów słonecznych. Sterownik kontroluje,
czy produkują one ciepło. Jeżeli instalacja solarna pracuje wydajnie, pompa ciepła nie uruchamia się. Oprócz instalacji solarnej, pompa ciepła może współpracować z dowolnym
kotłem grzewczym, który wykorzystuje do pomiaru ciepłej wody czujnik NTC.
Dodatkowo automatyka sterująca ma funkcje
wykorzystywania energii elektrycznej produkowanej przez panele fotowoltaiczne. Współpracując z taką instalacją, wykrywa, kiedy produ-

Zaletą konstrukcyjną pompy ciepła jest również to, że cała pompa ciepła znajduje się w górnej części urządzenia. Oznacza to, że układ podgrzewający wodę można oddzielić od zasobnika
ciepłej wody użytkowej. Może to być szczególnie
pomocne podczas transportu urządzenia (ponieważ waga i gabaryty rozdzielonych elementów są mniejsze) oraz przy pracach konserwacyjnych lub serwisowych.
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Zalety powietrznej pompy ciepła
do przygotowania c.w.u. Logatherm WPT:
• bezpłatne i ekologiczne źródło ciepła – pobór
energii z powietrza,
• wysoki współczynnik efektywności grzewczej COP
pozwala na osiągnięcie wysokich oszczędności,
• łatwa i prosta obsługa dzięki czytelnemu wyświetlaczowi LCD,
• elektroniczny regulator pozwala na programowanie godzin pracy pompy ciepła czy dezynfekcji termicznej,
• podgrzewanie wody nawet do 60°C, bez grzałki,
• wbudowana wężownica oraz automatyka sterująca pozwala na współpracę z innymi źródłami ciepła np. z kotłem lub instalacją solarną,
• automatyka sterująca umożliwia współpracę
z instalacją fotowoltaiczną,
• praca urządzenia przy różnej temperaturze powietrza (model WPT 200 i WPT250 do +5°C i model WPT 270 do -10°C),
• wysoka jakość wykonania, nowoczesny wygląd,
• wbudowany dogrzewacz elektryczny o mocy
2 kW pozwala na przeprowadzenie dezynfekcji
termicznej do 70°C,
• do 5 lat gwarancji.

Pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej Logatherm WPT sprawdzają się
świetnie jako samodzielny lub uzupełniający system przygotowania ciepłej wody w budynku mieszkalnym. Woda poprzez wykorzystanie technologii pomp ciepła podgrzewana jest bardzo ekonomicznie. Wysoka sprawność urządzenia sprawia, że koszty eksploatacji są bardzo niskie. Przy większym zapotrzebowaniu na wodę, poprzez
odpowiednie połączenie hydrauliczne, możliwa jest praca pomp ciepła w kaskadzie.

Systemy grzewcze
przyszłości.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

rekl ama
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Jak wykorzystać energię
odnawialną w ogrzewaniu
ciepłej wody użytkowej?
Ciepła woda użytkowa w domu jest tak samo potrzebna jak jego ogrzewanie.
Standard energetyczny nowych domów staje się z roku na rok wyższy, a tym
samym straty ciepła coraz niższe, natomiast potrzeby wody użytkowej są
zależne od liczby mieszkańców i ich oczekiwań. Ograniczenie zużycia ciepła
dla potrzeb podgrzewania wody użytkowej staje się bardzo ważną kwestią
dla spełniania przez budynki określonych standardów energetycznych
(WT 2021). Można tego dokonać w prosty sposób – wykorzystując w tym
celu energię odnawialną. Obniża ona zużycie energii pierwotnej, co jest
szczególnie istotne w kalkulacjach zgodnych z warunkami WT 2021.

Szeroka oferta zestawów solarnych z nowymi kolektorami płaskimi serii F pozwala na dobór
zarówno dla potrzeb podgrzewania wody użytkowej, jak i wspomagania ogrzewania domu
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Nowa generacja płaskich
kolektorów słonecznych
Rosnące wymagania efektywności energetycznej dotyczą także instalacji solarnych. W odpowiedzi na to firma Hewalex wdrożyła do oferty
w 2020 roku kolektory płaskie typoszeregu F. Zostały one zaprojektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu powierzchni zabudowy. Dzięki zastosowaniu obudowy ze sztywnych profili
aluminiowych, zwiększył się udział powierzchni czynnej w powierzchni całkowitej kolektora.
Sprawność i uzysk ciepła kolektora serii F odnoszone do powierzchni całkowitej według aktualnej normy ISO 9806 zwiększyła się nawet o 7%
w porównaniu do poprzednich modeli. Nowe kolektory cechują się podwyższoną klasą efektywności A+++ według standardu SOLERGY. Stosując
je w zestawie solarnym, można zyskać zwiększoną ilość ciepła przy tej samej jak wcześniej zajętej powierzchni zabudowy.
Należy podkreślić, że instalacje solarne cechują się najwyższą efektywnością energetyczną,
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dzięki śladowemu zużyciu energii przez pompę
obiegową. Dlatego w wysokim stopniu pomagają dostosować standard energetyczny budynku
do warunków WT 2021.
Pompy ciepła do podgrzewania
wody użytkowej – PCWU
Korzystając z energii odnawialnej, pompa ciepła
wody użytkowej (PCWU) jest wysokoefektywnym
urządzeniem, które w ostatnich latach nie tylko
wypiera tradycyjne elektryczne podgrzewacze
przepływowe lub pojemnościowe, ale także uzupełnia układy z kotłami grzewczymi. W porównaniu do podgrzewaczy elektrycznych, koszty eksploatacji pompy ciepła wody użytkowej mogą
być niższe nawet 3÷4 razy.
W porównaniu do kotła gazowego, czy węglowego – różnica na korzyść pompy ciepła może
wynieść nawet od 30 do 50%. Szczególną przydatność pompa ciepła wody użytkowej przyniesie w połączeniu z kotłem na droższe paliwo np.
gaz płynny, czy olej opałowy, a także z kotłem na

Pompy ciepła Hewalex PCWU oferowane są w zakresie mocy grzewczej od 1,8 do 3,0 kW,
z przeznaczeniem do podgrzewania wody użytkowej samodzielnie, jak i we współpracy
z kotłem grzewczym. Większość urządzeń ma klasę efektywności energetycznej A+
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paliwo stałe. Taki kocioł będzie mógł być wyłączony z pracy po sezonie grzewczym, co ograniczy jego pracę z obniżoną sprawnością w letnim
trybie pracy, a samo podgrzewanie wody użytkowej przejmie pompa ciepła.
Zakup pompy ciepła dla podgrzewania ciepłej
wody użytkowej, zamiast elektrycznego podgrze-
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PCWU 3,0kW
PCWU 3,0kW EKO

Wydajność
cieplna [kW]*
3,0
3,0

Zużycie
Rodzaj
COP*
energii [kW]*
podgrzewacza
0,72
4,17 0,72
4,17 -

Pojemność
podgrzewacza [dm3]
-

Liczba
wężownic
-

PCWU 200eK-1,8kW

1,8

0,46

3,91

200

PCWU 300eK-1,8kW

1,8

0,46

3,91

PCWU 200eK-2,5kW

2,5

0,68

PCWU 300eK-2,5kW

2,5

0,68

Pompa ciepła

G426
3,0 EKO

A+
A+

Wymiary
[mm]
720x600x490
720x600x490

1

HW100

A+

ø560x1710

300

1

HW100

A

ø640x1862

3,67

200

1

G426

A+

ø560x1753

3,67

300

1

G426

A+

ø640x1875

Stalowy emaliowany

Sterownik Klasa
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Maksymalny okres
gwarancji [lat]
3
3
5

*dane dla pomp ciepła z podgrzewaczem dla punktu pracy A20-15/W15-45 wg normy PN EN 16147; dane dla pompy ciepła modułowej PCWU 3,0kW i PCWU 3,0kW EKO dla punktu pracy A15/W35 wg normy PN EN 14511

Swoją przydatność modułowe pompy ciepła wykazują
często w przypadku modernizacji systemów grzewczych,
pozwalając wykorzystać istniejący podgrzewacz ciepłej
wody użytkowej

Generacja pomp ciepła PCWU
z podgrzewaczem
Pompa ciepła PCWU ze zintegrowanym podgrzewaczem 200 lub 300 litrów stanowi samodzielne
urządzenie przeznaczone do podgrzewania wody
użytkowej okresowo lub całorocznie we współpracy
z kotłem grzewczym. Wbudowana 1 wężownica
(lub 2) pozwala podłączyć kocioł grzewczy jako
całoroczne źródło ciepła. Jego praca jest zwykle ograniczona do 10-20% rocznego czasu pod-

grzewania wody. Oprócz tego pompy ciepła są
wyposażone fabrycznie w grzałkę elektryczną o
mocy 1,5 kW.
Pompy ciepła PCWU oferowane są do wyboru
z podgrzewaczem wykonanym ze stali emaliowanej i należą do segmentu najbardziej wydajnych i efektywnych urządzeń tego typu na rynku.
Regulator pompy ciepła – prostota obsługi
lub rozbudowany zakres funkcji
Możliwy jest wybór pompy ciepła z uproszczonym funkcjonalnym sterownikiem HW100 lub 3,0
EKO, jak również z rozbudowanym w funkcje obsługowe sterownikiem G426. Ten drugi pozwoli
na współpracę ze sterownikiem kotła i dodatkowo na zdalny nadzór pracy przez Internet. W ramach funkcji PV Ready można wprowadzić współpracę pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną
dla wykorzystania własnej energii elektrycznej.
Coraz chętniej wykorzystywaną opcją staje się
także zdalny monitoring pracy. Służy temu własne rozwiązanie EKONTROL, które daje szerokie
możliwości obsługi na poziomie użytkownika,
jak i serwisanta.

Wydłużone 5-letnie okresy gwarancji
W przypadku takich urządzeń jak pompa ciepła
okresy gwarancyjne mają wysokie znaczenie.
Są to najkorzystniejsze na rynku warunki, także z uwagi na minimum wymagań eksploatacyjnych. Takim okresem gwarancji obejmowane są
pompy ciepła PCWU serii eK z podgrzewaczem
emaliowanym. Rozwiązanie to jest uważane za
tradycyjne i mało wymagające pod względem
warunków eksploatacyjnych.
Modułowa pompa ciepła PCWU 3,0kW
Pompa ciepła PCWU 3,0kW umożliwia wykorzystanie istniejącego już w domu podgrzewacza
wody. Małe gabaryty pozwalają na montaż urządzenia w ograniczonej przestrzeni, np. na uchwycie ściennym. Pompa ciepła PCWU 3,0kW może
pobierać powietrze do spalania bezpośrednio
z pomieszczenia lub być podłączona przewodami powietrza ø160 mm do czerpni powietrza zewnętrznego. Wówczas pracuje całkowicie niezależnie od powietrza wewnątrz budynku. W razie
potrzeby można wykorzystać powietrze do okresowego chłodzenia pomieszczeń w domu.

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, hewalex@hewalex.pl
www.hewalex.pl

rekl ama

Sterownik HW100 (z lewej) oferuje maksymalną prostotę
obsługi, a G426 (z prawej) rozszerzony zakres funkcji.
Wybór rodzaju sterownika wiąże się z potrzebami
użytkownika oraz wymaganiami dla współpracy pompy
ciepła z dodatkowymi urządzeniami

wacza, jest jeszcze korzystny z szeregu innych powodów. Znacznie obniżony zostaje pobór mocy,
który w normalnym trybie pracy pompy ciepła
nie przekracza zwykle 0,5 kW (bojler elektryczny
zwykle min. 2,0 kW). Niższe obciążenie jest istotne w przypadku starych instalacji elektrycznych,
ale także zmniejsza ryzyko przeciążenia domowej
sieci przy włączeniu innych urządzeń elektrycznych. Pompa ciepła standardowo wyposażona
jest w grzałkę, która umożliwia podgrzewanie
awaryjne wody w zbiorniku pompy ciepła lub
zwiększa komfort w razie takiej nagłej potrzeby.
Firma Hewalex, będąca producentem i dystrybutorem systemów OZE z ponad 30-letnim doświadczeniem, oferuje już od 10 lat pompy ciepła.
Typoszereg PCWU tych urządzeń przeznaczony
jest do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Ich
cechą jest szczególnie wysoka efektywność pracy.

06/2021

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

33

Nowa generacja pomp ciepła w ofercie Immergas
W ofercie Immergas dostępna
jest nowa generacja pomp ciepła
Magis Pro V2 oraz hybrydowych
pomp ciepła Magis Combo V2.
Dzięki zastosowaniu najnowszych
technologii w obydwóch rodzinach,
nowa generacja to większa
wydajność, energooszczędność
i jeszcze cichsza praca.
Ponadto w pompach zastosowano
ekologiczny czynnik chłodniczy R32.
Dzięki jego właściwościom można ograniczyć
ilość czynnika R32 w instalacji o 30% w porównaniu z innymi czynnikami dostępnymi na rynku. Niewielka ilość zastosowanego w pompach
czynnika R32 powoduje, że nie muszą być rejestrowane w CRO (Magis Pro V2 4 kW, 6 kW, 9 kW
oraz wszystkie modele Magis Combo V2). Należy pamiętać, że zarówno Magis Combo V2 jak
i Magis Pro V2 nie tylko ogrzewają i produkują
ciepłą wodę użytkową, ale również chłodzą latem, dzięki czemu z powodzeniem jednym systemem możemy zastąpić system klimatyzacji.
Hybrydowa pompa ciepła
Magis Combo V2 – dwa źródła ciepła,
większe oszczędności
Hybrydowe pompy ciepła to nowoczesny system,
który ogrzeje dom i zapewni komfort ciepłej wody
użytkowej, a w upalne dni schłodzi budynek.

Kocioł kondensacyjny korzysta z gazu, natomiast
pompa ciepła wykorzystuje energię zawartą
w powietrzu zewnętrznym na cele ogrzewania
i produkcji c.w.u. Dzięki takiemu połączeniu Magis

COMBO V2 na podstawie wprowadzonych ustawień wybiera, z którego źródła energii w danej
chwili lepiej korzystać. Gwarantuje to wysoką efektywność energetyczną, przy możliwie najniższych

kosztach eksploatacji. Zyskujemy również większą niezależność energetyczną w przypadku
wzrostu cen któregoś z surowców. Klasa energetyczna Magis Combo V2 dla temperatury 35°C
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POMPY CIEPŁA Z GWARANCJĄ NAWET DO 5 LAT
Wraz z wprowadzeniem nowej generacji pomp
ciepła Magis Combo V2 i Magis Pro V2 Immergas wprowadził nowe warunki gwarancyjne
pomp ciepła.
Pompy Magis Pro V2 i hybrydowe pompy ciepła Magis Combo V2 zakupione w zestawach
po 1 kwietnia 2021 otrzymują bezpłatną 3-letnią gwarancję producenta, którą można przedłużyć do 5 lat po wykupieniu pakietu gwarancyjnego DUO.
Od 1 kwietnia została wprowadzona możliwość przedłużenia 2-letniej gwarancji dla
pomp zakupionych poza zestawem, o kolejne 3 lata, po wykupieniu pakietu SOLO.

Magis Pro V2 o mocy 12-16 kW

wynosi aż A+++ oraz A++ dla temperatury 55°C.
Dzięki tym właściwościom urządzenie kwalifikuje się do otrzymania wyższego dofinansowania
w programie Czyste Powietrze (dofinansowanie
nawet do 18 000 zł).
Nowa gama składa się z pomp ciepła o mocy: 4, 6
i 9 kW (A7/W35). Jednostka wewnętrzna zawiera
elementy kotła kondensacyjnego o mocy 27 kW
na potrzeby podgrzewu c.w.u. i 24 kW na potrzeby c.o., które są zintegrowane z modułem hydraulicznym pompy ciepła. Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne pozwalają na pracę pompy
ciepła do temperatury zewnętrznej -25°C. Pompy
ciepła Magis Combo V2 zachowują również wysoki współczynnik COP nawet przy niskiej temperaturze powietrza zewnętrznego. W warunkach A7/
W35 współczynnik COP dla Magis Combo V2 osiąga wartość do 5,2, co pozwala na uznanie jej za
jedną z bardziej ekonomicznych i wydajnych urządzeń. Pompa ciepła jest w stanie zasilać instalację
czynnikiem o temperaturze nawet 65°C.

Magis Combo występuje w 2 wersjach:
· dwufunkcyjnej (Magis Combo V2) – podgrzew
ciepłej wody odbywa się przepływowo przy pracy kotła gazowego,
· jednofunkcyjnej (Magis Combo Plus V2) z możliwością podłączenia zasobnika c.w.u. W zależności od warunków, ciepła woda użytkowa przygotowywana jest przez pompę ciepła lub kocioł
gazowy.
Automatyka, w którą zostały wyposażone pompy ciepła umożliwia sterowanie 2 niezależnymi strefami grzewczymi (w tym jedną z mieszaczem). Oznacza to, że pompa ciepła standardowo
współpracuje z np. ogrzewaniem podłogowym
oraz obsługuje grzejniki. Ponadto pompy mają
możliwość rozbudowy obsługi do 3 stref grzewczych oraz są przystosowane do bezpośredniego podłączenia zasobnika c.w.u, dzięki wbudowanemu zaworowi 3-drogowemu.
Pompy ciepła Magis Pro V2 – wydajne,
ekologiczne, energooszczędne
Nowa generacja pomp ciepła powietrze-woda
typu split – Magis Pro V2 to przyjazne dla środowiska. Jednak nie tylko ekologiczne działanie jest ich głównym atutem. To wydajne i energooszczędne urządzenia, które sprawdzą się
zarówno w budynkach nowych, jak i modernizowanych. Dzięki bogatej gamie produktów zaspokoją zapotrzebowanie na cele grzewcze i ciepłą wodę użytkową każdego użytkownika. Szeroki
zakres modulacji mocy pozwala na dostosowanie pracy pompy do aktualnego zapotrzebowania

THE SIGN OF THE FUTURE
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budynku i jego mieszkańców, co obniża koszty
eksploatacji. Pompy ciepła całkowicie zastępują inne formy ogrzewania, jak kotły na pellet czy
węglowe, a dzięki wykorzystywaniu energii pozyskanej z powietrza, nie potrzebują dodatkowych pomieszczeń na opał.
W ofercie Immergas dostępna jest już nowa generacja pomp ciepła Magis Pro V2 o mocy –
4, 6 oraz 9 kW. Teraz oferta tych pomp ciepła
powietrze-woda typu split została rozszerzona
o nowe modele o mocy grzewczej: 12, 14 oraz
16 kW (A7/W35).
Wersja Magis Pro V2 to również wysoka efektywność energetyczna A+++ dla temperatury zasilania 35°C, A++ dla temperatury zasilania 55°C
(zwiększone dofinansowanie w programie Czyste Powietrze). Pompy ciepła z serii Magis Pro
V2 cechuje niski spadek mocy grzewczej nawet
w ekstremalnie niskiej temperaturze powietrza
zewnętrznego, a współczynnik COP w warunkach A7/W35 osiąga wartość do 5,2. Podobnie
jak w Magis Combo V2 automatyka, w którą zostały wyposażone pompy ciepła umożliwia sterowanie 2 niezależnymi strefami grzewczymi
(w tym jedną z mieszaczem). Ponadto pompy
mają możliwość rozbudowy obsługi do 3 stref
grzewczych oraz są przystosowane do bezpośredniego podłączenia zasobnika c.w.u, dzięki
wbudowanemu zaworowi 3-drogowemu.
Urządzenia te można zakupić również w zestawie.
Dzięki temu zyskujemy kompletny, zintegrowany systemy grzewczy, pozwalający na zaspokojenie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową i zapewniający komfort cieplny domowników.
IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
biuro@immergas.pl
www.immergas.pl
rekl ama
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Nowość od NIBE – pompa ciepła NIBE S1255 PC
Aby sprostać nowym wymogom energetycznym
Nowe warunki techniczne stawiane
obecnie osobom rozpoczynającym
budowę domu zmuszają do
połączenia dobrej izolacji budynku
z wysoko efektywnymi rozwiązaniami
grzewczymi. By dotrzymać nowej
normy energetycznej WT2021
najprościej jest dziś zbudować nowy
dom uwzględniając w projekcie
zastosowanie pomp ciepła.
NIBE-BIAWAR wykorzystuje
stare i nowe szanse, oferując
klientom pompy ciepła, panele
fotowoltaiczne i inne urządzenia
ułatwiające budowę oraz
termomodernizację domów
przy zachowaniu najsurowszych
rygorów ekologicznych.
Z początkiem tego roku rozpoczęła się w Polsce
nowa era budownictwa mieszkaniowego. Pojawiają się nowe przepisy prawne, przez które inwestorzy muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami.
Jednym z najważniejszych przepisów, które bezpośrednio dotyczą inwestorów, są nowe Warunki
Techniczne, popularnie określane jako WT2021,
które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku.

Trzy opcje ze wskazaniem
na pompę ciepła
Aby sprostać surowym wymaganiom WT2021, inwestor ma do wyboru tak naprawdę trzy opcje.
Musi wybrać pomiędzy kotłem na biomasę, pompą
ciepła, a hybrydową instalacją opartą o kocioł gazowy, wspomagany odnawialnym źródłem energii.

Za wyborem pompy ciepła przemawia fakt, że
jako jedyna daje inwestorowi możliwość samodzielnego produkowania energii poprzez wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej. W przypadku
kotła gazowego lub kotła na biomasę, nie ma możliwości samodzielnej produkcji paliwa, co sprawia, że inwestor jest uzależniony od jego dostaw.
– Na etapie projektowania i budowy, warto wziąć

pod uwagę instalację pompy ciepła i porównać jej
możliwości z innymi źródłami ciepła. Pod uwagę
wziąć należy przede wszystkim niskie koszty eksploatacji oraz możliwości bilansowania z instalacji PV. Oprócz tego zastosowanie pompy ciepła ma
szereg innych zalet. Przykładowo, nie ma konieczności budowy infrastruktury towarzyszącej w postaci
kominów, czy kotłowni. Dodatkowo, pompa ciepła

pozwala na wykorzystanie funkcji chłodzenia, która jest coraz bardziej popularna wśród inwestorów
– radzi Adam Minikowski, menedżer produktu
ds. odnawialnych źródeł energii NIBE.
Inwestor zyskuje nie tylko
na ekologii
Wybierając pompę ciepła, inwestor zyskuje
więc nie tylko ekologiczne źródło odnawialnej
energii, ale niskie koszty przeglądów i praktycznie bezobsługowe urządzenie o długim okresie
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żywotności. To powoduje, że sumarycznie pompa
ciepła wygrywa z dostępnymi obecnie kotłami.
– Z punktu widzenia WT2021 nie ma przy tym znaczenia rodzaj pompy ciepła zastosowanej przy budowie domu – gruntowa, powietrze/powietrze lub
powietrze/woda. Najważniejszym aspektem przy
wyborze pompy ciepła powinien być współczynnik
SCOP, czyli współczynnik sezonowej efektywności
pracy urządzenia. Im wyższa wartość SCOP, tym
niższą wartość Ep (energii pierwotnej) otrzymamy
w obliczeniach. Najwyższy odnotowany sezonowy współczynnik sprawności SCOP pompy ciepła
typu powietrze/woda wynosi 5,05 (pompa ciepła
NIBE F2120), co oznacza że najlepsze powietrzne
pompy ciepła, dostępne dzisiaj na polskim rynku,
są w stanie zapewnić taki sam poziom oszczędności jak pompy gruntowe. Warto podkreślić, że
niemal wszystkie gruntowe pompy ciepła NIBE
mają SCOP (klimat chłodny, 35oC) powyżej 5, np.
najnowsza, zaawansowana technologicznie pompa ciepła NIBE S1255 osiąga aż 5,5! – podkreśla
Adam Minikowski.
Złoty Medal Targów ENEX/
ENEX Nowa Energia w Kielcach
dla firmy NIBE-BIAWAR
Podczas tegorocznych targów ENEX w Sieci,
firma NIBE-BIAWAR została nagrodzona Złotym
Medalem Targów za Inteligentną gruntową pompę ciepła NIBE S1255 PC. Innowacyjna pompa
ciepła NIBE S1255 to urządzenie, które wpisuje
się w aktualny trend domu w wersji SMART. Pompa ciepła może m.in. optymalizować współpracę z fotowoltaiką, stacją meteorologiczną lub
względem bieżącej ceny energii elektrycznej
w systemach smart-grid, stabilizując sieć elektroenergetyczną. Urządzenie zaprojektowane
w technologii SMART ma kolorowy, dotykowy
wyświetlacz z wbudowanym przewodnikiem

możliwości programowania oraz dwie wbudowane anteny, dzięki czemu możliwe jest w pełni zdalne
sterowanie systemem z telefonu lub tabletu
poprzez aplikację MyUplink, bez konieczności
podłączenia do Internetu. To wszystko pomaga
w procesie planowania i instalacji pomp ciepła
i wspiera poprawne działanie tych urządzeń podczas ich eksploatacji. Możliwość sterowania głosowego, bezprzewodowy odczyt wilgotności czy
stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu to
dodatkowe atuty tej innowacyjnej pompy ciepła.
NIBE S1255 to najbardziej zaawansowana
technologicznie gruntowa pompa ciepła NIBE
z modulowaną mocą grzewczą. Typoszereg
NIBE S1255 wyposażony został w inwerterowo
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sterowaną sprężarkę i elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości. Dzięki automatycznemu dostosowywaniu parametrów
pracy do aktualnego zapotrzebowania na ciepło, pompa ciepła pracuje płynnie, co powoduje niższe rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę.
Zastosowanie inwerterowych sprężarek pozwala również na skrócenie czasu rozruchu systemu,
bezpieczny dobór urządzenia, brak konieczności stosowania zbiornika buforowego, możliwość
rozbudowy domu w późniejszym czasie oraz cichą pracę. Zastosowana technologia sprawiła, że
urządzenie osiąga najwyższą klasę energetyczną
A+++ i bardzo wysoki średnioroczny współczynnik sprawności SCOP = 5,5.

NIBE-BIAWAR sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
tel. 85 662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl
www.nibe.pl

rekl ama
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Propan R290 – naturalny czynnik chłodniczy
przyszłością branży pomp ciepła
A nn a Paw ł ows k a

W najnowocześniejszych pompach ciepła stosuje się naturalny czynnik
chłodzący niepodlegający ustawie SZWO (tzw. F-gazy). Jest to propan
R290, który jest niewątpliwie czynnikiem przyszłości. Stosowany jest
m.in. w lodówkach, a z biegiem czasu będzie prawdopodobnie jedynym
czynnikiem dopuszczonym dla pomp ciepła. Wyróżnia go bezpieczeństwo
oraz niski współczynnik GWP wynoszący zaledwie 3. GWP (z ang. Global
Warming Potential) to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego.
Dlaczego R290?
GWP określa, w jakim stopniu dana substancja wpływa na wielkość efektu cieplarnianego – im jest niższy, tym mniejszy ma na niego
wpływ. Parametr ten jest szczególnie istotny
w kontekście nowych regulacji prawnych, których zadaniem jest zatrzymanie postępujących
niekorzystnych zmian klimatycznych. Ustawa
zakazuje produkcji urządzeń, w których wykorzystano czynnik chłodniczy o GWP równym lub
większym niż 2500. W roku 2025, wartość ta zostanie obniżona do 750. Propan jako substancja
o współczynniku GWP równym jedynie 3 wychodzi

Zalety czynnika R290:
· przyjazny środowisku naturalnemu,
· nie niszczy warstwy ozonowej (ODP = 0),
· nie powoduje efektu cieplarnianego (GWP = 3),
· ma bardzo dobre właściwości termodynamiczne.

daleko poza te regulacje. Inwestorzy, decydujący się na zakup powietrznej pompy ciepła
z propanem R290 nie muszą martwić się nowymi przepisami. Dla porównania – inny czynnik
często stosowany w pompach ciepła – R410 ma
GWP równe aż 2088.
Nie można zapomnieć, że od czasu do czasu konieczne jest uzupełnienie czynnika. Jeśli inwestor zakupi urządzenie pracujące na czynniku,
który zostanie zabroniony w produkcji pomp ciepła, to później może mieć duży problem z jego
uzupełnieniem. Decydując się na pompę ciepła
z propanem R290 jako czynnikiem chłodzącym,
nie trzeba dokonywać płatnych obowiązkowych
kontroli przewidzianych przepisami ustawy F-gazowej. Nie ma również konieczności jej rejestracji
w Centralnym Rejestrze Operatorów ani jej instalacji przez specjalistę posiadającego uprawnienia
F-gaz. Pompy ciepła z R290 wpisują się w strategię
Komisji Europejskiej w sprawie zeroemisyjności
lub niskoemisyjności.
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Oferta SAS

Pompa ciepła SAS sprzedawana jest w systemie
CTI (Complete To Install). Oznacza to, że użytkownik otrzymuje urządzenie w pełni kompletne, wyposażone w podzespoły gotowe do montażu, co przekłada się na oszczędności poprzez
zakup jednego skonfigurowanego do pracy zestawu. Cena nie jest sztucznie zaniżona, użytkownik nie jest zmuszony do zakupu wyposażenia dodatkowego. Inwestor zawsze powinien
sprawdzić czy pompa ciepła, którą chce kupić
jest kompletna. Często nie jest świadomy, że kupuje tylko z pozoru tanie urządzenie, a czekają
go dodatkowe koszty. Jeśli pompa ciepła nie jest
w standardzie wyposażona choćby w pompę
obiegową górnego źródła lub zawór przełączający pomiędzy ogrzewaniem wody c.o. a c.w.u.
lub inne niezbędne akcesoria, to należy się liczyć
z ukrytymi kosztami sięgającym 3500 zł lub wyższymi. Często nawet sterownik okazuje się „wyposażeniem dodatkowym”. Zanim więc skusimy się
na „okazję”, warto sprawdzić, czy dostajemy
urządzenie gotowe do montażu, w pełni kompletne i skonfigurowane. Porównując pompy
ciepła, należy również zwrócić szczególną uwagę na wartości COP i SCOP. W przypadku parametru COP zawsze należy sprawdzić dla jakich
wartości A (temperatura powietrza zewnętrznego) i W (temperatura zasilania) producent go deklaruje. Często COP podawane jest dla A7W35
lub nawet A10W35. Dla A7W35 współczynnik
COP może być wyższy o kilkanaście procent
w porównaniu do A2W35. W przypadku SCOP
należy zwrócić uwagę dla jakiego klimatu i trybu
pracy podawane są wartości. Tylko porównanie
dla tych samych warunków pozwoli wywnioskować, które urządzenie jest bardziej efektywne.

Powietrzna pompa ciepła SAS VESTA pracująca na czynniku R290

W niektórych krajach UE kary za brak aktualnego
przeglądu F-gaz sięgają już 10 000 euro. Wkrótce może być także wprowadzony dodatkowy podatek od czynnika z grupy F-gaz, tak jak jest to
np. w Danii. Ponadto, w przypadku niezgłoszenia
urządzenia kwalifikującego się do CRO, ustawa
o SZWO przewiduje nałożenie kary na właściciela urządzenia w wysokości 15 000 zł.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że podstawowe napełnienie pompy ciepła typu split czynnikiem chłodniczym może nie wskazywać o obowiązku zgłoszenia CRO, ale już dodatkowe odcinki
instalacji chłodniczej mogą spowodować, że dane

urządzenie kwalifikuje się do CRO, gdyż wymaga
zwiększonej ilości syntetycznego czynnika chłodniczego. Zadaniem osoby montującej, a dokładniej napełniającej układ chłodniczy jest poinformowanie operatora o występującym obowiązku
zgłoszenia do CRO danego urządzenia. Według
ustawy F-gazowej zgłoszeniu podlegają urządzenia typu split gdy tzw. ekwiwalent CO2 przekracza 5 ton, a w przypadku hermetycznego układu
chłodniczego pompy monoblokowej 10 t. Urządzenia, które napełniane są czynnikami naturalnymi (np. propan, CO2) nie podlegają pod ustawę F-gazową.

SAS jako polski producent pomp ciepła gwarantuje
wsparcie na każdym etapie inwestycji, począwszy
od doradztwa, poprzez montaż, codzienną eksploatację oraz serwis urządzeń. Oferowane pompy
ciepła będą służyć przez długie lata i spełniają najbardziej restrykcyjne normy i standardy, bez obaw
o ich wycofanie – jak to może się stać w przypadku
pomp ciepła wykorzystujących gazy fluorowane
(np. R410A). Zagraniczni producenci pomp ciepła
wprowadzają na polski rynek produkty, które w innych krajach są wycofywane z obrotu lub obarczone dodatkowymi kosztami użytkowania poprzez
wykorzystanie syntetycznych czynników chłodniczych o GWP większym od 750. Z biegiem czasu również w Polsce urządzenia te staną się problematyczne ze względu na wyżej wspomniane
regulacje lub strategie zeroemisyjności wprowadzane przez komisje europejskie. A w przypadku
rozszczelnienia układu chłodzenia może okazać
się, że czynnik na którym pracuje pompa ciepła
jest bardzo drogi lub niedostępny, dalsze serwisowanie i naprawa stają się niemożliwe, a urządzenie nadaje się tylko do utylizacji.

ZMK SAS Sp. z o.o.
28-100 Busko-Zdrój,
Owczar y, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19,
faks +48 41 370 83 10
biuro@sas.busko.pl, www.sas.busko.pl
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Na co (oprócz czynnika)
warto zwrócić uwagę
przy wyborze pompy ciepła?
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MONOBLOK: pierwszorzędna
pompa ciepła od STIEBEL ELTRON
Instalatorze poinformuj inwestora o aktualnej promocji
Fachowców branżowych nie trzeba już przekonywać
do korzystania z darmowej energii z powietrza
i ogrzewania domów monoblokowymi pompami
ciepła STIEBEL ELTRON. Warto jednak edukować
w tym temacie inwestorów, tym bardziej kiedy
pompy ciepła wspierane są akcjami promocyjnymi
producenta. W okresie od kwietnia do końca
grudnia 2021 r. obowiązuje specjalna promocja na
rozwiązania dedykowane nowym i modernizowanym
budynkom. Warto zapoznać klienta z dostępnymi
pakietami i namówić go dodatkowo do uzyskania
dofinansowania z programu Czyste Powietrze.
Już dziś trzeba inwestować w niezależność
energetyczną i cieszyć się komfortem.
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Ekologicznie i nowocześnie
z marką STIEBEL ELTRON
Monoblok to hermetycznie zamknięta na etapie
produkcji konstrukcja pomp ciepła, z fabrycznie
zamkniętym układem chłodniczym. Prosta w instalacji, bezpieczna dla użytkownika, czyli „pompowanie” czystego ciepła do swojego wnętrza ze
STIEBEL ELTRON.
W nowych budynkach pompy ciepła mają doskonałą wydajność. Dodatkowo można je podłączyć do systemu wentylacji, który umożliwia
centralną regulację temperatury i jakości powietrza. Ich niskie zużycie w naturalny sposób pomaga zminimalizować koszty ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody.
W budynkach modernizowanych zastąpienie
tradycyjnych systemów grzewczych powietrzną
pompą ciepła przynosi duże oszczędności finansowe. Prosty montaż jest możliwy dla szerokiej
gamy budynków, od domków letniskowych, po
budynki komercyjne, często przy wykorzystaniu
istniejącej instalacji grzewczej. Rezygnując ze starych i nieefektywnych pieców czy kotłów, warto
skorzystać z dofinansowania w ramach programu
Czyste Powietrze: kliknij.
3 pakiety STIEBEL ELTRON objęte
PROMOCJĄ
1. Pakiet dedykowany do nowych domów o powierzchni 100-220 m2 – HPA 8 Plus COOL FLEX Set.
2. Pakiet zaprojektowany na potrzeby nowych
i modernizowanych domów o powierzchni 100400 m2 w trzech opcjach mocy – HPA 7/10/13
Premium COOL BASIC Set.
3. Wielofunkcyjna centrala grzewcza z wbudowaną powietrzną pompą ciepła – LWZ 8 CS
Premium. Przeznaczona do nowych domów
o powierzchni do 200 m2.
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HPA 7/10/13 Premium COOL BASIC Set

HPA 8 Plus COOL FLEX Set
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Obejrzyj Film na YT:
Pompa ciepła HPA Premium

LWZ 8 CS PREMIUM

Przejdź Info o promocji

Wszystkie pakiety zostały objęte 3-letnią gwarancją z pełnym osprzętem STIEBEL ELTRON
z możliwością przedłużenia do 5 lat.

21 600,-

60 519,-

HPA 8 Plus COOL FLEX Set

HPA 7/10/13 Premium COOL BASIC Set

LWZ 8 CS PREMIUM

• Pakiet dedykowany do nowych
domów o powierzchni 100-220 m2.
• Uproszczona instalacja
wewnętrzna dzięki integracji
niezbędnych akcesoriów w module
hydraulicznym lub w wieżach
hydraulicznych.
• Aktywne chłodzenie budynku.
• Najwyższy poziom dofinansowania
z programu Czyste Powietrze.
• Klasa efektywności energetycznej
(W55/W35): A++/A+++.
• Technologia inwerterowa efektywnie
wykorzystująca energię.
• Gwarancja 3 lata z pełnym osprzętem
STIEBEL ELTRON, z możliwością
przedłużenia do 5 lat.

• W promocji 3 pakiety o mocach 7, 10 i 13 kW.
• Pakiety zostały zaprojektowane na
potrzeby nowych i modernizowanych
domów o powierzchni 100-400 m2.
• Wysoka temperatura zasilania (65°C)
umożliwia pracę w istniejących
instalacjach grzejnikowych.
• Aktywne chłodzenie budynku.
• Najwyższy poziom dofinansowania
z programu Czyste Powietrze.
• Klasa efektywności energetycznej
(W55/W35): A++/A+++.
• Technologia inwerterowa efektywnie
wykorzystująca energię.
• Gwarancja 3 lata z pełnym osprzętem
STIEBEL ELTRON, możliwością
przedłużenia do 5 lat.

• Wielofunkcyjna centrala grzewcza
z wbudowaną powietrzną pompą ciepła.
• 4 funkcje: centralne ogrzewanie,
wentylacja z rekuperacją, aktywne
chłodzenie latem i przygotowanie
ciepłej wody użytkowej.
• Urządzenie jest przeznaczone do nowych
domów o powierzchni do 200 m2.
• Do 90% odzysku ciepła podczas wentylacji.
• Wbudowany zasobnik ciepłej wody
o pojemności 235 litrów.
• Klasa efektywności energetycznej
(W55/W35): A++/A++.
• Technologia inwerterowa efektywnie
wykorzystująca energię.
• Bezpłatna, 5-letnia gwarancja na zasadach
dla zestawów pompa ciepła + wentylacja.

• Więcej o urządzeniu: kliknij

• Więcej o urządzeniu: kliknij

• Więcej o urządzeniu: kliknij

MONOBLOKOWE pompy ciepła
w promocyjnych cenach
i 3 prostych krokach
KROK 1 Sprawdź nasze propozycje, wypełnij formularz i wyślij: tutaj
KROK 2 Otrzymasz dedykowaną ofertę od naszego partnera w Twoim regionie.
KROK 3 Podejmij decyzję, czy chcesz zainwestować w swój komfort na wiele lat.
Już dziś przekonaj inwestora, by działał ekologicznie, poinformuj go o efektywności energetycznej i długoterminowych oszczędnościach
w budżecie domowym.
Warto wybrać MONOBLOK STIEBEL ELTRON!

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30
www.stiebel-eltron.pl

rekl ama

7 kW: 29 000,10 kW: 31 500,13 kW: 33 500,-
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Pompy ciepła Tweetop EcoHeat Pro
Ekologiczna energia teraźniejszości
Komfort pozyskiwania odnawialnej energii z powietrza
wentylacyjnego, bezpieczeństwo oraz łatwość obsługi,
to zalety, które sprawiają, że pompy ciepła zyskują coraz więcej
zwolenników w ramach ekologicznych rozwiązań dedykowanych
do podgrzewania wody użytkowej w budynku.
Szacuje się, że średniej wielkości budynek z powodu wentylacji grawitacyjnej traci ponad 40%
energii cieplnej. Pompy ciepła EcoHeat Pro pomagają w wentylacji budynku i jednocześnie
uniemożliwiają ucieczkę ciepła wraz z usuwanym
na zewnątrz powietrzem. Ciepło z odpływającego powietrza wentylacyjnego zostaje spożytkowane do podgrzewania wody użytkowej. Proces
podgrzewania trwa wiele godzin, dzięki czemu
urządzenie może wentylować budynek przez równie długi czas. Wydajność cieplna pompy i objętość zasobnika wody są tak dobrane, aby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę
kilkuosobowej rodziny – w gamie EcoHeat Pro
dostępne są modele z 200- i 300-litrowymi zasobnikami. Jednocześnie wielkość wentylatora,
a przez to ilość (wydajność objętościowa) przetłaczanego powietrza, jest dostosowana do budynków o powierzchni od 100 do 200 m2. Wentylator przetłacza zaledwie 350 m3/h, a więc nie
zakłóca naturalnej wentylacji budynku.
Dodatkowo, niewątpliwą zaletą pompy ciepła w
stosunku do instalacji solarnych jest fakt, że pozyskuje energię cieplną z powietrza, zatem nie
ma dla niej znaczenia czy słońce „świeci”, czy nie.

ZASADA I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA
Powietrze wentylacyjne zasysane jest przez wentylator i wpływa kanałem do wnętrza pompy
ciepła. Tam przepływa wokół sprężarki, chłodzi
ją i płynie do parownika. Parownik ma budowę
chłodnicy powietrza. Podczas przepływu powietrza przez parownik, część energii cieplnej
w nim zawartej przekazywana jest do instalacji
chłodniczej pompy ciepła. Energia ta, dzięki odpowiednim przemianom termodynamicznym
w obiegu chłodniczym, przekazywana jest do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej w zasobniku. Skraplacz pompy ciepła w urządzeniach
z serii EcoHeat Pro stanowi miedziana wężownica,
którą opasany jest zasobnik po jego zewnętrznej
stronie. Dzięki takiemu usytuowaniu wężownicy
skraplacza, nie jest on narażony na zabrudzenia
i osady pochodzące z podgrzewanej wody. Powietrze, przepływając przez parownik, ochładza się nieznacznie. Następnie, po przepłynięciu przez parownik, powietrze jest zasysane dalej
przez wentylator promieniowy, który wytłacza je
na zewnątrz urządzenia odpowiednim kanałem.
Wychłodzenie powietrza na parowniku pompy

Rys. Rozkład procentowy strat ciepła budynku jednorodzinnego.

Rys. Montaż kanału odprowadzającego ciepło na zewnątrz budynku.
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restauracji, czy barze, gdzie emitowane są jednocześnie duże ilości ciepła oraz pary wodnej.
W tych pomieszczeniach pompa będzie podgrzewać wodę w sposób bardzo ekonomiczny, jednocześnie ochładzając i osuszając powietrze. Końcowy efekt to trzy pożądane efekty naraz: ciepła
woda oraz chłodne i osuszone powietrze.
ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

ciepła wynosi ok. 7°C, czyli jeśli do pompy ciepła dopływa powietrze o temperaturze 20°C, to
na zewnątrz pompy wytłaczane jest powietrze
o temperaturze 13°C. Proces ochładzania powietrza na parowniku jest związany z jednoczesnym wykraplaniem pary wodnej i osuszaniem
powietrza na zimnej powierzchni wymiennika.
W praktyce można wydobyć więcej energii cieplnej z wykraplającej się pary wodnej, niż z samego
powietrza. Sprawność działania pompy ciepła, tak
jak każdego urządzenia chłodniczego, zależy od
temperatury źródeł energii. Jest ona tym większa,
im wyższa będzie temperatura powietrza wentylacyjnego oraz jak już wcześniej wspomniano, im
więcej będzie wilgoci w powietrzu. Warto zatem
poszukiwać takich miejsc poboru powietrza, w
których jego temperatura jest możliwie najwyższa,

nie może jednak przekraczać 43°C, co wynika z
przepisów bezpieczeństwa.
MONTAŻ POMPY
Pompę ciepła należy montować w pomieszczeniach, do których mogą zostać sprowadzone kanały wentylacyjne z całego budynku. Jednak nie
zawsze i nie w każdym budynku możliwe jest wykonanie instalacji wentylacyjnej. Najłatwiej będzie
usytuować pompę ciepła w kotłowni, spiżarni, suszarni, czy w piwnicy. Jeżeli pompa ciepła zostanie zamontowana w suszarni, przyczyni się do
szybkiego suszenia wypranych ubrań w wyniku
wykraplania wilgoci z powietrza. Ta cecha może
być również wykorzystana, gdy zamontujemy
pompę ciepła w wilgotnej piwnicy, gdzie pompa

Rys. Montaż kanału odprowadzającego ciepło na zewnątrz budynku.

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

Rys. Rozkład procentowy strat ciepła budynku jednorodzinnego.

ciepła będzie skutecznie osuszać ściany i podłogi.
Trzeba pamiętać, że pompa ciepła pracująca
w okresie grzewczym będzie działać jak wentylacja podciśnieniowa budynku. Pompa wyrzuca zużyte powietrze na zewnątrz, podczas gdy świeże
powietrze napływa do budynku nieszczelnościami w oknach i drzwiach lub napowietrzaczami (jeżeli budynek jest w takie wyposażony). Podciśnienie jakie może wytworzyć pracująca pompa ciepła
jest niewielkie i wynosi maksymalnie 80 kPa.
Znane są praktyczne rozwiązania montażu pompy ciepła, w których powietrze jest zasysane do
pompy z poddasza budynku. Na poddaszu często panuje wysoka temperatura, szczególnie gdy
dach jest silnie nasłoneczniony. Warto więc wykorzystać promieniowanie słoneczne ogrzewające
powietrze na poddaszu i równocześnie wentylować to pomieszczenie. Równie dobrym miejscem
zainstalowania pompy ciepła są pomieszczenia wykorzystywane do produkcji, szczególnie
takiej, która emituje duże ilości ciepła. Może to
być fabryka tworzyw sztucznych, zakład piorący
i maglujący ubrania, a nawet kuchnia w hotelu,

Wszystkie niezbędne elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania pomp ciepła Tweetop
EcoHeat Pro stanowią ich wyposażenie standardowe. Pompy ciepła Tweetop są zasilane energią
elektryczną wprost z gniazdka 230 V i wyposażone standardowo w bezpieczniki różnicowo-prądowe, które chronią użytkownika w przypadku
„przebicia” prądu na obudowę. Nowoczesny sterownik pompy EcoHeat Pro nie ma żadnych pokręteł, przycisków i przełączników – jest obsługiwany za pomocą przyjaznego użytkownikowi
interfejsu, w całości na zasadzie dotykowej.
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Pompa ciepła Vitocal 060-A do c.w.u.
W obiektach nowych i modernizowanych, gwarancja efektywnego podgrzewanie wody
Ciepła woda użytkowa może być ogrzewana na wiele sposobów. Przez kocioł gazowy, olejowy, na paliwo stałe,
ze wspomaganiem kolektorami słonecznymi itd. Jednak najniższe koszty ogrzewania zapewnia pompa ciepła
do c.w.u. Spośród różnych konstrukcji tego typu urządzeń najczęściej spotykanymi są pompy ciepła do c.w.u.
w zabudowie kompaktowej – w jednej obudowie znajduje się pompa ciepła i zbiornik c.w.u. Takie modele
oferuje też marka Viessmann, jest wśród nich monoblokowa pompa ciepła Vitocal 060-A.
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Pompa ciepła do c.w.u – dobra współpraca
Pompa ciepła do c.w.u. samodzielnie i najoszczędniej może ogrzewać wodę użytkową przez cały
rok, bez konieczności przyłączania kotła gazowego, olejowego czy na paliwo stałe. Pompa ciepła
do c.w.u. może również współpracować z kotłem
na paliwo stałe, tanio ogrzewając wodę użytkową w okresie letnim. Takie rozwiązanie jest również korzystne dla np. gruntowej pompy ciepła –
do ogrzewania domu pozwala dobrać pompę ciepła mniejszej mocy, wymiennik gruntowy mniejszych rozmiarów, a także wspomaga regenerację
cieplną gruntu w okresie pozagrzewczym.
Instalacja pompy ciepła do c.w.u. jest prosta,
a koszt inwestycji może być porównywalny lub
mniejszy od instalacji kolektorów słonecznych.
Wymieniając stary zbiornik ciepłej wody lub modernizując ogrzewanie domu, warto pomyśleć
o pompie do c.w.u. Pompa ciepła do ogrzewania
wody użytkowej może być alternatywą dla kolektorów słonecznych lub może dodatkowo współpracować z instalacją solarną, maksymalnie obniżając koszty ogrzewania.
Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 060-A
Monoblok Vitocal 060-A został wyposażony we
wszystkie komponenty służące do efektywnego podgrzewania ciepłej wody. W jego kompaktowej obudowie mieści się obok modułu pompy ciepła, regulator oraz zasobnik ciepłej wody
użytkowej o pojemności 180 lub 250 litrów.
Vitocal 060-A może wykorzystywać zarówno powietrze zewnętrzne, jak i powietrze obiegowe do
wydajnego i ekonomicznego podgrzewania ciepłej
wody użytkowej. Dzięki temu można ją stosować
w nowych i już istniejących domach jednorodzinnych.
Idealnym zastosowaniem dla pompy są sytuacje,
kiedy trzeba chłodzić powietrze w pomieszczeniach
– na przykład w piwnicach na wino, czy też w komorach chłodniczych z artykułami spożywczymi.
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Dostępne warianty pracy na powietrze
obiegowe lub zewnętrzne
W wersji na powietrze obiegowe pompa ciepła Vitocal 060-A wykorzystuje powietrze z pomieszczenia, w którym została zainstalowana.
Z zassanego powietrza pobierane jest niskotemperaturowe ciepło, które za pomocą układu
termodynamicznego pompy ciepła umożliwia
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ogrzewanie wody użytkowej nawet do 62°C bez
wykorzystywania innych źródeł ciepła. Przy okazji usuwana jest wilgoć z pomieszczeń. Dzięki
temu chroni przegrody budowlane i podwyższa
jakość mieszkania.
Za pomocą przystawki powietrza zewnętrznego pompę ciepła Vitocal 060-A można łatwo przestawić na tryb pracy wykorzystujący
powietrze zewnętrzne. W zależności od zastosowanego systemu przewodów powietrza zewnętrznego i powietrza odprowadzanego pompa ciepła Vitocal 060-A może być ustawiana
w pomieszczeniach o wysokości od 206 cm (model z zasobnikiem o pojemności 250 litrów), lub
nawet 186 cm w przypadku modelu z zasobnikiem 180-litrowym.
Bogate możliwości ustawień
parametrów regulatora
Pompa ciepła Vitocal 060-A jest od razu gotowa
do pracy dzięki fabrycznie zaprogramowanemu

Łatwe zakupy na www.sklep-viessmann.pl
Zarówno pompę ciepła Vitocal 060-A, jak i inne komponenty marki Viessmann można łatwo
zakupić w oficjalnym sklepie internetowym marki Viessmann. W jego ofercie znajdują się wybrane produkty Viessmann: najpopularniejsze wśród Klientów modele pomp ciepła do podgrzewu c.w.u. Vitocal 060-A, oczyszczacze powietrza, stacje uzdatniania wody czy systemy
smart Home – ViCare smart Climate. Asortyment i oferta e-sklepu jest sukcesywnie rozszerzana.
Produkty Viessmann dostępne są przez całą dobę w każdy dzień tygodnia. Zamówienia z e-sklepu są realizowane odrębnie i na zasadach działania sklepów internetowych. Klienci mogą za zakupy zapłacić za pomocą metody PayU. Zamówione produkty dostarczane są pod same drzwi.

regulatorowi. Ustawienia te mogą być jednak indywidualnie zmieniane za pomocą modułu sterowania regulatora. Można na przykład ustawiać
różne programy robocze – Eco, Auto, Boost lub
Urlop albo zmieniać program czasowy sterujący

podgrzewem ciepłej wody. Dodatkowo, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na ciepłą wodę autoryzowany instalator może zmienić profil obciążeń z M na L (model 180 l) lub z L
na XL (model 250 l).

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

rekl ama

Pompa ciepła do podgrzewu ciepłej wody może
być wyposażona w wężownicę (typ T0S-ze) do
której można podłączyć drugie źródło ciepła
np. instalację solarną lub kocioł grzewczy, aby
w okresie zimowym ogrzewać wodę. Możliwa jest
również praca w układzie monoenergetycznym,
gdzie w okresie zimowym za ogrzewanie wody
będzie odpowiadała grzałka elektryczna fabrycznie zamontowana w pompie ciepła (typ T0E-ze).
Grzałka elektryczna jest montowana „na sucho”,
co zapewnia możliwość jej okresowej kontroli
bez konieczności opróżniania zasobnika.
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Dokument IEA
„Net zero by 2050”
Plan działania dla globalnego sektora energetycznego
Specjalny raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA),
opublikowany 18 maja 2021 r., pokazuje, że droga do osiągnięcia
krytycznego celu zerowej emisji netto (NZE – net zero emissions), choć
wymagająca wysiłku i umiejętności, przyniesie jednak ogromne korzyści.
Raport pokazuje, że pompy ciepła i efektywne technologie chłodzenia
odgrywają ważną rolę w osiągnięciu tego celu w sektorze ciepła i chłodu.
Do 2050 r. ponad 85% budynków uzyska poziom ZCRB „ero-carbon-ready,
czyli gotowości do zerowej emisji dwutlenku węgla, przy obniżeniu
intensywności zapotrzebowania na ciepło o 75%. Pompy ciepła mają
zaspokajać połowę globalnego zapotrzebowania na ciepło do 2045 roku.
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Kamienie milowe drogi do osiągnięcia celu net zero do roku 2050
W oparciu o bezkonkurencyjne narzędzia do modelowania energii i wiedzę specjalistyczną
IEA w planie działania określono ponad 400 kamieni milowych, które mają na celu wytyczenie globalnej drogi do osiągnięcia celu net zero do roku 2050. Obejmują one, począwszy od
dziś, zastopowanie inwestycji w nowe projekty pozyskiwania paliw kopalnych i powstrzymanie się przed finalizacją kolejnych decyzji inwestycyjnych dotyczących nowych elektrowni węglowych bez sekwestracji dwutlenku węgla. Do 2035 r. należy zaprzestać sprzedaży nowych
samochodów osobowych z silnikami spalinowymi, a wtedy już przed 2040 r. globalny sektor
energii elektrycznej osiągnie zerową emisję netto (net zero).
Ponadto inne zdefiniowane kamienie milowe to, między innymi, zaprzestanie sprzedaży nowych kotłów spalających paliwa kopalne do 2025 r. oraz zrealizowanie 50% zapotrzebowania
na ogrzewanie za pomocą elektrycznych pomp ciepła w 2045 r. – patrz rysunek. Według tego
założenia łączna liczba zainstalowanych pomp ciepła zwiększy się z 180 mln sztuk w 2020 r.
do 600 mln sztuk w 2030 r. (ponad czterokrotnie), a następnie wzrośnie dziesięciokrotnie do
1,8 mld sztuk w 2050 r.
Udział budynków istniejących, które zostaną zmodernizowane do poziomu gotowości do zerowej emisji dwutlenku węgla (ZCRB) musi wzrastać z wartości < 1% w 2020 r. do 20% w 2030 r.
oraz ponad 85% w 2050 r. Odpowiedni udział w nowych budynkach musi już w 2030 r. wynosić 100 %.
Uwaga: skrót ZCRB odnosi się do budynków spełniających kodeksy budowlane efektywności energetycznej w odniesieniu do powłoki (skorupy) budynku.

Zgodnie z nowym raportem „Net zero by 2050:
Plan działania na rzecz globalnego sektora energetycznego”, ta droga wymaga bezprecedensowej transformacji sposobów produkcji, transportu i wykorzystania energii na całym świecie.
Dotychczasowe zobowiązania rządów w zakresie klimatu – nawet jeśli zostaną w pełni osiągnięte – sięgają znacznie poniżej tego, co jest
konieczne, aby do 2050 r. osiągnąć globalny zerowy poziom emisji dwutlenku węgla (CO2), jaki
dawałby światu szansę na ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C.

Raport wskazuje opłacalną i ekonomicznie wydajną drogę, która prowadzi do czystej, dynamicznej i stabilnej gospodarki energetycznej,
w której dominują odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, a nie paliwa kopalne. Przeanalizowano również kluczowe
wątpliwości, takie jak rola bioenergii, wychwytywanie dwutlenku węgla i zmiany postaw konsumentów na drodze do osiągnięcia celu net zero.
Większość światowych redukcji emisji CO2
w okresie od teraz do 2030 r. na drodze do emisji
net zero zostanie osiągnięte dzięki technolo-

Sprawozdanie jest pierwszym na świecie kompleksowym opracowaniem, które przedstawia, w jaki sposób do 2050 r. przejść do systemu energetycznego net zero, zapewniając jednocześnie stabilne i przystępne cenowo dostawy energii, a zarazem powszechny dostęp do energii, a zatem napędzając solidny wzrost gospodarczy.
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Większość
sprzedawanych
urządzeń i systemów
grzewczych jest
o najwyższych klasach
efektywności energet.

Zaprzestanie
sprzedaży kotłów
na paliwa kopalne

2020

2025

2030

2035

Powszechny
dostęp do energii
elektrycznej

GEBERIT PLUVIA

50%
zapotrzebowania
na ogrzewanie jest
zaspokajane przez
pompy ciepła

2040

50% istniejących
budynków
zmodernizowane
do klasy ZCRB

2045

NIECH PADA
NAJLEPSZY ODPŁYW DACHOWY

2050

Ponad 85%
budynków jest
klasy ZCRB

Wszystkie nowe
budynki są klasy
ZCRB

Wybrane globalne kamienie milowe dla polityk, infrastruktury i wdrażania technologii
budownictwa ramach mapy drogowej NZE. Na drodze do osiągnięcia do 2050 r. celu globalnej,
zerowej emisji netto stoi wiele kamieni milowych. Jeśli którykolwiek z sektorów będzie się
opóźniać, może okazać się niemożliwe nadrobienie tej różnicy gdzie indziej

Został on przygotowany jako wkład w negocjacje na wniosek rządu brytyjskiego stanowiącego prezydencję COP 26.
Pełny raport jest dostępny bezpłatnie na stronie
internetowej IEA w postaci interaktywnej, która
podkreśla niektóre z kroków milowych na drodze, którą należy zrealizować w ciągu najbliższych trzech dekad, aby osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r.
Źródło: IEA/PORT PC
Przejdź Komunikat prasowy IEA
i pełny raport w języku angielskim

Geberit Pluvia niezawodnie i skutecznie odwadnia dachy. Mniej materiału i więcej przestrzeni w porównaniu
z systemem konwencjonalnym to kolejny powód, dla którego warto wybrać system Geberit Pluvia. Stosując
najnowsze technologie, innowacyjne rozwiązania i kompleksową obsługę, firma Geberit już na etapie
projektowania wyznacza standardy niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań.
→ www.geberit.pl/produkty/systemy-kanalizacyjne/geberit-pluvia/
rekl ama

giom, które są już obecnie łatwo dostępne. Jednak w 2050 r. prawie połowa redukcji ma pochodzić z użytkowania technologii, które są obecnie
dopiero na etapie demonstracyjnym lub prototypu. Wymaga to, aby rządy szybko zwiększały i wyznaczały nowe priorytety w swoich
wydatkach na badania i rozwój, a także na demonstrowanie i wdrażanie technologii czystej
energii, stawiając je w centrum polityki energetycznej i klimatycznej.
Raport specjalny ma na celu poinformowanie
o negocjacjach na wysokim szczeblu, które odbędą się na 26. Konferencji stron ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu (COP 26) w listopadzie br. w Glasgow.
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Różnorodne możliwości zabudowy
wpustów podłogowych
Kessel radzi

Możliwości dopasowania po zabudowie

Firma Kessel oferuje bogaty wybór wpustów podłogowych. Wiele z nich
– jak np. wpusty z nasadą Variofix do uszczelniania płynnymi masami
izolacyjnymi – idealnie nadają się do zabudowy wszędzie tam, gdzie
wymagana jest możliwość elastycznego dopasowania do warunków
instalacji. Na uwagę zasługują także inne rozwiązania, jak: mata
hydroizolacyjna, zestaw montażowy do wpustu łazienkowego Ultraflat,
regulowane na wysokość nóżki montażowe do wpustów prysznicowych lub
ramy i kratki oferujące możliwość regulacji także po zabudowie do odpływu
Linearis Comfort (idealne do okładzin podłogowych z kamienia naturalnego)
umożliwiające montaż z zachowaniem dokładności co do milimetra.
Warto poznać zasadnicze możliwości dopasowania wpustu do instalacji
i podłoża zarówno na etapie zabudowy, jak nawet już po zabudowie.
Możliwości dopasowania podczas zabudowy
W zależności od konstrukcji wpustu istnieje kilka możliwości jego dopasowania podczas zabudowy,
tak aby uwzględnione zostały warunki przestrzenne miejsca zabudowy oraz cechy podłoża

Przesunięcie pionowe
Elementy konstrukcyjne, takie jak teleskopowe nasady oraz
nóżki montażowe z regulacją wysokości, a także inne elementy
pomocnicze umożliwiają poprawne ustawienie wysokości
zabudowy wpustów podłogowych i ściennych.

Ustawianie pozycji rusztu w przypadku wpustu Variofix

Obrót
Orientacja korpusu wpustu jest z reguły zależna od ułożenia
przewodu przyłączeniowego. Nasady wpustów Kessel
pozwalają na ustawienie nasady względem układanych
płytek niezależnie od kierunku ułożenia kanalizacji.

Nachylenie
Nie zawsze podłoże, w którym zabudowywany jest wpust, jest
idealnie równe. Nasady oferujące możliwość nachylenia pozwalają
na zniwelowanie nierówności powierzchni podłogi.
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Budma w lutym 2022

Możliwości dopasowania po zabudowie

Przesunięcie pionowe
Pokrywa może zostać
uniesiona lub opuszczona,
jeśli potrzebne jest
zniwelowanie różnicy
wysokości pomiędzy
wpustem a płytkami.

Przesunięcie poziome
Dzięki możliwości
przesunięcia pokrywy
na boki, możliwe jest
dopasowanie jej do wzoru
fug między płytkami.

Trzydziesta, jubileuszowa edycja BUDMY odbędzie się w dniach od 1 do 4 lutego 2022 roku.
– Zapowiedzi udziału w targach oraz dziesiątki pytań o najbliższą edycję BUDMY, jakie docierają do
nas każdego dnia, potwierdzają, że zarówno producenci, jak i ich klienci, podobnie jak my, są już „Gotowi do spotkań”. BUDMA od trzech dekad jest dla
branży tożsama z rozpoczęciem sezonu budowlanego, jak również z miejscem prezentacji nowości
i międzynarodowego biznesu. Cieszę się, że nie inaczej będzie w przyszłym roku i że ponownie się
zobaczymy. – komentuje dyrektor targów BUDMA, Dariusz Muślewski. Program targów zapewni
nie tylko praktyczną wiedzę, ale także ogromną

Bezpłatne szkolenie on-line
pt. „Czy już wszystko wiesz
o modernizacji?”– 22 czerwca 2021
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych we współpracy z firmą Danfoss Poland Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na szkolenie on-line.
Spotkanie odbędzie się na platformie szkoleniowej Google Meet.
W trakcie szkolenia firma Danfoss podzieli się
swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Obrót
Możliwe jest także
obracanie pokrywy
w celu dopasowania
do wzoru układanych
płytek podłogowych.

Kessel Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne
55-040 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69
kessel@kessel.pl, www.kessel.pl
rekl ama
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dawkę emocji i współzawodnictwa podczas licznych konkursów i mistrzostw dedykowanych
wykonawcom. Dla architektów
i projektantów przygotowywana
jest kolejna odsłona Forum „D&A”
z udziałem międzynarodowych,
znamienitych gości, a o perspektywach budownictwa na najbliższe lata będzie się dyskutowało
podczas dwudniowego Kongresu Budownictwa
Polskiego. Jak zapowiada organizator, takich mocnych punktów wśród wydarzeń dopełniających
ofertę producentów będzie dużo więcej.
Targom BUDMA towarzyszyć będą targi INTERMASZ, INFRATEC oraz KOMINKI.
https://budma.pl

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia:
1. Dlaczego warto wymienić głowice termostatyczne zamontowane 15 i więcej lat temu – przykłady i referencje.
2. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania.
Co to właściwie znaczy.
3. Modernizacja instalacji ciepłej wody – prosty
sposób na poprawę efektywności energetycznej budynku.
Zarejestruj się: kliknij
Źródło: ZAE
Pełna wersja informacji: kliknij
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Jak ważna jest stabilizacja ciśnienia w instalacjach?
Systemy stabilizacji ciśnienia Wilo dla większych obiektów
B a r t o s z T y wone k

Porównując układ krążenia
w naszych ciałach z systemami
obiegów grzewczych
i chłodniczych, możemy
zaobserwować wiele
podobieństw, gdyż liczne procesy
w nim zachodzące znajdują
odzwierciedlenie w inżynierii
sanitarnej. Jednym z nich są
wahania ciśnienia w naszym
organizmie, które nie tylko skutkują
zmianą nastroju, obniżeniem
poczucia komfortu i efektywności
pracy, ale również wpływają na
zdrowie całego organizmu.
Ciśnienie w naszym organizmie nie jest stałe i ulega zmianom w trakcie dnia pracy, co może mieć
związek z emocjami (np. stres) lub wysiłkiem fizycznym czy nieprawidłową dietą. Zarówno zbyt
niskie, jak i zbyt wysokie ciśnienie, może wiązać
się z obniżeniem naszej efektywności działania
w ciągu dnia i poważnymi problemami zdrowotnymi w dłuższej perspektywie.
Podobne zależności możemy zaobserwować
w inżynierii sanitarnej, zwłaszcza w zamkniętych układach grzewczych i chłodniczych. Również one podlegają różnym formom stresu,

Lesznowola kotłownia

na które możemy przygotować się tak, aby uniknąć
przerw w pracy niezbędnych do ich regeneracji.
Jednym z bezpieczników pozwalających na zachowanie stabilnego ciśnienia w sytuacji awaryjnej lub konieczności pracy na bardzo wysokich
obrotach, jest stosowanie systemów stabilizacji
ciśnienia. W sytuacji zwiększonego obciążenia
pozwalają one kompensować (wykrzyczeć system) nadwyżkę ciśnienia (stres) poza układem,
natomiast w przypadku zbyt dużego rozluźnienia i spadku ciśnienia – uzupełnić braki (można
to nazwać motywatorem).

Stosowanie układów stabilizacji
ciśnienia – uwarunkowania w prawie
• PN-EN 12828. Norma dotycząca projektowania
wodnych instalacji centralnego ogrzewania wskazuje na konieczność stosowania urządzeń kontrolnych do utrzymywania ciśnienia (dział 4.7.4):
„instalacja grzewcza powinna być wyposażona
w urządzenia do regulacji i utrzymywania odpowiedniego ciśnienia, w celu zapewnienia w niej minimalnego ciśnienia roboczego. Może to być osiągnięte poprzez zastosowanie automatycznych

zestawów do uzupełniania i napełniania instalacji lub zbiorników zasilających i kompensujących, czy też zbiorników kompensujących połączonych z ogranicznikiem niskiego ciśnienia.
W zamkniętych systemach, urządzenia te w trybie ciągłym monitorują ciśnienie i w przypadku
jego spadku poniżej ustawionej wartości minimalnej lub wyłączenia systemu, rozpoczynają
automatyczne uzupełnienie lub przesyłają sygnał alarmowy do operatora”.
• VDI2035 część 2. W niemieckich wytycznych
branżowych, na które powołują się producenci
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Wracając do pierwszego akapitu i analogii z naszym stanem zdrowia, stabilizacja jest kluczem
do komfortu. W tym przypadku nie chcemy, aby
nasz system grzewczy/chłodniczy „wychodził ze
swojej strefy komfortu” i powodował sytuacje,
w których my musimy ją także opuścić. Zachowanie stabilnego ciśnienia jest fundamentalnym zadaniem przeznaczonych do tego systemów. Tym
samym niezwykle ważne jest ich zwymiarowanie w taki sposób, aby w czasie pracy systemów
grzewczego/chłodniczego nie dopuścić do powstania podciśnienia i zjawiska kawitacji. Warunek ten
dotyczy nie tylko punktu podłączenia urządzenia
do instalacji, ale także wszystkich innych punktów
w systemie. Należy zapewnić zarówno nadwyżkę
ciśnienia (min 0,3 bar) w najwyższym punkcie instalacji, np. przy odpowietrznikach, jak i minimalne ciśnienie na wlocie do pompy, zależnie od typu
urządzenia oraz temperatury roboczej.

Automat pompowy Wilo-Sinum DUAL

urządzeń grzewczych w swoich dokumentacjach
techniczno-ruchowych, również znajdziemy zapis o konieczności stosowania systemów stabilizacji ciśnienia pod kątem obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia korozji. Zalecenia te
zostały przełożone na język polski w aformie wytycznych do projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła PORT PC Część 5
(Załącznik A).

Pompowe automaty stabilizacji ciśnienia zapewniają wyższy komfort pracy
oraz pozwalają zmniejszyć powierzchnię zabudowy w porównaniu do ciśnieniowych naczyń przeponowych wypełnionych częściowo gazem, dzięki
zastosowaniu:
– jednostki sterującej do ciągłego monitorowania i zarządzania stanem pracy systemu,
– buforowego naczynia bezciśnieniowego z workiem butylowym do magazynowania wody o sprawności 80%,
– układu pompowego do stabilizacji
ubytków wody z wielostopniową pompą wykonaną ze stali nierdzewnej,
– wstępnego odgazowywania dopuszczanej wody uzupełniającej oraz wody
w obiegu zamkniętym.

Dobór układu stabilizacji ciśnienia
na przykładzie kotłowni w budynku
Wilo Polska w Lesznowoli
Budynek biurowo-produkcyjno-magazynowy
Wilo Polska jest zasilany z sieci gazowej. Źródło ciepła stanowi gazowa kotłownia wodna
o mocy nominalnej 420 kW. Zasila ona cztery
obiegi grzewcze (grzejniki, ogrzewanie podłogowe oraz dwa obiegi ogrzewania wentylacyjnego). Podpięto do niej także obieg podgrzewu
ciepłej wody, przy czym jest to instalacja typu
zamkniętego.
Celem doboru systemu stabilizacji była modernizacja istniejącej kotłowni o następujących parametrach:
• wysokość statyczna instalacji
Pst = 18 metrów
• pojemność zładu w układzie
Va = ~ 5040 litrów
• moc instalacji Qn = 420 kW
• najwyższa temperatura pracy tv = 75°C
• temperatura wody dopuszczanej
do instalacji tmin = 10°C
• rodzaj czynnika: woda 100%
• współczynnik rozszerzalności dla wody
e = 2,55%
• przyrost objętości wody spowodowany
rozszerzalnością cieplną: Ve = e ∙ Va = 0,0255
∙ 5040 = 128,7 litra
• minimalna rezerwa wodna 0,5% (nie mniej
niż 3 litry) wynikające z PN-EN12828 = Vwr =
5040 ∙ 0,005 = 25,2 litra
• ciśnienie napełniania = Pi = Hst / 10 + Pd + 0,3
= 1,8 + 0,3 = 2,1 bar
Pd – ciśnienie nasycenia pary wodnej
(dla T > 100°C)
• maksymalne ciśnienie pracy – ciśnienie
końcowe = Pe = PSV – ASV PSV – ciśnienie

•
•
•
•
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otwarcia zaworu bezpieczeństwa = 3,5 bar
ASV – histereza otwarcia zaworu
bezpieczeństwa = 0,5 bar Pe = 3,5 – 0,5 =
3,0 bar
ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa
= 3,5 bar
sprawność kompensacji naczynia = 80%
= współczynnik 1,2
minimalna objętość naczynia Vexp = (Ve +
Vwr) ∙ 1,2 = 153,9 ∙ 1,2 = 184,68 litra
ciśnienie napełniania instalacji = 2,4 bar.

Dobrana wielkość zbiornika bezciśnieniowego
Wilo-Sinum MV = 200 litrów pozwoli na skompensowanie obliczeniowego przyrostu wody.
Do parametrów mocy grzewczej oraz ciśnienia
pracy dobierany jest automat pompowy. W tym
przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie Wilo-Sinum M02.
W przypadku doboru standardowego naczynia membranowego z poduszką gazową, którego sprawność wyniosłaby ok. 25%, jego wielkość przekroczyłaby 500 litrów, co wymagałoby
przygotowania dodatkowego miejsca do zabudowy w kotłowni.
Źródło: Wilo Polska

Wilo postawiło na dynamiczną stabilizację ciśnienia oraz monitoring. Kierunek ten wpisuje się nie tylko w wymagania wynikające z obowiązujących
przepisów dotyczących zabezpieczenia instalacji grzewczych w budynkach
(PN-EN12828), ale przede wszystkim
w trend jak największej autonomizacji pracy systemu oraz redukcji nakładów finansowych i ludzkich, związanych
z rutynową konserwacją czy naprawami.
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Montaż grzejników niby prosty, a jednak… z błędami
Aspekty wpływające na właściwą pracę grzejnika
Ł uk as z Bie rn ack i

Temat grzejników jako jeden ze sposobów na ogrzewanie pomieszczeń
wydawałoby się jest mało aktualny i odsuwa się powoli na drugi plan.
W przypadku nowego budownictwa jednorodzinnego jest to oczywiście
prawda. Spoglądając nieco szerzej np. na rynek mieszkaniowy lub na tematy
związane z modernizacją istniejących instalacji zauważymy, że nadal grzejniki
stanowią podstawowy sposób ogrzewania pomieszczeń. Jak dobieramy
grzejniki, jak powinny być podłączone, czym charakteryzuje się
tego typu instalacja oraz jakie najczęstsze błędy są popełniane?

Fot. Purmo

Dobrze dobrany grzejnik
i odpowiednio zamontowany
Aby dobrać odpowiednio grzejnik, trzeba znać zapotrzebowanie na ciepło danego pomieszczenia.
Takie dane odczytuje się bezpośrednio z projektu – są one obliczane na podstawie przyjętych
przez projektanta norm i rozporządzeń. Czasem
zdarza się, że w projekcie nie ma takich informacji albo w ogóle nie ma projektu. Co wtedy?
Tabela na następnej stronie pokazuje przybliżone zapotrzebowanie na ciepło budynków w odniesieniu do wieku i grubości izolacji. Jeżeli wiek
budynku nie zgadza się z zastosowaną izolacją,
należy kierować się tym drugim. Ważne jest, że
dla pomieszczeń mających więcej niż 2,7 m wysokości (np. kamienice), obliczać zapotrzebowanie na ciepło na 1 m3, a nie na 1 m2 pomieszczenia. Jeżeli obliczymy już odpowiednią moc
grzejnika, należy znaleźć odpowiednią wielkość.

Producenci podają w swoich katalogach moce
grzejników przy różnych parametrach w instalacji, dlatego ważne jest, aby je znać. Dla nowoczesnych źródeł ciepła (pompa ciepła, kocioł kondensacyjny) parametry instalacji będą
wynosić odpowiednio: 45-50°C na zasilaniu
i 35-40°C na powrocie. Dla instalacji z kotłami na
paliwo stałe oraz dla budynków podłączonych
do sieci ciepłowniczej te parametry będą wyższe: 70°C na zasilaniu i 55°C na powrocie. Obliczoną moc grzejnika sprawdzamy wtedy dokładnie dla tych parametrów. Dodatkowo należy
wziąć pod uwagę wielkość okien i miejsce pod
parapetem. Odpowiednio dobrany grzejnik powinien mieć szerokość zbliżoną do szerokości
okna, po to aby całe zimne powietrze przedostające się do wewnątrz przechodziło przez grzejnik.
Dla dobrej konwekcji powietrza wysokość montażu grzejnika nad podłogą powinna wynosić
około 10-15 cm. Parapet z kolei nie powinien

Postaw na bezpieczną
przyszłość

Fot. as-gips.pl
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Tabela Jak obliczyć zapotrzebowanie ciepła przy braku dokładnego projektu? Przybliżone wartości
zapotrzebowania na moc grzewczą budynków jednorodzinnych na przełomie lat

Fot. Ottone

wystawać nad grzejnik i zasłaniać go od góry.
Jeżeli wystaje, to jego odległość od grzejnika powinna wynosić co najmniej 10 cm. Każda
rozbieżność w tym temacie będzie skutkowała
spadkiem wydajności grzejnika. Najczęstszym
błędem popełnianym przy okazji np. remontów
jest zabudowywanie grzejników różnego typu
dekoracyjnymi osłonami (obudowami), które
potrafią zmniejszyć skuteczność ogrzewania

nawet o kilkadziesiąt procent. Ważne jest, aby
w okresie zimowym stosować krótkie firanki
i nie zasłaniać grzejników zasłonami.
Właściwie podłączony, z niezbędną
armaturą
Właściwe podłączenie każdego grzejnika płytowego lub aluminiowego odbywa się z wykorzystaniem
zaworu termostatycznego
(rzadziej ręcznego) na zasilaniu oraz odcinającego na powrocie. W przypadku grzejników z podłączeniem dolnym
– z wykorzystaniem zespołu
zaworów. Daje to możliwość
tymczasowego wyłączenia
grzejnika z obiegu oraz demontaż bez konieczności wypuszczania czynnika grzewczego z całej instalacji. Przy
większych grzejnikach z podłączeniem bocznym należy stosować podłączenie krzyżowe.

Wybierz system rurowy Purmo CLEVERFIT Radial PPSU LBP
CLEVERFIT Radial PPSU LBP to nowy system rurowy marki Purmo,
który posiada kontrolę wycieku (LBP) i 2 profile zaciskowe (Multi
Tool). Funkcja LBP chroni wykonawcę przed kosztownymi konsekwencjami zalania budynku na skutek przecieku. Niezaprasowane
połączenie sygnalizuje wyciek wody przy ciśnieniu próbnym
powyżej 1 bar.
Funkcja Multi Tool umożliwia zaprasowanie połączenia
szczękami o profilu TH oraz U.
Zobacz więcej na www.purmo.pl
rekl ama

Zespół zaworów do podłączenia grzejnika dolnozasilanego z głowicą termostatyczną

Zawór termostatyczny z nastawą wstępną

Grzejnik musi grzać,
czyli o regulacji przepływu
Jako dodatkowe wyposażenie stosuje się głowice termostatyczne (klasyczne lub elektroniczne),
które umożliwiają precyzyjną kontrolę temperatury w pomieszczeniu. Ich działanie jest nie do końca rozumiane przez użytkowników co wiąże się
z częstymi pytaniami: czemu grzejnik jest zimny
skoro ogrzewanie jest włączone, czemu grzejnik
grzeje do połowy? Otóż ustawiając odpowiednią
cyferkę na głowicy termostatycznej, ustawiamy
tym samym temperaturę w pomieszczeniu, jaką
chcemy utrzymywać. W przypadku jej osiągnięcia, głowica zamyka powoli dopływ ciepłej wody,
co skutkuje wychładzaniem się grzejnika. Jeżeli
temperatura spada, następuje sytuacja odwrotna. Nie dzieje się to skokowo, dlatego obserwowany jest efekt częściowo zimnego grzejnika.
Często zdarza się, że podczas słonecznego dnia
słońce dość znacznie nagrzewa pomieszczenia,

co z kolei powoduje całkowite zamknięcie się głowicy termostatycznej i wychłodzenia grzejnika.
Wszystkie te działania są prawidłowe i świadczą
o sprawnym systemie grzewczym.
Warto przy tej okazji wspomnieć, że podobne
objawy, czyli w połowie zimny grzejnik może
wywołać błędnie ustawiona lub wykonana instalacja. Jak to rozpoznać? W pierwszej kolejności należy ściągnąć głowice termostatyczne oraz
sprawdzić czy nastawy zaworów termostatycznych są ustawione na maksymalną wartość. Następnie sprawdzamy, czy są do końca odkręcone zawory powrotne. Jeżeli w tej sytuacji grzejnik
nadal nie grzeje w całości przy włączonym źródle ciepła i działającym ogrzewaniu, świadczy to
o usterce. Grzejnik może być zapowietrzony
albo może nie dopływać do niego wystarczająca ilość ciepłej wody. Należy w pierwszej kolejności odpowietrzyć grzejnik, a następnie sprawdzić,
czy pozostałe grzejniki grzeją. Jeżeli tak, to problem tkwi w zrównoważeniu hydraulicznym instalacji. Ciepła woda płynie tam, gdzie jest jej
najłatwiej. Należy wtedy ograniczyć przepływy
(zmienić nastawy zaworów) w mniejszych grzejnikach lub położonych bliżej źródła ciepła tak, aby
grzejniki większe lub te najdalej położone otrzymały odpowiedni strumień ciepłej wody. Powyższy problem może być również spowodowany źle
dobraną lub źle ustawioną pompą, a także instalacją wykonaną z rur o zbyt małych przekrojach.
Wtedy trzeba przestawić pompę na wyższy bieg
lub wymienić na mocniejszą. Obecnie instalacje
wykonywane są z wykorzystaniem systemu rozdzielaczy, co minimalizuje w znacznym stopniu
błędy popełniane przy doborze średnic rurociągów, jak to miało miejsce w przypadku instalacji „trójnikowych”. Dodatkowo daje możliwość
precyzyjnej regulacji przepływu na belkach rozdzielaczy wyposażonych w odpowiednią armaturę. Dzięki temu każdy grzejnik może otrzymać

Zestawy mieszające
i grupy pompowe BPS

Uniwersalne
Do różnych kotłowni

Wszechstronne

Wiele możliwości konfiguracji

Kompletne

Wyposażone w niezbędne
elementy

Zobacz

filmy poradnikowe:
www.youtube.com/afrisopl

www.afriso.pl
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Bardzo ważne jest, aby wszystkie grzejniki w domu zostały przewymiarowane zgodnie z nowymi parametrami pracy. Należy również przyjrzeć
się pompie, która do tej pory pracowała w układzie. Może się okazać, że przy obniżonych parametrach i konieczności zastosowania większych
przepływów będzie za słaba.
Grzejnikowe problemy eksploatacyjne

odpowiednią porcję ciepłej wody dostosowaną
do jego wielkości. Dane tego typu dostępne są
w tabelach producentów i zależą od parametrów
w instalacji. Im niższy parametr (mniejsza ΔT),
tym wymagany wyższy przepływ.
Grzejniki w modernizowanym obiekcie
W obecnym czasie mamy do czynienia z częstym wymianami starych mało ekologicznych
źródeł ciepła na nowoczesne urządzenia, jakimi są kotły kondensacyjne i pompy ciepła. Warto w tym wypadku poruszyć temat grzejników,
ponieważ istotne jest, aby przy tego typu inwestycjach nie zapomnieć o ich odpowiednim przewymiarowaniu. Posłużmy się przykładem domu
jednorodzinnego, w którym do tej pory źródłem
ciepła był kocioł węglowy. Instalacja pracowała
na parametrach typowych dla tego typu instalacji, czyli 60°C na zasilaniu i 40°C na powrocie.
W nowej instalacji z pompą ciepła jako źródłem
ciepła układ pracuje na maksymalnych parametrach 50°C na zasilaniu i 40°C na powrocie.

Podsumowując, grzejniki są nadal bardzo popularnym systemem ogrzewania
pomieszczeń. Dobrze dobrane, zamontowane i eksploatowane mogą być stosowane nawet w najnowocześniejszych
instalacjach ze źródłami ciepła pracującymi na niskich parametrach.
rekl ama

Głowica termostatyczna elektroniczna

Z jakimi problemami możemy się spotkać w przypadku eksploatacji grzejników? Czasem zdarzają się dość mocno słyszalne szumy. Jest to dokuczliwe szczególnie nocą. Powodem może być
źle ustawiona nastawa wstępna zaworu termostatycznego. Takie zjawisko występuje głównie
w budynkach wielorodzinnych (większe instalacje). Wystarczy zmienić nastawę i szumy powinny
ustać. Zdarzają się również stuki z okolicy zaworu
termostatycznego. Powodem może być wadliwa
wkładka termostatyczna lub na odwrót podłączony grzejnik (pomylone zasilanie z powrotem).
W przypadku zapowietrzonego grzejnika często
występuje tzw. „chlupanie”. Słyszymy jakby wolno przelewającą się wodę, należy wtedy po prostu odpowietrzyć grzejnik. Niekiedy po okresie
letnim grzejnik nie grzeje pomimo odkręconej
głowicy – prawdopodobnie zacięła się wkładka
termostatyczna. Należy odkręcić głowicę i kilkukrotnie wcisnąć wystającą iglicę zaworu termostatycznego. Jeżeli to nie pomoże, będzie konieczny demontaż zaworu.
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Nowa generacja systemu rurowego
Purmo CLEVERFIT Radial PPSU LBP
Wszechstronny, niezawodny, bezawaryjny
„Każdy łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo”. To motto przyświecało ekspertom marki Purmo
przy tworzeniu systemu rurowego, dla którego najważniejsza jest trwałość, niezawodność i bezpieczeństwo
użytkowników. Dlatego inżynierowie, którzy konstruowali nowy system rurowy Purmo CLEVERFIT Radial położyli
nacisk na wytrzymałość i kompatybilność poszczególnych jego komponentów, takich jak rury, złączki
i narzędzia. Dzięki temu
system Purmo cechuje
odporność na naprężenia,
wysoką temperaturę i ciśnienie
oraz niekorzystne parametry
fizykochemiczne wody.
Ma także usprawnienia, które
chronią przed popełnieniem
błędu w czasie montażu.
Zaprasowywany system
rurowy CLEVERFIT Radial
zapewnia co najmniej
50 lat pracy w instalacji,
co potwierdza zgodność
z normą PN-EN 21003.
Dodatkowo koncern Purmo
Group udziela 10-letniej
gwarancji oraz ubezpieczenia
do 1 000 000 euro na
kompletny system.
Łazienka z elementami systemu Radial

Złączki Radial PPSU
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Radial PPSU z kontrolą wycieku (LBP)

Podłączenie grzejnika Radial

Jednym z istotnych aspektów zdrowia i dobrego samopoczucia jest jakość wody, którą spożywamy i używamy w codziennych czynnościach.
Wiodący producenci, specjalizujący się w branży sanitarnej, oferują technologie wspomagające
odpowiednie przygotowanie wody i jej dystrybucję, a także zachowają jej korzystne właściwości,
zadbają o świeżość i przyczynią się do optymalizacji jej zużycia. Dlatego koncern Purmo Group,

jako jeden z liderów w branży grzewczej i sanitarnej, wprowadził na rynek nową generację systemu rurowego – CLEVERFIT Radial PPSU LBP.
Produkt ten bazuje na technologii cechującej się
absolutną neutralnością dla wody, co oznacza, że
nie zmienia jej składu, smaku czy zapachu. Przydatność do stosowania w instalacjach wodnych
potwierdzają znaczące certyfikaty, między innymi atest higieniczny PZH, certyfikat DVGW etc.

Rozwój technologii systemów rurowych to jeden z elementów strategii marki Purmo,
której głównym celem jest zapewnienie zrównoważonych rozwiązań z zakresu komfortu wnętrz. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom możliwe jest osiągnięcie i utrzymanie optymalnych warunków we wnętrzach, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej
efektywności tych systemów. Warto dodać, że współcześnie oprócz niezawodności
i trwałości, bardzo ważnym aspektem podczas wyboru systemów rurowych jest zdrowie ich użytkowników. Dla koncernu Purmo Group, samopoczucie i komfort naszych
klientów są kluczowym czynnikiem strategii, której efektem jest satysfakcja i poczucie bezpieczeństwa użytkowników systemu Purmo CLEVERFIT Radial PPSU LBP.

Elementy systemu
Jednym z kluczowych elementów nowego systemu są rury PE-RT/AL/PE-RT oraz złączki PPSU
LBP. To właśnie zastosowanie tych dwóch tworzyw (PE-RT i PPSU), wpływa tak korzystnie na
neutralność instalacji w stosunku do transportowanej wody. Ponadto mocny korpus złączki
z tworzywa PPSU (Polifenylosulfon) jest odporny na naprężenia, wysoką temperaturę i kontakt
z wodą o właściwościach agresywnych i korozyjnych. To rozwiązanie świetnie sprawdzi się
w domach wyposażonych we własne ujęcie wody

z dodatkową stacją uzdatniania. Jest dedykowane również do instalacji w budynkach, które wykorzystują wodę deszczową do celów bytowych.
Funkcja LBP
Nowy system Purmo CLEVERFIT Radial PPSU LBP
niesie ze sobą również wiele usprawnień technologicznych, takich jak kontrola wycieku (LBP)
i 2 profile zaciskowe (Multi Tool). Funkcja LBP
chroni wykonawcę przed kosztownymi konsekwencjami zalania budynku na skutek przecieku. Niezaprasowane połączenie sygnalizuje wyciek wody przy ciśnieniu próbnym powyżej 1 bar.
Funkcja Multi Tool umożliwia wykonanie połączenia szczękami o profilu TH oraz U. Dzięki temu
system jest bardziej wszechstronny i nie wymaga od wykonawcy wymiany narzędzi.

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

rekl ama

Ponadto, pod warunkiem poprawnego zaprojektowania i wykonania, system Purmo zmniejszy stagnację wody w instalacji i dostarczy ją
w pełni świeżą w każdym punkcie poboru w domu.
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Stalowe grzejniki Diamond design
Funkcjonalność i przydatność elementów wyposażenia
domu lub mieszkania dla obecnego konsumenta jest bardzo
ważna, ale to za mało, aby podjął decyzję o zakupie. Równie
istotne są właściwości użytkowe oraz unikatowy design
oferowanych produktów. Marka Diamond funkcjonuje na
Grzejnik stalowy panelowy Diamond typ DV-22
polskim rynku od ponad 25 lat, ma więc od dawna duży
udział w rozwoju branży grzewczej i sanitarnej. Wysoka
w niej uchwyty muszą odznaczać się bardzo dojakość w jej wykonaniu oznacza nie tylko standard samych produktów,
brymi parametrami – w tym najwyższą trwałością.
ale także wygodę ich montażu i użytkowania. Większość grzejników
W przypadku grzejników Diamond do mocowania
stosowane są doskonałej klasy polskie wieszaki.
objęta jest 10-letnią gwarancją producenta, a obsługa posprzedażowa
Nowoczesna konstrukcja oznacza także znaczną
stoi na najwyższym, europejskim poziomie.
oszczędność energii, a więc również niższe koszPoczątkowo właściciele mieszkań chcieli maskować urządzenia grzewcze poprzez montowanie
osłon – dziś jednak chcą, by sam widok takiego urządzenia cieszył oko i był dodatkowym elementem
dekoracyjnym wnętrza. Elegancko i solidnie wykonane grzejniki o ponadczasowej linii doskonale
komponują się z każdym pomieszczeniem. To właśnie dla użytkowników o wysokich wymaganiach
stworzona została oferta grzejników Diamond.
Niegdyś jedynym liczącym się parametrem instalacji
grzewczej była ilość dostarczanego ciepła, dziś coraz częściej zwraca się uwagę także na inne kwestie,
takie jak oszczędność oraz ekologia. Grzejniki Diamond projektowane są tak, by dobrze współpracowały z instalacją niskotemperaturową. Zapewniają
one nie tylko niższe koszty ogrzewania i zdecydowanie wyższą efektywność, ale także pozwalają na wykorzystanie źródeł energii odnawialnej.
Raz wykonana instalacja grzewcza będzie służyć
użytkownikom przez wiele lat, dlatego wykorzystane
Grzejnik stalowy panelowy Diamond typ 21 z zasilaniem bocznym z mocowaniem

ty eksploatacji instalacji. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wkładki termostatycznej marki
Heimeier. Znajduje się ona w komplecie z każdym grzejnikiem dolnozasilanym. Takie rozwiązanie pozwala na ustalenie nastawy wstępnej
i dopasowanie zakresu pracy grzejnika odpowiednio do warunków miejsca instalacji.
Kontrolowana produkcja
Cały proces produkcyjny grzejników Diamond
przebiega na nowoczesnych liniach produkcyjnych marki LEAS. W branży przemysłowej takich
rozwiązań nikomu nie trzeba specjalnie rekomendować. Podczas produkcji przeprowadzana jest kompletna kontrola jakości i szczelności
urządzeń. Wszystkie grzejniki mają także badania potwierdzające ich trwałość: odporność na
korozję i słabe uderzenia. Diamond zleca również badania mocy cieplnej – przeprowadzane
są one w polskich i niemieckich akredytowanych laboratoriach, zgodnie z normą europejską
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Grzejniki pionowe Diamond

Grzejnik stalowy panelowy Diamond pionowy typ DV-20 z płytą czołową z pionowymi tłoczeniami

W bogatej ofercie firmy Diamond dostępne są
grzejniki w wielu rozmiarach – wysokości 300,
400, 550, 600 i 900, długości od 300 do 3000
mm, z liczbą płyt i konwektorów: 11, 21, 22, 23.
Na szczególną jednak uwagę zasługują grzejniki wysokie: 1600, 1800 i 2000 typ DV i PV.
Są to dekoracyjne grzejniki idealnie pasujące
do nowoczesnego wnętrza. Pozwalają wykorzystać powierzchnie na wąskich ścianach,
doskonale komponując się z innymi elementami wystroju wnętrza. Zbudowane są z płaskiej, gładkiej płyty czołowej (typ PV-20) lub
płaskiej płyty czołowej z pionowymi tłoczeniami (typ DV-20), dwóch płyt profilowanych,
bez części konwekcyjnej. Część ozdobną grzejników stanowi płaska płyta, która łagodnym
zaokrągleniem przechodzi na powierzchnie
boczne grzejnika, tworząc jednolitą, estetyczną całość. Przystosowano je do podłączenia
dolnego środkowego, wyposażone są w gwint
typu G 1/2. Grzejniki zaopatrzone są w odpowietrznik, korek oraz linki zabezpieczające.
Stosowane są w zamkniętych oraz otwartych
układach jedno- i dwururowych c.o.
EN 442-1:2014. Dodatkowym dowodem na bezpieczeństwo produktów jest potwierdzona solidność ich mocowania. Tu przeprowadzone zostały badania nośności – ich potwierdzeniem jest
Krajowa Ocena Techniczna wydana przez ITB.
Grzejniki Diamond produkowane są z wysokogatunkowej blachy stalowej walcowanej na zimno.
Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi – nakładana po odtłuszczeniu blachy – warstwa fosforanów cynku (w procesie cynkofosforowania).
Tak przygotowane podłoże gruntuje się następnie metodą malowania kataforetycznego, które

Grzejnik stalowy panelowy Diamond pionowy typ PV-20 z płytą czołową płaską

58

z bardzo wysoką dokładnością pokrywa nawet
trudno dostępne zakamarki płyty grzejnika.
Na ostatnim etapie produkt pokrywany jest proszkiem antyelektrostatycznym i wypalany w 200°C.
Tak przygotowana powłoka zapewnia trwałość,
a jednocześnie nadaje grzejnikom elegancki wygląd.
Wyjątkową jakość grzejników Diamond widać już
na pierwszy rzut oka. Płyty czołowe lakierowane są na uniwersalny kolor biały (RAL 9016), który gwarantuje im bardzo wysoką estetykę.
Łatwy montaż i dostępność
Montaż grzejników Diamond jest bardzo prosty
i szybki, a więc nie wymaga żadnych dodatkowych
kosztów. Producent zapewnia szybkie dostawy
dzięki stałemu utrzymywaniu wysokich stanów
magazynowych wszystkich modeli – nawet nietypowe rozmiary grzejników dostępne są od ręki.
To ważne, ponieważ w momencie wykańczania
domów lub mieszkań czas ma ogromne znaczenie.
Dodatkowym atutem jest wygodne i bezpieczne
opakowanie, które umożliwia łatwy transport urządzeń na miejsce inwestycji. Specjalny projekt opakowań sprawia, że ich część można pozostawić na
grzejnikach także po montażu, aby zabezpieczały
konstrukcje przed zabrudzeniem w czasie malowania i innych budowlanych prac wykończeniowych.

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
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Dlaczego system podciśnieniowy Geberit Pluvia?
Właściwa technologia = większa skuteczność
Geberit to prekursor podciśnieniowego
odwodnienia dachów w Polsce.
Podciśnieniowy system Geberit Pluvia
od dziesięcioleci wyznacza nowe standardy
w zakresie odprowadzania wody deszczowej
z dachów. System Geberit Pluvia sprawnie
odprowadza wodę z różnych powierzchni
dachowych. Montaż systemu Pluvia wymaga
mniej materiałów i miejsca niż tradycyjny
system. Pluvia więc to większa swoboda
w projektowaniu oraz mniejsze koszty
montażu. Warto też zauważyć, że wpusty,
system rurowy oraz system mocowania
badane są przez firmę Geberit
w warunkach ekstremalnego obciążenia.
Wpusty dachowe Pluvia
Na sprawność oraz szybkość działania systemu
podciśnieniowego mają wpływ wpusty dachowe.
Zaletą wpustów Geberit Pluvia jest specjalna budowa, która gwarantuje ograniczony dostęp powietrza do wpustu, dzięki czemu już 4 cm wody
na dachu wystarczą, aby cały system był zalany
wodą i działał z pełną wydajnością. Odpowiada za
to element funkcyjny wpustu, bo to on decyduje
o szybkości zadziałania systemu. Kolejną zaletą
wpustów Geberit jest wysoka jakość materiałów,
z jakich wykonywane są poszczególne elementy.

Warto zwrócić uwagę na uszczelki, które odpowiadają za długotrwałą szczelność systemu. Geberit stosuje wyłącznie uszczelki z wysokiej klasy
EPDM, bez domieszek uplastyczniających. Takie
uszczelki nie starzeją się, nie ulegają odkształcaniu czy zniszczeniu w zmiennych warunkach pracy, nawet w warunkach ekstremalnych (Afryka/
Azja). Gwarantuje to wytrzymałość ponad 50 lat.
Bezpieczeństwo to podstawa, dlatego Geberit zaleca wykonywanie dodatkowej instalacji
awaryjnej, która zabezpieczy dach płaski przy
opadach ponadnormatywnych, czyli większych
niż przyjęto w obliczeniach. W ofercie Geberit

kwestia instalacji awaryjnych jest integralną częścią systemu Pluvia. Wszystkie wpusty w ofercie
Geberit Pluvia mogą być zastosowane również
w instalacji awaryjnej, a zmianę charakteru wpustu na awaryjny uzyskuje się poprzez montaż elementu spiętrzającego w standardowym wpuście
Pluvia. Element spiętrzający zintegrowany jest
z elementem funkcyjnym, instalacja awaryjna pracuje więc również podciśnieniowo przy niewielkim poziomie wody na dachu. Wpusty awaryjne
są montowane na tej samej rzędnej, w pobliżu
wpustów standardowych. Po zamontowaniu na
dachu, łatwo odróżnić obie instalacje, ponieważ

wpusty awaryjne mają szare elementy blokujące
kosz, a wpusty standardowe elementy niebieskie.
Odwodnienie dla każdej
konstrukcji dachu
Asortyment wpustów Geberit Pluvia zapewnia
rozwiązania dla wszystkich konstrukcji dachowych: do dachów krytych folią, papą bitumiczną
oraz do montażu w rynnach. Dla dachów ocieplonych, dachów zielonych oraz dachów odwróconych dostępne są dodatkowe produkty pozwalające przyłączyć paroizolację. Oferta obejmuje
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W przypadku dachów betonowych
z hydroizolacją bitumiczną Geberit Pluvia
oferuje kołnierze przyłączeniowe, zapewniając
szczelne połączenie

Dzięki Geberit Pluvia lekkie dachy odnoszą
korzyść w postaci niskiego obciążenia
statycznego. Długa rura przyłączeniowa pozwala
na pokonanie izolacji nawet o dużej grubości

również awaryjne zestawy przelewowe, dzięki
którym każdy wpust dachowy można przekształcić w przelew bezpieczeństwa.

Pluvia również na dachu pełniącym rolę parkingu.
Dzięki odpowiedniemu montażowi Pluvia jest
w stanie wytrzymać nawet duże obciążenie.
System rurowy (PE-HD) montowany jest za pomocą systemowych uchwytów na szynie, która
przejmuje na siebie siły wynikające z pracy rurociągu. Dlatego też całość można mocować do
stropu za pomocą prętów M10.
Długi prosty odcinek kolektora wprowadzany
jest w wibracje przez płynącą z dużą prędkością
wodę, powodując odchylenia od osi. Dla rurociągu nie stanowi to problemu. Niezwykle elastyczny i wytrzymały materiał, z jakiego wykonany jest
rurociąg charakteryzuje odporność na drgania
i wibracje, a połączenia zgrzewane, które łączą
materiał na poziomie molekularnym, gwarantują absolutną szczelność. Jednakże w przypadku
sytuacji ekstremalnych firma Geberit oferuje systemowe rozwiązanie wzmocnień bocznych, które stabilizują rurociąg.

Montaż systemu – wskazówki
W celu uszczelnienia przejść przez dach, należy
zastosować elementy paroizolacji systemu Geberit Pluvia. Niezastosowanie szczelnej paroizolacji skutkuje utratą izolacyjności termicznej warstwy ocieplenia na dachu.
Montaż zaś wpustów na dachach zielonych, odwróconych możliwy jest dzięki systemowym
studzienkom Geberit Pluvia wykonanym z rur
PE d315. Dopływ wody do wpustów osadzonych
w studzienkach możliwy jest od góry poprzez
kratkę lub z boku przez otwory fabrycznie nawiercone w studzience. Niewątpliwą zaletą tego
rozwiązania jest kompletna oferta zawierająca
również płytę odciążającą, która gwarantuje, że
podczas pracy dachu (ruchy pionowe/poziome)
studnia nie uszkodzi hydroizolacji, na której jest
postawiona. W zależności od rodzaju dachu i jego
przeznaczenia dostępne są dwa rodzaje wykończenia studzienki: lekkie do 300 kg i ciężkie do 1,5
tony. Istnieje zatem możliwość montażu wpustów

Wsparcie software
Na koniec warto podkreślić, że Geberit posiada
program Geberit ProPlanner, którego algorytm
oparty jest na warunkach rzeczywistych wystę-

Dzięki kompaktowej konstrukcji Geberit
Pluvia nadaje się również do montażu
w wąskich rynnach

pujących w systemach podciśnieniowych, czyli na
wypełnieniu rur mieszanką wodno-powietrzną.
Zespół obliczeniowy wykonuje nieodpłatnie obliczenia i optymalizację projektowanych układów. Projektant, oprócz obliczeń hydraulicznych
oraz rysunków otrzymuje również precyzyjne zestawienie materiałowe. Geberit daje możliwość
bezpłatnego pobrania danych BIM w formacie
Autodesk Revit dla całego systemu Geberit Pluvia.
Gwarancja Geberit
To, co wyróżnia Geberit to fakt, że firma jest jedynym producentem, który zapewnia dostęp do części zamiennych 25 lat od zakończenia produkcji
danej serii wpustów. Gwarancja na wszystkie elementy systemu wynosi 10 lat. Geberit daje także
gwarancję funkcjonowania podciśnieniowego systemu pod warunkiem wykonania instalacji zgodnie
z dostarczonym przez firmę Geberit opracowaniem.
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W przypadku betonowych dachów
odwróconych z hydroizolacją bitumiczną
wysokość systemowej studni można
dostosować za pomocą dodatkowego zestawu

Atuty Geberit Pluvia
w skrócie
• Mniej wpustów dachowych ze względu
na dużą przepustowość.
• Mniejsza średnica rur odpływowych
i mniej rur spustowych, ponieważ
przewody instalacji całkowicie
wypełniają się deszczówką.
• Mniej połączeń na podziemnych
odcinkach instalacji kanalizacyjnej.
• System samoczynnego oczyszczania
– prędkość przepływu znacznie
przekracza 0,5 m/s, co sprzyja
oczyszczaniu instalacji.
• Instalacja bez spadków, co pozwala
na maksymalne wykorzystanie
powierzchni.

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl, geberit.pl@geberit.com
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Nowa rodzina zaworów Belimo Energy Valve™
z licznikami energii termicznej (TEM)
Zarządzanie energią cieplną oraz rozliczanie jej kosztów łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej
Firma Belimo, czołowy producent siłowników do przepustnic, zaworów regulacyjnych oraz czujników do instalacji grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, połączyła urządzenia służące do „regulowania przepływu energii” oraz do „certyfikowanego
pomiaru i rozliczania zużycia energii”. Nowa rodzina zaworów Belimo Energy Valve™ z licznikami energii termicznej (TEM) łączy w jednym
urządzeniu funkcje pomiaru energii, regulacji przepływu energii oraz rozliczania kosztów wykorzystującego Internet Rzeczy (IoT).

Nowe liczniki energii termicznej (TEM) firmy
Belimo są certyfikowane zgodnie z normą EN1434/
dyrektywą MID i są przystosowane do bezpośredniego lub zdalnego rozliczania kosztów z wykorzystaniem IoT. Uzyskały aprobatę zgodnie z dyrektywą MID dopuszczającą je do rozliczeniowych
pomiarów ciepła w instalacjach z czystą wodą.
Ponadto są wyposażone w funkcję ciągłego monitorowania stężenia glikolu, która w przypadku wykrycia glikolu w wodzie może uruchamiać
alarm, zapobiegając nieprawidłowym pomiarom energii. W przypadku z kolei mierników bez
aprobaty MID opatentowana przez Belimo funkcja automatycznego monitorowania i kompensacji stężenia glikolu gwarantuje dokładność pomiarów niezależnie od rodzaju i stężenia glikolu.
Zawór Belimo Energy Valve™ reguluje natężenie
przepływu (niezależnie od ciśnienia) i optymalizuje dostarczanie energii do odbiorników. Dzięki połączeniu certyfikowanego licznika energii termicznej (TEM) i udoskonalonego zaworu
Belimo Energy Valve™, firma Belimo umożliwia

zintegrowane zarządzanie energią termiczną.
Nowe urządzenie może być łatwo i bezpośrednio
integrowane z systemem automatyki budynku lub
systemami monitorującymi opartymi na Internecie rzeczy (IoT), zapewniającymi dostęp do pomiarów, narzędzi optymalizujących efektywność
energetyczną, a także do danych rozliczeniowych.
Funkcja kontrolowania różnicy temperatury (△T
manager) wbudowana w zawór Belimo Energy
Valve™ w sposób ciągły mierzy spadek temperatury na wymienniku i porównuje go z określoną przez użytkownika wartością graniczną. Pomiar i kontrolowanie różnicy temperatury między
zasilaniem i powrotem każdego z wymienników
ciepła ma decydujące znaczenie dla zminimalizowania kosztów pracy pomp. Zintegrowany
regulator zapobiega występowaniu zbyt małego spadku temperatury na wymienniku ciepła
a jednocześnie pozwala na zapewnienie komfortowej temperatury w pomieszczeniach.
Zawór Belimo Energy Valve™ i liczniki energii termicznej (TEM) można integrować, stosując tech-

nologię PoE. Metoda ta pozwala na zasilanie
urządzenia oraz przesyłanie danych za pomocą
jednego kabla Ethernet. Dzięki niej można uprościć prace instalacyjne, uniknąć błędów podczas
podłączania okablowania oraz wyeliminować
potrzebę stosowania lokalnych zasilaczy. Interfejs NFC (Near Field Communication) daje możliwość łatwego konfigurowania i diagnozowania
bezpośrednio przy użyciu smartfona.
Ponadto połączenie z chmurą Belimo pozwala

Licznik energii termicznej

Przejdź www.belimo.pl

zarówno na wydłużenie gwarancji o 2 lata,
w sumie aż do 7 lat, jak i zapewnia wiele korzyści.
Dzięki przechowywaniu danych z zaworu Energy
Valve w chmurze, uprawnieni użytkownicy mają
bezpośredni i swobodny dostęp do informacji,
a właściciele urządzeń mogą upoważniać niezależne firmy do pobierania danych w celu świadczenia usług rozliczeniowych lub analitycznych.
Możliwości są praktycznie nieograniczone i poszerzają się z każdym dniem.

Zawór Belimo Energy Valve™ z licznikiem energii termicznej
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MASA PRZECIWPOŻAROWA BOSTIK
DO USZCZELNIANIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH
Efektywne uszczelnienie chroniące przed ogniem, dymem i gazem
W pracy instalatora zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego często wiążą się z właściwym doborem
produktów do wykonywania zabezpieczeń przejść instalacyjnych. Częstym zjawiskiem jest zabezpieczenie
przepustów w ostatnim etapie budowy lub remontu. Niestety, czas na dobranie właściwych rozwiązań
jest niekiedy ograniczony. Na jakie produkty postawić, aby zapewnić instalacji szybkie i odpowiednie
zabezpieczenie przeciwpożarowe? Na to pytanie odpowiada Łukasz Sosin, ekspert firmy Bostik.
Przy porównywaniu rozwiązań do zabezpieczania przepustów instalacyjnych nie należy kierować się jedynie ceną produktu, ale kosztem
zabezpieczenia pojedynczego przejścia. Rozwiązanie będące na pierwszy rzut oka atrakcyjne cenowo, ze względu na wymaganą znaczącą
ilość zużytego materiału, w ostatecznym rozrachunku może stać się bardzo drogą inwestycją.
Co zatem warto wybierać?
Jak wyjaśnia Łukasz Sosin, Menedżer Rozwoju
Biznesu Passive Fire Protection & Ventilated Facade Panel Tack z firmy Bostik, produktem, który charakteryzuje się niskim zużyciem oraz spełnia wysokie wymagania co do klasy odporności
ogniowej jest masa Bostik FP 310 Intumescent
Acoustic Acrylic.

Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic

– Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic to
jednoskładnikowy przeciwpożarowy uszczelniacz
akrylowy przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dzięki przebadaniu go zgodnie z normą EN 1366-4
uszczelniacz służy do zabezpieczania złączy liniowych – dylatacji. W zakresie przepustów instalacyjnych np. przewodów elektrycznych, Bostik
FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic został przebadany zgodnie z normą EN 1366-3. Na szczególną
uwagę zasługuje także rozwiązanie do zabezpieczenia rur stalowych o średnicy dochodzącej do
324 mm w izolacji z wełny skalnej, będące w klasie do EI 240.

Szczeliwo Bostik FP 310 Intumescent
Acoustic Acrylic ma ognioodporność
nawet do 4 godzin. W przypadku wystąpienia pożaru masa rozszerza się po
ogrzaniu, tworząc efektywne uszczelnienie chroniące przed ogniem, dymem
i gazem. Produkt zapewnia także bardzo dobrą izolację akustyczną.

Rury stalowe izolowane, odporność ogniowa EI 240 C/U
(E 240). Maksymalny otwór 300 x 300 mm lub ø 504 mm.
1. Rura stalowa ≤ ø 324 mm
2. Uszczelniacz Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic,
głębokość ≥ 25 mm po obu stronach
3. Głębokość wełny skalnej ≥ 25 mm, gęstość ≥ 25 kg/m3
lub podobne po obu stronach
4. 30-80 mm ciągłej izolacji z wełny skalnej na rurze,
gęstość ≥ 80 kg/m3
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Rury stalowe izolowane, odporność ogniowa EI 240 C/U
(E 240). Maksymalny otwór 300 x 300 mm lub ø 504 mm.
1. Rura stalowa ≤ ø 324 mm
2. Uszczelniacz Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic,
głębokość ≥ 25 mm, od góry
3. Włókna AE5 ≥128 kg/m3, głębokość ≥ 48 mm lub
podobne
4. 20-80 mm ciągłej izolacji z wełny skalnej na rurze,
gęstość ≥ 80 kg/m3

Rury stalowe izolowane, odporność ogniowa EI 180 C/U
(E 180). Maksymalny otwór 300 x 300 mm lub ø 504 mm.
1. Rura stalowa ≤ ø 324 mm
2. Uszczelniacz Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic,
głębokość ≥ 25 mm
3. Włókna AE5 ≥128 kg/m3, głębokość ≥ 48 mm lub
podobne
4. 30-80 mm ciągłej izolacji z wełny skalnej na rurze,
gęstość ≥ 80 kg/m3
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Budowlana oszczędność

Pellet drzewny w Polsce

Często spotykanym na budowach problemem
jest brak możliwości aplikacji uszczelniacza
z dwóch stron przegrody – na przykład w przypadku szachtów. Inną sytuacją, z którą często
spotykają się instalatorzy, jest dodatkowy koszt
za wynajem tzw. zwyżek, który trzeba ponieść
przy aplikacji masy od dołu stropu.

W maju odbyła się premiera pierwszej kompleksowej, w pełni merytorycznej publikacji na temat
pelletu drzewnego. „Pellet w Polsce 2021” powstał
we współpracy z ekspertami branżowymi i specjalistami sektora OZE. Celem opracowania jest
promocja pelletu jako paliwa przyszłości i skutecznego oręża do walki ze smogiem.
Polska produkuje rocznie ponad 1 mln ton pelletu drzewnego. Dynamicznie rośnie sektor nowoczesnych urządzeń grzewczych na pellet: kotłów, kominków i piecyków. Badania naukowe
i opracowania dotyczące pelletu publikowane przez europejskie stowarzyszenia branżowe pokazują, że to biopaliwo jest ekologiczne
i doskonale wpisuje się w gospodarkę obiegu
zamkniętego.
Dlaczego więc w Polsce, na skutek uchwał antysmogowych, spalanie pelletu w Polsce jest zakazywane? Dlaczego wbrew zachodnioeuropejskim
trendom, gdzie biomasa jest ważnym elementem
walki o neutralność emisyjną, pellet traktowany
jest na równi z paliwami kopalnymi: węglem, ekogroszkiem, flotami czy olejem opałowym?
– W dużej mierze wynika to z braku wiedzy. Funkcjonujące wciąż stereotypu każą widzieć pellet
jako paliwo, którego spalanie przyczynia się emisji
CO2. Pokutuje także przekonanie, że pellet powstaje kosztem lasów, co jest oczywistą nieprawdą –
mówi Jolanta Kamińska z wydawnictwa magazynbiomasa.pl . – Chcąc usystematyzować wiedzę
na temat pelletu oraz wskazać jego rolę w walce
o czyste powietrze zdecydowaliśmy się stworzyć
rzetelne, w pełni merytoryczne opracowanie –
mówi J. Kamińska.
Raport „Pellet w Polsce” to:
• pierwsza tego typu kompleksowa publikacja
przygotowana przez ekspertów branżowych,
• silny głos profesjonalistów dotyczący roli pel-

– Spotykając się z takimi problemami na budowie, warto wypróbować jednostronną aplikację
masy Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic
na dowolną stronę ściany lub od góry stropu. Pamiętajmy, że aplikacja produktu jest bardzo łatwa,
a masa twardnieje i staje się sucha w dotyku
w ciągu godziny od zastosowania, gwarantując przy tym gładkie wykończenie powierzchni.
Co więcej, uszczelniacz umożliwia malowanie większością farb alkidowych oraz na bazie wody –
doradza ekspert firmy Bostik.
Przepusty instalacyjne z rurami stalowymi w izolacji z wełny skalnej zabezpieczone są w klasie
do EI 240 dla stropu i dla ściany. Klasy te obejmują najczęściej spotykaną na inwestycjach klasę
EI 120. Uszczelniacz dostarczany jest w opakowaniach (tubach) 310 ml oraz ekonomicznym opakowaniu – 600 ml w tzw. kiszkach.
Prowadząc prace nad zabezpieczeniem przepustów instalacyjnych przed pożarem, warto pamiętać także o oferowanym przez firmę
Bostik profesjonalnym wsparciu technicznym.
Mobilni doradcy służą doradztwem na miejscu
inwestycji, w biurze klienta oraz telefonicznie.
Jest to zgodne z mottem przyświecającym każdego dnia członkom teamu Bostik, czyli „Nasz
zespół, to Twój zespół”.
Wsparcie techniczne: +48 61 89 61 740
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letu w krajowym systemie energetycznym,
• opracowanie, które pokazuje aktualny stan branży i rekomendacje dotyczące jej rozwoju,
• w pełni merytoryczny raport, który w czytelny
i poparty naukowymi dowodami sposób przedstawi zalety pelletu – ekologicznego biopaliwa,
• branżowa publikacja adresowana m.in. do
ministerstw, instytucji rządowych oraz samorządów.
Raport można pobrać tutaj
Źródło: SPIUG
Pełna wersja informacji: kliknij
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Nowe regulatory w ofercie Saunier Duval
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• Wbudowany czujnik temperatury wewnętrznej.
• Sterowanie jednym obiegiem grzewczym.

Sterowanie zaprojektowane z myślą o komforcie

Pogodowy regulator systemowy
MiPro Sense SRC 720/720f

Asortyment Saunier Duval do regulacji systemów grzewczych powiększył się o dwa nowe regulatory:
pokojowy MiSet SRT 380/380f i pogodowy MiPro Sense SRC 720/720f. Oba modele współpracują
z wszystkimi kotłami Saunier Duval produkowanymi od 2003 r. Dzięki tej kompatybilności wstecznej
nie zachodzi potrzeba wymiany starego kotła, wystarczy sam nowy sterownik.

W sterowniku MiPro Sense znajduje się nowy asystent personalizacji – ułatwia on ustawienie instalacji ogrzewania od podstaw. Wystarczy kilka
dotknięć, aby spersonalizować pracę instalacji.
W sterowniku można ustawić działanie instalacji ogrzewania w 12 różnych przedziałach czasowych na dobę. Sterownik MiPro Sense pozwala
na bieżąco śledzić zużycie energii i daje możliwość ograniczenia jej zużycia. Sterownik systemowy udostępnia przejrzyste i dokładne informacje. Stale aktualizowane wskazania umożliwiają
przeprowadzenie szczegółowej analizy ogrzewania domu i zużycia ciepłej wody.
Nowa koncepcja obsługi w połączeniu z czytelną strukturą menu i prostą nawigacją umożliwia
bezbłędną obsługę. A dzięki zharmonizowanym
interfejsom sterownika systemowego MiPro Sense i nowych kotłów – gdy użytkownik opanuje
jedno urządzenie, będzie znał wszystkie.

MiSet SRT 380/380f

Regulator pokojowy MiSet SRT 380/380f
Ekran o przekątnej 3,5″ z przyciskami dotykowymi
oraz czytelna struktura menu znakomicie ułatwiają
obsługę regulatora MiSet SRT 380/380f. Nie potrzeba wiedzy specjalistycznej, aby intuicyjnie posługiwać się sterownikiem i pobrać dodatkowe informacje dzięki przyciskowi ze znakiem zapytania.

MiPro Sense SRC 720/720f

Wystarczy kilka czynności, aby w asystencie personalizacji termostatu MiSet ustawić instalację
ogrzewania według indywidualnych potrzeb.
Montaż dodatkowego czujnika zewnętrznego
zmienia termostat MiSet w prosty sterownik
systemowy. Może on regulować temperaturę w pomieszczeniu zależnie od temperatury
na zewnątrz.

Charakterystyka produktu:
• Wersja przewodowa SRT 380, wersja radiowa
SRT 380f.
• Niezawodny regulator do prostych instalacji
ogrzewania.
• Asystent personalizacji.
• Programowanie tygodniowe.
• 3,5″ wyświetlacz.

Charakterystyka produktu:
• MiPro Sense SRC 720 – przewodowy regulator
systemowy, MiPro Sense SRC 720f – radiowy regulator systemowy.
• Wbudowany czujnik temperatury wewnętrznej, adaptacyjna krzywa grzewcza, programator
tygodniowy; programy czasowe dla c.o., c.w.u.
i cyrkulacji.
• Sterowanie kaskadami do 7 kotłów grzewczych
(wymagane zastosowanie modułu kaskadowego VR32 B dla drugiego i następnych kotłów
w kaskadzie).
• Klasa energetyczna ErP: klasa regulatora VI,
(+4% do efektywności).
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Odpływ prysznicowy Advantix Cleviva
w atrakcyjnych, modnych kolorach
Firma Viega rozszerzyła ofertę odpływów prysznicowych Advantix Cleviva o cztery nowe warianty
kolorystyczne, zgodne z aktualnymi trendami wnętrzarskimi. Ten innowacyjny produkt jest teraz dostępny
w wersji szczotkowanej w kolorach: czarnym, złotym, szampańskim i złotej miedzi. Pozwala to idealnie
dopasować odcień odpływu do innych elementów wyposażenia łazienki. Co więcej, w ramach jednego
odpływu możemy łączyć różne kolory profilu i wyjmowanego rusztu.
Advantix Cleviva to innowacyjne rozwiązanie, łączące zalety odpływu liniowego i punktowego.
Z jednej strony zyskujemy pełną swobodę projektowania przy montażu w dużych strefach prysznica, wyłożonych płytkami. Takie odwodnienie
można umieścić praktycznie w każdym miejscu –
na środku, z boku lub przy samej ścianie. Jednocześnie Advantix Cleviva oferuje wszystkie zalety montażowe, typowe dla tradycyjnego odpływu punktowego. Woda odprowadzana jest tutaj wąskim
profilem ze stali szlachetnej o prawie niezauważalnym spadku do centralnego odpływu punktowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, proces montażu i uszczelnienia jest łatwiejszy i bezpieczniejszy
niż w przypadku zwykłego odpływu liniowego.

Wprowadzając cztery nowe oryginalne kolory,
firma Viega poszerza możliwości aranżacyjne
modelu Advantix Cleviva. Wysokiej jakości profile ze stali szlachetnej z powłoką PVD stanowią kontynuację trendów łazienkowych, które
już od dawna są widoczne w przypadku armatury, przycisków uruchamiających do WC, głowic prysznicowych, a także wanien i umywalek.

Kreatywna aranżacja strefy prysznica
Odpływ prysznicowy Advantix Cleviva jest montowany na warstwie jastrychu i dostępny w długościach: 800, 1000 lub 1200 mm. Profile można
skrócić maksymalnie do 300 mm, w zależności od potrzeb klienta. Istnieje również opcja

łączenia ze sobą kilku odpływów, aby uzyskać
efektowne długie odwodnienie lub stworzyć narożnik lub kształt litery U. Wystarczy jedynie zainstalować odpowiednią liczbę odpływów punktowych, odprowadzających wodę.
Oferta obejmuje dwie wersje odpływu: standardową
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o wysokości montażowej od 95 do 155 mm oraz
model do łazienek remontowanych o wysokości
od 70 mm, idealny przy małej ilości miejsca w podłodze. Dostępne jest także rozwiązanie specjalne o
wysokości zabudowy 25 mm, które odprowadza
wodę pionowo. Wydajność odpływu Advantix Cleviva wynosi od 0,4 l/s w przypadku wersji o najniższej wysokości, do 0,75 l/s w wersji standardowej.
Łatwe czyszczenie
Przemyślana konstrukcja odpływu Advantix Cleviva
widoczna jest również w sposobie czyszczenia, co
stanowi ważny atut dla użytkownika końcowego.
Po skorzystaniu z prysznica wystarczy przetrzeć
profil odpływu, aby zapewnić higienę i estetyczny wygląd. Dodatkowo wkład można wyjąć za pomocą uchwytu, aby wyczyścić sitko w odpływie.
Sam syfon jest zaprojektowany w taki sposób, że
oczyszcza się samoczynnie dzięki dynamice wody.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:
www.viega.pl/AdvantixCleviva
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Nowe wodomierze w ofercie FERRO
Modele SJ PLUS i SJ PLUS PLI
FERRO zmienia i poszerza dostępną
w swoim portfolio ofertę wodomierzy.
Dwa nowe modele z linii SJ PLUS
zastępują starsze rozwiązania
z serii CDSD. Kolejne dwie propozycje
tworzą nową linię SJ PLUS PLI.
Te ostatnie przystosowane są do
kablowego odczytu zdalnego za
pomocą nadajnika impulsów.
Rozliczanie się za zużytą wodę za pomocą wskazań wodomierza to jeden z lepszych sposobów na
precyzyjne obliczenie należności za to medium.
Polskie prawo na tyle restrykcyjnie podchodzi do
tematu tych urządzeń, że reguluje kwestie związane z zasadami ich wymiany, a także przeglądu
i legalizacji. Wodomierz – choć niewielki – działać
musi dokładnie i bez zarzutu, przy okazji uniemożliwiając ewentualne nadużycia w zakresie rozliczeń.

Nowa seria SJ PLUS wyróżnia się atrakcyjnym
designem, a także podwyższoną klasą metrologiczną w porównaniu do modeli CDSD.
Wśród innych zalet nowych wodomierzy
FERRO warto wymienić odporność na działanie pola magnetycznego, hermetyczne liczydło oraz praktyczną możliwość montażu
w pionie lub poziomie. Wysoką jakość nowych
urządzeń potwierdza Certyfikat Badania Typu
WE (zgodność z dyrektywą MID) i atest PZH.

Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny (antymagnetyczny),
do wody ciepłej

Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny (antymagnetyczny),
do wody zimnej

Wodomierze SJ PLUS i SJ PLUS PLI
– nowe propozycje od FERRO

impulsów do wodomierzy z kontaktronem zatopionym w żywicy z linii SJ PLUS PLI.

Te funkcje idealnie pełnią wodomierze marki
FERRO. Urządzenia do pomiaru zużywanej wody
od lat stanowią część oferty firmy. Aktualne zmiany w portfolio marki dotyczą zastąpienia starszej
generacji wodomierzy CDSD nowymi modelami
z linii SJ PLUS. Ferro zdecydowało się także na
stworzenie kolejnej linii tego typu urządzeń – SJ
PLUS PLI. Znajdą się w niej urządzenia przystosowane do kablowego odczytu zdalnego za pomocą nadajnika impulsów. Nowością wśród propozycji FERRO jest również nadajnik kontaktronowy

Najważniejsze parametry
wodomierzy SJ PLUS
Nowa linia SJ PLUS to dwa modele wodomierzy
jednostrumieniowych suchobieżnych (do wody
ciepłej i zimnej). Linia SJ PLUS PLI to natomiast
dwa modele jednostrumieniowe suchobieżne
(do wody ciepłej i zimnej) przystosowane do kablowego odczytu zdalnego za pomocą nadajnika impulsów. Wśród ich najważniejszych cech
warto wymienić:

- zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- maksymalne ciśnienie robocze (MAP) na poziomie 1,6 MPa (16 bar),
- podwyższoną klasę metrologiczną H-R80 V-R63,
- montaż poziomy lub pionowy,
- hermetyczne liczydło,
- przystosowanie do zabudowy w instalacjach
wewnątrz budynków.
Różnice między modelami dotyczą temperatury
roboczej, która dla urządzeń przeznaczonych do
pomiaru wody ciepłej wynosi maksymalnie 90°C,
a dla wody zimnej – maksymalnie 50°C.
Pełna informacja na stronie firmy Ferro: kliknij
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Kilka zaleceń do serwisu klimatyzatorów
Czyszczenie i sprawdzanie w praktyce
K a rol W ł oda rcz y k

Przed nami pierwsze ciepłe
dni i zapewne wielu osobom
przypomniało się o istnieniu
urządzeń klimatyzacyjnych,
które mają zamontowane w domu
czy też w miejscu pracy.
Jak wiadomo popyt na urządzenia
klimatyzacyjne zwiększa się
z każdym rokiem, co skutkuje
większym zapotrzebowaniem
na usługi montażowe
i serwisowe. W artykule krótko
omówię, jak podejść do kwestii
serwisowania czy też przeglądu
najpopularniejszych urządzeń
klimatyzacyjnych na naszym rynku,
czyli klimatyzatorów typu split
oraz multisplit.

1

W pierwszej kolejności należy określić, jak dane
urządzanie jest zamontowane.
Czy są zachowane odpowiednie odległości montażowe oraz czy zapewniony jest dostęp serwisowy, aby właściwie wykonać wszystkie niezbędne czynności.
Jeśli wszystkie te warunki mamy spełnione, możemy przystąpić do dalszej pracy.

Czyścimy, czyścimy i jeszcze raz czyścimy
Na początku należy oczyścić filtry powietrza
w jednostce wewnętrznej (fot. 1). Jeśli urządzenie ma filtry jednorazowe, należy je wymienić
na nowe.
Powierzchnie wymienników ciepła – zwłaszcza
jednostki zewnętrznej – należy oczyścić z kurzu,
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przeznaczonym, który działa czyszcząco oraz
bakterio- i grzybobójczo. Częstym błędem jest
stosowanie środka do czyszczenia wymienników
jednostek zewnętrznych do czyszczenia wymienników jednostek wewnętrznych, zwłaszcza gdy
ta jest wyposażona w pompkę skroplin. Większe
stężenia środka czyszczącego skraplacze działa destrukcyjnie na delikatne elementy pompki
skroplin, powodując jej uszkodzenie w niedalekiej przyszłości.
Będąc już przy pompce skroplin, zwłaszcza tej
montowanej jako element wyposażenia dodatkowego, nie zapominajmy o oczyszczeniu zbiorniczka pływaka (fot. 2). Ten element niestety dość
często jest pomijany podczas przeglądu urządzeń
klimatyzacyjnych. Spływające skropliny niosą ze
sobą zanieczyszczenia, które mogą się znajdować
m.in. na tacy skroplin, trafiają następnie do pływaka, powodując jego nieprawidłowe działanie.
Sprawdzamy drożność, szczelność i …
luz na zaciskach
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie drożności instalacji skroplin. Jeśli na instalacji występują syfony, należy również je oczyścić z nagromadzonych zabrudzeń.

liści lub innych zabrudzeń, które nagromadziły
się na lamelach.
Zabrudzone filtry, powierzchnie parownika i skraplacza, powodują zmniejszony przepływ powietrza co przekłada się na spadek wydajności układu chłodniczego.
Dodatkowo powierzchnie wymienników ciepła
warto spryskać specjalnym środkiem do tego
2
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W przypadku, gdy jednostka wewnętrzna wyposażona jest w pompkę skroplin, a przez długi
okres czasu nie była użytkowana w trybie chłodzenia, istotne jest nalanie czystej wody do tacy
skroplin w ilości 0,5-1 l w celu odpowietrzenia
pompki. Pompki skroplin, które wznawiają swoją prace po okresie zimowym, często pracują na
sucho, ze względu na małą ilość kondensatu.
Gdy powyższe czynności mamy już za sobą, możemy przystąpić do sprawdzenia wszelkich połączeń elektrycznych, weryfikując, czy nie ma
luźnych połączeń na zaciskach w jednostce wewnętrznej, zewnętrznej oraz na linii zasilania
w rozdzielni elektrycznej (fot. 3a, b).
Warto również sprawdzić stan wirników wentylatorów, czy lekko się obracają, nie mają luzów
czy uszkodzeń mechanicznych.
Za pomocą detektora czynnika chłodniczego
należy sprawdzić szczelność instalacji chłodniczej. W przypadku wykrycia nieszczelności bezwzględnie należy ją usunąć.
Wizualnie sprawdzić stan izolacji termicznej (fot. 4a, b).
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czego, czyli temperaturę na rurze tłocznej sprężarki. Temperatura tłoczenia oscylująca wokół
100oC sugeruje np. zbyt małą ilość czynnika chłodniczego.
W przypadku urządzeń typu multisplit, w pierwszej kolejności zaleca się uruchomienie pojedynczo jednostek wewnętrznych. Ma to na celu weryfikację połączeń sterowania agregat-jednostka
wewnętrzna oraz linii chłodniczej. Jeśli włączenie pojedynczej jednostki wewnętrznej skutkuje
włączeniem jednostki zewnętrznej oraz przekłada się na zmianę temperatury powietrza nawiewnego we włączonym urządzeniu, można uznać,
że połączenia chłodnicze, jak i sterownicze są
prawidłowe. Taką weryfikację należy przeprowadzić dla każdej jednostki wewnętrznej z osobna.
Pomiary działania całego układu należy wyko-
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nywać przy włączonych wszystkich jednostkach
wewnętrznych.
Dopiero po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniu można posiłkować się, podłączając manometry
chłodnicze i przeprowadzić dalszą weryfikację kolejnych parametrów pracy układu chłodniczego, jak
np. ciśnienia panującego w układzie, stopnia przegrzania oraz dochodzenia. To wszystko jednak, jeśli
mamy taką konieczność w celu dalszej diagnozy.
Wpinanie się do układu chłodniczego zwłaszcza w małych instalacjach należy traktować jako
ostateczność, ponieważ każdorazowe podłączenie manometrów wiąże się z ubytkiem czynnika.
W przypadku urządzeń o małych mocach jak 2-2,5
kW, gdzie w układzie znajduje się ok. 600 g czynnika R32, każdorazowe podłączenie może powodować ubytek nawet 80 g czynnika.

W razie ubytków należy ją uzupełnić, a w razie konieczności zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi czy ptactwem, które upodobało sobie
otulinę rurociągów do budowy gniazd.
Sprawdzamy parametry układu
chłodniczego
Dopiero po wykonaniu powyższych czynności,
można przystąpić do sprawdzania parametrów
pracy układu chłodniczego. W jaki sposób?
Badanie należy przeprowadzić w pierwszej kolejności w sposób pośredni, badając parametry przy maksymalnej wydajności urządzenia tj.:
· ΔT temperatury powietrza na wlocie i wylocie
z urządzenia. W zależności od jednostki wewnętrznej w trybie chłodzenia ΔT powinna być w zakresie
ok. 5-8 K, natomiast w trybie grzania ok. 8-15 K.
· Pobór prądu pobieranego przez sprężarkę. Musi
być on mniejszy bądź równy niż podany na tabliczce znamionowej urządzenia.
· Temperaturę końca sprężania czynnika chłodni-

4a

4b

Prawidłowe i długotrwałe działanie urządzeń klimatyzacyjnych jest zależne nie tylko
od wykonanego montażu, ale również od późniejszej obsługi serwisowej. Rożni producenci sprzętu wymagają min. od 1 do 2 przeglądów w ciągu roku. Trzeba pamiętać,
iż w pewnych przypadkach, należy zwiększyć częstotliwość wykonywanych przeglądów
ze względu na trudne warunki pracy takich urządzeń, jak np. zapylenie. Częstsze przeglądy wpłyną korzystnie nie tylko na stan urządzenia, ale będą również pozytywne dla
użytkownika i środowiska, urządzenie bowiem będzie zużywać mniej energii elektrycznej.
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Ciepło, cieplej... – włącz klimatyzację!
Vitoclima 300-S od Viessmann
Klimatyzacja w domach
jednorodzinnych staje się
standardem dla coraz większej
liczby osób. Podstawową jej
zaletą jest zapewnienie komfortu
termicznego, który przekłada się
na komfort życia mieszkańców
budynku. Poznaj inne zalety
klimatyzacji.

Komfort cieplny latem i zimą
Optymalne warunki dla człowieka w pomieszczeniach latem to temperatura 23-25°C i wilgotność
40-60%. Wówczas organizm odczuwa komfort
cieplny i nie poci się. Klimatyzator to najprostszy
sposób na zapewnienie takich warunków temperaturowo-wilgotnościowych w domu.

System multisplit Vitoclima 300-S od Viessmann
opracowany został właśnie z myślą o takim kompleksowym podejściu do domowej klimatyzacji. Składa się z serii jednostek zewnętrznych
umożliwiających podłączenie do każdej nawet
do 5 jednostek wewnętrznych (typu split lub kasetonowych). Dzięki temu każde pomieszczenie
może być schładzane niezależnie – według potrzeb mieszkańców. System multisplit oferuje
jednostki zewnętrzne w popularnym przedziale
mocy chłodniczej od 5,2 do 12,0 kW do współpracy z klimatyzatorami ściennymi i sufitowymi.
Co ważne, pozytywny wpływ na mikroklimat
w pomieszczeniach trwa znacznie dłużej niż
tylko przez okres lata i intensywnych upałów

– coraz chętniej klimatyzacja wykorzystywana jest również jako urządzenie grzewcze. Klimatyzator typu multisplit może być również
przydatny w okresie przejściowym dla potrzeby dogrzewania pomieszczeń, gdy temperatura zewnętrzna waha się w przedziale od 0°C do
15°C i nie pracuje jeszcze centralne ogrzewanie.
Wyższa wydajność i lepszy sen
Klimat cieplny panujący w domu przekłada się
bezpośrednio na komfort życia. Ale czym właściwie jest ten komfort? Komfort to np. lepszy sen.
Odpowiednio ustawiona klimatyzacja powoduje, że zasypiamy bez problemu, śpimy mocno
i budzimy się wypoczęci. Wiele urządzeń ma tryb
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nocny, w którym pracuje ciszej. W nocy nie musimy również wstawać z łóżka, aby zmienić parametry klimatyzacji – wystarczy zrobić to za pomocą pilota. Komfort to również większa wydajność
podczas wypoczynku oraz wszelkich czynności
i prac w domu. Jest to ważne szczególnie teraz,
gdy często pracuje się w systemie zdalnym.
W systemie klimatyzacji multisplit wszystkie jednostki, wpięte w jeden system, mogą być indywidualnie sterowane. Takie rozwiązanie jest oszczędne
energetycznie i pozwala racjonalnie wykorzystywać energię w całym obiekcie. Dodatkowo,
nowoczesne urządzenia wyposażone są w szereg czujników wykrywających poziom temperatury powietrza. Użytkownik nie zastanawia się,
jakie parametry ustawić, ponieważ klimatyzator samodzielnie je dostosowuje. Wbudowany
czujnik temperatury w pilot zdalnego sterowania
Vitoclima 300-S umożliwia jej odczyt w najbliższym
otoczeniu i przesyła tę informację do jednostki wewnętrznej. Na jej podstawie klimatyzator rozpoczyna pracę w trybie odpowiednim dla odczytanej
temperatury. Funkcja inteligentnej kontroli temperatury I Feel ze względu na dopasowanie temperatury do otoczenia zwiększa komfort użytkowania klimatyzacji i zapewnia oszczędność energii.
Ekologia i estetyka instalacji
System Vitoclima 300-S często stanowi naturalne uzupełnienie domowej instalacji fotowoltaicznej, szczególnie w słoneczne i upalne dni, wykorzystując samodzielnie produkowaną energię
elektryczną w domu dla wytworzenia przyjemnego klimatu. Vitoclima 300-S również bardzo
dobrze realizuje zadania osuszania powietrza
w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
Klimatyzatory z tej serii mają zastosowany ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który zapewnia
wysokoefektywną pracę urządzenia (współczynnik SEER: 6,3) oraz spełnia najnowsze regulacje.
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Klimatyzatory pokojowe Bosch Climate Class 8000i
Najwyższy poziom komfortu dopasowany do wnętrza
Ten klimatyzator wie, czego potrzebuje użytkownik. Inteligentne
funkcje oraz pilot smart pozwalają stworzyć komfortowy klimat
przez cały rok. Każdego dnia można cieszyć się zdrowym
powietrzem dzięki technologii jonizacji Plasmacluster. Jednostka
wewnętrzna dostępna jest w czterech wariantach kolorystycznych:
biały, srebrny, titanium oraz czerwony.
Klimatyzatory pokojowe Bosch mają funkcję
ogrzewania i chłodzenia. Urządzenia Climate
Class są niezwykle wydajne. Oznacza to, że klimatyzator zawsze pracuje przy minimalnym
zużyciu energii – zapewnia to najwyższą klasę
efektywności energetycznej A+++. Niskie zużycie energii w trybie czuwania i funkcje oszczędzania energii dodatkowo poprawiają ten bilans. Są
więc dobrym rozwiązaniem nie tylko na upalne
dni, ale mogą także ogrzać powietrze w domu,
kiedy na zewnątrz robi się chłodniej.
Obsługa jest łatwa i intuicyjna. To oznacza, że
nie potrzeba specjalnych instrukcji, by użytkownik dostosował urządzenie do swoich potrzeb.
Menu zapewnia również wiele funkcji automatycznych, które można wybrać za dotknięciem
jednego przycisku.
Klimatyzatory Climate Class 8000i wyposażono w łatwy w czyszczeniu filtr powietrza. Mają
także dodatkowo funkcję samooczyszczania
(Self Cleaning Mode), jonizator Plasmacluster
neutralizujący bakterie, wirusy i zapachy oraz
tryb osuszania (Dry Mode), które poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach.

Bosch Climate Class 8000i

Climate Class 8000i to oszczędność energii:
- tryb czuwania – inteligentna technologia umożliwia urządzeniu automatyczne przechodzenie
w tryb oszczędzania energii. W trybie czuwania następuje zmniejszenie zużycia energii z 5 W do ok.
1 W na godzinę, co stanowi 80-90% oszczędności;
- timer on/off oraz dwa tryby pracy zegara 12 lub 24 h;
- utrzymywanie temperatury na poziomie 10°C;
- tryb ECO – uruchamia ekonomiczny tryb klimatyzatora. Skutkuje to redukcją zużycia energii nawet do 20% w porównaniu z pracą w trybie konwencjonalnym.
Różnorodne funkcje urządzeń Climate Class
8000i zapewniają komfort i efektywność:
- tryb szerokiego nawiewu powietrza,
- tryb obsługi wielu pomieszczeń (Multi Space),
- automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie i poziomie,
- wbudowane sterowanie zdalne Wi-Fi,
- funkcja efekt Coandy zapewnia optymaliza-

– kolory wybrane na podstawie międzynarodowych
badań trendów kolorystycznych
– efektywna energetycznie klimatyzacja, która zapewnia wysoką jakość powietrza w domu
– niski poziom ciśnienia akustycznego zapewnia możliwość relaksu bez uciążliwego hałasu
– doskonała jakość i wyjątkowy design
Dane techniczne - Climate Class 8000i

Grzanie
A++ +→ D

Chłodzenie
A++ +→ D
Nazwa kompletu
Nr katalogowy

Przejdź Katalog klimatyzatorów
Bosch Climate
Jednostka wewnętrzna
Nr katalogowy

Jednostka zewnętrzna
Nr katalogowy

cję
przepływu powietrza w trybie chłodzenia
Zasilanie
i Maksymalny
ogrzewania,
pobór mocy
-Maksymalny
tryb cichy
jednostki
zewnętrznej,
prąd
pracy
- smart pilot, Wydajność
Min/Nom./Max
- tryb Full Power
PobórMode,
mocy
Nominalny (min.-maks.)
- Intelligent Eye.
Prąd roboczy
Nominalny (min.-maks.)
Chłodzenie

V/Hz/Faza
W
A
kW
W
A

SEER

W/W

Klasa energetyczna ErP

–

Roczne zużycie energii elektrycznej

kWh/rok
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Świeży powiew
w programie
Czyste Powietrze

Poza aspektem ilościowym niezwykle istotny jest
aspekt jakościowy. Aby realizacja programu skutecznie wpłynęła na poprawę stanu powietrza w Polsce
wymiana źródeł na czyste, ale niestety często droższe technologie nie może przyczyniać się do wzrostu
kosztów ogrzewania i pogłębiania się problemu ubóstwa energetycznego. W tym celu niezbędna jest jednoczesna instalacja urządzeń do automatycznej regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu, czyli
zaworów i głowic termostatycznych. To niskokosztowe i łatwe w implementacji działanie o krótkim,
niespełna dwuletnim okresie zwrotu poniesionych
kosztów. Co istotne – inwestycja ta, której wielkość
nie przekracza kilku procent kosztów nowego źródła
ciepła, może zostać sfinansowana z dotacji w ramach
programu Czyste Powietrze.

Wymiana źródła a konieczność stosowania
zaworów i głowic termostatycznych
Program Czyste Powietrze dedykowany jest właścicielom
i współwłaścicielom domów jednorodzinnych i ma formę dotacji
na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych
paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy
oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Wraz z wymianą źródła niezbędna jest jednoczesna instalacja urządzeń
do automatycznej regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu,
czyli zaworów i głowic termostatycznych. Inwestycja ta może także
zostać sfinansowana z dotacji w ramach programu Czyste Powietrze.
Choć o programie Czyste Powietrze głośno jest
obecnie, to w jego ramach wsparcie było możliwe już od września 2018 roku. Program wybiega
też dość daleko w przyszłość, co widać w budżecie przewidzianym do roku 2029 i wynoszącym
103 mld zł. Myśląc o najbliższej kilkuletniej przyszłości warto pamiętać o tym, że do 2026 r. te
krajowe środki będą dodatkowo wsparte zastrzykiem z zasobów unijnych przewidzianych
w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Wsparcie
z poziomu europejskiego wyniesie 3,2 mld euro,
co w przeliczeniu na liczbę inwestycji przełoży się
na 860 tys. wymienionych nieefektywnych źródeł
ciepła w budynkach jednorodzinnych.

Z tego też względu program Czyste Powietrze
podlega ciągłym zmianom. Od maja 2020 r. funkcjonuje w wersji 2.0, w której znacząco uproszczono procedury uzyskiwania dotacji, skrócono czas
rozpatrywania wniosku oraz umożliwiono integrację z programem Mój Prąd będącym wsparciem segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Rząd informuje, że zmiany, które wprowadzono
do tej pory nie będą jedyne. Już teraz Ministerstwo Klimatu zapowiada bowiem, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwe uzyskanie dotacji
na zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu. Taka decyzja jest powiązana z wymogami UE, zapisami KPO, czy Polskiego Ładu, a także
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tzw. uchwałami antysmgowymi obowiązującymi w 14 na 16 województwach i wykluczającymi lub znacznie ograniczającymi możliwość stosowania paliwa stałego na cele grzewcze. Z kolei
wcześniej, bo jeszcze w tym roku (od 1 lipca) planowane jest zwiększenie w programie obecnych
progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania
Wygląda na to, że zaangażowanie wkładane
w jak najefektywniejsze działanie programu przynosi efekty, o czym mówią same liczby: do 23
października 2020 złożono 174 409 wniosków
na kwotę ok. 3,3 mld zł, a analogiczne liczby
pod koniec maja 2021 r. wyniosły odpowiednio
254 160 i 4,5 mld sztuk. W pierwszym z powyższych okresów (25 miesięcy) złożono więc średnio 7 tys. wniosków, a w drugim przedziale (7 miesięcy) średnio złożonych wniosków było 11,4 tys.
To również coraz więcej gmin, które przystąpiły
do współpracy z NFOŚiGW. Do końca maja 2021 r.
do współpracy przy realizacji programu włączyły się 1589 gminy, w których m.in. utworzone zostaną i będą działać punkty informacyjno-konsultacyjne o programie.

Dodanie funkcji regulacji temperatury na wszystkich grzejnikach umożliwia oszczędność energii
na poziomie nawet do 30%. Dzięki temu nie tylko nie wzrosną koszty ogrzewania po wymianie
źródła ciepła, ale będzie możliwe również zmniejszenie zużycia energii w stosunku do stanu przed
modernizacją. Dodatkowo każde obniżenie temperatury o 1°C generuje nawet do 6% oszczędności, istotnie zmniejszając rachunki za ogrzewanie.
– Obowiązek montażu urządzeń do automatycznej regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu
w sytuacji wymiany źródła ciepła został wprowadzony w 2018 roku znowelizowaną Dyrektywą
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, a następnie zaimplementowany do polskiej
legislacji i ujęty w nowelizacji rozporządzenia ws.
warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie. Tak więc to nie tylko oszczędność energii, niższe rachunki i ochrona przed ubóstwem energetycznym, ale przede
wszystkich zgodność z obowiązującymi przepisami.
– mówi Aleksandra Stępniak, konsultant ds. efektywności energetycznej w Danfoss Poland.
Źródło: materiał prasowy firmy Danfoss
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Prysznicowy odpływ szczelinowy Linearis Infinity
Na rynku pojawił się wszechstronny odpływ prysznicowy Linearis Infinity, dający wręcz nieskończoną wolność kreowania łazienki.
Elegancki wygląd zapewnia pokrywa ze stali szlachetnej V4A. Stal nierdzewna V4A jest wyjątkowo trwałym materiałem o szczególnie wysokiej jakości i odporności na korozję. Dotąd stosowana głównie w przemyśle chemicznym i w wyposażeniu basenów pływackich,
a teraz po raz pierwszy została zastosowana do produkcji odpływów prysznicowych. Odporność na każdy rodzaj ścieków łazienkowych gwarantuje zachowanie najwyższej jakości
i nieskazitelnego wyglądu na wiele lat. Do tego odpływ ten zaskakuje różnorodnością kolorów, jak i sposobem wykończenia powierzchni – klasyczna szczotkowana lub polerowana stal nierdzewna, niezwykła miedź, brąz lub czerń.
Linearis Infinity jest dostępny aż w siedmiu długościach w przedziale od 800 do 1600 mm,
a do tego można go dowolnie przedłużać lub skracać, czy dopasować indywidualnie do
układu płytek, również dzięki nasadzie przesuwanej w dwóch płaszczyznach i na boki.
Zastosowanie praktycznego systemu łączenia na wcisk pozwala na połączenie ze sobą kilku odpływów – zarówno w linii prostej, jak i pod kątem 30, 45 i 90°.
Montaż odpływu prysznicowego Linearis Infinity jest sprawą niezwykle prostą. Zestaw zawiera nie tylko wszystkie elementy samego odpływu, ale także praktyczne akcesoria ułatwiające zabudowę.
W celu zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa również mata hydroizolacyjna jest na
jego wyposażeniu.
Dzięki niewielkiej wysokości zabudowy wynoszącej jedynie 60 mm Linearis Infinity jest najniższym
odpływem prysznicowym w ofercie firmy KESSEL.
Mimo to zapewnia wysokie parametry przepływu
wynoszące nawet 0,5 l/s. Wariant o wysokości zabudowy 90 mm gwarantuje przepływ nawet do 0,8 l/s.
Pokrywę odpływu prysznicowego Linearis Infinity można łatwo wyjąć, uzyskując pełen dostęp do
syfonu i wnętrza korpusu. Dzięki temu czyszczenie
i konserwacja przebiegają w sposób prosty i higieniczny. W ofercie występuje też opcjonalnie albo
w zestawie, suchy syfon Multistop i sitko, jest to
doskonała ochrona łazienki przed nieprzyjemnymi
zapachami, wydostającą się pianą, czy insektami.
KESSEL

Elektryczne grzejniki Divali
Najbardziej popularną formą grzejników jest forma
pozioma, która ma swoje minusy. Są one odczuwalne
szczególnie w mniejszych pomieszczeniach: grzejniki
zainstalowane poziomo zajmują sporo miejsca wzdłuż
ściany, może to utrudniać rozstawienie mebli i innych
elementów wyposażenia wnętrz. Problemy aranżacyjne rozwiążą pionowe grzejniki Atlantic Polska – Divali
Vertical o wysokości 152 cm i szerokości 43 cm.
Pionowy grzejnik Divali to:
- 3 zakresy temperatury pracy:
KOMFORT 10-28°C, ANTYZAMARZANIE 7°C,
EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 1-4°C),
- 4 tryby pracy: AUTO, BASIC, PROGRAM, OFF,
- możliwość tworzenia programu dla danego
dnia tygodnia,
- wbudowany kalendarz, zegar, podświetlenie LED,
- dostępne moce: 1000 i 1500 W.
ATLANTIC
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Zawory czerpalne SCHELL

GROHE Tempesta 250

Praktyczny zawór czerpalny do ogrodu powinien umożliwiać pobór
wody do wielu zastosowań jednocześnie. Najlepiej, aby był wyposażony zarówno w wylewkę do mycia rąk, jak i gwintowaną złączkę
do podłączania węża ogrodowego. Takie funkcjonalności oferuje
zawór czerpalny kombinowany SCHELL COMFORT. Na jego korpusie umieszczono dwa pokrętła, za pomocą których można zamykać lub otwierać przepływ wody do poszczególnych punktów.
Dzięki temu można jednocześnie podlewać przydomowy trawnik
wężem ogrodowym i myć ręce lub napełniać konewkę. Wylewka
z perlatorem optymalnie dostosowuje strumień wody do potrzeb.
Duże, poręczne pokrętła zapewniają komfort obsługi. Sporą zaletą zaworu jest jego specjalnie opracowana konstrukcja gwarantująca łatwe działanie mechanizmu nawet po wielu latach. Wrzeciono zostało umieszczone w odseparowanej komorze smarnej,
dzięki czemu nie ma kontaktu z wodą. Korpus został wykonany
z wysokiej jakości, chromowanego mosiądzu odpornego na uszkodzenia i korozję.
Zewnętrzne zawory czerpalne zwykle wymagają odwodnienia przed
nastaniem jesienno-zimowych przymrozków. Zalegająca w tej części instalacji woda zamarza i zwiększa swoją objętość, dlatego może
doprowadzić do uszkodzeń armatury. Na takie uszkodzenia jest jednak zupełnie odporny zawór mrozoodporny SCHELL POLAR II z automatycznym systemem napowietrzania. Jest to tak zwany zawór
długi, który zamykając się na końcu obudowy, odwadnia wszystkie swoje części. Wystarczy tylko przekręcić pokrętło lub zamknąć
głowicę kluczem nasadowym, aby trwale zabezpieczyć armaturę
przed wodą. Eliminuje to konieczność montażu np. dodatkowych
zaworów odcinających wewnątrz budynku. Dzięki swojej prefabrykowanej konstrukcji zawór SCHELL POLAR II można łatwo zamontować w każdego rodzaju budynku. W zależności od potrzeb i miejsca zastosowania, na mechanizm można nałożyć poręczne pokrętło
otwierające dopływ wody lub pozostawić korpus bez pokrętła.
Armatura jest wtedy zamykana i otwierana tylko za pomocą klucza
nasadowego. To idealne rozwiązanie zwłaszcza w obiektach użytkowanych sezonowo, jak np. domki letniskowe, gdyż pozwala zabezpieczyć zewnętrzną instalację przed osobami trzecimi.

Kompleksowe portfolio systemów prysznicowych GROHE –
kombinacje pryszniców ręcznych i deszczownic oraz armatury
termostatycznej z jednego źródła – spełniają dzisiejsze oczekiwania dotyczące najwyższej jakości, komfortu i ekologicznych rozwiązań. Instalacja produktów marki GROHE jest łatwa i szybka.
W ofercie znajdziemy m.in. system prysznicowy GROHE Tempesta 250, który zapewnia wyjątkową przyjemność kąpieli
połączoną z dbałością o ekologię, bez kompromisów w zakresie wydajności. Deszczownica o średnicy 250 mm dostępna jest w wersji okrągłej lub kwadratowej. Dodatkowo, zintegrowana technologia EcoJoy redukuje przepływ wody do
9,5 l/min. System dopełnia słuchawka prysznicowa Tempesta Cosmopolitan 100 oraz bateria termostatyczna wyposażona w technologię GROHE TurboStat, która gwarantuje
stałą temperaturę wody bez niepożądanych wahań. System
ten jest więc idealnym rozwiązaniem dla każdego klienta poszukującego wysokiej jakości komfortu w przystępnej cenie.

SCHELL

GROHE
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Kompaktowy kocioł kondensacyjny VITODENS 111-W
Przedstawiamy kolejną premierę produktową Viessmann: Vitodens 111 to połączenie kotła Vitodens
100-W w jednej obudowie z zasobnikiem warstwowym ciepłej wody użytkowej. Najnowsza generacja produktów Viessmann wyróżnia się nie tylko wysoką efektywnością i niską emisją, wyposażono
je również w nowoczesne, cyfrowe rozwiązania, które dla użytkowników oznaczają jeszcze łatwiejszą obsługę systemu grzewczego. Vitodens 111-W to najwyższa klasa wiszących gazowych kotłów
kondensacyjnych o znamionowanej mocy cieplnej od 3,2 do 32 kW.
Urządzenie wyróżnia nowoczesny design oraz wykończenie w jasnym kolorze. Kompaktowe wymiary, niewielki ciężar i bardzo cicha praca sprawiają, że kocioł jest łatwy do wkomponowania w każde pomieszczenie domu. Vitodens 111-W ma ładowany warstwowo zasobnik ze stali szlachetnej,
o pojemności 46 litrów. Zapewnia on komfort użytkowania ciepłej wody porównywalny z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 100 litrów. W każdym przypadku kocioł kondensacyjny od Viessmann dopasuje się do zapotrzebowania na ciepło budynku, obniżając tym samym
koszty ogrzewania. Vitodens 111-W został wyposażony w palnik MatriX-Plus oraz wymiennik ciepła
Inox-Radial ze stali szlachetnej.
Wbudowany w urządzenie dotykowy wyświetlacz LED, pozwala na komfortowe sterowanie instalacjami grzewczymi z jednym bezpośrednim i/lub jednym mieszaczowym obiegiem grzewczym. Kotły
kondensacyjne Vitodens z nową platformą elektroniczną mają również zintegrowaną bramkę WiFi.
Można więc obsługiwać je przyciskami dotykowymi na wyświetlaczu lub poprzez zintegrowany interfejs WLAN – także ze smartfona lub tabletu.
VIESSMANN
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