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Innowacyjna i ekonomiczna
wentylacja w każdym domu
Rekuperatory Tweetop EcoVent Recu to nowoczesne centrale wentylacyjne, przystosowane do
wymiany powietrza w budynkach, przy jednoczesnym odzysku ciepła. Dzięki możliwości
wyposażenia urządzeń w moduł internetowy,
cały szereg parametrów pracy można śledzić
na bieżąco z poziomu czytelnej i prostej w
obsłudze aplikacji webowej, dostępnej także
z poziomu iOS oraz Android.
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Rekuperator zapewnia nieprzerwany dopływ świeżego powietrza do wnętrza budynku, przy jednoczesnym usunięciu powietrza zużytego oraz wilgoci
z pomieszczeń. Urządzenia EcoVent Recu gwarantują
zrównoważoną wentylację, niezbedną dla zachowania
wysokiego komfortu życia i zdrowego klimatu w
budynku.
Dzięki dużej sprawności odzysku ciepła przez urządzenia,
możliwe jest znaczne ograniczenie energochłonności
budynku, a oszczędności w kosztach ogrzewania mogą
wynieść nawet do 50% w miesiącach zimowych (wentylacja grawitacyjna stanowi ok. 50% strat ciepła).
Urządzenie idealnie nadaje się do współpracy z naszymi pompami ciepła, a filtry klasy F7 dostępne dla urządzenia pozwalają nawet w 85% zredukować ilość smogu przedostającą się do
pomieszczeń z powietrza zewnętrznego.

PRODUKTY / 55

rekl ama

ISSN 2544-6061

ZESKANUJ
PO WIĘCEJ

07/2021

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

PURMO – SZTANGI W DŁOŃ!

DANFOSS – KONKURS
DLA PROJEKTANTÓW
Przygotuj projekt instalacji z wykorzystaniem zaworów równoważących AB-QM i/lub siłowników
NovoCon – konkurs trwa do 30 września 2021 r.,
a data na zgłoszonym projekcie musi zawierać się
w przedziale od 1 stycznia do 30 września 2021
– zgłoś go do konkursu i wygraj super nagrody.
Do zdobycia 8 nagród głównych i nagrody gwarantowane.
Wypełnij Formularz zgłoszeniowy i dołącz niezbędną dokumentację: pierwsza strona projektu i specyfikacja z podaniem liczby oraz numerów katalogowych produktów. Następnie czekaj
na ich akceptację.
Każdy uczestnik rywalizuje w dwóch kategoriach: kategoria „Liczba punktów za produkty wykorzystane

w projekcie” oraz kategoria „Liczba zgłoszonych
projektów”.
Największa liczba punktów zdobytych za produkty uwzględnione w projekcie/projektach.
Za produkty objęte konkursem przyznawane
będą punkty, które po zsumowaniu zadecydują
o wygranej. Nagrody główne w tej kategorii wygrywa 5 osób, które zdobędzie największą liczbę punktów.
Największa liczba zgłoszonych projektów.
Projekty, które rywalizują w tej kategorii, muszą
zawierać co najmniej 50 urządzeń objętych konkursem każdy. W tej kategorii wygrywają 3 osoby, które zgłosiły największa liczbę projektów.
W sytuacji, gdy jeden uczestnik zajmie premiowane nagrodą miejsce w obu kategoriach, wówczas otrzyma 1 nagrodę z Kategorii nr 1.
Szczegóły konkursu w Regulaminie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym konkursie dla wszystkich instalatorów, którzy dokonują zakupów systemów rurowych Cleverfit Axial
i Radial oraz wszystkich systemów ogrzewania
i chłodzenia płaszczyznowego Purmo w hurtowniach autoryzowanych dystrybutorów marki.
Promocją objęte są wszystkie produkty zawarte w „Katalogu technicznym – ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe, systemy rurowe” z wyłączeniem narzędzi. Warunki udziału w konkursie:
zakup produktów Purmo objętych zakresem konkursu za kwotę min. 10 000 zł w czasie trwania
konkursu i przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu FORMULARZA ZGŁOSZENIA na e-mail:
janusz.skibniewski@purmogroup.com do dnia
8 listopada 2021 roku.
Deklarowane w zgłoszeniu zakupy będą potwierdzane przez dystrybutorów i regionalnych managerów sprzedaży Purmo.
Uczestnicy konkursu otrzymują 1 punkt za zakup
produktów objętych konkursem o wartości 2000 zł
netto u autoryzowanego dystrybutora Purmo.
Lista autoryzowanych dystrybutorów Purmo dostępna na stronie www.purmo.pl.
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Nagrody za punkty zdobyte w konkursie:
- 1 pkt – T-shirt Purmo,
- 3 pkt – przyciemniane okulary ochronne Milwaukee,
- 6 pkt – kombinezon roboczy,
- 7 pkt – nożyce do cięcia rur,
- 10 pkt – dalmierz laserowy Milwaukee,
- 12 pkt – zestaw kalibratorów,
- 15 pkt – taker lub latarka robocza Milwaukee,
- 25 pkt – wiertarko-wkrętarka udarowa Milwaukee,
- 30 pkt – kamera inspekcyjna Milwaukee,
- 50 pkt – rozwijacz kołowy do rur lub laser krzyżowy Milwaukee.
Nagrody główne dla pierwszych
4 instalatorów z największą liczbą punktów:
• 1 miejsce: zaciskarka akumulatorowa Mini
z kompletem szczęk,
• 2 miejsce: kamera termowizyjna Flir C5 wraz ze
szkoleniem z obsługi,
• 3 i 4 miejsce: zestaw profesjonalnych narzędzi
Milwaukee (skrzynia, zakrętarka udarowa, młotowiertarka, przecinarki do rur miedzianych i PEX,
głośnik Bluetooh, lampa, zestaw zasilający).
Regulamin konkursu Sztangi w Dłoń!
Pobierz wersję PDF ulotki konkursu Sztangi w Dłoń!
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Centrala firmy Thermaflex, odpowiedzialna za optymalizację pracy i rozwój produktów, uruchomiła
nowy magazyn wyrobów gotowych. Jest to trzeci
magazyn firmy Thermaflex w Polsce, który znajduje się w Żarowie, 50 km od Wrocławia. Obiekt o powierzchni 1500 m² ma stanowić kolejny krok w rozwoju i optymalizacji procesów logistycznych firmy.
Żarowskie magazyny firmy Thermaflex obsługują logistycznie przede wszystkim kraje znajdujące się na terenie całej Europy, zaopatrując je

w wysokojakościowe, innowacyjne i przyjazne dla
środowiska rozwiązania izolacyjne dla instalacji
grzewczych, sanitarnych, chłodniczych oraz wentylacyjnych (HVACR). Część wysyłek z Żarowa jest
transportowana również do obu Ameryk, gdzie
ich największa ilość trafia do Meksyku. Rozwiązania Thermaflex z żarowskich magazynów są również sporadycznie przesyłane także w inne miejsca, takie jak kraje afrykańskie czy Nowa Zelandia.
– Podobny magazyn wyrobów gotowych funkcjonował wcześniej w Saksonii-Anhalt w Niemczech. W tym momencie został on przeniesiony do
Żarowa i będzie obsługiwał logistycznie głównie
odbiorców z niemieckiego rynku.
– mówi Janusz Tichoniuk, dyrektor zarządzający Thermaflex i dodaje – W najbliższym okresie planujemy skonsolidowanie przestrzeni magazynowej. Ma to na celu
uproszczenie procesów logistycznych oraz usprawnienie obsługi
rynków europejskich i pozaeuropejskich.
Thermaflex, jako międzynarodowy producent rozwiązań dedykowanych branży instalacyjnej,
znany jest z nowoczesnych produktów wysokiej jakości, stałego rozwoju innowacji, wysokiej
kultury organizacji oraz bliskiej
współpracy z partnerami biznesowymi. Nowy magazyn, mający
na celu usprawnienie procesów
logistycznych, wzbogaca powierzchnię o dodatkowe 1500 m²,
co rozbudowuje tereny magazynowe do 6500 m². Wraz z uruchomieniem nowej inwestycji, liczba pracowników również ulegnie
zwiększeniu.

WIELKA LOTERIA I KONKURS PIK
NAGRODA GŁÓWNA
W LOSOWANIU FINAŁOWYM
TRANSIT CONNECT VAN L2

25 NAGRÓD
W 5 LOSOWANIACH CO 2 MIESIĄCE

12x iPhone SE 64 GB

AKADEMIA
BEZPIECZNEJ JAZDY
DLA 25 PARTNERÓW IK

13x laptop ACER Aspire 3

rekl ama

Thermaflex z nowym magazynem
w Żarowie

CO ZROBIĆ, ABY WYGRAĆ?
1. Zaloguj się do programu PIK na stronie ik.pl lub partner.ik.pl
2. Potwierdź swój udział w loterii w zakładce WIELKA LOTERIA I KONKURS PIK
3. Zbieraj punkty PIK za zakupy towarów w ogólnopolskich akcjach PIK
4. Bierz udział w webinariach Akademii IK dla Profesjonalistów - start już 1 września 2021
5. Za każde zdobyte 500 pkt. PIK lub udział w webinariach otrzymasz 1 mały los i szansę na wygranie 1 z 25 nagród
6. Losowania 25 nagród odbędą się w terminach: 21.09.2021 • 23.11.2021 • 20.01.2022 • 22.03.2022 • 24.05.2022
7. Za każde zdobyte 2500 pkt. PIK otrzymasz 1 duży los i szansę na wygranie samochodu FORD TRANSIT CONNECT VAN L2!
8. Nagroda gwarantowana dla 25 Partnerów IK z największą uzyskaną liczbą punktów PIK – udział w Akademii Bezpieczniej Jazdy
na TORZE ŁÓDŹ podczas losowania finałowego w dniu 29.07.2022
9. Czas trwania loterii i konkursu: od 1.07.2021 do 30.06.2022
10. Szczegółowy regulamin na stronie ik.pl oraz partner.ik.pl
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Cyfrowy projekt budowlany
– pytania i odpowiedzi
Na stronie www.gunb.gov.pl w sekcji Pytań
i odpowiedzi w zakładce Cyfryzacji opublikowano treść najczęściej zadawanych pytań, a także odpowiedzi związanych z cyfrowym projektem budowlanym – przejdź. Od 1 lipca 2021 r.
inwestorzy mogą składać wnioski i zgłoszenia

VENTIA uruchamia Platformę B2B
Firma Ventia, generalny dystrybutor rekuperatorów i central wentylacyjnych Komfovent, klimatyzatorów AlpicAir oraz akcesoriów i produktów HVAC marki HAVACO, uruchomiła swoją pierwszą
Platformę sprzedażową B2B.
– Platforma B2B VENTIA to naturalny kolejny krok na drodze rozwoju
naszej firmy. To, na co zwracali nam uwagę nasi klienci to, że często
pracują z komputerem – przygotowują oferty, robią wyceny, czy zamawiają towar, poza godzinami naszej pracy, w czasie których oni są
akurat na montażach. Dlatego postanowiliśmy udostępnić im nowe
narzędzie, dzięki któremu będą mieli dostęp do naszych produktów
w sposób komfortowy i wygodny z dowolnego miejsca, urządzenia
i o dowolnej porze. Co ważne, każdy nasz klient widzi na bieżąco swój
limit kredytowy, ma całą historię swoich zakupów w VENTIA oraz ma
dostęp do – na bieżąco aktualizowanych – stanów magazynowych.
https://b2b.ventia.pl/logowanie,7
– powiedział Tomasz Osuchowski, kierownik marketingu Ventia sp. z o.o.
Platforma B2B VENTIA to:

 Dostęp tylko dla zalogowanych kontrahentów

Przejdź B2B VENTIA
Zawsze aktualne stany

Zakupy 24h/dobę 7

Pełen asortyment w jednym

Wygodny import/export

magazynowe

dni/tydzień

miejscu. 2 tys. produktów w

gotowych koszyków

ponad 1 mln szt. na stanie

zakupowych



iętasz hasła?

we

Dostęp z każdego urządzenia

Własna strefa klienta

Pełna historia zakupów

Zamówienie do godz. 11:00
wysyłamy tego samego dnia

Co zrobić aby mieć dostęp do Platformy B2B Ventia?
Zostań klientem VENTIA

Zdobądź u nas linię kredytową

Obejrzyj Film
„Dlaczego warto
korzystać z Platformy
B2B VENTIA?”

Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami
budowlanymi
Na portalu www.prawo.pl ukazał się artykuł
o przepisach dotyczących uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, które
zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie aktem wykonawczym w zakresie ich nadawania jest rozporządzenie ministra inwestycji
i rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Uprawnienia budowlane, w zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej, mogą obejmować:
• projektowanie w danej specjalności,
• kierowanie robotami budowlanymi w danej specjalności,
• projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w danej specjalności.
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi nazywane są potocznie uprawnieniami wykonawczymi. Obecnie aktem wykonawczym
w zakresie nadawania uprawnień budowlanych
jest rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju
z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funk-
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z projektem budowlanym przez Internet z wykorzystaniem aplikacji e-Budownictwo. 29 czerwca br. w Dzienniku
Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie MRPiT zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego, które określa ramy
prawne dla projektów w postaci elektronicznej.
Źródło: GUNB

cji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831).
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca przeniósł regulacje ograniczające uprawnienia
budowlane z rozdziału 4 starego rozporządzenia
ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Par. 10-15) bezpośrednio do ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Natomiast rozporządzenie ministra inwestycji
i rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) określa przede wszystkim:
• kierunki studiów odpowiednie lub pokrewne
dla danej specjalności,
• wykaz zawodów związanych z budownictwem,
• wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach
poszczególnych specjalności;
Osoby posiadające tzw. wykonawcze uprawnienia budowlane mają obowiązek przynależności
do właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa (art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych).
Uprawnienia budowlane dzielą się specjalności
uzależnione od wykształcenia, a w ramach specjalności uprawnienia mają dwa zakresy: bez
ograniczeń i w ograniczonym zakresie.
Czytaj więcej
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Ranking gmin w programie
Czyste Powietrze
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wraz z Polskim Alarmem Smogowym (PAS) opublikowały ranking
pokazujący aktywność gmin w programie Czyste Powietrze. Dzięki rankingowi każdy mieszkaniec Polski może zobaczyć, ile wniosków na
wymianę kopciuchów i docieplenie domów złożono w jego gminie. W tym celu PAS przygotował specjalną wyszukiwarkę, która dostępna
jest na stronie www.czystepowietrze.gov.pl oraz
www.polskialarmsmogowy.pl/ranking.
Program Czyste Powietrze, którego wartość szacuje się na ponad sto miliardów złotych, ma na
celu wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych oraz przeprowadzenie termomodernizacji
w trzech milionach budynków jednorodzinnych.
Program wspiera wdrażanie uchwał antysmogowych, które zakazują użytkowania pozaklasowych
urządzeń grzewczych. W najbliższych latach będzie konieczna wymiana 2,7 miliona domowych
urządzeń grzewczych dla wypełnienia wymagań
uchwał antysmogowych.
Opublikowany właśnie ranking oparty jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Ranking obejmuje aktywność gmin w pierwszym kwartale bieżącego roku
(do dnia 31 marca). Ranking powstał przy współ-

Nowa wielka OTTOPromocja
Ruszyła kolejna wielka OTTOPROMOCJA. Do zgarnięcia szereg atrakcyjnych pakietów promocyjnych. Zasady promocji: za zakup kompletnych
kotłowni czyli: NovaBox, NovaCond, NovaZone,
sprzęgła, rozdzielacza, lub sprzęgło-rozdzielacza
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pracy NFOŚiGW, PAS i Banku Światowego. Jego
celem jest motywowanie gmin do większej aktywności w zakresie zachęcania mieszkańców
do wymiany kopciuchów, tym bardziej, że aktywność od 1 kwietnia bieżącego roku do 31 marca 2022 r. będzie premiowana przez NFOŚiGW.
–Na bonusy dla najbardziej aktywnych gmin NFOŚiGW przeznaczy 16 milionów złotych – mówi wiceprezes NFOŚiGW, Paweł Mirowski. Warunkiem
jest jednak podpisanie przez gminę umowy o
współpracy przy Czystym Powietrzu z właściwym
terytorialnie wojewódzkim funduszem ochrony
środowiska i gospodarki wodnej. Umowa taka
daje gminie możliwość uzyskania do 30 tysięcy
złotych na uruchomienie i prowadzenie punktu
obsługi beneficjenta oraz uprawnia do skorzystania z nowych (wyższych) stawek od każdego
złożonego wniosku o dofinansowanie (150 i 50 zł
w zależności od rodzaju wniosku).
Opublikowany ranking jest więc rankingiem
„przedstartowym”, pokazującym jak gminy radziły sobie przed okresem, za który będą przyznawane bonusy (łącznie 16 milionów złotych
będzie przyznanych za aktywność w okresie
1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 r.).
Wśród 20 najaktywniejszych gmin, aż 16 to gminy
z województwa śląskiego. Jednak nawet w tym województwie widać duże zróżnicowanie, jeśli chodzi
o aktywność w programie Czyste Powietrze.
Kolejny ranking, obejmujący drugi kwartał tego

i minimum dwóch grup (z pompą) z systemu
DN20, DN25, DN32 do wyboru odpowiednie pakiety za 1 zł. Na pakiety, które wymagają zakupu większej liczby kotłowni można zbierać – jest
wtedy wydawany przy zakupie ostatniej kotłowni.
Promocja przedłużona do 31.12.2021 r. lub do
wyczerpania zapasów gadgetów.

roku, brany będzie już pod uwagę przy udzielaniu bonusów dla najaktywniejszych gmin. Zostanie on opublikowany z początkiem września.
Docelowo ranking powinien opierać się o wynik
zinwentaryzowanych kotłów do wymiany. Wkrótce będzie to możliwe, gdyż 1 lipca uruchamiana
jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków,
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która będzie gromadzić informacje o wszystkich
źródłach ciepła w budynkach.
Wyszukiwarkę można znaleźć pod adresem:
www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Pomoc”) oraz
na stronie www.polskialarmsmogowy.pl/ranking.
Źródło: NFOŚiGW oraz Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij
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Konkurs Tweetop
– 20 lat razem!
Z okazji 20-lecia działalności Tweetop zoorganizował wielki konkurs fotograficzny. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny, a fotografie
można zgłaszać w jednej kategorii – praktyczne
zastosowanie produktów firmy Tweetop.
Fotografie zgłaszane do konkursu muszą zawierać dowolny, zakupiony i zainstalowany przez
uczestnika produkt marki Tweetop (system
Tweetop PERT, ogrzewanie podłogowe, pom-

data
Mobilne
Centrum Szkoleniowe KAN
miejsce
To już trzeci
cykl spotkań w ramach trasy Mobilgodzina

nego Centrum Szkoleniowego KAN. Powodzenie
zeszłorocznej akcji utwierdziło firmę w przekonaniu, że tego typu spotkania są ważne dla klientów i dla producenta.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, spotkania
odbywać się będą na terenie całej Polski. Informacje o lokalizacji najbliższych szkoleń można
znaleźć na FB KAN oraz stronach internetowych
partnerów handlowych. O spotkaniach informują również odpowiednio wcześniej rozwieszane
plakaty w poszczególnych hurtowniach.
W Mobilnym Centrum Szkoleniowym prezentowane są wszystkie oferowane na rynku Systemy KAN-therm. Podczas spotkania z przedstawicielem firmy KAN można zapytać o szczegóły dotyczące

danego systemu, zapoznać się z poszczególnymi jego elementami, wyjaśnić techniczne wątpliwości. Nie zabraknie też okazji, żeby spróbować
montażu własnoręcznie wybranego systemu.
Doradcy KAN podczas pokazów montażu posługują się profesjonalnymi narzędziami. Wszystkie
narzędzia dostępne są w ramach programu narzędziowego organizowanego przez KAN.
Wiedzę przekazywaną przez ekspertów KAN uzupełniają filmy szkoleniowe prezentowane na ekranie zainstalowanym w centrum oraz materiały
techniczne – katalogi i foldery – w które można się
zaopatrzyć, odwiedzając centrum szkoleniowe.
Spotkania na świeżym powietrzu i zachowywanie
wymogów sanitarnych powodują, że spotkania
są w pełni bezpieczne. Mając na względzie bezpieczeństwo odwiedzających, Centrum zostało
wyposażone w maseczki i płyny do dezynfekcji.
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pa ciepła, rekuperacja). Należy też zadbać, by
fotografowane produkty były rozpoznawalne.
Jeden uczestnik może zgłosić się tylko raz do
konkursu i przesłać maksymalnie 3 fotografie, nie
dopuszczamy przy tym zgłoszeń zbiorowych. Należy pamiętać, by w nazwie zdjęć zawrzeć informacje, które ułatwią jednoznaczne przypisanie
ich do zgłoszenia (np. imię i nazwisko).
Pełny regulamin zasad udziału w konkursie znajduje się tutaj.
Każde pozytywnie zweryfikowane zgłoszenie
kwalifikuje się do nagrody gwarantowanej!
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POBE za przedłużeniem okresu
przejściowego na fotowoltaikę
Stanowisko Porozumienia Branżowego Na Rzecz
Efektywności Energetycznej POBE skierowane
do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie nowelizacji ustawy o prawie energetycznym
i odnawialnych źródłach energii:
Umożliwienie polskim gospodarstwom domowym produkcji własnej energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznej dało możliwość uniezależnienia się od szybko rosnących cen prądu.

Innovation TOUR firmy
Stiebel Eltron, czyli…
w drodze do Ciebie
Innovation TOUR to wyjątkowy projekt koncernu STIEBEL ELTRON, którego celem jest zbliżenie marki, innowacyjnych rozwiązań i produktów
z partnerami i klientami.
W 2021 roku mobilny salon wystawowy odwiedzi najważniejsze kraje w Europie, w tym latem także Polskę.
Stiebel Eltron zachęca do wykorzystania niepowtarzalnej okazji, zaplanowania czasu i na przełomie
lipca i sierpnia odwiedzenia go w jednym z czterech miast w Polsce, przy największych centrach
handlowych, w godzinach 10-20, w terminach:
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Poczucie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście finansowym stało się impulsem także do
inwestycji w inne technologie, a szczególnie pompy ciepła.
Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii wspierają efektywność energetyczną w budynkach i realizację celów klimatycznych naszego kraju. System rozliczenia prosumentów w bilansach rocznych
zwany potocznie opustem stał się fundamentem
rozwoju polskiej energetyki prosumenckiej, gospodarki, a także istotnym wsparciem dla programu
Czyste Powietrze.

Organizacje zrzeszone w POBE postulują utrzymanie obecnego systemu rozliczania prosumentów do dnia 31 grudnia 2023 roku zamiast zaproponowanego w projekcie ustawy 31 grudnia 2021
roku. Brak odpowiednio długiego okresu przejściowego niesie za sobą szereg zagrożeń i wiele negatywnych konsekwencji dla rynku energetyki prosumenckiej. Najważniejszymi z nich
są: nadmierny popyt na montaż mikroinstalacji
w roku 2021 oraz krach rynku fotowoltaicznego
w 2022 roku. To możliwa redukcja dziesiątek tysięcy miejsc pracy, głównie w małych i średnich

• Wrocław, 16-17 lipca, Aleja Bielany przy IKEA i OBI,
• Kraków, 23-24 lipca, Modlniczka przy Galerii
Handlowej WITEK Home,
• Warszawa, 30-31 lipca, Home Park Targówek,
• Gdańsk, 5-6 sierpnia, Centrum handlowe MATARNIA.
Stiebel Eltron w mobilnym salonie wystawowym
zaprezentuje przede wszystkim innowacyjne rozwiązania dla zielonej przyszłości. Będą więc wirtualne rozwiązania i prawdziwe produkty, ekscytujące prezentacje i innowacyjne funkcje. Będzie
to okazja do poznania najnowszych rozwiązań
marki w zakresie pomp ciepła i wentylacji z rekuperacją do nowych i modernizowanych domów,
produktów do ogrzewania wody i pomieszczeń.

25 LAT WOLF NA POLSKIM RYNKU
Od 25 lat Wolf Technika-Grzewcza reprezentuje
na polskim rynku produkty techniki grzewczej
i wentylacyjnej marki Wolf. Aktualnie Wolf szuka
tych, którzy pracują z marką najdłużej. I tych, którzy zaczynali w tym samym czasie, w którym Wolf
rozpoczynał swoją obecność na polskim rynku.
Przez 25 lat, od kiedy Wolf działa na polskim rynku, sporo działo się w tym czasie. Przede wszystkim rozwijał się oferowany asortyment urządzeń.
Były kotły olejowe, koty gazowe i przemysłowe
urządzenia wentylacyjne. Dzisiejsza oferta jest
bogatsza o generację nowoczesnych pomp ciepła, rekuperacji, a ostatnio także profesjonalnych
oczyszczaczy powietrza. Zmieniała się kadra
i lokalizacja. W tym czasie sale szkoleniowe marki odwiedziły tysiące instalatorów. Być może są
wśród Was tacy, którzy pamiętają początki. Może
też zaczynaliście swoją przygodę z branżą instalacyjną 25 lat temu? Jeśli tak, podzielcie się swoimi wspomnieniami. Wyślijcie opis swojej historii
z Wolf na adres marketing@wolf-polska.pl.
Na zgłoszenia Wolf czeka do 31 sierpnia 2021.
Najciekawsze wypowiedzi będą nagrodzone.
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przedsiębiorstwach oraz problemy dla polskich
producentów zaangażowanych w lokalny łańcuch
dostaw. Brak okresu przejściowego podważa zaufanie przyszłych prosumentów oraz beneficjentów programu Czyste Powietrze do technologii,
jak i do twórców prawa.
Wydłużenie okresu przejściowego zapewni odpowiedni czas dla przygotowania się rynku do
zmian oraz wypracowania odpowiednich rozwiązań szczegółowych dotyczących nowego systemu.
Źródło: Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE
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dyskusje w UE nad zastosowania
wodoru do ogrzewania
W dniu 18 czerwca przedstawiciele branży instalacyjno-grzewczej wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Komisję Europejską
w celu zebrania opinii zainteresowanych stron
na temat przeglądu prawodawstwa UE dotyczącego rynku gazu („pakiet dotyczący rynku
gazu”). UE dokona przeglądu swoich przepisów
dotyczących rynku gazu, aby dostosować je do
celów redukcji emisji CO2 na lata 2030 i 2050, w
tym poprzez wprowadzenie przepisów dotyczących gazów odnawialnych i niskoemisyjnych

IV EDYCJA KLUBU IGLOTECH
Grupa Iglotech uruchomiła 10 maja 2021 r. kolejną edycję programu lojalnościowego. Trzy poprzednie programy okazały się sukcesem i spotkały się z zainteresowaniem i zadowoleniem
klientów. W ciągu ostatniego roku rozdano blisko 2500 nagród.
Nowa edycja Klubu to ponad 100 nowych nagród
rzeczowych, strefa kart podarunkowych oraz
Strefa Marzeń dla najaktywniejszych klientów.
Każdy uczestnik Klubu Iglotech bierze udział
w rankingu Azja Tour ’22, gdzie można wygrać wyjazd do Wietnamu na początku roku 2022. Właściciele firm, którzy zdobędą największą liczbę
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oraz w celu poprawy funkcjonowania rynku.
Sekretariat EHI (European Heating Industry),
w którym przedstawicielem ze strony Polski jest
SPIUG przedstawił opinie środowiska instalacyjno-grzewczego UE na temat wniosków legislacyjnych, a także przegląd kompatybilności domowych urządzeń grzewczych z wykorzystaniem
gazów odnawialnych i gazów zdekarbonizowanych. Szacunki EHI dotyczące kosztów urządzeń
pracujących z gazami zielonymi zostały szczególnie dobrze przyjęte i uznane za przydatne.
Wystąpienia innych interesariuszy na spotkaniu pokazały, że wykorzystanie zielonych gazów doogrzewania budynków pozostaje bardzo dyskusyjne.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, przemysłu elektroenergetycznego (Solar Power Europe) i stowarzyszenia konsumentów (BEUC) wyraźnie wykluczyli możliwość wykorzystania wodoru
do ogrzewania. BEUC podniosło wątpliwości co
do gotowości technologii grzewczych i ich kosztów, podczas gdy inni wskazywali na zbyt niską
podaż i zbyt wysokie koszty wodoru jako powody wykluczenia ogrzewania. Producenci gazu
i operatorzy sieci, a także stowarzyszenie wodoru (Hydrogen Europe) opowiedzieli się za wykorzystaniem wodoru do ogrzewania.
Komisja Europejska nie wykluczyła wykorzystania do ogrzewania budynków odnawialnych

punktów i w rankingu zajmą miejsca od 1 do 5
dołączą do wspaniałej wyprawy, w której oprócz
szkolenia będzie okazja do poznania urokliwych
i egzotycznych atrakcji Wietnamu.

Poznaj platformę
Uponor BIM

Korzyści z udziału w programie:
• punkty za zakupy produktów Iglotech oraz Haier,
• dostęp do panelu z fakturami, płatnościami,
nagrodami,
• specjalne, dedykowane dla uczestników promocje,
• atrakcyjne nagrody rzeczowe, karty podarunkowe oraz Strefa Marzeń (czyli nagroda na życzenie),
• możliwość udziału w rankingu Azja Tour ’22
www.klubiglotech.pl

Nowa platforma Uponor BIM
daje możliwość efektywnego planowania cyfrowego,
oferując dostęp do najnowszych danych produktowych,
zaawansowanych narzędzi
i usług projektowych.
Platforma BIM zapewnia bezpłatny dostęp do zawsze aktualnych danych, znacząco
usprawniając współpracę
i komunikację z klientami.
Dzięki platformie BIM można uniknąć kosztownych błędów konstrukcyjnych oraz
wykonać projekty w oparciu o najnowsze dane
i informacje dostępne w różnych językach.
Biblioteka BIM oferuje modele cyfrowe wszystkich
produktów Uponor. Łatwy dostęp do danych oraz
możliwość poglądu modeli BIM ułatwia i skraca
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i niskoemisyjnych gazów, w tym wodoru. Podkreśliła jednak znaczenie wykorzystywania wodoru tam, gdzie „jest najbardziej potrzebny”, czyli
w przemyśle i transporcie, ponieważ „elektryfikacja będzie trudna ekonomicznie lub technicznie
niewykonalna” na tych obszarach. Takie priorytety wyraziła również jednostka ds. energii odnawialnej DG ENER na spotkaniu bilateralnym
z EHI. EHI będzie nadal pracować nad utrzymaniem otwartych drzwi do wykorzystania odnawialnych i niskoemisyjnych gazów w budynkach
oraz organizować spotkania z instytucjami UE
i odpowiednimi zainteresowanymi stronami.
Źródło: SPIUG

czas pracy do minimum. Biblioteka BIM spełnia
wymagania standardów BS8541, ETIM, openBIM i jest dostępna w wielu formatach takich, jak
Revit, IFC, DXF, SAT, DWG 3D i 2D, FBX, OBJ.
Odwiedź platformę Uponor BIM
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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

Dwa nowe nabory w programie Mój Prąd
MKiŚ i NFOŚiGW zapowiadają kolejne kroki w strategii rozwoju oferty dla prosumentów
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi dwa nabory w programie priorytetowym
Mój Prąd. Już 1 lipca br. wystartuje nabór wniosków w jego trzeciej edycji. Będzie prowadzony do 22 grudnia 2021 r.
(z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków. Budżet programu to ponad 500 mln zł. W 2022 r.
NFOŚiGW uruchomi kolejną, czwartą edycję Mojego Prądu. Pierwsza transza budżetu wyniesie ok. 850 mln zł.,
a wysokość kolejnej poznamy na jesieni, po weryfikacji budżetów państw członkowskich UE.
Mój Prąd – impuls do rozwoju
prądu z OZE
Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podkreśla, że: – Trzecia edycja programu
Mój Prąd jest kolejnym krokiem w szerszym pla-

nie stabilizowania miejsca i roli prosumentów
w zapewnianiu elastyczności systemu energetyki rozproszonej. Rządowy impuls do zainteresowania Polaków OZE z fotowoltaiki zadziałał
według planu. W ubiegłym roku w Polsce zainstalowano 2,2 GW w PV – to dwukrotnie więcej

niż w 2019 r. Teraz przed nami kolejne kroki na
drodze do efektywnej, bezpiecznej, opartej na
modelu rynkowym energetyki rozproszonej,
uwzględniającej inteligentne zarządzanie magazynowaniem i konsumpcją każdego wyprodukowanego megawata.
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Zakrojony na olbrzymią skalę program priorytetowy Mój Prąd był pierwszym etapem budowania świadomości prosumenckiej w ramach
szerszego planu rozwoju energetyki rozproszonej. Jego zadaniem było oswojenie Polaków
z tematem fotowoltaiki (PV), zwiększenie liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych i zachęcenie polskich gospodarstw domowych – szczególnie tych znajdujących się na terenach słabiej
zurbanizowanych – do produkcji własnej energii. Program spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem indywidualnych użytkowników,
potwierdzonym rekordową liczbą 266 tysięcy
złożonych wniosków. 211 tys. z nich już uzyskało finansowanie, przekładające się na wsparcie
z NFOŚ sięgające 1,08 mld zł oraz redukcję CO2
o 967 174 400 kg/rok.
Kolejnym etapem planu było włączenie fotowoltaiki do innego, dużego programu NFOŚiGW
– Czystego Powietrza. Panele fotowoltaiczne są
w nim kolejnym – po wymianie tzw. „kopciucha”
– krokiem w kierunku optymalizacji efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych,
a jednocześnie zwiększają opłacalność ekonomiczną wykonanych instalacji, opartych także
na OZE. To także dobry sposób na wypracowywanie wśród prosumentów nawyków myślenia
o energetyce prosumenckiej jako szeregu działań pozwalających wykorzystywać produkowaną energię w miejscu jej wytworzenia – w domu
i jego najbliższym otoczeniu.
Mój Prąd 3.0 – oferta dla
dojrzałego rynku
Filozofia „lokalnej konsumpcji” energii zamienianej m.in. na ciepło przyświeca kolejnym
działaniom zaplanowanym przez ministerstwo
i fundusz na drodze do stabilnej energetyki rozproszonej. Ogłoszony trzeci nabór w programie
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Trzecia odsłona Mojego Prądu jest skierowana do osób fizycznych, wytwarzających energię elektryczną na własne
potrzeby, które są stroną umowy kompleksowej (umowa regulująca kwestie
związane z wprowadzeniem do sieci
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji) z operatorem sieci dystrybucyjnej. Ubiegający się o wsparcie
z NFOŚiGW mogą liczyć na:
• dofinansowanie instalacji o mocy od
2 do 10 kW, która jest zakończona i podłączona do sieci OSD (operator systemu
dystrybucyjnego),
• dofinansowanie do 3 tys. zł, ale nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych,
• prostsze zasady aplikowania – wnioski
będą składane wyłącznie drogą elektroniczną.

Maksymalny poziom dofinansowania wynika
z niższych cen mikroinstalacji na polskim rynku,
spowodowanych spadkiem globalnych cen paneli PV. Dla średniej instalacji o mocy 5,6 kW, po
uwzględnieniu ulgi termomodernizacyjnej wynoszącej blisko 4 tys. zł oraz obowiązującego systemu opustów, czas zwrotu z inwestycji dla 4-osobowej rodziny wyniesie niecałe 7 lat.

Mój Prąd 4.0, czyli „nie wypuszczaj
prądu z domu”
Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW, wyjaśnia konieczność zmiany kierunku interwencji rządowej w rozwoju rynku energetyki rozproszonej:
– Dzięki kolejnym edycjom programu Mój Prąd
nasz kraj przeżywa prawdziwy boom fotowoltaiczny. Z kwartału na kwartał moc zainstalowana
w mikroinstalacjach PV rośnie o kilkaset megawatów. W grudniu 2018 r. było to 500 MW, a w listopadzie 2020 r. to już ok. 2,7 GW. Docelowo osiągniemy
ok. 4 GW, co wymusza działania na rzecz stabilizacji systemu, przede wszystkim ograniczenie przesyłu energii. Uruchomione dotacje pokrywają ok.
20% inwestycji, a zainwestowane ponad 1,1 mld zł
generuje 5 mld zł. Teraz czas na kolejne kroki
i rozwiązania, które pozwolą konsumować więcej
energii wytworzonej w miejscu jej powstawania –
bez przesyłu, przy minimum formalności, bez zagrożenia wahaniami cen.
Czwarta edycja programu Mój Prąd jest wypracowywana z uwzględnieniem zmian na rynku energii oraz oczekiwań konsumentów zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych do
procesu legislacji z rynkiem PV, operatorami
sieci dystrybucyjnych i producentami magazynów energii.

Efektem ostatniego etapu strategicznych zmian, wprowadzanych przez resort klimatu i środowiska, będzie oferta dla użytkowników indywidualnych
i przedsiębiorców premiująca magazynowanie i zużywanie (autokonsumpcję)
prądu w miejscu jego powstania, czyli
w gospodarstwie domowym i jego najbliższym otoczeniu.

rekl ama

Mój Prąd to wyjście naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu wsparciem z NFOŚiGW. Mimo
sięgającego ponad 1,15 mld zł budżetu drugiej edycji Mojego Prądu część projektów nie
uzyskała dofinansowania ze względu na wyczerpanie przeznaczonych na ten cel środków. Jednocześnie pozwoli uczestnikom rynku jeszcze lepiej przygotować się do kolejnej
edycji programu.
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autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej, czyli inteligentnym systemem zarządzania
energią, ładowarką do samochodu, magazynem
ciepła i chłodu, a być może także indywidualnym
magazynem energii – wyjaśnia Paweł Mirowski,
wiceprezes NFOŚiGW, odpowiedzialny za obszar
OZE Funduszu.
Elastyczne podejście
Finansowanie w programie dostosowane jest
do różnych potrzeb. O dotację mogą się ubiegać także osoby, które zakupiły instalację przed
ogłoszeniem naboru, jednak nie wcześniej niż
1 lutego 2020 r. Możliwe będzie również połączenie dofinasowania z ulgą termomodernizacyjną,
o ile koszty przedstawione do rozliczenia będą
pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji. Wysokość dotacji będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji.
Planowane dofinansowanie do mikroinstalacji PV wyniesie maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tys. zł
(w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi
termomodernizacyjnej prosument dolicza dofinansowanie do podstawy opodatkowania za
2021 rok w zeznaniu podatkowym składanym
w przyszłym roku).
Mój Prąd to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają
energię elektryczną na własne potrzeby. Program wystartował 30 sierpnia 2019 r., z budżetem w wysokości 1 mld złotych. Jest na bieżąco
modyfikowany w oparciu o analizy potrzeb rynkowych oraz potrzeb wnioskodawców.

POMPY CIEPŁA

MONOBLOK INWERTER
PRIMA 4-16GT

www.galmet.com.pl
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Szczegółowe informacje dotyczące nowego naboru
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij
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Kompletne systemy 4w1 z inwerterową pompą ciepła
Prima - optymalne połączenie ekologicznej mocy pomp
ciepła Prima z najwyższą jakością i wydajnością
zbiorników do pomp ciepła Galmet.

rekl ama

Będzie ona zawierać obecnie dostępne zachęty (ulga termomodernizacyjna, kompleksowe
wsparcie w obecnych programach, tj. dofinansowanie do 5 tys. złotych do paneli PV w programie Czyste Powietrze, w którym podstawa
to wymiana tzw. „kopciucha”). Dofinansowane
zostaną także nowe rozwiązania służące magazynowaniu energii w różnej postaci, systemy zarządzania energią na poziomie gospodarstwa domowego oraz urządzenia zwiększające
autokonsumpcję, jak np. ładowarki samochodów elektrycznych.
Wprowadzenie przez NFOŚiGW nowych elementów, podlegających dofinansowaniu, jest
możliwe dzięki przygotowywanym przez MKiŚ
nowym rozwiązaniom legislacyjnym umożliwiającym:
• negocjacje cen sprzedaży/zakupu wytwarzanej
energii u agregatorów,
• dowolną zmianę sprzedawcy i agregatora w ciągu 24h, co ułatwi dodatkowo dostęp do porównywarki cen energii,
• korzystanie z umów z ceną dynamiczną.
Skorzystanie przez odbiorcę energii z porównywarki cen lub zawarcie przez niego umowy
z ceną dynamiczną umożliwi zainstalowany
u odbiorcy inteligentny licznik zdalnego odczytu.
Możliwość korzystania z funkcji tych urządzeń da
odbiorcom tzw. ustawa licznikowa, wchodząca
w życie 2 lipca br. Nowa ustawa przewiduje, że do
końca 2028 roku, takie liczniki zostaną zainstalowane u co najmniej 80% odbiorców końcowych,
w tym, u co najmniej 80% gospodarstw domowych. Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne zawiera szczegółowy harmonogram instalacji
liczników, który zrealizują operatorzy systemów
dystrybucyjnych.
W 2022 roku będziemy nadal oferować dotacje
do zakupu paneli PV, ale będą one powiązane
z komponentami motywującymi prosumenta do
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Rozwiązania Wilo
do deszczówki

Podlewanie ogrodu
7%
Pranie
11%

Woda gospodarcza
2%

Higiena ciała
36%

Pozyskaj, zmagazynuj, wykorzystaj wodę deszczową
Spłukiwanie toalet
31%

F il ip P ogor z e l s k i

Patrząc na problemy związane z deficytem wody pitnej na świecie
i w Polsce, możemy zmienić spojrzenie na wodę deszczową: woda
jako zasób, a nie ściek. Wiąże to ze sobą odwagę w zmianach trendów
projektowania budynków wielorodzinnych, hoteli, stadionów,
biurowców czy innych obiektów użyteczności publicznej.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne, zmieniła definicję prawną
wody opadowej. Deszczówka i wody roztopowe straciły status ścieków.
Analiza zużycia wody
Woda to zasób, który można pozyskać, a następnie
zmagazynować i wykorzystać ponownie, tam gdzie
nie jest wymagana woda „pitna”. Okazuje się, że w
budynkach mieszkalnych, można zaoszczędzić do
połowy zużycia wody wodociągowej (rys. 1). Rozpatrując budynek biurowy, zużycie wody pozyskanej z deszczówki może wynieść nawet 63% (rys. 2).
Instalacja wody deszczowej
W zależności od charakteru, wielkości budynku i
jego przeznaczenia, systemy wykorzystania wody
deszczowej mogą mieć różny stopień efektywności i skomplikowania. Przy projektowaniu instalacji wykorzystania wody deszczowej należy
pamiętać o kilku elementach.

• Przewody kanalizacji deszczowej. Są to rynny,
wpusty, rury spustowe.
• Filtracja. Woda deszczowa przed wpływem
do zbiornika magazynującego powinna przejść
mechaniczną filtrację. Kosz filtracyjny powinien
mieć sita w granicach 0,3-1,8 mm.
• Zbiornik magazynujący wodę. Dla zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania całego
układu, zbiornik powinien mieć pojemność mogącą przetrzymać wodę przez około 14 dni.
• Układ dezynfekcyjny. Element, wspomagający polepszenie jakości wody deszczowej w aspekcie bakteriobójczym.
• Centrala deszczowa. Urządzenie umożliwiające
w sposób bezawaryjny obsługę całego układu wykorzystania wody deszczowej. Dzięki odpowiedniej konstrukcji i układowi sterowania zapewnia
dostarczenie wody deszczowej do przyborów
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Pozostałe
5%

Gotowanie i spożycie
8%

1 Zestawienie procentowe dziennego zapotrzebowania na wodę w budynku mieszkalnym

Spłukiwanie pisuarów
20%
Higiena osobista
27%

Spłukiwanie toalet
43%

Kuchnia
9%

Czyszczenie
1%

2 Zestawienie procentowe dziennego zapotrzebowania na wodę w budynku biurowym
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Przejdź Wilo – dbamy o wodę
z pasją

Przejdź  Rozwiązania wykorzystania
wody deszczowej

klasy AA, spełniającą wymagania przedsiębiorstw
wodociągowych.
W związku z systematycznym wzrostem zużycia
wody, przy jednoczesnym spadku jej zasobów,
preferowane i wymagane w aspekcie prawnym,
ekonomicznym, społecznym są rozwiązania zmierzające do jej oszczędzania.
Najlepszym, najprostszym i relatywnie tanim sposobem jest zastosowanie systemu wykorzystania wody deszczowej. Przynosi to efekty ekonomiczne, ekologiczne i eksploatacje.

Wilo-RAIN1 – gotowe do podłączenia urządzenie zaopatrujące w wodę
deszczową, z pompą pojedynczą, jako kompaktowy moduł do domów
jednorodzinnych i małych obiektów komercyjnych

zasilanych przez zbiornik, w momencie braku
odpowiedniej ilości wody automatycznie przełącza się na tryb poboru wody wodociągowej.
Centrale deszczowe w odróżnieniu od standardowego zestawu pompowego wyposażone są
w zbiornik separacyjny stanowiący przerwę powietrzną i najwyższą klasę zabezpieczenia przed
wtórnym zanieczyszczeniem instalacji wodociągowej zgodnie z PN-EN 1717.

Wilo-RainSystem AF 400 – automatyczne urządzenie
do wykorzystania wody deszczowej ze zbiornikiem wstępnym
oraz dwiema normalnie zasysającymi pompami

W instalacjach domowych do zasilania spłuczek
toaletowych oraz nawadniania, stosowane są centrale deszczowe typu Wilo-RAIN1 lub Wilo-RAIN3
wyposażone w jedną pompę, układ sterownia,
czujnik poziomu wody oraz zbiornik z przerwą powietrzną klasy AB. Zastosowanie pompy samozasysającej pozwala na bezpośredni pobór wody
deszczowej z nieznacznie oddalonego od domu
zbiornika magazynującego wody opadowe.

W dużych instalacjach również centrala deszczowa musi spełnić większe wymagania. Przykładem takiego rozwiązania mogą być centrale
Wilo-RainSystem AF 400 wyposażone w pionowe
lub poziome wysokociśnieniowe pompy wirowe,
dopasowane do różnych założeń hydraulicznych
instalacji. Zapewniają stałą dostawę wody przez
zintegrowany w centrali dopust wody z sieci wodociągowej z higieniczną przerwą powietrzną

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola
tel. 22 702 61 61
wilo.pl@wilo.com, www.wilo.pl
rekl ama
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Technika montażu, a zdrowie instalatora
Viega Megapress – bezpieczny system do instalacji ze stali grubościennej

Technika zaprasowywania skraca czas instalacji nawet o 80% w porównaniu ze spawaniem rur
o dużych średnicach

Ze względu na dużą wytrzymałość, grubościenna
rura stalowa jest nadal preferowanym materiałem
w wielu obszarach zastosowań. Dotyczy to chociażby systemów ogrzewania i chłodzenia w sektorze
publicznym, placówkach oświatowych i medycznych, a także w instalacjach przeciwpożarowych.

Większość polskich firm wykonujących takie instalacje wybiera dobrze znaną technikę spawania. Stwarza ona jednak ryzyko nie tylko ze strony samego
sprzętu spawalniczego, ale także z powodu podgrzanego metalu po zakończeniu procesu. Ponadto,
chociaż od dawna uważano, że opary spawalnicze

Czy wybór określonej technologii
łączenia rur może bezpośrednio
wpływać na zdrowie wykonawców?
Okazuje się, że tak. W przypadku
instalacji ze stali grubościennej,
dominującym sposobem montażu
pozostaje spawanie. Ta sprawdzona
technika ma jednak szereg
istotnych wad. Jedną z nich jest
narażenie instalatorów na szkodliwe
działanie oparów spawalniczych,
które w świetle obecnej wiedzy
mają bezpośredni związek
z chorobami nowotworowymi.
Bezpieczną i zarazem ekonomiczną
alternatywę stanowi technologia
zaprasowywania na zimno. System
Megapress firmy Viega, pozwala
szybko i wygodnie łączyć stalowe
rury o średnicach od ⅜ do 4 cali.
mogą być niebezpieczne dla zdrowia wykonawców, nowe badania pokazują pełną skalę zagrożeń.
Choroby zawodowe związane ze spawaniem
Opary spawalnicze zawierają kombinację różnych gazów i cząstek stałych, które dostają się do powietrza
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w wyniku nagrzewania metalu i odparowania niewielkiej ilości materiału. Bezpośrednim efektem kontaktu z nimi jest podrażnienie gardła i płuc oraz objawy grypopodobne do choroby zwanej gorączką
od oparów metali, powodowanej wdychaniem gazów z gorących procesów metalurgicznych. Osoby
narażone na działanie oparów często doświadczają pogorszenia problemów z płucami i są bardziej
podatne na rozwój astmy. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) znalazła również dowody na to, że opary spawalnicze z metali, w tym
ze stali miękkiej, nierdzewnej i ocynkowanej, mogą
powodować raka płuc i nerek. W związku z tym każda osoba zajmująca się spawaniem powinna być
w pełni zabezpieczona, niezależnie od czasu trwania tego procesu. Naturalnie oznacza to również dodatkowe koszty dla wykonawców.
Bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie
Całkowita rezygnacja ze spawania nie jest oczywiście możliwa, ale w przypadku większości instalacji
rurowych można obecnie wybierać bezpieczniejsze
techniki łączenia, takie jak zaprasowywanie na zimno. Dzięki systemowi Megapress firmy Viega, ta nowoczesna technologia stała się dostępna również
dla stali grubościennej. Połączenia zaprasowywane nie wymagają źródła ciepła ani stosowania olejów lub środków chemicznych podczas montażu.
Wykonawca musi jedynie przyciąć rurę na wymiar,
usunąć zadziory, nałożyć złączkę i zacisnąć za pomocą łatwej w obsłudze maszyny. W ten sposób
eliminujemy wszelkie zagrożenia, związane zarówno z wysoką temperaturą, jaki i z oparami oraz substancjami chemicznymi. Montaż jest przy tym nieporównywalnie szybszy w stosunku do spawania.
Technika zaprasowywania skraca czas instalacji nawet o 80% w przypadku rur o dużych średnicach.
Szczegółowe informacje na temat zaprasowywania
rur ze stali grubościennej są dostępne na stronie:
www.viega.pl/Megapress
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Zdaniem eksperta
dr Małgorzata Pośniak
Kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Spawanie to proces związany z występowaniem wielu czynników stanowiących poważne zagrożenie
dla zdrowia spawaczy. Dymy spawalnicze wydzielające się w procesie spawania są najbardziej szkodliwymi czynnikami, których skład chemiczny zależy od metody spawania. Głównymi źródłami emisji
tych dymów są m. in. procesy rozkładu otuliny elektrod, topników i past, reakcje termiczne zachodzące w atmosferze otaczającej łuk, reakcje fotochemiczne oraz gaz ochronny stosowany do
osłony łuku. Do najbardziej niebezpiecznych
składników dymów emitowanych w procesie
spawania należą rakotwórcze związki metali
– chromu (VI), niklu, kadmu czy berylu oraz
związki żelaza, kobaltu, berylu lub frakcja respirabilna krystalicznej krzemionki o działaniu
zwłókniającym na płuca.
Skutkiem długotrwałego narażenia spawaczy na zanieczyszczenia pyłowe i gazowe dymów spawalniczych są różnego rodzaju schorzenia układu oddechowego, w tym uczulenia,
podrażnienia błon śluzowych, pylica płuc i niestety choroby nowotworowe. Istnieją wystarczające dowody na rakotwórcze działanie dyOpary spawalnicze oraz promieniowanie ultrafioletowe
stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia instalatorów
mów spawalniczych u ludzi. Powodują one
i zostały sklasyfikowane jako czynniki rakotwórcze
raka płuc. Również promieniowanie ultrafioletowe pochodzące ze spawania jest czynnikiem rakotwórczym i może powodować czerniaka oka. Zarówno dymy spawalnicze, jak
i promieniowanie UV zostały sklasyfikowane przez Międzynarodową Agencję do Badań nad
Rakiem do Grupy 1, czyli czynników dla których istnieją wystarczające dowody działania
rakotwórczego u ludzi.
Zgodnie z zaleceniami dyrektyw europejskich i krajowych rozporządzeń w obszarze BHP
substancje chemiczne stwarzające zagrożenie, a przede wszystkim te o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym należy eliminować z procesów pracy lub stosować
substancje o mniejszej szkodliwości. Biorąc powyższe pod uwagę uważam, że spawanie powinno być zastępowane bezpieczniejszymi sposobami łącznia metali, oczywiście tylko tam,
System Viega Megapress pozwala szybko i wygodnie
gdzie jest to technologicznie dopuszczalne.
łączyć stalowe rury o średnicach od ⅜ do 4 cali,
stanowiąc w pełni bezpieczną alternatywę dla spawania
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Kredyt Czyste Powietrze od 6 lipca
w dwóch pierwszych bankach
Zapowiadana ścieżka bankowa w programie Czyste
Powietrze, czyli nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ruszyła
6 lipca 2021 r. Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska są pierwszymi bankami, które rozpoczynają
akcję kredytową. Pożyczki wyniosą do 100 tys. zł.
Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej
ścieżki. Najważniejsze zmiany to:
• rozpoczęcie przedsięwzięcia: w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku, w przypadku banków: od
daty złożenia wniosku,
• okres realizacji: wfośigw – 30 miesięcy od dnia
złożenia wniosku, bank – 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
• rozliczenie wniosku: wfośigw – maksymalnie
w trzech częściach, bank – rozliczenie całości po
zakończeniu przedsięwzięcia,
• korekta wniosku: wfośigw – tak, bank –nie, możliwość ponownego złożenia wniosku.
Warunkiem wypłaty dotacji jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem Czyste Powietrze, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów
kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu
przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.
W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków do 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą wnioski o dotację na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na
przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.
Komunikaty prasowe banków ws. kredytu:
– Alior Bank: kliknij
– Bank Ochrony Środowiska: kliknij
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij

07/2021

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

O rodzajach rekuperatorów,
czyli różne wymienniki, różne efekty
Odzysk ciepła i… wilgoci
A dri a n Zagul s k i

Wentylacja mechaniczna w domach jednorodzinnych (potocznie zwana rekuperacją)
wraz z fotowoltaiką oraz pompami ciepła, jest najszybciej rozwijającą się gałęzią budownictwa.
Zmiany przepisów w 2021 roku, dotyczące zużycia energii pierwotnej na potrzeby codziennego
użytkowania budynku, spowodowały gwałtowny wzrost zainteresowania tematyką rekuperacji.
Warto zaznaczyć, że rekuperacja jest tematem
nośnym od dłuższego czasu, a zmiany w przepisach są kolejnym elementem, który napędza
kulę śnieżną, jaką jest temat świeżego, czystego powietrza, które zapewnia komfort życia na
co dzień. Poza przepisami, kluczowym aspektem w kontekście popularyzacji domowej wentylacji mechanicznej, jest słaba jakość powietrza i związane z nią nagłaśnianie tego tematu
przez media. Ze względu na bardzo niski udział
OZE (odnawialne źródła energii) w pozyskiwaniu energii, Polska nadal boryka się z problemem wszechobecnego smogu. Ten fakt przyczynił się do zwiększenia świadomości ludzi, jak
ważna jest jakość powietrza, którym oddychamy, a w konsekwencji spopularyzowania wentylacji mechanicznej w domach. W mojej opinii
to nie zmiana przepisów, lecz praca u podstaw
osób związanych z branżą HVAC, doprowadziła
nas do miejsca, w którym to inwestor szuka informacji o tym, jak sprawić, żeby oddychać zdrowym, czystym powietrzem.

Wilgotność powietrza
Komfortowa jakość powietrza kojarzona jest
głównie z odpowiednią temperaturą powietrza,
niskim stężeniem pyłów PM, czy też niską zwartością CO2. W tych rozważaniach bardzo często
pomija się kwestię wilgotności powietrza, która
warunkuje szereg aspektów życia i wydaje się
być jednym z kluczowych elementów, wpływających na komfort dnia codziennego. Wilgotność
powietrza wpływa bezpośrednio na nasze samopoczucie, problemy zdrowotne, rozwój grzybów
i bakterii, przenoszenie wirusów czy też trwałość
materiałów budowlanych. W tym miejscu pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób możemy
zapewnić odpowiednią wilgotność powietrza
w domu i czy możemy wykorzystać w tym celu
rekuperację?
Odpowiednia wilgotność względna powietrza
w budynku dla standardowej temperatury +/-20oC,
to ta z zakresu 40÷60%. W okresie letnim wysoka zawartość pary wodnej w powietrzu sprawia,

że nie mamy problemu z osiągnięciem tej wartości. W tym czasie, dużo częstszym problemem
jest zbyt wysoka wilgotność powietrza, szczególnie w okresach deszczowych. Kłopot z utrzymaniem odpowiedniej wilgotności powietrza pojawia się w okresie zimowym, kiedy ilość pary
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wodnej, zgromadzonej w powietrzu jest niska.
Zyski pary wodnej, generowane przez domowników, nie wystarczają na pokrycie strat, wywoływanych przez ciągłą pracę wentylacji mechanicznej. Najbardziej efektywnym sposobem kontroli
wilgotności powietrza jest wykorzystanie nawilżacza oraz osuszacza. Praktyka pokazuje jednak,
że standardowa rodzina może utrzymać odpowiedni poziom wilgotności względnej w domu,
wykorzystując rekuperator z wymiennikiem ciepła, odzyskującym wilgoć.
Kondensacyjny, przeciwprądowy
wymiennik ciepła
Kondensacyjne, przeciwprądowe wymienniki
ciepła (zwane też płytowymi), stosowane w rekuperacji, wykonane są z polipropylenowych
płyt, tworzących przestrzenie, w których naprzemiennie, w przeciwległych kierunkach przepływa świeże powietrze zewnętrzne oraz zużyte powietrze wewnętrzne (rys. 1). Odzysk energii jest
oparty o proces rekuperacji (stąd również pochodzi potoczna nazwa wentylacji mechanicznej,

1 Przepływ powietrza w przeciwprądowym wymienniku ciepła
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2 Kondensacja wilgoci wewnątrz przeciwprądowego wymiennika ciepła

przeznaczonej dla budynków mieszkalnych –
rekuperacja). W trakcie procesu rekuperacji, strumienie powietrza zewnętrznego oraz wewnętrznego nie stykają się bezpośrednio z tą samą powierzchnią. Zjawisko wymiany energii, zachodzi
przez przewodzenie zgromadzonej energii między sąsiadującymi przestrzeniami płyt wymiennika ciepła. Proces rekuperacji gwarantuje zarówno odzysk ciepła w okresie zimowym, jak również
odzysk chłodu w okresie letnim.
W wymienniku przeciwprądowym odzysk energii opiera się o długi czas obcowania strumieni
powietrza z jego płytami. W momencie gdy różnica temperatury powietrza zewnętrznego oraz
wewnętrznego jest wysoka, zostaje osiągnięty
punkt rosy, co powoduje kondensację zgromadzonej w powietrzu wilgoci, stąd nazwa wymiennika – kondensacyjny, przeciwprądowy.
W okresie zimowym różnica temperatury powietrza zewnętrznego oraz wewnętrznego jest
bardzo wysoka i może osiągnąć wartość nawet
40 K. W związku z tym kondensacja wilgoci jest zja-

wiskiem ciągłym (rys. 2). Wykroplony kondensat
zostaje odprowadzony na tacę ociekową, a jego
nadmiar częściowo zamarza, blokując przestrzenie, którymi przepływa powietrze. Proces ten popularnie nazywany jest szronieniem wymiennika
(rys. 3). Z uwagi na ten fakt, wymienniki przeciwprądowe są w stanie pracować w sposób stabilny do temperatury -4oC, przy spadku temperatury poniżej tej wartości, musi zostać uruchomione
jedno z zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych.
Centrale wentylacyjne z wymiennikami płytowymi są wyposażone w systemy zabezpieczające
w postaci pustej komory z przepustnicą, zlokalizowanej obok wymiennika (potocznie zwane
by-passem), wstępnej nagrzewnicy elektrycznej czy
też algorytmów regulujących pracę wentylatorów.

Wymiennik ten nie odzyskuje wilgoci,
oznacza to, że całość zgromadzonej
w powietrzu wywiewanym pary wodnej, zostaje bezpowrotnie usunięta
z pomieszczeń.

17

3 Proces szronienia wymiennika ciepła – zamarzanie wykroplonego kondensatu

Niska popularność nawilżaczy powietrza oraz
brak możliwości odzysku wilgoci w okresie zimowym, powoduje, że bardzo często jedynym sposobem, pozwalającym na ograniczenie usuwania
pary wodnej z budynku, jest obniżenie przepływu powietrza. Warto jednak wiedzieć, że niższa
intensywność wymiany powietrza, może przekładać się na spadek ogólnego komfortu.
W okresie letnim warunki pozwalające na osiągnięcie punktu rosy występują niezwykle rzadko, dlatego też kondensacja wilgoci jest znikoma lub nie występuje w ogóle. Kondensacyjne,
wymienniki przeciwprądowe idealnie sprawują
się w klimacie umiarkowanym, który ze względu
na stosunkowo wysoką temperaturę w okresie
zimowym, pozwala na osiągnięcie bardzo wysokich sprawności odzysku energii, na poziomie nawet 95%, bez wykorzystania dodatkowych elementów zabezpieczających w postaci
np. nagrzewnicy wstępnej. Brak odzysku wilgoci w okresie zimowym powoduje, że wymienniki
te idealnie sprawują się w przypadku gdy w po-

mieszczeniach mamy nadmierne zyski wilgoci,
których nie chcemy zawrócić do pomieszczeń.
Entalpiczny, przeciwprądowy
wymiennik ciepła
Zasada działania entalpicznego, przeciwprądowego wymiennika ciepła jest podobna do kondensacyjnego, przeciwprądowego wymiennika ciepła i również polega na wykorzystaniu
procesu rekuperacji. Różnica polega na zastosowaniu innego materiału, z którego wykonane są jego płyty. Płyty entalpicznych, przeciwprądowych wymienników ciepła zbudowane są
z biologicznej membrany polimerowej. Materiał,
z którego wykonana jest membrana, można zdefiniować jako selektywny filtr, który umożliwia
transfer pary wodnej (wilgoci) przez jego strukturę. Co do zasady, membrana umożliwia dyfuzję
cząsteczek pary wodnej, a strumienie powietrza
dążą do wyrównania entalpii po obu jej stronach. Mówiąc najprościej, dążą do wyrównania
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energii, którą przenoszą (na którą składa się ciepło jawne oraz utajone). Dodatkowym plusem
wymienników z membran polimerowych jest
większy zakres pracy, bez konieczności wykorzystania dodatkowych elementów zabezpieczających (nawet do -8oC).

Proces rekuperacji w wymienniku entalpicznym zapewniony jest odzysk ciepła
oraz częściowy odzysk wilgoci zarówno
w okresie letnim, jak również zimowym.

W związku z tym, że wilgoć jest transferowana
na zasadzie wyrównania stanu nasycenia, odzysk wilgoci występuje również w okresie letnim,
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pod warunkiem, że zawartość wilgoci w powietrzu wewnętrznym jest większa od zawartości
wilgoci w powietrzu zewnętrznym.
Entalpiczny, przeciwprądowy wymiennik ciepła
jest bardzo ciekawą alternatywą dla kondensacyjnego, przeciwprądowego wymiennika ciepła. Ma cechy, które gwarantują stabilną pracę
w ujemnej temperaturze. Warto jednak pamiętać, że rekuperatory z tego typu wymiennikami,
mimo wszystko są wyposażone w systemy zabezpieczające w postaci przepustnicy by-passu, nagrzewnicy elektrycznej czy też algorytmów, regulujących pracę wentylatorów. Częściowy odzysk
wilgoci w okresie zimowym sprawia, że komfort
życia jest dużo wyższy, należy jednak mieć na
uwadze fakt, że w okresie letnim również mogą
wystąpić dni w których będzie realizowany proces odzysku wilgoci.

4 Przepływ powietrza w obrotowym wymienniku ciepła

Kondensacyjny, obrotowy
wymiennik ciepła
Kondensacyjny, obrotowy wymiennik ciepła,
wykonany jest z naprzemiennie ułożonej, płaskiej oraz karbowanej blachy aluminiowej, która
tworzy niewielkie kanaliki – całość wymiennika
stanowi masę akumulacyjną. W standardowych
regeneratorach, dolną częścią wymiennika dostarczane jest świeże powietrze zewnętrzne, natomiast górną częścią – zużyte wewnętrzne (rys 4.).
Odzysk energii jest oparty o proces regeneracji.
Charakterystyką procesu regeneracji jest fakt,
że strumienie powietrza zewnętrznego oraz wewnętrznego, naprzemiennie omywają tę samą powierzchnię wymiennika, dzięki czemu może być
realizowana wymiana energii oraz masy, w postaci
wilgoci (rys. 5). Wymiennik obrotowy cyklicznie

5 Odzysk energii w wymienniku obrotowym
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obraca się, naprzemiennie znajdując się w otoczeniu powietrza zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Proces regeneracji zapewnia odzysk
ciepła oraz częściowy odzysk wilgoci
w okresie zimowym, jak również odzysk chłodu w okresie letnim.

Budowa wymiennika powoduje, że w momencie,
gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest
niska, powietrze wywiewane zostaje schłodzone do temperatury poniżej temperatury punktu rosy, co skutkuje kondensacją wilgoci (rys. 6).
Wykroplona wilgoć osadza się w ciepłej strukturze
wymiennika i w wyniku obrotu, przechodzi w oto-
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System wentylacyjny
dopasowany do Ciebie
Centralnie kontrolowana wentylacja pomieszczeń – Logavent HRV156 K

6 Kondensacja wilgoci wewnątrz obrotowego wymiennika ciepła

grzewnicy wstępnej. Częściowy odzysk wilgoci
w okresie zimowym, pozwala na nawilżanie świeżego powietrza, co powoduje znaczącą poprawę komfortu w pomieszczeniach.

A+  G

SORPCYJNY, OBROTOWY WYMIENNIK CIEPŁA
Sorpcyjny, obrotowy wymiennik ciepła jest zbudowany analogicznie do kondensacyjnego, różnica polega na tym, że jest on dodatkowo wyłożony warstwą materiału higroskopijnego, który
absorbuje parę wodną z powietrza.

Logavent HRV156K zapewnia komfortową i wydajną wentylację mieszkania – świeże powietrze
dostarczane jest w sposób automatyczny i ciągły.

Sorpcyjne, obrotowe wymienniki ciepła
są w stanie odzyskać nawet do 90% pary
wodnej, zawartej w powietrzu wyciąganym z pomieszczeń. Zjawisko absorbowania pary wodnej, występuje zarówno
w okresie zimowym, jak również w okresie letnim, ponieważ nie opiera się na zjawisku kondensacji wilgoci, lecz absorbowaniu jej przez materiał higroskopijny.

Zalety urządzenia:
■ odzysk ciepła nawet 93%
■ bardzo niskie zużycie energii elektrycznej
■ pełna regulacja wentylacji oraz poziomu wilgotności powietrza
■ kompaktowa budowa – możliwość instalacji na ścianie lub pod sufitem
■ zastosowanie w mieszkaniach lub domach do 100 m2
■ w zakresie dostawy podstawowy regulator Logamatic RC100H lub zaawansowany regulator Logamatic VC310
Infolinia: 801 777 801
www.buderus.pl
rekl ama

czenie zimnego powietrza zewnętrznego. Powietrze
zewnętrzne po zetknięciu z wymiennikiem ogrzewa się, a następnie dochodzi do zjawiska częściowego odparowania wykroplonego kondensatu,
dzięki czemu świeże powietrze zostaje nawilżone.
Proces prowadzony jest w sposób ciągły, co sprawia, że wykroplony kondensat nie ma wystarczającej ilości czasu, żeby zamarznąć. Z tego
powodu wymienniki obrotowe mogą pracować
w sposób ciągły nawet do temperatury -30oC,
bez wykorzystania dodatkowych elementów zabezpieczających.
W okresie letnim warunki pozwalające na osiągnięcie punktu rosy występują niezwykle rzadko, dlatego też kondensacja wilgoci jest znikoma
lub nie występuje w ogóle.
Kondensacyjne wymienniki obrotowe idealnie
sprawują się w klimacie chłodnym, który cechuje się niską temperaturą w okresie zimowym. Pozwalają na osiągnięcie stabilnego odzysku energii
na poziomie ~80÷85%, bez wykorzystania elementów zabezpieczających, w postaci np. na-
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W przypadku tego typu rozwiązania, kluczowe
w kontekście wilgotności powietrza jest określenie zapotrzebowania na wilgoć przestrzeni
wentylowanej. Oznacza to, że jeżeli wymiennik
zostanie zastosowany w miejscu, które z założenia ma wysoką wilgotność powietrza, jest wysoce prawdopodobne, że wilgotność w domu
będzie zbyt wysoka, a co za tym idzie nie zostają osiągnięte komfortowe warunki.
Wymiennik sorpcyjny idealnie nadaje się do prze-

Myśleliśmy, ze
że wszystkie asy mamy już w rękawie…

strzeni, gdzie ilość generowanej pary wodnej
z założenia jest niska, a inny rodzaj wymiennika (kondensacyjny, obrotowy lub entalpiczny,
przeciwprądowy) nie uzyskałby zadawalających
efektów, ze względu na zbyt niską skuteczność
odzysku wilgoci. Podobnie, jak w przypadku entalpicznego, przeciwprądowego wymiennika ciepła, należy jednak pamiętać, że odzysk wilgoci
występuje również w okresie letnim.
Rys. Ventia.

Rodzaj wymiennika a specyfika obiektu
Jakość powietrza, na którą składa się między innymi wilgotność powietrza, odgrywa kluczową rolę w kontekście komfortu. Bardzo istotnym elementem prawidłowo wykonanej
wentylacji, jest jednostkowe podejście. Każdy dom jest inny, każda rodzina ma inne nawyki,
a co za tym idzie – generuje różne zyski wilgoci, które mają kluczowe znaczenie w kontekście prawidłowego wyboru systemu odzysku energii. Wilgotność w pomieszczeniach,
szczególnie w okresie zimowym, jest z reguły zbyt niska, dlatego na tym etapie należy rozpatrzyć zastosowanie wymiennika ciepła z częściowym odzyskiem wilgoci, który wspomoże proces dostarczania świeżego powietrza o prawidłowej zawartości wilgoci. Do tej grupy
możemy zaliczyć zarówno entalpiczny, przeciwprądowy wymiennik ciepła, kondensacyjny, obrotowy wymiennik ciepła, jak również sorpcyjny, obrotowy wymiennik ciepła. Warto
jednak pamiętać, że wymiennik sorpcyjny, obrotowy, ma dodatkową warstwę higroskopijną, a osiągane parametry odzysku wilgoci są bardzo wysokie, dlatego też stosowanie go
w domu, w którym z założenia są generowane wysokie zyski wilgoci, może doprowadzić do
zjawiska zbyt wysokiej wilgotności powietrza. Kondensacyjny, przeciwprądowy wymiennik ciepła jest rozwiązaniem, które idealnie będzie się sprawowało w przypadku domów
o dużej produkcji wilgoci, zapewniając jej skuteczne odprowadzenie. Z kolei w przypadku
stosowania tego typu wymiennika w standardowych przestrzeniach, zaleca się zastosowanie dodatkowego nawilżacza, który sprawi, że dostarczane powietrze będzie miało pożądaną wilgotność.
W Polsce rynek rekuperatorów jest bogaty w różnego typu rozwiązania, ważne jest więc,
by przy wyborze urządzenia, skupić się na istotnych elementach, które realnie mają wpływ
na standard życia codziennego. Niestety bardzo często aspekt ten jest pomijany w publikacjach marketingowych. Założeniem i sensem wentylacji mechanicznej jest stworzenie instalacji, opartej o prawidłowy typ rekuperatora, która pozwoli nam czuć się komfortowo w przestrzeni domowej.

Myliliśmy się…
NOWE, jeszcze lepsze Komfovent DOMEKT R 400 F, DOMEKT R 600 H
oraz DOMEKT R 700 H
Zobacz film i poznaj najbardziej kompaktowe rekuperatory w swoich klasach

rekl ama

w nowej odsłonie!

Tel.
(22)841
84111
1165
65
Tel. (22)

info@ventia.pl
info@ventia.pl

www.ventia.pl

Bosch Vent 4000 CC to optymalne rozwiązanie do centralnej wentylacji z odzyskiem
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do mieszkań o powierzchni do ok. 90 m . Instalacja urządzenia zajmuje niewiele
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czasu, a jego uruchomienie jest niezwykle proste.
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Rekuperator Bosch Vent 4000 CC
Wentylacja mieszkania pod kontrolą

Dopasowana do każdego pomieszczenia. Optymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki kompaktowym wymiarowym urządzenia oraz swobodzie
wyboru miejsca instalacji (montaż możliwy jest
na ścianie bądź w suficie podwieszanym).
Intuicyjna obsługa. Czytelny panel sterowania ułatwia wybór ustawień i zapewnia wygodną kontrolę nad urządzeniem.

Wysoka wydajność energetyczna. Maksymalne ograniczenie strat energii możliwe jest dzięki odzyskowi nawet do 93% ciepła zawartego
w powietrzu odprowadzanym z urządzenia.
Ochrona przed wilgocią. Wbudowany czujnik
wilgoci gwarantuje ochronę budynku przed wilgocią, zapobiegając tworzeniu się grzyba czy pleśni na ścianach i sufitach.

Przemyślany system podwieszania i elastyczne kanały powietrzne umożliwiają instalację na ścianie
lub w suficie podwieszanym. Do montażu na suficie wykorzystuje się przyłącza na górnej i dolnej
stronie rekuperatora. W przypadku montażu naściennego wszystkie kanały są prowadzone
do góry. Zmienna pozycja montażu oferuje dużą elastyczność podczas planowania projektu

Lekka obudowa EPP
o kompaktowych
wymiarach

Łatwa wymiana filtra
bez konieczności użycia
narzędzi

*

A+ → G
Bezpieczne
otwieranie urządzenia
także w przypadku
montażu
Regulator CR10H
ze zintegrowanym
czujnikiem wilgotności
(wchodzi w zakres dostawy
wersji podstawowej)

Bosch Vent 4000 CC to optymalne rozwiązanie do centralnej wentylacji z odzyskiem ciepła do mieszkań o powierzchni do ok. 90 m2. Instalacja urządzenia
Rewolucyjnie łatwy montaż i uruchomienie
zajmuje
niewiele czasu, a jego uruchoOszczędność czasu podczas instalacji możliwa
mienie
jestprzemyślanemu
niezwykle proste.
jest dzięki
systemowi

Intuicyjna obsługa. Urządzenie dostępne jest
w wersji z podstawowym regulatorem CR10H lub
zaawansowanym CV200. CR10H zapewnia wentylację dopasowaną do potrzeb użytkownika dzięki
wbudowanemu czujnikowi wilgoci. Jeszcze więkpodwieszania, kompaktowym wymiarom i małej
szy komfort użytkowania zapewnia regulator CV200
masie urządzenia (zaledwie 15 kg). Dodatkowo
oferujący dzienne i tygodniowe programy czasowe.
elastyczny system kanałów powietrznych umożliwia
Rewolucyjnie
łatwy
i uruchomienie.
Regulator CV200 to: obsługa przy użyciu komuinstalację na
ścianiemontaż
lub w suficie
podwieszanym.
Oszczędność czasu podczas instalacji możliwa nikatów tekstowych, graficzny wskaźnik stopnia
jest dzięki przemyślanemu systemowi podwie- wentylatora i programu czasowego, wskaźniki
* Klasyfikacja odnosi się do wersji V4000CC 100 S z 2 czujnikami i regulatorem CV200
szania, kompaktowym wymiarom i małej masie temperatury i jakości powietrza, wskaźnik pourządzenia (zaledwie 15 kg). Dodatkowo elastycz- zostałego czasu pracy filtra.
ny system kanałów powietrznych umożliwia instalację na ścianie lub w suficie podwieszanym.
Bosch Vent 4000 CC można idealnie dopasować
do warunków w miejscu instalacji dzięki kompleksowej ofercie osprzętu. Dodatkowy osprzęt
to: czerpnio-wyrzutnia powietrza zewnętrznego wywiewanego, przewody powietrza doproRobert Bosch Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
wadzanego i odprowadzanego, tłumik dźwięku.
infolinia: 801 600 801,
www.bosch-klimatyzacja.pl

Obejrzyj Film o Bosch Vent 4000 CC

rekl ama

Bosch Vent 4000 CC to kompleksowe rozwiązanie w zakresie wentylacji
do mieszkań jednokondygnacyjnych w domach wielorodzinnych
lub samodzielnych mieszkań w domach jednorodzinnych – zarówno
w nowych, jak i modernizowanych obiektach. Kompaktowe wymiary
i elastyczne możliwości montażu zapewniają łatwość realizacji projektu.

Dostępna opcjonalnie
wersja komfortowa
z układem obejścia
do pracy w okresie
letnim
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OFERTA SPECJALNA INSTAL-KONSORCJUM
Rekuperatory Viteco R i Wolf CWL-Excellent
Na odpowiedni klimat w domu składa się wiele
czynników – nie tylko temperatura powietrza,
ale także jego odpowiednia wilgotność, brak pyłków
i innych zanieczyszczeń. Na przykład zbyt wysoki
poziom CO2 może utrudniać koncentrację i wywoływać
uczucie zmęczenia. Niezwykle ważne jest,
aby w pomieszczeniach mieszkalnych zadbać
o korzystne warunki. Kluczowym aspektem jest też
oszczędność energii, co jest pozytywne zarówno
dla środowiska, jak i dla portfela. Dlatego InstalKonsorcjum w swojej Ofercie Specjalnej proponuje
centrale wentylacyjne Viteco R i Wolf CWL-Excellent,
te drugie w korzystnych pakietach z kotłami FGB.

22

VITECO R – nowy typoszereg,
nowy kształt, nowa jakość wykonania
Rekuperatory Viteco przeznaczone są do wykorzystania w domach jednorodzinnych zaprojektowanych wg WT2021. Rekuperatory Viteco R
dostępne są w wielkościach 200, 300, 450,
600 i 650 m3/h, mogą być instalowane w pozycji
stojącej lub wiszącej (z wyjątkiem modelu 650
do montażu na podłodze). Podwójna metalowa
obudowa, izolowana pianą poliuretanową formowaną pod ciśnieniem, pozwala na uzyskanie
bardzo dobrej izolacji cieplnej oraz odporności
na wpływ wilgoci. Poszczególne wersje rekuperatorów mają również dodatkową izolację cieplną
pomiędzy przestrzeniami wewnątrz urządzenia.
Rekuperatory Viteco wyposażono w przeciwprądowe wymienniki entalpiczne wyprodukowane
w Szwajcarii, które osiągają wydajność odzysku
ciepła przekraczającą 90% wg UNI EN13141-7.
Zastosowanie wymienników entalpicznych
eliminuje zjawisko powstawania kondensatu
w rekuperatorze oraz gwarantuje utrzymanie
prawidłowej zawartości wilgoci w powietrzu.

Rekuperatory Viteco wyposażono w rozbudowane inteligentne sterowniki, które różnią
się pomiędzy sobą zastosowanym rodzajem panelu sterującego. Już w wersji podstawowej panel sterujący wyposażony jest w graficzny wyświetlacz LCD, obrazujący wszystkie
funkcje urządzenia, a jest ich wiele: programowanie harmonogramów pracy, współpraca
z centralą alarmową budynku, współpraca z okapem kuchennym, tryb party, wakacje, kominek, przewietrzanie, współpraca z dodatkowymi czujnikami CO2 lub poziomu wilgotności, sterowanie przepustnicą wymiennika gruntowego, dodatkową nagrzewnicą elektryczną
lub wodną, a nawet chłodnicą. System sterowania rekuperatorem dodatkowo przypomina o konieczności wymiany filtrów. W wersji Comfort+ sterownik dodatkowo wyposażono
w dotykowy kolorowy wyświetlacz. Wszystkie wersje automatyki mogą być rozbudowane
o moduł komunikacji internetowej, pozwalającej na sterowanie rekuperatorem za pomocą
aplikacji na urządzenia mobilne pracujące w systemie Android lub Apple iOS lub za pomocą
komputera, poprzez przeglądarkę internetową pracującą w systemie Windows, Apple OS X
lub Linux. Przy zastosowaniu dodatkowych czujników urządzenie może pracować w trybie automatycznego utrzymania ciśnienia lub wielkości strumienia, pozwalając na współpracę z aktywnymi elementami regulacji przepływu dla poszczególnych pomieszczeń.

Wszystkie rekuperatory wyposażone są w automatyczny 100% by-pass wymiennika ciepła.
Nowe rekuperatory Viteco są nie tylko bardzo
dokładnie wykonane, ale mają również nowoczesny i elegancki wygląd, aż szkoda je montować na poddaszu domu. Tym bardziej, że ich
konstrukcja umożliwia zawieszenie urządzenia na
ścianie w garażu lub kotłowni. System łatwego
mocowania do ściany dostarczany jest w komplecie razem z urządzeniem. Rekuperatory Viteco
mają unikalną cechę pozwalającą na dowolną
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konfigurację podłączenia przewodów wentylacyjnych doprowadzających powietrze z i do budynku, od góry albo od dołu urządzenia.
Konstrukcja rekuperatorów pozwala na łatwy dostęp do filtrów bez konieczności otwierania obudowy urządzenia – filtry ukryto pod otworami rewizyjnymi. Standardowo urządzenia są wyposażone
w filtry klasy F7 montowane od strony czerpni powietrza, wyłapujące aż 70% pyłów ePM 2,5. Na powrocie z instalacji wywiewnej z budynku, przed wymiennikiem ciepła, montowany jest filtr klasy M5.

Centrala wentylacyjna CWL-Excellent
i kocioł FGB – idealne połączenie

Firma WOLF oferuje kompleksowe rozwiązania dla domu. Urządzenia WOLF
mogą działać jeszcze wydajniej razem,
w ramach jednego systemu. Pakiet
z kotłem FGB i centralą wentylacyjną
CWL-Excellent to idealne połączenie,
które zadba o wszystkie najważniejsze
parametry powietrza w domu. Jeden
sterownik to łatwiejsza i wygodniejsza
obsługa urządzeń. Dzięki dodatkowemu modułowi WOLF Link Home możesz
zamienić smartfona w domowe centrum sterowania klimatem. Wystarczy
do tego aplikacja Smartset i dostęp do
Internetu.
Urządzenia WOLF to najwyższa jakość
wykonania (made in Germany) i aż 5 lat
gwarancji przy zakupie pełnego pakietu. Pakiet urządzeń WOLF to również
szybsze przeglądy i serwis, ponieważ
będą one się mogły odbywać za jednym
razem dla wszystkich urządzeń. Jest to
ogromna oszczędność czasu i pieniędzy.
Wolf FGB to nowoczesny, gazowy kocioł kondensacyjny o kompaktowej budowie i z najwyższej
jakości komponentami. Aluminiowo-krzemowy
wymiennik ciepła, możliwość modulacji w zakresie aż 1:6, a także optymalizacja pod kątem
bardzo czystego i wydajnego spalania oraz bardzo cicha praca – to tylko niektóre z jego zalet.
Centrala wentylacyjna Wolf CWL-Excellent to
bardzo kompaktowe urządzenie, z wydajnym
wymiennikiem ciepła, świetnymi filtrami, zatrzymującymi pyłki i inne zanieczyszczenia oraz
energooszczędnymi wentylatorami.
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Bardzo wydajny odzysk ciepła i wentylatory elektryczne o niskim zużyciu energii obniżają koszty zużycia energii. Automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem z seryjnym modułem
ogrzewania gwarantuje niezawodne i komfortowe zabezpieczenie przeciwko zamarznięciu
wymiennika ciepła. Elektryczny moduł ogrzewania należy do wyposażenia dodatkowego.
Model CWL-Excellent ma certyfikat przystosowany do domów pasywnych i spełnia wymagania DIBt (Niemiecki instytut budownictwa).
Urządzenie jest dostępne w wersjach o wydajności 300 oraz 400 m³/h. Ogromną zaletą
CWL-Excellent jest też najwyższa jakość wykonania, a także szybka i łatwa konserwacja.
Urządzenia WOLF mają bogate wyposażenie standardowe. WOLF to sprawdzony producent, który
działa na polskim rynku już od 25 lat. Firma oferuje pomoc i doradztwo wykwalifikowanych ekspertów na każdym etapie projektu. Warto także
zauważyć, że produkty WOLF spełniają wymogi
programu Czyste Powietrze.

www.viteco.pl

www.wolf.ik.pl

www.ik.pl
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Östberg – najlepsze rekuperatory do domu
Rekuperatory nowej generacji szwedzkiego producenta Östberg to idealne rozwiązanie
do domów energooszczędnych,
pasywnych i tych podlegających termomodernizacji.
SZWEDZKA JAKOŚĆ
Lider w dziedzinie wentylacji
Wysoka jakość urządzenia,
wysokowydajne filtry, połączone z maksymalną wygodą sterowania
Wi-Fi to gwarancja skutecznej rekuperacji w każdym domu.

CENTRALE WENTYLACYJNE

Generacja HERU

Obrotowy wymiennik ciepła w centralach Östberg
gwarantuje wydajną pracę przez cały rok.
Jest to jedyny wymiennik ciepła, który nie zamarza
nawet podczas srogich zim. Jest to zasługa jego
budowy i mechanizmu działania

Wymiennik obrotowy – najsprawniejszy
typ wymiennika w rekuperatorze
Wymiennik obrotowy

Konstrukcja wymiennika umożliwia odzysk
ciepła nawet do 86%, a dodatkowo gwarantuje
odzysk wilgoci

Wysokiej klasy filtry F7
W standardzie

Sterownik

Intuicyjny sterownik
w języku polskim

Generalny Dystrybutor Östberg w Polsce:

Dostosuj rekuperator do potrzeb

Rekuperatory Generacji HERU to cztery urządzenia, dzięki którym dostosujesz się do potrzeb inwestora zarówno pod kątem wymaganej wydajności (zależna od powierzchni domu), jak i miejsca
montażu centrali wentylacyjnej.

Sterowanie Wi-Fi
W standardzie

Czyste powietrze

Urządzenia spełniają wymogi
programu CZYSTE POWIETRZE

www.neovent.pl

Model HERU S z łatwością zamontujesz nawet
w pomieszczeniu nieogrzewanym – na nieużytkowym poddaszu, bądź w piwnicy. Natomiast model HERU T z łatwością ukryjesz w zabudowie –
np. w pomieszczeniu gospodarczym bądź pralni,
nie tracąc nawet kilku centymetrów przestrzeni.
Dzięki otwieranym drzwiczkom rekuperator może

5 lat gwarancji

Najdłuższy okres gwarancji
dostępny na rynku

bezpośrednio przylegać np. do zabudowy z regałów. Model HERU LP to niskoprofilowa jednostka
dedykowana np. do sufitów podwieszanych, natomiast urządzenie HERU K, to urządzenie typu
2 w 1 – centrala wentylacyjna wyposażona w okap
kuchenny. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom łatwo ukryjemy ją w zabudowie kuchennej.

Centrale wentylacyjne Östberg zostały wyposażone w obrotowy wymiennik ciepła, który gwarantuje wydajną pracę przez cały rok, niezależnie
od warunków atmosferycznych, nawet w okresie
srogich zim. Zdecydowaną przewagą obrotowego
wymiennika ciepła jest fakt, że dzięki swojej budowie przypominającej plaster miodu i zasadzie
działania – wykonywanym obrotom – ten rodzaj
wymiennika ciepła nigdy nie zamarza. Gwarantuje natomiast wydajną pracę z odzyskiem ciepła na poziomie nawet do 86%.

07/2021
Dokładne filtry – czyste i zdrowe
powietrze
W rekuperatorach HERU zastosowano niezwykle
wydajne filtry klasy F7, które zapewnią maksymalna ochronę przed zanieczyszczeniami, pyłkami roślin, zarodnikami grzybów, a nawet smogiem. Dzięki
rekuperatorom szwedzkiego producenta Östberg
zyskujemy pewność, że powietrze w domu jest nie
tylko świeże, lecz co najistotniejsze – zdrowe. Dodatkowo rekuperatory Heru pozwalają odzyskać
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nie tylko ciepło z wywiewanego powietrza, lecz także wilgoć. Dzięki czemu użytkownicy nie skarżą się
z powodu syndromu przesuszonego powietrza.
Sterowanie WI-FI rekuperatorem
– wygoda użytkowania dla
właściciela i instalatora
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HERU IQ APP
Zarządzaj pracą rekuperatora za pomocą
swojego telefonu!

Centrale wentylacyjne marki Östberg mają intuicyjny system sterowania. Sterownik dotykowy pozwoli ustawiać użytkownikom praktyczne tygodniowe
APP STORE                                         GOOGLE PLAY

Rekuperacja to zdrowa oszczędność

Heru T

Heru S

Heru K

Heru LP

Dzięki zastosowaniu rekuperacji użytkownik zyskuje czyste i świeże powietrze w domu. Dodatkowo może zaoszczędzić 30% kosztów ponoszonych
na ogrzewanie. Domy z rekuperacją mają niższe
zapotrzebowanie na ogrzewanie ze względu na
wysoki poziom odzysku ciepła. Podczas budowy
bądź remontu domu można zaoszczędzić m.in.
na budowie komina wentylacyjnego, montażu
nieotwieranych okien, zastosowaniu mniejszych
grzejników. Jednym słowem rekuperacja się po
prostu opłaca, a zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021 staję się szczególnie pożądaną instalacją świadczącą o energooszczędności budynków.

Östberg jest światowym liderem w dziedzinie wentylacji. Od
ponad 40 lat produkujemy urządzenia służące wentylacji pomieszczeń, zarówno tych domowych,
jak i komercyjnych. Nasze produkty to
zawsze najwyższa jakość, poparta najnowocześniejszymi technologiami, innowacyjnymi rozwiązaniami i testami
sprawności wykonanymi w wymagających, skandynawskich warunkach.

Generalny dystr ybutor Ostberg w Polsce
www.neovent.pl

rekl ama

harmonogramy pracy, zasygnalizuje potrzebę wymiany filtrów. Natomiast instalatorom pozwoli zdalnie monitować pracę urządzenia, historię alarmów
itp. Obsługa sterownika odbywa się w języku polskim. Użytkownicy zwracają uwagę na smart zarządzanie wszystkimi sprzętami w domu, dlatego
właśnie sterowanie WI-FI centralami Heru dostępne jest w standardzie dla wszystkich użytkowników.

07/2021
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Centrala wentylacyjna
z odzyskiem ciepła
Buderus Logavent
HRV156 K
Urządzenie Logavent HRV156 K jest wyjątkowo kompaktowe
i lekkie, a innowacyjne rozwiązanie montażowe umożliwia
jego szybki montaż przez jedną osobę. Ponadto konstrukcja
produktu przewiduje jego zamontowanie zarówno w suficie,
jak i na ścianie. W przypadku montażu ściennego można
poprowadzić wszystkie kanały do góry, w przypadku montażu
sufitowego – do góry i w dół. Ta zmienność oznacza dużą
elastyczność podczas planowania projektu.

Logavent HRV156 K dostarczany jest fabrycznie
z regulatorem Logamatic RC100H, który umożliwia automatyczną wentylację sterowaną czujnikiem wilgotności powietrza, lub z zaawansowanym regulatorem Logamatic VC310, który
zapewnia rozszerzoną funkcjonalność systemu.
Dostępne są funkcje sterowania czasowego lub
pracy wg poziomu zapotrzebowania powietrza
w pomieszczeniach.
Logavent HRV156 K dzięki swoim elastycznymi

kompaktowym podzespołom do dystrybucji powietrza doskonale sprawdzi się w mieszkaniach
o metrażu do około 90 m2. Urządzenie jest kompaktowe i lekkie – waży jedynie 15 kg. Można zamontować je na ścianie (na przykład w schowku) lub w podwieszanym suficie w przedpokoju.
Wybrane cechy i zalety:
- elastyczne możliwości montażu – pod sufitem
lub na ścianie,

- wyjątkowo wydajne energetycznie dzięki wysokiemu poziomowi odzysku ciepła do 93%,
- bardzo niskie zużycie energii elektrycznej,
- standardowe wyposażenie w czujnik wilgotności do wentylacji automatycznej,
- dostępność wariantów urządzenia z obejściem
letnim (by-pass), czujnikiem wilgotności i dodatkowym czujnikiem CO2,
- wysoka efektywność energetyczna – klasa nawet A+,

Montaż w suficie

Montaż na ścianie
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regulatorem Logamatic RC100H lub zaawansowanym regulatorem Logamatic VC310,
- dostosowany, elastyczny system dystrybucji powietrza ze specjalnymi skrzynkami rozdzielczymi DN 100, umożliwiającymi praktyczną
i ergonomiczną instalację
- Certyfikat Dibt.

Logamatic RC100H
Regulator podstawowy

Logamatic VC310
Regulator zaawansowany

- obudowa z lekkiego materiału EPP (masa 15 kg),
kompaktowe wymiary: 560/270/950 mm,
- nominalne natężenie przepływu ~100 m3/h (zakres od 30 do 135 m3/h),
- każdy z rekuperatorów wyposażony w regulator naścienny: dostarczana fabrycznie z podstawowym

Łatwy montaż
Obudowa Logavent HRV156 K wykonana z EPP,
bez metalowej obudowy pozwala na szybką i prostą instalację, dzięki rewolucyjnemu zawieszeniu,
które jest dokładnie dopasowane do zastosowanego urządzenia. Niska masa, kompaktowe wymiary i pomysłowy system montażu sprawiają,
że urządzenie instalować może jedna osoba, nawet jeśli montaż jest pod sufitem.
Otwory w zawiesiu pozwalają na wyrównanie
w obu osiach, aby skompensować nierówności
na miejscu. Szyna zawiesia ma blokadę urządzenia, a trzpień zabezpieczający wyposażony
jest w blokady zapobiegające upadkowi urządzenia. Nawet zawieszone pod sufitem urządzenie można bezpiecznie otwierać dzięki indywidualnemu zabezpieczeniu komponentów
przed wypadnięciem.
Kanały kablowe w EPP w obudowie zapewniają
czytelne i zorganizowane prowadzenie przewodów. Małe pokrętła zapobiegają przypadkowemu poluzowaniu kabli, np. podczas zdejmowania pokrywy.
Logavent HRV156 K zezwala na bardzo prostą
wymianę filtrów bez użycia narzędzi i bez zdejmowania obudowy. O potrzebie wymiany informuje dioda LED w jednostce sterującej.
Kompletny system kanałów
Buderus to ekspert od rozwiązań systemowych.
Siła marki opiera się na doskonale dopasowanych komponentach. Dlatego oprócz samych

Zakres użycia od stopnia 1 do 4
Maks. znamionowy strumień przepływu*
Stopień przygotowania ciepła*
(stopień odzysku ciepła)
Pobór mocy elektrycznej* (w stosunku
do natężenia strumienia przepływu)
Ważony poziom mocy akustycznej*
w pomieszczeniu zainstalowania dla instalacji
pod sufitem/na ścianie (strumieniu
przepływu 95 m3/h, sprężanie 50 Pa)
Maks. pobór mocy (bez osprzętu)
Wentylator
Wymiennik ciepła
Masa
Długość/szerokość/wysokość
Klasa efektywności energetycznej
w warunkach klimatu umiarkowanego
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HRV156-100 K (S)
HRV156-100 K B(S)
30-135 m3/h
95 m3/h
93%

85%

0,33 W/(m3/h)

0,30 W/(m3/h)

46 / 50 dB(A)
120 W
Wentylator promieniowy EC
krzyżowoprzeciwprądowy
krzyżowoprzeciwprądowy
z automatycznym
obejściem
15 kg
950/560/270 mm
A+

A

* wg EN 13141-7

urządzeń wentylacyjnych Buderus dostarcza
również kompletny system kanałów do rozprowadzenia powietrza. System obejmuje:
- kanały główne odprowadzające i odprowadzające powietrze do rekuperatora wykonane
z EPP w dwóch rozmiarach Ø 125 mm i Ø 160 mm,
czerpnie i wyrzutnie;
- kanały płaskie z tworzywa, który charakteryzuje
się małą wysokością 50 mm i dużą możliwością

Systemy grzewcze
przyszłości.

transportu powietrza, co ogranicza ilość stosowanych kanałów;
- kanały okrągłe z tworzywa o rozmiarze Ø 75 mm,
które można zaginać w dowolnym kierunku.
Zarówno system kanałów płaskich, jak i okrągłych
wykonany jest z materiałów antystatycznych i antyalergicznych. Skrzynka rozdzielcza powietrza pasuje do obydwu rodzajów kanałów. Wysokiej jakości złączki uszczelniające skracają czas montażu.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl
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Centralna i decentralna rekuperacja
– różnorodne propozycje Stiebel Eltron
Wentylacja z rekuperacją. Wybierz dobrze
Do nowych obiektów lub
w bardzo szerokim zakresie
modernizowanych Stiebel
Eltron poleca centralny system
wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła z rekuperatorem
VRC-W 400 zapewniający wysoki
komfort powietrza i wymierne
korzyści finansowe. W domach
zaś istniejących z problemami
wentylacji lub po dociepleniu
ścian i wymianie okien świetnie
sprawdzą się rekuperatory
decentralne VLR 70 L Trend EU,
montowane w ścianach
zewnętrznych wybranych
pomieszczeń.

1

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła (w skrócie rekuperacja)
w nowych domach to już standard. I to nie tylko
w związku z nowymi wymaganiami energetycznymi WT 2021, a poprzez podwyższony komfort.
Zadaniem rekuperatora centralnego jest:
• dostarczenie nam odpowiedniej ilości świeżego powietrza;
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• odprowadzenia nadmiaru wilgoci, która wynika z naszego pobytu w domu;
• odzysk ciepła do 94% ciepła z powietrza zużytego;
• filtrowanie szkodliwych cząsteczek SMOGu
i pyłków roślin (filtry klasy M5/F7).
Zaawansowane urządzenia, które przynoszą
oszczędności finansowe podczas zapewnienia
komfortu w domu! Kontrolowaną wentylację pomieszczeń mieszkalnych można uzyskać, instalując centralny system wentylacji. Instalacja rekuperacji jest prosta i przynosi wymierne korzyści.
Flagowy produkt rekuperacji
centralnej VRC-W 400 (E) (fot. 1)
Ekskluzywne urządzenie wentylacyjne zapewniające szczególną atmosferę w mieszkaniu.
Dzięki wyjątkowo cichej pracy VRC-W 400 znakomicie nadaje się do mieszkań, domów jednorodzinnych, a nawet małych zakładów przemysłowych. Wszystkie funkcje można wygodnie
obsługiwać za pomocą opcjonalnie dostępnego panelu obsługowego FEB.
Zawsze właściwa jakość powietrza przy maksymalnej efektywności: dzięki zoptymalizowanym
wymiennikom ciepła urządzenia wentylacyjnego odzyskiwane jest nawet 90% energii cieplnej
z powietrza zużytego. W miesiącach letnich VRC-W
400 zapewnia wysoki komfort w mieszkaniu dzięki
chłodzeniu z wysoką efektywnością energetyczną.
Najnowszy centralny rekuperator VRC-W 400 (E)
do nowego budownictwa oferuje:
• wysoką wydajność – 400 m3/h przy 175 Pa
(domy do 230 m2);
• wysoką sprawność dzięki wymienniku krzyżowo-przeciwprądowemu CORE do 94% (wersja E
– do 89%);
• wersja E z odzyskiem wilgotności do 65% (E –
Enthalpie);
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• nowoczesne energooszczędne i ciche wentylatory EC od Ziehl Abegg (zużycie energii elektrycnej w trybie użytkowym 30 W/h przez oba wentylatory);
• optymalna jakość powietrza dzięki filtrom G4/
M5 (opcja F7);
• chłodzenie pasywne w letnie nocy po przez
automatyczną klapę Bypass;
• inteligentny układ ochrony przed zamarzaniem
z modulowaną nagrzewnicą wstępną 1.5 kW oraz
funkcją komfortu;
• bardzo łatwa konserwacja i wymiana filtrów;
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• nowoczesny system CF (Constant Flow – stały przepływ powietrza);
• sygnalizacje zużycia filtrów;
• rozbudowany harmonogram tygodniowy (21
odcinków czasowych);
• funkcję wietrzenia poprzez przycisk;
• zintegrowane czujniki wilgotności do jeszcze
lepszego komfortu cieplnego;
• możliwość zamontowania dodatkowego sterownika pokojowego FEB.
Decentralny system wentylacji
mechanicznej – rekuperator VLR 70 L
Trend EU (fot. 2 i 3)
Decentralna wentylacja ścienna nie ma systemu dystrybucji powietrza, a poszczególne jednostki rekuperacyjne są zamontowane w bezpośrednio w ścianie zewnętrznej. Jest to idealne
rozwiązanie dla istniejącego domu z problemami wentylacji oraz po dociepleniu ścian i wymianie okien, kiedy dom przestaje „oddychać”.
Bardzo istotne w tym systemie jest szczególnie

2

3

prosta instalacja oraz niski koszt inwestycyjny.
Rekuperator VLR 70 L Trend EU (ścienny) do pokojów ze ścianą zewnętrzną to decentralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła dla napowietrzania mieszkań, domów jednorodzinnych
i małych obiektów przemysłowych. Cechuje go
nowoczesne wzornictwo z oddzielnym panelem obsługowym, wentylator osiowy o stabilnym przeciwciśnieniu również do stosowania
w miejscach narażonych na wiatr. Wyposażony został w efektywny wymiennik ciepła z aluminium i odporną na wodę deszczową osłonę
zewnętrzną. Wymiana filtra jest prosta poprzez
łatwy do demontażu moduł wentylatora. Pasuje do większości obiektów, ma bowiem białą osłonę zewnętrzną ze stali nierdzewnej i białą
pokrywę wewnętrzną z tworzywa sztucznego.
Wentylator EC zapewnia efektywny tryb działania. Rekuperator decentralny VLR 70 L Trend EU
można wmontować w okrągłym lub kwadratowym przepuście ściennym. Zapewniony jest też
łatwy dostęp do przyłącza elektrycznego po wewnętrznej stronie modułu wentylatora.
• Aluminiowy wymiennik ciepła do łatwego
czyszczenie pod bieżącą wodą.
• Wysoki przepływ powietrza do 70 m³/h.
• Filtr drobnego kurzu F7 i pyłków idealny dla
alergików oraz do walki ze SMOGiem.
• Zastosowanie dwóch filtrów na wentylator wydłuża sprawność i wymiennik poprawia jakość
powietrza w pomieszczeniu.
• Cicha praca. 25 dB w odległości 1 m przy 40 m3/h.
• Oszczędność kosztów ogrzewania dzięki wysokiemu odzyskowi ciepła do 89%.
• Brak śladów spowodowanych odprowadzaniem kondensatu z muru.
• Zamykany panel wewnętrzny np. w przypadku zapachu z zewnątrz.
Przejdź  Rekuperacja Stiebel Eltron
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Pakiet InstalSystem 5 podbija
kolejne rynki
Dzięki dynamicznemu rozwojowi i ciągłemu
wzbogacaniu o nowe moduły, funkcje i narzędzia pakiet InstalSystem 5 zyskuje coraz większe
grono użytkowników w kolejnych krajach. W ciągu ostatnich miesięcy:
• dostarczono pierwszy komercyjny pakiet w wersji językowej holenderskiej. Tym samym pakiet
InstalSystem 5 jest już dostępny w 24 wersjach
językowych;
• zostały opracowane i dostarczone kolejne komercyjne pakiety InstalSystem 5 między innymi
na rynki: bułgarski, chorwacki, serbski i słoweński;
• moduł „Straty ciepła” został uzupełniony o dane
klimatyczne Belgii, Bośni i Hercegowiny oraz Holandii. Tym samym, obecnie wykonując obliczenia cieplne budynków w dowolnej wersji językowej, skorzystać można z danych klimatycznych
38 krajów;
• regularnie wzrasta sprzedaż licencji na rynku chińskim. Programy w wersji pełnej pakietu
InstalSystem 5 trafiają do użytkowników w kolejnych krajach, między innymi Estonii oraz Republiki Południowej Afryki.
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Innowacyjne rekuperatory Tweetop EcoVent Recu
Ekonomiczna wentylacja w każdym domu
Rekuperatory EcoVent Recu to nowa
seria produktów w ofercie firmy
Tweetop. Te nowoczesne centrale
wentylacyjne, stosowane są do
wymiany powietrza w budynkach,
przy jednoczesnym odzysku
ciepła. Rekuperatory EcoVent Recu,
zapewniają nieprzerwany dopływ
świeżego powietrza do wnętrza
budynku, przy jednoczesnym
usunięciu powietrza zużytego
oraz wilgoci z pomieszczeń.
Wyposażenie i montaż

Zalety EcoVent Recu
Rekuperatory EcoVent Recu, umożliwiają uzyskanie szeregu korzyści zarówno ekonomicznych, jak i poprawiających komfort życia, takich jak:
• znaczne ograniczenie energochłonności budynku – dzięki dużej sprawności odzysku ciepła, oszczędności w kosztach ogrzewania mogą
wynieść do 50% w miesiącach zimowych (wentylacja grawitacyjna stanowi ok. 50% strat ciepła),
• wymiana zużytego powietrza na filtrowane i świeże, o niskiej zawartości CO2 ze znacznie mniejszą ilością alergenów oraz roztoczy,
• eliminacja zaduchu oraz zapachów powstających w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni,
• eliminacja wilgoci oraz roszenia okien,
• możliwość obniżenia kosztu zakupu pompy ciepła (mniejsza jednostka),
• brak konieczności budowy kominów wentylacji grawitacyjnej oraz uciążliwości związanych z uszczelnieniem ich przejść przez dach,
• możliwość pełnego dostosowania wymiany powietrza do własnych potrzeb poprzez inteligentny system sterowania.

Urządzenia serii Tweetop EcoVent Recu to dopracowane technicznie jednostki w pełni spełniające wymogi dyrektywy Ecodesign, wyposażone
w nowoczesne wentylatory produkcji Ziehl Abegg
oraz wysokosprawne wymienniki przeciwprądowe produkcji Recair Holandia. Maksymalna sprawność pracy urządzeń to 95%. Kompletna gama
wydajności: 350, 450 i 600 m3/h pozwala na zapewnienie efektywnej wentylacji w każdym budynku jednorodzinnym, od stosunkowo niewielkich domów, po rezydencje, a także w mniejszych
budynkach produkcyjnych oraz usługowych.
Dzięki kompaktowym wymiarom, niewielkiej wadze oraz innowacyjnemu systemowi uchwytów
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Wsparcie techniczne i szeroka oferta
produktów Tweetop

montaż urządzenia nie przysparza żadnych problemów, pozwalając na przytwierdzenie centrali do sufitu, ściany lub ustawienie jej na podłożu.
Centrale EcoVent Recu wyposażone są w Intuicyjny,
estetyczny system sterowania, oparty o pomiar

wilgotności powietrza, umożliwiający pełne dostosowanie wymiany powietrza w domu do własnych
potrzeb. Nad pracą urządzenia czuwa nowoczesny mikrokontroler, który monitoruje zamontowane w urządzeniu czujniki, sterując na podstawie
ich odczytów wszystkimi funkcjami urządzenia.
Użytkownik steruje pracą jednostki poprzez czytelny regulator dotykowy. Charakterystykę pracy
jednostki można ustawić samodzielnie lub skorzystać z jednego z pięciu dostępnych trybów:
Automatyczny, Boost, Sen, Kalendarz, Kominek.
Automatyka w centralach Tweetop pozwala na
efektywne sterowanie intensywnością wymiany powietrza, zapewniając właściwe reakcje na
poziomy wilgotności oraz wartości temperatury
powietrza odczytywane z czujników. Dzięki temu
system wentylacyjny oparty o rekuperator Tweetop jest wyjątkowo energooszczędny, wentylując
pomieszczenia tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

EcuVent Recu 350

EcuVent Recu 450

EcoVent Recu 600

Charakterystyki wydajnościowe przedstawiające dane techniczne central EcoVent Recu

Klienci, którzy zdecydują się na zakup rekuperatora EcoVent Recu mogą liczyć na wsparcie techniczne realizowane przez Dział Projektowo-Inwestycyjny Tweetop, polegające na:
wyliczeniu bilansu powietrza, doborze rekuperatora oraz schematycznym rozrysowaniu instalacji na rzutach budynku. Centrale EcoVent
Recu objęte są dwuletnią gwarancją, z możliwością przedłużenia do 5 lat. Kupując rekuperatory Tweetop, warto pamiętać o pozostałych
produktach oferowanych przez producenta,
na czele z renomowanym, kompletnym systemem instalacyjnym Tweetop PERT, przeznaczonym do budowy instalacji wodno-grzewczych,
w tym ogrzewań podłogowych oraz pompach
ciepła z serii EcoHeat.
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Dzięki możliwości wyposażenia urządzeń w moduł
internetowy, cały szereg parametrów pracy można śledzić
na bieżąco z poziomu czytelnej i prostej w obsłudze aplikacji
webowej, dostępnej także z poziomu iOS oraz Android

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

Dane firmy do stopki:
Tweetop sp. z o.o.
ul. Ludowa 24 C

rekl ama
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Centrala wentylacyjna WOLF CWL-2-325/400
Najbardziej kompaktowa w swojej klasie, wyjątkowo cicha i wysokowydajna
Centrale WOLF CWL-2-325 i CWL-2-400 do wentylacji domowej
przekonują wieloma argumentami. Najwyższej jakości elementy, takie
jak anemometr, zapewniający precyzyjny pomiar przepływu powietrza,
nagrzewnica wstępna czy kolorowy wyświetlacz, znacznie ułatwia
obsługę urządzenia i poszerza jego funkcjonalność. Wyjątkowo łatwa
konserwacja, precyzyjny
pomiar przepływu
powietrza, opcjonalny
entalpiczny wymiennik
ciepła, nagrzewnica
wstępna i wiele innych.
Dzięki nowej koncepcji
urządzenie zapewnia
maksymalny komfort nawet
przy niskich wartościach
temperatury zewnętrznej
– bez przeciągów
i uciążliwego hałasu.
Najnowsze rozwiązania technologiczne WOLF
pozwoliły na stworzenie urządzenia, które jednocześnie cechuje się wysoką wydajnością i najbardziej kompaktowymi wymiarami w swojej
klasie, nawet ze standardowo wbudowaną nagrzewnicą wstępną. Specjalnie zaprojektowane komponenty i układ wnętrza zapewniają cichą pracę nawet przy wysokich obrotach. CWL-2

charakteryzuje się też świetną sprawnością energetyczną, wysokim wskaźnikiem odzysku ciepła
i wyjątkowymi właściwościami termicznymi,
co w znaczący sposób zwiększa wydajność pracy
urządzenia. Powietrze dostarczane przez centralę wentylacyjną CWL-2 jest czyste i pozbawione
pyłków, co czyni CWL-2 świetnym rozwiązaniem
dla alergików.
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Centrala wentylacyjna klasy premium
Od atrakcyjnej wizualnie obudowy, poprzez przemyślaną technicznie konstrukcję i wysokiej
jakości materiały, aż po zaawansowane technologicznie komponenty – CWL-2 to urządzenie
najwyższej jakości. Wysoka wydajność, świetne parametry termiczne i sprawność energetyczna pozwalają na optymalne działanie urządzenia. Dodatkowe elementy, takie jak automatyczny by-pass czy kolorowy wyświetlacz ułatwiają życie użytkownika, jak i serwisanta, sprawiając, że warunki w domu są komfortowe, a obsługa urządzenia niezwykle prosta.
To wszystko, w połączeniu z najwyższą, niemiecką jakością wykonania, sprawia, że centrala
wentylacyjna CWL-2 to kompaktowe rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
najbardziej wymagających użytkowników.

Zalety CWL-2
- Najbardziej kompaktowe wymiary w swojej klasie.
-	Wysoka wydajność.
- Niezwykle cicha praca.
- Powietrze pozbawione pyłków.
- Łatwa instalacja i konserwacja.
- Kolorowy wyświetlacz.
- Sterowanie online.
- Bogate wyposażenie standardowe.
- Materiały najwyższej jakości.

650 mm

CWL-2

Najwyższej klasy wyposażenie
Wraz z centralą CWL-2 użytkownik otrzymuje szereg zintegrowanych rozwiązań, które optymalizują i rozszerzają funkcjonalność urządzenia.
Dopracowane technologicznie wentylatory znacznie poprawiają przepływ powietrza. Dzięki zintegrowanemu anemometrowi możliwy jest precyzyjny pomiar przepływu powietrza i co za tym
idzie, jego optymalne dopasowanie. Syfon kulowy
w standardzie zapewnia bezobsługowy odpływ
kondensatu i ułatwia instalację. Niezwykle pomocny dodatek stanowi inteligentnie kontrolowana nagrzewnica wstępna, która zapewnia
komfort nawet przy niskich wartościach temperatury zewnętrznej. Odpowiada ona także za
bezproblemowe działanie urządzenia, dzięki automatycznej ochronie antyzamrożeniowej. W lecie, dzięki automatycznemu by-passowi, centrala
wykorzystuje chłodne powietrze w nocy. Dzięki
takiemu rozwiązaniu CWL-2 zapewnia optymalne warunki w domu przez cały rok. Centrala jest
także dostępna z entalpicznym wymiennikiem
ciepła z odzyskiem wilgoci.

37 kg
560 mm
750 mm

Obejrzyj Film o CWL-2

Sterowanie z aplikacji

Elegancki wygląd i dopracowana
konstrukcja
Design CWL-2 idealnie wpisuje się w nowoczesną stylistykę WOLF. Prosta bryła ze srebrnym
pasem świetnie wtapia się w otoczenie, jednocześnie stanowiąc jego estetyczne uzupełnienie.
Nowoczesna obudowa jest przy tym zaprojektowana z myślą o szybkiej i łatwej konserwacji.
Układ elementów wewnątrz powoduje, że serwisant może w łatwy sposób uzyskać dostęp do różnych części urządzenia. Nowy, kolorowy wyświetlacz sprawia, że instalacja i konfiguracja centrali
przebiegnie bezproblemowo. Przez te procesy
przeprowadzi cyfrowa instrukcja. O wiele bardziej intuicyjna staje się też obsługa urządzenia.

Dzięki modułowi WOLF Link Home można z dowolnego miejsca na świecie dostosowywać
działanie centrali i odczytywać jej parametry.
Potrzebny będzie jedynie laptop lub smartfon
z dostępem do Internetu i aplikacja Smartset.
Pozwala to także na szybkie wykrycie usterki
przez serwisanta, który może otrzymać powiadomienie o ewentualnej awarii i zdalnie sprawdzić odczyty urządzenia. Centralę CWL-2 można
także połączyć z innymi urządzeniami WOLF i zamienić smartfona w domowe centrum sterowania. Jest to ogromna oszczędność czasu, i pieniędzy, ponieważ cały system działa w bardziej
zoptymalizowany sposób.

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.polska.wolf.eu

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

rekl ama

07/2021

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

34

Wentylacja Vaillant recoVAIR VAR
Komfort życia w mieszkaniu i w domu
Systemy wentylacji w budynkach mieszkalnych nigdy dotąd nie były
tak ważne jak dziś. Z powodu coraz szczelniejszej izolacji budynków,
która nie pozwala na naturalną cyrkulację powietrza, nowe czy
modernizowane budynki wymagają profesjonalnej wentylacji. System
wentylacji recoVAIR jest sprawdzonym od lat, komfortowym, a zarazem
ekonomicznym rozwiązaniem dla mieszkań i domów jednorodzinnych.
Nie tylko zapewnia zdrowy klimat w pomieszczeniach, lecz także
przynosi znaczną oszczędność energii dzięki odzyskowi ciepła.

Nowy system wentylacji pomieszczeń recoVAIR
jest najwyższym osiągnięciem techniki wentylacyjnej. recoVAIR zapobiega przedostawaniu
się kurzu i pyłków do domu, jednocześnie odprowadzając dwutlenek węgla i wilgoć na zewnątrz. Wywiewane powietrze przepływa przez
wymiennik, zawarte w nim ciepło jest przenoszone do napływającego, zewnętrznego powietrza, przy czym oba strumienie nie mieszają się
ze sobą. Zewnętrzne powietrze podgrzane w ten
sposób napływa do pokojów dziennych i sypialni. Firma Vaillant oferuje urządzenia naścienne
o przepływie powietrza 260 i 360 m3/h oraz podsufitowe o przepływie 150 m3/h.
Wydajny wymiennik
Wyjątkowo wysoka wydajność odzysku ciepła, wynosząca 87% w rekuperatorze recoVAIR,
zapewnia wykonany z polistyrenu krzyżowo-przeciw-

prądowy wymiennik ciepła o wysokiej sprawności – i to nawet przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, do -3oC. Dzięki niemu ciepło
z usuwanego powietrza jest niezwykle efektywnie
przenoszone do świeżego zewnętrznego. Urządzenie wentylacyjne recoVAIR osiąga najwyższe
możliwe obecnie parametry techniczne.
Sprawne działanie do temperatury zewnętrznej
-3oC bez zamarzania wymiennika ciepła, a zatem
bez ograniczania dopływu powietrza zewnętrznego, zmniejsza koszty inwestycji i użytkowania związane ze wstępnym podgrzewaniem oraz
gwarantuje wysoki komfort i higienę.
Latem odzysk ciepła z reguły nie jest potrzebny,
gdyż prowadzi do zbytniego nagrzania powietrza w pomieszczeniach. Rekuperatory recoVAIR
260/4 oraz 360/4 (w VAR 150/4 L, R dostępne jako
osprzęt dodatkowy) zostały wyposażone w całkowicie regulowane wbudowane obejście letnie.
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czyszczonego kurzem powietrza z zewnątrz przez
nieszczelności w budynku wskutek podciśnienia.

Pokrywa ułatwiająca dostęp z prawej bądź lewej strony

Układ obejścia pozwala łatwo ominąć wymiennik ciepła. Dzięki niemu chłodniejsze powietrze
z zewnątrz jest doprowadzane do pomieszczeń
mieszkalnych nawet z całkowitym pominięciem
wymiennika ciepła. Efekt: powietrze o przyjemnej temperaturze we wszystkich pokojach – zaleta, którą można docenić zwłaszcza w ciepłe letnie
noce. Automatyczna regulacja za pomocą wbudowanych czujników gwarantuje najwyższy komfort.
Wentylatory
Niezwykle prosta regulacja stałego strumienia
objętości zapewnia niezmienny przepływ powietrza w wentylatorach promieniowych nawiewu
i wywiewu z elektronicznym układem sterowania prędkością obrotową. Wentylatory cechują
się wyjątkowo cichą pracą i wysoką sprawnością.
Warto też wspomnieć o regulacji równowagi wentylatorów w celu ochrony przed obniżonym lub
podwyższonym ciśnieniem. Zróżnicowane zawartości pyłu w powietrzu zewnętrznym i wywiewanym prowadzą do różnego zanieczyszczenia filtrów powietrza. Układ regulacji równowagi
utrzymuje stałe wartości przepływu powietrza
nawiewanego i wywiewanego, a w ten sposób
zapobiega pobraniu zimnego i nierzadko zanie-

Higieniczny filtr powietrza
Wszystkie rekuperatory recoVAIR są wyposażone fabrycznie w bardzo dokładne filtry pyłków klasy F7.
Klientom, którzy wymagają szczególnie czystego powietrza, polecamy filtry aerozoli klasy F9, które bardzo skutecznie usuwają z nawiewu nawet pył sadzy.
Filtry gwarantują dopływ oczyszczonego powietrza
zewnętrznego do pomieszczeń, a dodatkowo chronią wymiennik ciepła przed zabrudzeniem. Cząstki
kurzu w powietrzu zasysanym z pomieszczeń są doprowadzane do filtra w urządzeniu wentylacyjnym
i tu odfiltrowywane – nie pozostają ,,zawieszone”
w instalacji. Zapewnia to utrzymanie wymiennika
ciepła w czystości i utrzymanie wyjątkowo wysokiego stopnia przygotowania ciepła wynoszącego 87%
(wg Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej).
Wbudowany seryjnie układ nadzoru stanu filtra
automatycznie zgłasza konieczność jego wymiany. Zapewnia to utrzymanie niezmiennego
komfortu w domu i minimalne zużycie energii
elektrycznej przez wentylatory. Ponadto sygnał
konieczności wymiany filtra można przesłać
w dowolnie wybrane miejsce (w opcji z urządzeniem comDIALOG). Prostą wymianę filtra może
przeprowadzić samodzielnie każdy użytkownik.

ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej
wody i wentylacji. Tryb pracy urządzenia wentylacyjnego jest dostosowywany do potrzeb recoVAIR 260 domowników na podstawie pomiarów
jakości powietrza w pomieszczeniach i jego wilgotności. multiMATIC VRC 700 jest regulatorem
systemowym współpracującym także z kotłami
Vaillant i pompa ciepła aroTHERM.
Zdalny układ sterowania z przełącznikiem
3-stopniowym i wskazaniem koniecznej wymiany
filtra zapewnia prostą obsługę w przypadku, gdy
nie zastosowano regulatora multiMATIC VRC 700.
Dla monitoringu jakości powietrza firma Vaillant
oferuje czujnik CO2. Czujnik współpracuje z regulatorem multiMATIC VRC 700. Korzyścią z zastosowania czujników jest natychmiastowa reakcja rekuperatora na wzrost stężenia CO2 spowodowanego
np. przebywaniem większej liczby osób. W zależności od ilości stężenia CO2 rekuperator podaje odpowiednie ilości świeżego powietrza. Do każdego regulatora istnieje możliwość podpięcia 2 czujników.
Tłumik dźwięku w formie skrzynki: przez zastosowanie tłumika dźwięku można w razie potrzeby uzyskać dodatkowe ograniczenie emisji
hałasu zarówno na zewnątrz (pobór powietrza
zewnętrznego, wylot powietrza wyrzutowego),
jak i w pomieszczeniach (nawiew, wywiew).

Osprzęt do urządzeń wentylacyjnych
recoVAIR
Elektryczny podgrzewacz do zabudowania
zapewnia pracę bez zmniejszenia przepływu powietrza nawet przy bardzo niskich wartościach
temperatury zewnętrznej. Montowany jako podgrzewacz powietrza zewnętrznego.
multiMATIC VRC 700 to uniwersalny systemowy
regulator pogodowy marki Vaillant o intuicyjnej obsłudze, przeznaczony do sterowania instalacjami

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
rekl ama
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System recoVAIR w skrócie:
• wbudowany układ sterowania. Nastawa
instalacji jest niezwykle prosta i umożliwia
wybór następujących programów
pracy: 3-stopniowe przełączanie, tryb
automatyczny, nocny, dzienny i na czas
przyjęcia, tryb letni, szybkie przewietrzanie,
• tryb pracy regulowany zależnie od
zapotrzebowania za pomocą fabrycznie
wbudowanego czujnika wilgotności,
• możliwości przyłączenia jednego lub dwóch
zewnętrznych czujników dwutlenku węgla
do kontroli jakości powietrza (konieczny jest
regulator multiMATIC VRC 700),
• idealnie dostosowane elementy nawiewu
i wywiewu,
• wymienne filtry dokładne F7 do nawiewu i G4
do wywiewu o wyjątkowo dużej powierzchni,
• wygodny dostęp do panelu obsługi oraz
filtrów powietrza dzięki wyjątkowej pokrywie:
otwieranej z prawej i lewej strony i całkowicie
zdejmowalnej,
• regulacja strumienia przepływu
w wentylatorach nawiewu i wywiewu do
wyboru stała lub zmienna (tryb automatyczny),
• zmienne średnice przyłączy kanałów
powietrza zewnętrznego i wyrzutowego
o wymiarach ø 180/150 mm umożliwiają
bardzo elastyczne dostosowanie układu do
warunków budowlanych,
• łatwy montaż dzięki niewielkiej wadze,
• licznik odzyskanej energii na wyświetlaczu
cyfrowego układu sterowania. Podczas pracy
urządzenia wentylacyjnego recoVAIR
z całkowitym obejściem wbudowane czujniki
uruchamiają zliczanie energii cieplnej.
W ten sposób można sprawdzić wielkość
energii zaoszczędzonej podczas wentylowania
pomieszczeń z wykorzystaniem wymiennika
ciepła w rekuperatorze.
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Wymiennik ciepła – serce rekuperatora
Dlaczego Komfovent Domekt z wymiennikiem obrotowym to najlepszy wybór do domu jednorodzinnego
Wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepła, czyli popularna
rekuperacja, zyskuje coraz większą
popularność w budownictwie
jednorodzinnym. Szeroki
wachlarz urządzeń dostępnych
na rynku, ogrom możliwości oraz
dodatkowych funkcji powodują,
że wybór jest bardzo trudny.
W niniejszym artykule skupimy się
na wymiennikach ciepła,
jako sercu każdego rekuperatora
i podpowiemy czym należy się
kierować przy jego wyborze
i na co szczególnie zwrócić uwagę.
WYMIENNIK CIEPŁA – SERCE REKUPERATORA
Podstawowym i najczęściej zadawanym pytaniem, które równocześnie wywołuje najwięcej
emocji, jest kwestia rodzaju wymiennika ciepła. W przypadku budownictwa jednorodzinnego stosowane są dwa rodzaje odzysku energii
tj. wymiennik obrotowy oraz przeciwprądowy.
Pojawia się pytanie, który z nich jest lepszy i dlaczego? Aby dobrze odpowiedzieć na to pytanie,
należy zadać inne poboczne – w jakich warunkach klimatycznych żyjemy?
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Ostatnia zima dobrze pokazała, że bliżej nam
w tym okresie jednak do Skandynawii niż do krajów śródziemnomorskich i należy zawsze brać to
pod uwagę przy podejmowaniu tej decyzji. Najpopularniejszym rozwiązaniem w klimacie chłodnym
i umiarkowanym są wymienniki obrotowe – dokładnie takie, jakie znajdziemy w rekuperatorach Komfovent Domekt R. Alternatywne wymienniki przeciwprądowe są idealnym rozwiązaniem, ale dla klimatu
ciepłego czy śródziemnomorskiego, w których
temperatury ujemne są czymś nadzwyczajnym.

w kartach katalogowych sprawności wymiennika
są realne i całosezonowe. Wartości te w żaden sposób nie są uzależnione od temperatury zewnętrznej. W praktyce oznacza to, że każdy użytkownik
rekuperatora Komfovent Domekt R uzyska u siebie w domu na co dzień przez cały sezon takie parametry odzysku ciepła, jakie deklaruje producent.
To ważne, ponieważ podawane sprawności dla
urządzeń opartych o wymienniki przeciwprądowe odnoszą się wyłącznie do wyidealizowanych,
laboratoryjnych warunków pracy.

STAŁY, CAŁOSEZONOWY ODZYSK
ENERGII CIEPLNEJ

Komfortowy poziom wilgoci
w domu przez cały rok

Słowo klucz to „stały”. Stały odzysk energii, w przypadku rekuperatorów Komfovent Domekt z wymiennikiem obrotowym, oznacza, że podane

Kolejną zaletą rekuperatorów Komfovent
Domekt z wymiennikiem obrotowym jest odzysk wilgoci zimą. Oznacza to, że niezależnie od
warunków zewnętrznych, rekuperator utrzyma w pomieszczeniach
wilgotność względną na poziomie 40-60%. Dzięki opatentowanej konstrukcji oraz zaawansowanej automatyce, umożliwiającej
zmianę prędkości obrotowej wymiennika, proces kondensacji
wilgoci jest w całości kontrolowany. W praktyce oznacza to, że
w okresie zimowym odzyskujemy część wilgoci z powietrza wywiewanego, dzięki czemu mamy
stale nawilżone świeże powietrze
zewnętrzne i utrzymany komfortowy poziom wilgotności w domu.
Co ważne, latem – ponieważ nie
mamy takiej różnicy temperatury – odzysk wilgoci nie występuje,
tak jak to ma miejsce w przypadku również odzyskujących wilgoć wymienników entalpicznych.

Wyniki centrali Komfovent Domekt R w sezonie zimowym:
temperatura zewnętrzna: -19,2°C, odzysk energii: 89%,
zużycie energii: 46 W, wilgotność względna w pomieszczeniach: 45%
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NIE ZAMARZA ZIMĄ I NIE WYMAGA
ODPROWADZENIA SKROPLIN
Wymiennik obrotowy w Komfovent Domekt R
nie zamarza nawet do temperatury -30°C.
Ostatnia zima w sposób praktyczny udowodniła, że to fakt, a nie tylko deklaracja producenta.
Co ważne, rekuperator Komfovent Domekt z tym
wymiennikiem nie musi być zabezpieczony żadnym dodatkowym elementem, w postaci komory
by-passu, czy zużywającej nawet 1-1,5 kW/h energii elektrycznej nagrzewnicy wstępnej. Nie występuje w nim również proces rozbilansowania
strumieni powietrza na potrzeby rozmrażania, co
stosują jako zabezpieczenie antyzamrożeniowe
niektórzy producenci.
Rekuperatory Komfovent Domekt R nie potrzebują instalacji odprowadzenia skroplin, dzięki

Generalny dystr ybutor
Komfovent na terenie Polski

www.ventia.pl

czemu bez żadnych obaw mogą być montowane
w dowolnej pozycji oraz w dowolnym otoczeniu,
czy to przestani ogrzewanej, czy nieogrzewanej.

Zalety rekuperatora z wymiennikiem obrotowym

ma stałą sezonową
sprawność
temperaturową ~85%
latem odzyskuje
chłód

brak zamarzania
wymiennika

nie zamarza –
brak nagrzewnicy
wstępnej

nie przesusza powietrza
zimą – odzyskuje wilgoć
łatwiejszy w montażu
– brak instalacji
odprowadzania skroplin

rekl ama
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System wentylacji i oczyszczania
powietrza Viessmann Vitovent 200-P
Skuteczna ochrona zdrowia w zamkniętych pomieszczeniach
System Vitovent 200-P łączy
w sobie oczyszczanie powietrza
w pomieszczeniu i doprowadzenie
świeżego powietrza z zewnątrz,
dzięki czemu następuje znaczna
poprawa jakości powierza, a także
mniejsze stężenie aerozoli.
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Większość czasu spędzamy w pomieszczeniach
zamkniętych i szczególnie w okresie zwiększonego ryzyka infekcji najważniejsze jest zdrowie
osób w nich przebywających. Same środki zapobiegawcze i dezynfekcyjne oraz odpowiednia organizacja sal mogą nie wystarczyć. W zamkniętych pomieszczeniach istnieje większe ryzyko
przenoszenia infekcji wraz z powietrzem, którym oddychamy. Dlatego też konieczne są odpowiednie środki, aby stworzyć warunki dla jak
największej ochrony przebywających tam ludzi.
Skuteczny system ochrony przed
infekcjami w pomieszczeniach
Wirusy rozprzestrzeniają się za pośrednictwem
mikroskopijnych cząstek, które są uwalniane do
otoczenia z oddechem. Sama wentylacja naturalna tutaj nie wystarczy. System wentylacji
Vitovent 200-P łączy w sobie dwa sposoby wentylowania pomieszczeń: oczyszczanie powietrza
w pomieszczeniu i dostarczanie świeżego powietrza zewnętrznego.

To znacznie zmniejsza ryzyko infekcji:
- filtr HEPA usuwa do 99,99% wszystkich wirusów,
- redukcja stężenia CO2 w pomieszczeniu,
- świeże i czyste powietrze w całym pomieszczeniu.

Automatyczne świeże powietrze
we właściwym czasie
Pomieszczenia robocze czy sale treningowe nie
zawsze mogą być dobrze wentylowane. Stwarza to ryzyko infekcji za pośrednictwem mikroskopijnych cząstek wirusa zawieszonych
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Dzięki podłączeniu do tradycyjnego gniazdka (230 V)
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i koncepcji plug & play, Vitovent 200-P można zainstalować
w zaledwie kilka godzin. Idealny do modernizacji, bez skomplikowanej instalacji kanałów wentylacyjnych do dystrybucji powietrza. Zintegrowany wymiennik odzyskuje wilgoć,

w powietrzu, którym oddychamy. Dlatego wymiana powietrza i kontrolowany dopływ świeżego są ważnymi środkami minimalizującymi to
ryzyko. Inteligentny system czujników Vitovent
200-P stale mierzy stężenie CO2 w powietrzu
i odpowiednio dostosowuje ilość świeżego powietrza z zewnątrz.

Dane techniczne VITOVENT 200-P
nie ma więc potrzeby odprowadzania kondensatu.
Zasada działania
Tryb obiegowy
Automatyczne świeże
Efektywność
Odzysk powietrze
ciepła do 96%
3
we właściwym 800
czasie
Maksymalny przepływ objętościowy powietrza
m /h
Inteligentne
czujniki
stale
mierzą
Maksymalna zalecana powierzchnia wentylowanego pomieszczenia do 90 m2stężenie CO2 w pomieszczeniu. W zależności od stężenia CO2, objętość wymienianego
Maksymalna zalecana liczba osób w wentylowanym pomieszczeniu do 30 osób
powietrza jest dostosowywana przez system. Nie są konieczne
F7 (powietrze zewnętrze) / HEPA H14
Klasa filtrów
dodatkowe ustawienia.
(powietrze obiegowe)
Ciśnienie akustyczne w typowej sali lekcyjnej*
≤ 40 dB (A)
Świeże powietrze i oszczędność energii
Filtrowanie powietrza
Wymiary zewnętrzne (gł./szer./wys.)
675/1700/2000
mm zintegrowaW przeciwieństwie do wentylacji
naturalnej,
Waga
ny odzysk ciepła oznacza, że traci się bardzo mało energii.
Kompaktowy system wentylacji Viessmann
Moduł powietrza zewnętrznego (strona prawa) Ponadto system zapewnia
170przyjemny
kg
klimat w pomieszczeniu,
S Y S T E M 200-P
W E N Tłączy
Y L A Cdopływ
J I I O C Zświeżego
Y S Z C Z A Npowietrza
IA POWIE TR Z A
Vitovent
Moduł powietrza obiegowego (strona lewa)
140
kg
szczególnie w miesiącach zimowych dzięki odzyskowi wilgoci.

z wydajną filtracją powietrza będącego w po- * Kubatura sali lekcyjnej 250 m3, średni czas pogłosu 1 sekunda
mieszczeniu. Zastosowane filtry HEPA o skuteczności filtracji 99,995% (zgodnie z EN 1822) zatrzymują cząstki mniejsze niż 1 mikrometr (aerozole Ochrona w każdym pomieszczeniu
kanałów wentylacyjnych do dystrybucji powietrza. Zintegrowany wymiennik odzyskuje wilgoć,
mają
średnicę ok.
5 mikrometrów).
System
Vitovent
200-P łączy w sobie oczyszczanie
Urządzenie bardzo dobrze sprawdzi się w po- nie ma więc potrzeby odprowadzania kondensatu.
powietrza
pomieszczeniu
świeżego
mieszczeniach zamkniętych
jak: biura, kanceŚwieże
powietrzew
i oszczędność
energii i doprowadzanie
T YM PR ZEKONUJE VITOVENT 2 0 0 -P
larie, poczekalnie w gabinetach, siłownie, kluby TYM PRZEKONUJE VITOVENT 200-P
powietrza
z
zewnątrz.
Rezultat:
poprawa jakości
+ Wydajne filtrowanie przez filtry HEPA,
W przeciwieństwie do wentylacji naturalnej zin- sportowe, kluby fitness oraz siłownie.
które usuwają do 99,99 % wszystkich wirusów
tegrowany
odzysk ciepła
oznacza, że
traci się Dzięki
podłączeniu do tradycyjnego gniazdka
• Wydajne
filtrowanie przez filtry HEPA, które
powietrza
i mniejsze
stężenie
aerozoli.
+ Podwójny
tryb pracy łączy dopływ świeżego powietrza
bardzo mało energii. Ponadto system zapewnia (230 V) i koncepcji plug & play, Vitovent 200-P
usuwają
dow99,99%
wszystkich wirusów.
i filtrację
powietrza
pomieszczeniach
• Podwójny
tryb pracy
łączy tam,
dopływ świeżego poprzyjemny klimat w pomieszczeniu, szczególnie można zainstalować w zaledwie kilka godzin. Ideal+ Zapewnia
świeże powietrze
dokładnie
gdzie jest
to potrzebne
w miesiącach zimowych dzięki odzyskowi wilgoci. ny do modernizacji, bez skomplikowanej instalacji
wietrza
i filtrację powietrza w pomieszczeniach.
+ Równomierna
dystrybucja
i cicha
praca tam, gdzie
• Zapewnia świeżepowietrza
powietrze
dokładnie
zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniu
jest to potrzebne.
+ Dostosowanie wydajności wentylacji do rzeczywistego
• Równomierna
dystrybucja
powietrza
Powietrze
zapotrzebowania
oparte na
pomiarze stężenia
CO2 i cicha praPowietrze
usuwane
ca zapewnia
przyjemny
w pomieszczeniu.
+ Zapewnienie
wentylacji
niezależnieklimat
od konstrukcji
budynku
wywiewane
+ Odzysk• Dostosowanie
ciepła zmniejsza koszty
ogrzewania
wydajności
wentylacji do rzei przyczynia
się
do
ochrony
klimatu
czywistego zapotrzebowania oparte na pomia+
System Plug & Play umożliwia łatwą instalację
rze stężenia CO2.
Naturalna konwekcja
Naturalna konwekcja
• Zapewnienie wentylacji niezależnie od konstrukPowietrze
cji budynku.
z zewnątrz

Świeże
powietrze
nawiewane

Obszar
świeżego
powietrza

7
1
6

2

3

5
4

1 – moduł powietrza zewnętrznego,
VITOVENT 200-P
2 – moduł powietrza wewnętrznego,
3 – filtr HEPA,
1 Moduł powietrza zewnętrznego
4 – moduł rekuperatora, 2
Moduł powietrza wewnętrznego
5 – tłumiki hałasu,
3 Filtr HEPA
6 – skrzynka powietrza usuwanego
z pomieszczenia,
4 Moduł rekuperatora
7 – króćce powietrza zewnętrznego
5 Tłumiki hałasu
6 Skrzynka powietrza usuwanego
z pomieszczenia
• Odzysk ciepła zmniejsza koszty
ogrzewania
7 Króćce powietrza zewnętrznego
i przyczynia się do ochrony klimatu.
• System Plug & Play umożliwia łatwą instalację 
w zaledwie kilka godzin.

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

rekl ama
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z zewnątrz oraz oczyszczanie powietrza wewnętrznego.

07/2021

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

Jednopętlowa instalacja
ogrzewania podłogowego
i grzejnika
Sposoby na podłączenie grzejnika do pętli podłogówki
T om as z P odl e ś

Ludzie cenią sobie poczucie komfortu w szerokim tego pojęcia
znaczeniu. Jednym z nich jest odpowiednia temperatura wewnątrz
pomieszczenia. W okresie zimowym musi to być efekt przyjemnego
ciepła, a w okresie letnim uczucie chłodnego powiewu.
Ten pierwszy efekt jest bardzo ważny w pomieszczeniach
łazienki, gdy za oknem jest zimny i mroźny poranek, a my chcemy
wziąć szybki prysznic. Świadomość, że bezzwłocznie będziemy
musieli tam wejść i stąpać gołymi stopami po zimnych płytkach
ceramicznych od razu wywołuje gęsią skórkę i przez plecy
przesuwają się dreszcze. Jak spowodować poprawę tego komfortu
temperaturowego i pozbyć się porannych koszmarów?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta,
a wręcz powinna sama się nam nasuwać. Mianowicie chodzi tu oczywiście o zastosowanie
ogrzewania podłogowego. Jednak czy jest możliwe położenie tego rodzaju ogrzewania tylko
i wyłącznie w jednym miejscu, pomieszczeniu
o podwyższonej wilgotności, jakim jest łazienka.
I w takich przypadkach rozwiązaniem są instalacje oparte na jednej pętli. Jak ona powinna
być wpięta do całościowego układu? Zapewne

w każdym takim pomieszczeniu znajdzie się zainstalowany grzejnik drabinkowy, który może być
głównym źródłem ciepła, ale także ma służyć do
suszenia ręczników, itp.
Naszą jedną pętlę możemy zastosować w dwojaki sposób z wykorzystaniem:
1. zaworu RTL,
2. zaworu przyłączeniowego do grzejnika łazienkowego o specjalnej konstrukcji wewnętrznej.
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RTL (ogranicznik temperatury
powrotu) (rys. 1)

1

polecane

Zawór
termostatyczny
łazienkowy
70oC

ogranicznik
temperatury
powrotu
Grzejnik łazienkowy

20...45oC
Ogranicznik
temperatury
powrotu
– RTL

2

Jest to element instalacji, który widoczny jest
na ścianie, a służy to ustawiania maksymalnej
temperatury powrotu w przewodzie, na którym
został zamontowany. Bardzo dobrze się to przydaje nawet w takiej małej pętli, gdzie musimy
pamiętać, aby temperatura podłogi nie miała
zbyt wysokiej wartości. Miniinstalację należy
wpiąć w sposób równoległy (rys. 2). To znaczy,
że przewód, którym będzie wpływał czynnik
grzewczy, musi być wpięty przed zaworem termostatycznym zamontowanym w grzejniku łazienkowym, przewód powrotny zaś z pozycją sterującą (naszym RTLem) musi być podłączony do
centralnego ogrzewania za zaworem odcinającym we wspomnianym urządzeniu grzewczym.
Taki układ pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie dwóch lokalnych i miejscowych źródeł
w łazience, na które będziemy mieli niezależny
wpływ na ich sterowanie. Minipodłogówka będzie pracowała w przypadku, gdy temperatura
czynnika w przewodzie spadnie poniżej wartości temperatury ustawionej na RTLu. Jest to
o tyle istotne, że możemy przecież mieć główne źródło ciepła, które przygotowuje i podaje wodę o wyższej temperaturze niż zalecana
maksymalna temperatura na ogrzewanie podłogowe. Uchroni to domowników przed utratą
komfortu cieplnego, jakim jest nieprzyjemne
uczucie zbyt ciepłej podłogi. Kwestią dodatkową jest jeszcze długość pętli, którą należy wziąć
pod uwagę. Powinniśmy się trzymać zasady, aby
nie była ona dłuższa niż 80 m.b., licząc po długości przewodu.
Uwaga! Od czasu do czasu można się natknąć
na układ podłączania pętli z tą samą armaturą
w sposób szeregowy. Różnica polega na tym, że
przewód powrotny za grzejnikiem łazienkowym

jest jednoczenie rurą z czynnikiem zasilającym
podłogówkę. Układ oczywiście będzie działał,
ale będzie miał swoje ograniczania:
- przepływ wody w pętli ogrzewania podłogowego będzie uwarunkowany zaworem termostatycznym zamontowanym przy grzejniku. Gdy
będzie on przymykany to jednocześnie zmniejszy się przepływ na grzejniku drabinkowym,
jak i na instalację w podłodze;
- brak niezależnego i oddzielnego sterowania
grzejnikiem i podłogówką.
Z tych prostych przyczyn należy pamiętać, że naj-
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lepszym rozwiązaniem jest podłączanie jednopętlowej instalacji w sposób równoległy.
Zawór przyłączeniowy
do grzejnika łazienkowego
o specjalnej konstrukcji
wewnętrznej (rys. 3 i 4)
Producenci w swojej ofercie produktowej takie zawory proponują jako rozwiązanie bardziej estetyczne przy wykorzystaniu drabinek z podłączeniem środkowym. Konstrukcja

3 Schemat połączenia grzejników i ogrzewania podłogowego w jednej instalacji. Szkic podłączenia
z użyciem zestawu przyłączeniowego TempCo VT. Po lewej stronie – grzejnik, na którym
bezpośrednio montuje się zestaw przyłączeniowy, po prawej – obieg ogrzewania podłogowego

OCENA SYTUACJI NA RYNKU USŁUG INSTALAC

07/2021

4 Szkic podłączenia

zaworu przedstawiona jest na rysunku i jak widać ma on w sobie króćce podłączeniowe zarówno do instalacji skierowanej do grzejnika,
jak i oddzielne króćce do instalacji ogrzewania
podłogowego opartej na 1 pętli. W tym przypadku podłączenie dwóch instalacji nie sprawi nam takich problemów i ograniczeń, o któ-
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rych była mowa w punkcie 1 dla podłączenia
szeregowego. Jedynym ogranicznikiem jest tu
powierzchnia podłogi sięgająca maksymalnie
10 m2, gdzie możemy rozłożyć przewody. Z tego
wynika przelicznik liczby metrów, jaką możemy użyć w tym przypadku. W większości łazienek zastosowanie znajdują płytki ceramiczne,
dla których rozstaw pomiędzy przewodami wynosi 100 mm co daje nam około 9,5 m.b. rury
na 1 m2. Łatwo przeliczymy, że maksymalna
długość przewodu, którą możemy zastosować
w takiej instalacji to ok. 95 m.b. Regulacja dwoma instalacjami odbywa się za pomocą głowicy termostatycznej umieszczonej na wkładce termostatycznej w zaworze, co tym samym
powoduje, że jedna nastawa jest obowiązująca zarówno dla grzejnika, jak i dla podłogówki.
Aby uchronić instalację ogrzewania podłogowego przed zbyt wysoką temperaturą zastosowano w nim specjalny by-pass, który ma za zadanie odciąć obieg podłogowy w przypadku, gdy
wartość temperatury przekroczy 55°C. Rozwiązanie jest bardzo przemyślane jednakże z uwagi na nakłady finansowe, które należy ponieść
podczas zakupu tego elementu są na tyle wysokie, że klienci ostateczni bardziej skłaniają się
do prostszych układów (takich jak w punkcie 1).
Fot.: Purmo

Instalatorzy instalacji grzewczych oraz wodno – kana
rynku oraz popyt na ich usługi – aż 76% respondentó
dobra,
pracy lub
dla dobrą
firm instalacyjnych
jest dużo.
bardzoadobrą
– wśród młodszych

Dobra sytuacja na rynku
usług instalacyjnych

instalatorów odsetek ten jest wyższy i wynosi
odpowiednio: 80% (w grupie do 39 lat) oraz 82%
(w grupie 40-49 lat).
Jak ocenia
Pobierz: Raport
BCMM Pani / Pan obecną
sytuację na rynku usług
instalacyjnych?
Jak ocenia Pani
/ Pan obecną sytuację

Instalatorzy instalacji grzewczych oraz wodno-kanalizacyjnych pozytywnie oceniają aktualną
sytuację na rynku oraz popyt na ich usługi – aż
76% respondentów uważa, że sytuacja w branna rynku usług instalacyjnych?
ży jest bardzo dobra lub dobra, a pracy dla firm
instalacyjnych jest dużo – wynika z raportu „Nastroje instalatorów 2021”, opublikowanego przez
BCMM – badania marketingowe.
Instytut BCMM – badania marketingowe, spe34,7%
cjalizujący się w badaniach rynku budowlanego, prowadzi od 2009 roku barometry nastrojów
wśród przedstawicieli różnych grup zawodowych 76,5%
z branży budowlanej: architektów, projektantów
wnętrz, wykonawców, czy dekarzy. W tym roku
BCMM – badania marketingowe zapytało o oce41,8%
nę koniunktury na rynku przedstawicieli firm specjalizujących się w instalacjach grzewczych oraz
wodno – OCENA
kanalizacyjnych.
SYTUACJI NA RYNKU USŁUG INSTALACYJNYCH WEDŁUG WIEKU RESPONDENTÓW
Najstarsi respondenci (z grupy wiekowej 50 lat
Najstarsi respondenci (z grupy wiekowej 50 lat i więcej) nieco gorzej oceniają
16,1% koniunkturę na rynku
i więcej) instalacyjnym
nieco gorzej–oceniają
sytuację
na
ryn71% z nich postrzega ją jako bardzo dobrą lub dobrą – wśród młodszych instalatorów
ku instalacyjnym
– jest
71%wyższy
z nichi wynosi
postrzega
ją jako 80% (w grupie do 39 lat) oraz 82%
odsetek ten
odpowiednio:
(w grupie 40-49 lat).
3,4%

dobrze

ani dob

źle
bardzo
trudno

1,6%
2,4%

Jak ocenia Pani / Pan obecną sytuację na rynku usłu
28,2%
40,0%

bardzo dobrze, jest bardzo dużo pracy dla firm

41,0%
dobrze

Reasumując, nawet w przypadku, gdy z różnych przyczyn nie możemy zastosować w całym domu czy też mieszkaniu ogrzewania płaszczyznowego wynikających
z różnego rodzaju ograniczeń, to warto jednakże się zastanowić i zrobić jednopętlową podłogówkę w łazience dla swojego komfortu cieplnego i przyjemnego uczucia ciepłej podłogi. Najbardziej rozpowszechnioną opcją stosowaną przez instalatorów i użytkowników końcowych to pętle oparte na RTLu. Jednakże występują
także instalacje oparte na bardzie eleganckim i estetycznym rozwiązaniu, jakim
jest zastosowanie specjalnego zaworu podłączeniowego do grzejnika łazienkowego
ze środkowym podłączeniem.

bardzo

80%

71%

82%

ani dobrze, ani źle
42,9%

40,0%

źle

41,0%

bardzo źle, jest bardzo mało pracy dla firm
19,8%
13,8%
2,5%
1,3%
2,5%

do 39 lat

12,8%
3,4%
1,7%

4,0%
2,8%
2,3%

40 - 49 lat

50 lat i więcej

Jak ocenia Pani / Pan obecną sytuację na rynku usług instalacyjnych?

trudno powiedzieć

do 39 lat n=80
40-49 lat n=117
50 lat i więcej n=177

07/2021

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

43

Zawory trój- i czterodrogowe Diamond
Prosta droga do oszczędności
Inwestorzy coraz częściej decydują się na ogrzewanie podłogowe.
Jest ono komfortowe oraz bardzo dobrze nagrzewa pomieszczenia,
jednocześnie wykorzystując do tego niższą temperaturę. Dzieje się tak,
ponieważ ciepło oddawane jest na bardzo dużej powierzchni, a nie tak
jak w przypadku grzejników – punktowo. Nie zawsze jednak chcą w pełni
rezygnować z grzejników, a to sprawia, że w domu są dwa niezależne
obiegi grzewcze. I tu przychodzi czas na zakup zaworów regulacyjnych.

Zawór regulacyjny 3-drogowy

Zawór regulacyjny 4-drogowy

Zawory regulacyjne 3- i 4-drogowe

Sterowanie ręczne lub automatyczne

3- i 4-drogowe zawory regulacyjne, to jeden z ważniejszych elementów instalacji c.o., muszą więc być
niezawodne i wytrzymałe. Komponent ten jest odpowiedzialny za regulację całego systemu, dlatego
ważne jest, aby działał wydajnie i minimalizował
koszty eksploatacji. Działanie zaworów regulacyjnych polega na połączeniu strumienia gorącej wody
z kotła, z zimną wodą z powrotu. Pozwala to uzyskać odpowiednią temperaturę w systemie i zoptymalizować jego działanie. Zawory mogą być też
stosowane, jako zawory rozdzielające, gdy wymagany jest rozdział strumienia wody. Takie rozwiązanie wydłuża żywotność kotła oraz całej instalacji.

Aby zautomatyzować działanie zaworów, można
dołączyć do nich siłowniki. Te niewielkie urządzenia zadbają o sprawne działanie systemu. Możemy je ustawiać w tryb pracy ręcznej lub automatycznej. W przypadku zaworów regulacyjnych
należy wybrać siłowniki trzypunktowe. Musimy
jednak pamiętać o odpowiednim dobraniu siłownika do rodzaju sterowania, który zastosowaliśmy w układzie.
Montaż siłownika jest stosunkowo prostą czynnością. Należy zdemontować pokrętło oraz w odpowiedni sposób nasunąć i zamocować siłownik
na korpusie zaworu.
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Od 1 lipca obowiązują zmiany
w programie Czyste Powietrze
1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu Czyste Powietrze, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.),
zwiększenie progów dochodowych w części drugiej
programu (podwyższony poziom dofinansowania)
oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się
do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.

Siłownik zaworu regulacyjnego

Montaż – na co zwrócić uwagę
Zawory regulacyjne Diamond są proste w instalacji, trzeba jednak przestrzegać kilku reguł. Podczas montowania zaworów 3- i 4-drogowych,
należy zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie siłownika przed obrotem, służy do tego specjalna śruba mocująca. Podczas instalacji należy
też pamiętać o odpowiednim ustawieniu zaworu, od tego zależeć będzie, czy element ten będzie prawidłowo pracował. Aby uniknąć błędów,
przy łączeniu kolejnych elementów warto zwracać uwagę na oznaczenia zamieszczone na zaworze, to bardzo ułatwi i przyspieszy pracę.

Sprzęgło hydrauliczne z rozdzielaczem, ocieplone

z wewnętrzną ścianką separacyjną pomaga
w odmulaniu i odpowietrzaniu instalacji.
Sprzęgło hydrauliczne z rozdzielaczem to gwarancja płynnej pracy nawet najbardziej zaawansowanej instalacji. Dzięki niemu pompy nie zakłócają wzajemnie swojego funkcjonowania,
a obiegi działają niezależnie od siebie. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa żywotność urządzeń.

Sprzęgło hydrauliczne z rozdzielaczem
– zrównoważona praca instalacji
Gdy w instalacji znajduje się kilka obiegów grzewczych, każdy ze swoją pompą, bardzo dobrym
rozwiązaniem jest zastosowanie sprzęgła hydraulicznego. Służy ono do oddzielenia źródła ciepła
od obiegu grzewczego. Zastosowana technologia pozwala zapewnić właściwe warunki pracy
pomp obiegowych poprzez równoważenie przepływów. Sprzęgło hydrauliczne Diamond wyposażone jest w zawór spustowy, termometry oraz
automatyczny odpowietrznik, co w połączeniu

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

Trzy ważne zmiany w programie Czyste
Powietrze
NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła
na węgiel w ramach programu Czyste Powietrze
będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku.
Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod
warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie
obejmującego swoim zakresem zakup i montaż
kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne
jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.).
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.
Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca
2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli
podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). Od dzisiaj, w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do
1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na
osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do
2189 zł.
Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na
zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym
standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie
więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów)
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przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz
do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).
Co jeszcze w Czystym Powietrzu?
Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie w bankach na dotacje
przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ma ruszyć jeszcze w lipcu tego
roku. Informacje o bankach, które będą udzielały Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie
można złożyć wniosek o dotację będą dostępne
na stronie czystepowietrze.gov.pl.
Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do
zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem
wojewódzkich funduszach ochrony środowiska
i gospodarki wodnej. Najważniejsze zmiany to:
rozpoczęcie przedsięwzięcia (w przypadku wniosków składanych w wfośigw: do 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku; w przypadku banków: od
daty złożenia wniosku), okres realizacji (wfośigw:
30 miesięcy od dnia złożenia wniosku; bank:
18 miesięcy od dnia złożenia wniosku), rozliczenie wniosku (wfośigw: maksymalnie w trzech częściach; bank: rozliczenie całości po zakończeniu
przedsięwzięcia). Warunkiem wypłaty dotacji na
częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem,
w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów
kwalifikowanych, oraz wykorzystanie tego kredytu
przez beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.
Ponadto, poza już wprowadzonymi zmianami,
NFOŚiGW pracuje nad uruchomieniem w ramach
drugiej części programu Czyste Powietrze modułu pożyczek dla gmin jako uzupełnienie finansowania dla beneficjentów.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij
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Grzejniki kanałowe instalowane są najczęściej
pod dużymi przeszkleniami i drzwiami balkonowymi zarówno w domach jednorodzinnych,
apartamentowcach, jak i w salonach sprzedaży oraz obiektach użyteczności publicznej, czy
też w biurach.

Grzejnik kanałowy Aquilo
Kilka porad montażowych
R a fa ł Grochows k i

W ofercie Purmo pojawiły się nowe wersje grzejników kanałowych
Aquilo. W porównaniu ze starszym typoszeregiem, nowe grzejniki
są bardziej wydajne przez zmianę konstrukcji wymienników oraz
wentylatorów, a zasilanie grzejników wyposażonych w wentylatory
odbywa się napięciem 24 V. Umożliwia to podpinanie bezpośrednio
do systemów automatyki budynkowej BMS, a przez to jeszcze
większy komfort korzystania i optymalizację sterowania.

Montaż pianką montażową
We wszystkich obiektach niezależnie od ich rodzaju przed instalatorami pojawiają się podobne kwestie do rozwiązania. Z punktu widzenia instalacji grzejnika kanałowego istotne jest,
by przewidzieć pewien zapas wolnej przestrzeni
w podłodze. Zwykle jest to ok. 4-5 cm doliczonej
z każdej strony wanny grzejnika i maksymalnie
ok. 3 cm do jego wysokości. Po wypoziomowaniu
śrubami poziomującymi, należy przykręcić grzejnik do podłoża nośnego budynku za pomocą dostarczonych kotew systemowych. Są to osadzone wzdłuż długości wanny wygięte płaskowniki
z regulacją poziomu i możliwością skręcenia śrubami na stałe.
Ten system montażu jest wystarczający, aby
zainstalowany grzejnik był stabilny. Powstałe niewielkie przestrzenie wokół grzejnika wypełnić można niskoprężną pianką montażową
lub płynnym betonem, tak aby cały grzejnik po
zastygnięciu wypełniaczy stanowił wraz z odpowiednią kratką solidną konstrukcję mogącą
w przyszłości przenosić obciążenia od przechodzącego po nim użytkownika. Nie zaleca się stosowania pianki wysokoprężnej, gdyż istnieje poważne ryzyko wygięcia wanny, a w szczególności
jej dłuższego boku.
Następstwem może być brak możliwości rozłożenia na rancie grzejnika kratki maskującej.
Lokalizacja grzejnika
Grzejniki kanałowe Aquilo instaluje się w odległości kilkunastu centymetrów od stolarki okiennej

Każdy grzejnik Aquilo wyposażony jest dodatkowo
w płytę maskującą, która zabezpiecza go przed
zanieczyszczeniem piaskiem, ziemią i pyłem w czasie
trwania budowy, a także na czas prowadzenia robót
wykończeniowych

w świetle przeszklenia. Optymalnie jest, gdy grzejnik jest nieco krótszy niż długość okna, z uwagi
na względy estetyczne. Zachowanie odległości
montażowych wynika przede wszystkim z ewentualnych elementów istniejących w konstrukcji
budynku, które mogą uniemożliwić przysunięcie wanny grzejnika bliżej okna.
Ustawienie grzejnika wymusza, by wentylator
znajdował się od strony pomieszczenia. Taki układ
umożliwia wytworzenie zjawiska tzw. „kurtyny
powietrznej”, która niweluje wpływ nawiewanego zimnego powietrza przez ewentualne nieszczelności, wspomaga równomierny rozkład
temperatury i wpływa na prawidłową cyrkulację powietrza. Zastosowanie odwrotnej kolejności (obrócenie grzejnika o 180°) spowodowałoby
nawiewanie ciepłego powietrza bezpośrednio na

podłoga
z wykładziną
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Listwa „L”
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Wanna
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Listwa „Z”

Kratka
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Wanna
grzejnika

pomieszczenie i mogłoby obniżyć komfort cieplny użytkowników. Dlatego też w ofercie Purmo,
w zależności od potrzeb można znaleźć wersje
prawe, jak i lewe grzejników.
Samo zastosowanie grzejnika kanałowego, czy to
z wentylatorem, czy bez ma jeszcze jeden wymierny

efekt – zapobiega powstawaniu zjawiska parowania szyb, szczególnie na dużych przeszkleniach.
Wannę grzejnika instaluje się w podłodze z uwzględnieniem warstw przyszłej podłogi tak, by jej górny rant był na tym samym poziomie co warstwa
wykończeniowa podłoża (deska, panele, płytki).
W przypadku budynków biurowych i stosowania tam podłóg podniesionych – grzejniki kanałowe Aquilo również sprawdzą się jako źródło
ciepła. W ofercie Purmo na specjalne zamówienie dostępne są rozwiązania dedykowane do takich konstrukcji – stelaże z regulacją wysokości
zabudowy.
Po co listwy przy kratkach?
Co w sytuacji, w której w ostatniej chwili, inwestor zmienił pomysł na podłogę i zamontowany
już grzejnik nie licuje się z nową podłogą?
W takich przypadkach Purmo proponuje listwy
wykończeniowe do kratek, które np. w profilu typu Z – umożliwiają wyrównanie poziomów
miedzy nową podłogą, a kratką przykrywającą
grzejnik. To rozwiązanie skuteczne jest tylko, gdy
grzejnik ostatecznie zamontowany został „zbyt
głęboko” w stosunku do podłogi.
Kiedy użytkownik nie do końca jest zadowolony
z estetyki połączenia między grzejnikiem, a wykończeniem podłogi – np. krzywo docięte, postrzępione płytki – sytuację ratują listwy typu L,
które tworzą dekoracyjną ramkę wokół grzejnika, zasłaniając wszelkie niedoskonałości.
W zależności od oczekiwanych walorów estetycznych oraz rodzaju ostatniej warstwy wykończeniowej podłogi wybrać można również listwę
typu U, która nakładana na rant wanny grzejnika tworzy subtelną ozdobę.
Przejdź WIęcej o Aquilo

Smog wciąż silny – raport:
jak Polska walczy ze smogiem
Polski Alarm Smogowy oraz Europejskie Centrum Czystego Powietrza i Fundacja Frank Bold
oceniły skuteczność działań rządu i samorządów
w walce ze smogiem. Na dwadzieścia ocenionych
obszarów aż w dwunastu postęp jest niedostateczny, w kolejnych dwóch nie rozpoczęto żadnych działań. Wprawdzie powietrze w Polsce jest
nieco czystsze, ale w większości miejscowości
zawdzięczamy to głównie pogodzie. Raport zawiera również rekomendacje dla dalszych działań antysmogowych.
– W raporcie po raz kolejny podsumowaliśmy działania rządu i samorządów – mówi Andrzej Guła,
lider PAS. – Niestety, nasza całościowa ocena nie
wypada najlepiej. Jest kilka obszarów, w których
rząd sobie nieźle radzi: dobrze oceniamy wprowadzenie norm emisji dla kotłów na węgiel i biomasę, ulgę termomodernizacyjną czy reformę programu Czyste Powietrze. Natomiast aż w 12 na
20 ocenionych obszarów postęp jest niedostateczny, a w kolejnych dwóch nie rozpoczęto żadnych działań.
Najwięcej zrobiono w obszarze niskiej emisji,
gdzie uruchomiono ogólnopolski program Czyste Powietrze dotujący wymianę kopciuchów
i termomodernizację domów. Jednakże nawet
w tym programie sporo pozostaje do zrobienia:
należy znacznie zwiększyć skalę wymienianych
źródeł ciepła, a program musi objąć wsparciem
ludzi najuboższych. Ważną kwestią jest brak ogólnopolskiego programu wspierającego wymianę
węglowych pieców w mieszkaniach w budownictwie wielorodzinnym. Wciąż brak odpowiednich norm określających parametry jakości węgla
i obowiązkowych norm dla pelletu drzewnego.
Po stronie samorządów widać poważne braki
w realizacji uchwał antysmogowych – aby wdrożyć

uchwały na terenie kraju w ciągu najbliższych
6-7 lat należy wymienić ok. 2,7 mln przestarzałych urządzeń grzewczych spalających węgiel
i drewno. Tymczasem wiele samorządów nie podejmuje praktycznie żadnych działań.
Zanieczyszczenia z transportu samochodowego
to obszar zupełnie pominięty przez rząd. Nie podjęto praktycznie żadnych działań, a stan prawny
nie uwzględnia rosnącego ruchu samochodowego w polskich miastach. PAS rekomenduje:
reformę przepisów dotyczących Stref Czystego
Transportu, tak aby samorządy mogły ograniczać
ruch najbardziej zanieczyszczających powietrze
aut w miastach; zahamowanie importu starych,
najbardziej emisyjnych samochodów oraz wprowadzenie kar za usuwanie filtrów DPF.
Cały raport dostępny jest tutaj
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij
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AUTORZY:
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Galmet prezentuje nowość
– pompę ciepła Basic 4. generacji
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.
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oszczędna i ekologiczna
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.
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wygodna obsługa

dodatkowe korzyści

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
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
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.

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
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
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pomp ciepła Galmet docenią szczególnie latem
jest możliwość osuszania i częściowego klimatyzowania pomieszczenia podczas pracy urządzenia.
bezpieczna eksploatacja
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.

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

rekl ama
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Condexa PRO – jeden produkt, tysiąc rozwiązań
Kocioł kondensacyjny CONDEXA PRO w pełni zaprojektowany, opracowany
i wyprodukowany przez Riello, jest idealnym wyborem dla systemów
centralnego ogrzewania dużych nieruchomości mieszkalnych i budynków
komercyjnych, takich jak hotele, centra sportowe, szkoły, budynki biurowe,
fabryki itp. Dzięki ogromnej liczbie możliwych konfiguracji, od prostych
zastosowań z pojedynczym kotłem do układów kaskadowych o mocy
do 1120 kW, CONDEXA PRO jest najlepszym rozwiązaniem zarówno
w przypadku nowych budynków, jak i modernizowanych.

Kaskada kotłów Condexa Pro 135

Mocną stroną kotłów CONDEXA PRO jest wyjątkowa elastyczność systemu: dzięki szerokiej gamie akcesoriów pojedyncze kotły można łączyć
w kaskady, z poborem powietrza z pomieszczenia lub z zewnątrz. Możliwe jest zbudowanie setek różnych konfiguracji, które spełnią wymagania
nawet najbardziej złożonych instalacji. Łatwość
montażu i maksymalna elastyczność instalacji
w połączeniu z wysoką wydajnością i niską emisją sprawiają, że produkt ten wyróżnia się w kategorii zastosowań w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Innowacyjne rozwiązanie
CONDEXA PRO to innowacyjny produkt w gamie modułowych systemów grzewczych Riello.
Wszystkie komponenty zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych technologii:
wymiennik ciepła pracuje w temperaturze powierzchni obniżonej o 18%, aby zmniejszyć skutki
spowodowane różnicami temperatury i wydłużyć
żywotność; emisje zanieczyszczeń zostały obniżone poniżej najbardziej rygorystycznych limitów (klasa 6. NOx zgodnie z UNI EN 15502); sterowanie systemem odbywa się bardzo szybko.

Elastyczność zastosowań
Kotły CONDEXA PRO mogą pracować w kaskadzie (maks. 10 modułów, z wyjątkiem CONDEXA
PRO 135, które można skonfigurować w kaskadę z maks. 8 modułami). Biorąc pod uwagę liczbę konfiguracji liniowych oraz plecami do siebie,
seria CONDEXA PRO pozwala na implementację
aż 140 typów konfiguracji kaskadowych. Liczba
ta znacznie wzrasta, jeśli dodamy płytowe wymienniki ciepła i sprzęgła hydrauliczne jako zestawy akcesoriów do tych konfiguracji. Dzięki
dużej elastyczności rozwiązań kocioł CONDEXA
PRO wyróżnia się na tle gamy kotłów dużej mocy,
co jest coraz istotniejsze również w zastosowaniach na halach produkcyjnych.
Panel sterowania
Panel sterowania CONDEXA PRO ma wiele funkcji. Musi stale monitorować i szybko przetwarzać
wiele informacji pochodzących z kotłów i instalacji, aby zapewnić użytkownikowi maksymalny
komfort przy minimalnej stracie energii i maksymalnym bezpieczeństwie pracy. Zaawansowaną logikę sterowania CONDEXA PRO zapewniają

Kocioł Condexa Pro z wymiennikiem Helix

CONDEXA PRO 90
19,4

CONDEXA PRO 100

97

22,4

CONDEXA PRO 115
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26,1

CONDEXA PRO 135
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Inżynierka to nie tylko
praca dyplomowa

ZASTOSOWANIA KASKADOWE
CONDEXA PRO 35 P
(2÷10 PZ.)

10

CONDEXA PRO 50 P
(2÷10 PZ.)

10

CONDEXA PRO 57 P
(2÷10 PZ.)

14

CONDEXA PRO 70 P
(2÷10 PZ.)

14

350

500

570

CONDEXA PRO 90
(2÷10 PZ.)

19,4

CONDEXA PRO 100
(2÷10 PZ.)

19,4

CONDEXA PRO 115
(2÷10 PZ.)
CONDEXA PRO 135
(2÷8 PZ.)

Kobiety w firmie Danfoss

680

900

Choć żeńska końcówka dla słowa inżynier została niejako
zawłaszczona przez słowo używane dla pracy dyplomowej pisanej
na koniec I etapu studiów inżynierskich, to o kobietach inżynierach
albo inaczej inżynierkach, warto pamiętać. 23 czerwca obchodzony
był Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii (ang. International
5
Women
in Engineering Day-INWED). Właśnie taki cel stawiają sobie
kampanie i działania wpisujące się w ducha INWED.

970

22,4

1120

26,1

1048

Zakres mocy dostępnych przy zastosowaniu kaskady kotłów Condexa Pro

precyzyjne programy obliczeniowe, wydajne pomiary i duża szybkość pracy. Tryb pracy kotła
w trybie „zarządzany” lub „zależny” w przypadku zastosowania kaskadowego jest zintegrowany z płytą i zapewnia maksymalną elastyczność
aplikacji. Wyświetlacz interfejsu jest podświetlany, intuicyjny i w języku polskim, aby ułatwić komunikację między urządzeniem a użytkownikami.

gresywne palniki gazowe RS 64 w zbiorczej kotłowni dostarczającej ciepło do 5 kurników, a dwa lata
później 4 kaskady trzech kotłów Condexa Pro 135
zapewniających ciepło oraz ciepłą wodę użytkową
w 4 kolejnych kurnikach. Całość działa bezproblemowo i gwarantuje nieprzerwaną pracę, która jest
szczególnie ważna w budynkach inwentarskich.
Producent zapewnia 5 lat gwarancji na produkty.

Łatwość instalacji
System CONDEXA PRO nadaje się do pomieszczeń
produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni: dzięki
szerokiej gamie zestawów akcesoriów CONDEXA PRO jest dostępny do samodzielnego montażu ściennego lub do zastosowania kaskadowego,
w konfiguracji zależnej od wymagań i dostępnej
przestrzeni. Niedaleko Kostrzyna Wlkp. w Gospodarstwie Rolno-Hodowlanym IGOR SZAMIŁOW
od trzech lat pracują urządzenia marki Riello.
W 2018 roku zamontowano 4 dwustopniowe pro-

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
Oddział: 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19
Dział Obsługi Klienta: 56 657 16 58-59
www.riello.com/poland
rekl ama
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Dziewczyny na Politechniki! i Dziewczyny do ścisłych!
W Polsce promowaniem kierunków technicznych, inżynierskich i ścisłych wśród młodych
kobiet zajmuje się kampania Dziewczyny na Politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! Pierwsza
z nich zainicjowana została w 2006 r. przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundację Edukacyjną Perspektywy, a partnerami są odpowiednie Ministerstwa oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania. Jako jeden z najważniejszych celów kampanie stawiają sobie „przełamywanie stereotypów w myśleniu i zachęcanie uczennic szkół
ponadpodstawowych do podejmowania studiów technicznych i ścisłych”. W ramach kampanii co roku wydawane są raporty analizujące liczbowo obecność kobiet na uczelniach technicznych, a także zarysowujące kontekst dla tego zagadnienia. Według najnowszego raportu, wśród wszystkich studentów w Polsce kobiety przeważają, stanowiąc 58%, ale udział ten
jest znacznie mniejszy, jeśli ograniczymy się do studentów publicznych uczelni technicznych
– studentki to 35%. Wśród kierunków technicznych, na których kobiet jest najmniej znajdują się np. automatyka i informatyka przemysłowa. Udział kobiet wśród wszystkich doktorantów, zarówno na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich nieznacznie przekraczał
1/3. 32% całej kadry na technicznych uczelniach publicznych to kobiety, a w analogicznym
gronie profesorskim udział kobiet spada do 16%.

Przejdź Kampania Dziewczyny na Politechniki! i Dziewczyny do ścisłych!

Przejdź  Raport Kobiety na Politechnikach 2021

Wiele firm inżynieryjnych czy technologicznych
zauważa potencjał kobiet i przykłada duże znaczenie do ich obecności w strukturach firmowych.
Dobrym przykładem jest firma Danfoss, która w
swojej strategii stawia na kobiety.
Zdajemy sobie sprawę, że biznes i branża przemysłu, w której działamy jest zdominowana przez
mężczyzn, dlatego wykorzystujemy możliwość, by
przemysł jawił się jako bardziej atrakcyjny dla kobiet, również pomagając kobietom rozwijać karierę
w nauce – można przeczytać w Raporcie zrównoważonego rozwoju Danfoss. Sposobem na realizację

tej idei w firmie jest współpraca z uniwersytetami oraz pokazywanie pewnych wzorów do naśladowania z własnego podwórka.
– Wybór studiów nie był dla mnie oczywisty. Nie
czułam powołania do bycia „kobietą-inżynierem”,
czy jak zwykło się teraz mówić „inżynierką”. Nie marzyłam o tym, żeby zmieniać świat jako inżynierka.
W końcu zdecydowałam się na studia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, bo dzięki niemu można było zdobywać zarówno kompetencje miękkie, jak i twarde. Stwierdziłam, że dzięki takiemu

połączeniu zdecydowanie łatwiej będzie znaleźć pracę więc ostatecznie zwyciężył pragmatyzm. I faktycznie, dzięki ukończeniu takich studiów mam okazję pracować w bardzo ciekawym
i dynamicznym miejscu, jakim z pewnością jest
produkcja – mówi Olga Ciechańska, inżynierka produkcji w Danfoss Poland, która do niedawna była jedyną kobietą w swoim zespole.
Nie był to jednak nigdy dla niej problem, gdyż zespół wspólnie stawiał czoła wyzwaniom, a płeć
członków nie stanowiła problemu. Mam wrażenie, że po tych kilku latach pracy w męskim, inżynierskim gronie trudno byłoby mi się odnaleźć
w kobiecym zespole, tak mi tu dobrze :). Czuję, że
inżynierskie grono w Danfoss w ostatnich latach
się zmieniło. Nie jest jedynie gronem męskim,
a zmienia się dzięki temu, że dołącza coraz więcej moich koleżanek, inżynierek.

Firma stawia również na rozwój swoich
pracownic. Zgodnie z przyjętą na początku ubiegłego roku strategią, w ciągu kolejnych pięciu lat, liczba kobiet na
stanowiskach przywódczych w Danfoss
zwiększy się o 50%. Kobiety stanowią
aktualnie znacznie ponad jedną trzecią personelu firmy, jednakże jedynie
20% liderów w firmie. Z tego też powodu Danfoss realizuje ambitny plan, który sprawi, że w roku 2022 kobiety będą
stanowiły 25% pracowników na stanowiskach przywódczych, a w roku 2025
odsetek ten wyniesie 30%.

Takim konkretnym przykładem do przywołania z naszego polskiego podwórka może być historia Katarzyny Dragan, Application & Technical Support Manager w Danfoss Poland, która
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w tym roku została kierownikiem Działu Wsparcia Technicznego i obecnie zarządza zespołem
9 inżynierów. – Firmę Danfoss poznałam jeszcze
będąc na studiach podczas wakacyjnych praktyk.
Po dwóch latach, zdecydowałam się aplikować na
stanowisko inżyniera produktu i tak zaczęła się wieloletnia przygoda z Danfoss. Od tego czasu minęło już ponad 13 lat i cały czas atmosfera, ludzie,
możliwości rozwoju, jakie są w Danfoss sprawiają, że każdego dnia z chęcią rozpoczynam pracę
– mówi Katarzyna Dragan. – Danfoss jako firma
inżynieryjna nieustannie i dynamicznie się rozwija, w związku z tym jako inżynierowie musimy być
przygotowani na zmiany i ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i kompetencji.
Wzrost liczby kobiet inżynierów jest trendem
globalnym, na który na pewno wpływ mają cele
z zakresu możliwości rozwoju karier kobiet, stawiane sobie przez firmy inżynieryjne. Dla Danfoss jest to cel wpisujący się w działania w duchu
zrównoważonego rozwoju i polegający na wzroście udział kobiet na pozycjach menedżerskich do
30% w 2025 r. Konkretne rozwiązania Danfoss to
m.in. docieranie do kobiet już na etapie studiów,
poprzez staże, pracę dla studentów czy plany
mentoringowe. Jak widać z przytoczonych wyżej przykładów jest to droga w dobrym kierunku, dająca pozytywne efekty.
Dzięki raportowi Stowarzyszenia Women in Technology Poland z listopada 2020 r., okazuje się jednak, że by wspierać kobiety w ich marzeniach czy
celach, trzeba zaczynać jeszcze wcześniej niż na
etapie studiów. Raport sygnalizuje bowiem m.in.
że decyzje rodziców determinują przyszłość, a ich
podejście i modele, które pokazują na co dzień
dzieciom są bardzo ważne, a etap szkolny ma
ogromne znaczenie.
Źródło: informacja prasowa firmy Danfoss
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Odwodnienia liniowe
bez błędów
S e r a f in a Ot k ińs k a-G a je k

Czy chętnie czytamy instrukcje dołączone do
produktu, który mamy zamontować? Niestety
z tym bywa bardzo różnie! Najczęściej idziemy
na żywioł, zdajmy się na swoją intuicję, licząc,

Syfony Advantix Vario podłogowe

Advantix Vario wysokość zabudowy

że zawsze właściwie nam podpowie, jak wykonać montaż. Nowości produktowe mają to do
siebie, że wprowadzają nowe nietypowe rozwiązania, których trzeba się nauczyć używając „pod-
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ręcznika”, czyli ulotki montażowej producenta.
W wielu przypadkach okazuje się to bardzo
przydatne, ponieważ nie wszystkie rozwiązania techniczne są tak proste, jak się wydaje na
pierwszy rzut oka. Zawsze zachęcam do bardzo
dokładnego przestudiowania instrukcji montażu, jeżeli dostępne są filmy, zalecam ich obejrzenie, to poprawi wiedzę na temat produktu,
z którym pracujemy. Ponadto daje większe szansę, że prawidłowo wykonamy instalację i uzyskamy efekt „wow”.
Najczęstsze błędy pojawiające się w odwodnionych linowych to brak wymaganego spadku posadzki w kierunku odwodniania. Dla przypomnienia: zalecane 1-2%.
Kolejnym często pojawiającym się błędem jest
wylewanie do nowo zamontowanego np. odwodniania liniowego resztek, farby, kleju, tynku itp. Niestety prowadzi to do przykrych konsekwencji w przyszłości. Mianowicie zalegające
lepkie mazie zasychają na dnie syfonu odwodniania i przez to woda z odwodniania nie spływa
tak szybko i w takich ilościach jak powinna. Może
się nawet dojść do sytuacji, że syfon całkowicie
się zaklei, ponieważ zalegające lepkie warstwy
plus żele, peelingi do ciała, których mieszkańcy
używają pod prysznicem, zrobią przysłowiową
złą robotę. Czasami przez niewłaściwy montaż
i niedbalstwo podczas prac konieczne jest wykuwanie całego odwodniania oraz zakup nowego
kompletu. Dlatego zwracajmy uwagę, co dzieje
się podczas montażu, nawet róbmy dokumentację fotograficzną, to może pomóc w rozwiązaniu kłopotu w przyszłości.
Najpopularniejsze odwodnienia liniowe firmy
Viega Advantix Vario dostępne są w wersjach
podłogowych ściennych oraz w kilku wariantach
kolorystycznych. Najbardziej popularne kolory to stal nierdzewna matowa, stal polerowana

Viega Adcvantix Cleviva

błyszcząca oraz klasyczne kolory czarny i biały.
Bezwzględnie Advantix Vario jest jednym z najchętniej wybieranych modelem odwodnienia
linowego. Zawdzięcza to swojemu smukłemu
i eleganckiemu wyglądowi, a także solidnemu
wykończeniu. To, że są chętnie polecane przez
doradców klienta i architektów, zawdzięczają
jeszcze jednemu elementowi – mianowicie wysokości zabudowy. Do nowych domów i mieszkań,
gdzie łazienkę można dowolnie zaprojektować,
dedykowane są standardowe wersje odwodnień
z wysokim syfonem 9-16,5 cm, natomiast jeżeli
jesteśmy w trakcie remontu starego mieszkania
i nie można zastosować wysokiej wersji syfonu,
do tych powierzchni dedykowane są wersje remontowe 7-9,5 cm.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, pojawiło się ciekawe rozwiązanie odwodniania liniowego z gotowym spadkiem w stalowej listwie
odpowiadającej wodę do syfonu mowa tu o Advantix Cleviva. Punktowe odprowadzenie wody z
regulowanym syfonem wykończonym eleganckim rusztem to nowy wymiar w stylizacji łazienki.
Fot. Viega
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Relacja z IX Kongresu
PORT PC
17 czerwca 2021 r. odbył się IX Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju
Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). W tym roku wydarzenie odbyło
się po raz pierwszy w formie online. IX Kongres był szczególnie ważnym
momentem w 10-letniej historii stowarzyszenia i historii pomp ciepła
w Polsce. W tym roku na wydarzenie zarejestrowało się ponad 1100
uczestników. Spotkanie miało na celu integrację całej branży, a także
wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami.
Wiodącym zagadnieniem IX Kongresu PORT PC
było pokazanie znaczenia elektrycznych pomp
ciepła w świetle unijnej strategii fali renowacji
jako głównego kierunku prowadzącego do neutralności klimatycznej sektora ciepła i chłodu
w Unii Europejskiej. Wynika on bezpośrednio
z już opublikowanych dokumentów i strategii
Europejskiego Zielonego Ładu i strategii UE dotyczącej sektora budynków Fali Renowacji.
Oprócz tego ważnymi tematami poruszanymi
w trakcie wydarzenia były taksonomia w efektywności energetycznej budynków ze szczególnym
uwzględnieniem pomp ciepła, możliwość zastosowania pomp ciepła w istniejących budynkach
i w nowych budynkach plusenergetycznych, oraz
nowe standardy branżowe PORT PC dotyczące
dolnych źródeł ciepła dla pomp ciepła.
Przedstawione zostały też nowe prognozy PORT
PC dotyczące rynku pomp ciepła w budynkach
jednorodzinnych w Polsce do 2040 roku.
Jak twierdzi Paweł Lachman, prezes zarządu PORT
PC: – Praktycznie wszystkie prognozy dotyczące

przyszłości zastosowania pomp ciepła znalazły
potwierdzenie w kluczowym znaczeniu w obecnej polityce klimatycznej Unii Europejskiej i Europejskim Zielonym Ładzie. Co jest też istotne, dotyczy to również niedawno opublikowanej Polityki
Energetycznej Polski do 2040 roku. Obecnie najważniejszym wyzwaniem jest szybki i możliwie harmonijny rozwój branży producentów pomp ciepła
i osprzętu w Polsce. Będzie to jeden z najważniejszych tematów IX Kongresu PORT PC.
W czasie IX Kongresu PORT PC odbyły się cztery sesje tematyczne.
Nowy Zielony Ład i taksonomia
w efektywności energetycznej budynków
W pierwszej sesji Kongresu, którą poprowadziła
dr inż. Małgorzata Smuczyńska – wiceprezes zarządu PORT PC, goście specjalni z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Europejskiego Stowarzyszenia
Pomp Ciepła EHPA, NFOŚiGW oraz NCBiR przedstawili znaczenie pomp ciepła w transformacji

energetycznej budynków i Polityce Energetycznej Polski do 2050 roku. Przedstawione zostały zmiany w projektach głównych aktów prawnych Zielonego Ładu, w tym dyrektywy RED III
(OZE) i EED oraz taksonomii zrównoważonego
finansowania.
Pompy ciepła w istniejących budynkach
Sesję poświęconą temu tematowi poprowadził dr Marek Miara z Instytutu Fraunhofera ISE.
W ramach dyskusji w tej części na temat istniejących budynków w Polsce głos zabrali mgr Andrzej
Guła – prezes Polskiego Alarmu Smogowego
oraz mecenas dr Christian Schnell – ekspert Instytutu Jagiellońskiego – ds. integracji sektorów
energetycznych.
Jak twierdzi Marek Miara: Każde kolejne opracowanie, scenariusz czy prognoza na temat przyszłego
systemu energetycznego w krajach Unii Europejskiej, jasno mówi o bardzo ważnej, lub nawet decydującej roli pomp ciepła w dekarbonizacji systemów grzewczych. Aby osiągnąć tak konieczną dla
przyszłości neutralność klimatyczną, kluczowe będzie stosowanie rozwiązań niepowodujących emisji
dwutlenku węgla w ogrzewaniu budynków. Dotyczy
to w szczególności istniejących budynków. Systemy
grzewcze nieoparte na paliwach kopalnych należą
wciąż do zdecydowanej mniejszości. Ta sytuacja
musi ulec w najbliższych dekadach diametralnej
zmianie. Pompy ciepła, zarówno w rozwiązaniach
indywidualnych, jak i w sieciach ciepłowniczych,
są technologią kluczową dla spełnienia tego celu.
Pompy ciepła w nowych budynkach
Sesję tę poprowadził mgr inż. Paweł Lachman
– prezes zarządu PORT PC. W dyskusji na temat
nowych budynków plusenergetycznych w Polsce
głos zabrali dr hab. inż., prof. PW Anna Bogdan –
prezes PZiTS oraz mgr Paweł Wróbel – ekspert
regulacyjny POBE.
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Od 1 stycznia 2021 obowiązują wyższe wymogi
Warunków Technicznych 2021. W tej części Kongresu porozmawialiśmy o zwiększeniu znaczenia
budynków plusenergetycznych w świetle nowych
wymogów budynków. Przedstawione zostały też
analizy ekonomiczne pokazujące opłacalność zastosowania budynków plusenergetycznych z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki. Porozmawialiśmy też o tym jakie efekty przyniosła akcja
społeczna „Dom bez rachunków” oraz jak powinien wyglądać optymalny program dofinasowania budynków plusenergetycznych w Polsce.
Płytka geotermia – nowe standardy branżowe
oraz potencjał Polski na tle Europy
W trakcie kongresu mgr Jakub Koczorowski – przewodniczący komisji dolnych źródeł ciepła, członek zarządu PORT PC – przedstawił uaktualnione branżowe wytyczne PORT PC cz. 1, dotyczące
dolnych źródeł do pomp ciepła. W tej sesji mgr inż.
Grzegorz Ryżyński (Państwowy Instytut Geologiczny) przedstawił również analizę potencjału płytkiej geotermii w Polsce w zakresie zainstalowanej mocy grzewczej gruntowych pomp ciepła wg
stanu na 2020 r. oraz w świetle prognozy rozwoju
rynku do 2030 r. Ponadto mgr inż. Marek Hajto –
wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego – omówił wyniki raportu EGEC (Europejskiego
Stowarzyszenia Geotermalnego) oraz przedstawi możliwe synergie głębokiej i płytkiej geotermii.
W trakcie kongresu zaprezentowano zmienione wytyczne pomp ciepła cz. 1 oraz odbyła się
premiera trzech poradników na temat zastosowania pomp ciepła w istniejących budynkach
jednorodzinnych oraz na temat taksonomii zrównoważonego finasowania, poradnika PORT PC
dla certyfikatorów i audytorów energetycznych
w kontekście nowych warunków technicznych
budynków (WT 2021).
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Intuicyjne i elastyczne pomiary na kratkach
i w kanałach wentylacyjnych
Promocje zestawów Testo
Testo na okres do końca wakacji (do 30.09.2021 r.) przygotowało zestawy do uproszczonego
pomiaru przepływu objętościowego na anemostatach w budynkach komercyjnych, przemysłowych
oraz mieszkalnych za pomocą miernika wielofunkcyjnego testo 440 oraz anemometru testo 417
i rękawów pomiarowych w promocyjnych cenach.
Anemometr testo 417 zestaw – do pomiaru
przepływu objętościowego (fot. 1)
• Anemometr testo 417 ze zintegrowanym wiatraczkiem o średnicy 100 mm
• Rękaw do anemostatów (Ø 200 mm) oraz rękaw do pomiaru na kratkach wentylacyjnych
(330x 330)
• Prostownica strumienia
• Torba transportowa
Cena promocyjna: 1700 zł*

Zestaw z sondą wiatraczkową (fot. 2)
Automatyczna kalkulacja strumienia objętości
w kanałach poprzez proste wprowadzenie wymiarów i geometrii przekroju kanału oraz pomiar
prędkości przepływu powietrza.
testo 440 z sondą wiatraczkową 16 – do pomiarów w kanałach wentylacyjnych
• Miernik wielofunkcyjny testo 440 do pomiarów
prędkości przepływu i jakości powietrza w pomieszczeniach

• Sonda wiatraczkowa (Ø 16 mm) z teleskopem
(może być przedłużony do długości 0.85 m)
• Walizka transportowa
Cena promocyjna: 1780 zł*
Zestaw z sondą Ø100 mm (fot. 3)
Prawidłowa i skuteczna regulacja jakości powietrza w pomieszczeniach przy systemach i w kanałach wentylacyjnych.
testo 440 zestaw z sondą wiatraczkową Ø100 mm
– do pomiarów na kratkach wentylacyjnych
• Miernik wielofunkcyjny testo 440 do pomiarów
prędkości przepływu i jakości powietrza w pomieszczeniach
• Sonda wiatraczkowa Ø 100 mm z bluetooth
wraz z czujnikiem temperatury
Cena promocyjna: 2280 zł*
*Podane ceny są cenami netto (+ VAT 23%).
Promocja obowiązuje do 30.09.2021.

1

2

3

Przejdź Promocje Testo

07/2021

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

55

Najniższa belka chłodząca na rynku:
Lindab Professor XP

Zawór Schell do podłączenia
zmywarki

Wielofunkcyjne belki chłodzące są alternatywą dla różnych systemów wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania.
Rozwiązania te oferują znaczne oszczędności związane
ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię. Oferują także szereg korzyści dla użytkowników budynków:
poprawiają i podnoszą komfort cieplny, pozwalają zaoszczędzić więcej miejsca (uwalniają podłogę) oraz zapewniają lepszą jakość powietrza w porównaniu z tradycyjnymi systemami HVAC.
Aktywne belki chłodzące spełniają najwyższe wymagania stawiane urządzeniom i technologiom w ramach
zrównoważonych budynków. Zastosowane w nowej belce rozwiązania techniczne pozwoliły na redukcję ilości
zużytych surowców, a zoptymalizowana koncepcja wymiennika umożliwiła osiągnięcie takiej samej wydajności, lecz przy mniejszym zużyciu energii.
Lindab Professor XP idealnie nadaje się do pomieszczeń z niskimi lub obniżonymi sufitami. Mała wysokość
obudowy (120-146 mm) sprawia, że belka oferuje różne
możliwości dopasowania do sufitu, a modułowy wymiennik oraz elastyczne dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników pozwala na jej szerokie zastosowanie.
Belka Professor XP dostarczana jest z nowym modułem
wymiennika, co umożliwia dopasowanie wydajności do
konkretnych wymagań. Dzięki dużym możliwościom konfiguracji wymiennika, można bardzo precyzyjnie dobrać
belkę w zależności od wydajności cieplnej i/lub chłodniczej zapisanej w projekcie. Wymiennik jest dostępny
zarówno w układzie 2-rurowym (chłodzenie lub ogrzewanie) i 4-rurowym (chłodzenie i ogrzewanie). Innowacyjna konstrukcja wymiennika pozwoliła uzyskać dużo
wolnej przestrzeni na środku belki, którą można wykorzystać do montażu dodatkowych systemów, takich jak:
oświetleniowy, nagłośnieniowy, tryskaczowy itp.

Zazwyczaj podłączenie zmywarki wymaga stworzenia oddzielnego przyłącza wodnego, jednak
dzięki rozwiązaniom SCHELL nie jest to konieczne. Wystarczy użyć odpowiednio dobranego zaworu przyłączeniowego z dodatkową złączką, która pozwoli podłączyć urządzenie do istniejącego
wyjścia baterii umywalkowej. Kombinowany zawór regulacyjny SCHELL ma dwa pokrętła do regulacji ciśnienia wody dostarczanej do poszczególnych przyborów oraz gwintowaną złączkę do
przyłączenia węża zmywarki. Dzięki temu można
niezależnie zamykać i otwierać dopływ wody do
zmywarki i baterii kuchennej. Oznacza to, że np.
w razie awarii urządzenia AGD można odciąć dopływ wody do niego i nadal swobodnie korzystać
ze zlewu. Armatura została wyposażona w odporną na wyrwanie złączkę ze stożkiem zaciskowym,
który gwarantuje szczelność nawet po wielu latach
eksploatacji. Aby zapewnić odpowiednie odprowadzenie zużytej wody do kanalizacji, wystarczy
wymienić syfon pod umywalką na model wyposażony w króciec do podłączenia węża.

LINDAB

SCHELL
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System Thermatop M
Thermatop M to wodny system chłodzenia i ogrzewania sufitowego, wykorzystujący bezszwową rurę
Uni Pipe PLUS oraz dodatkowo perforowaną płytę kartonowo-gipsową, który montuje się w szybki i łatwy sposób poprzez zatrzaśnięcie szyn mocujących w profilach CD podkonstrukcji sufitu, bez
konieczności użycia narzędzi. Do instalacji systemu Thermatop M wykorzystuje się wielowarstwową rurę Uni Pipe PLUS, która jest odporna na dyfuzję tlenu. Prefabrykowane moduły mają wysoką
moc chłodniczą i grzewczą, zachowując przy tym wysoką pochłanialność dźwięku. Kolejną zaletą
systemu Thermatop M jest możliwość integracji systemu z oświetleniem, otworami wentylacyjnymi, systemami sygnalizacji pożaru, spryskiwaczami, głośnikami itp.
UPONOR

Stacje zmiękczania wody Aqua 2000 S

Dane techniczne
Bosch Aqua 2000 S

Jednostka

10 L

14 L

22 L

l

10,4

14,2

21,8

Przepływ nominalny

m3/h

0,9

1,4

1,8

Przepływ maksymalny

m3/h

2,0

2,3

2,4

16-35

24-57

50-103

kg

0,42-1,63

0,65-3,62

0,64-5,6

l

59-64

61-71

97-114

Objętość złoża

Pojemność jonowymienna
Zużycie soli na regenerację
Zużycie wody na regenerację
Ciśnienie robocze

m3

o

x dH

bar

1,3-8,5

Dopuszczalna temperatura pracy

oC

1-49

Dopuszczalna temperatura wody

oC

4-49

Szerokość

mm

301

Głębokość

mm

481

Wysokość

mm

670

835

Bosch Aqua 2000 S wyposażone są w zaawansowany system sterowania, który dba o to, żeby zawsze, kiedy jest to potrzebne,
urządzenie było gotowe do pracy. Urządzenie mierzy, jaka dokładnie ilość wody została już zmiękczona i w jakim stopniu złoże
zostało zużyte. Na tej podstawie nie przeprowadza regeneracji całego złoża, ale tylko tej części, która tego wymaga. Dobiera
odpowiednio ilość soli, która jest potrzebna do tego procesu oraz odpowiednią ilość wody.
Dla jeszcze większego komfortu i oszczędności urządzenie automatycznie prognozuje czas regeneracji. Użytkownik decyduje,
w jakich godzinach urządzenie może się regenerować.
Na podstawie historii zużycia wody inteligentny sterownik oblicza, na ile jeszcze czasu wystarczy złoża i kiedy należy przeprowadzić
regenerację
Bosch Aquatak,
2000 żeby
S | 7 zachować zdolność wytwarzania miękkiej wody zawsze, kiedy jest potrzebna.
Zaleca się, aby twardość wody do celów spożywczych nie była niższa niż 3-4°dH. Bardzo miękka woda może być również agresywna dla materiałów, z których jest wykonana instalacja. Woda przepływająca przez złoże jonowymienne jest praktycznie całkowicie pozbawiona twardości. Dlatego konieczne jest zmieszanie jej z wodą, która nie była zmiękczana, aby finalnie uzyskać
zakładaną twardość. Stopień zmieszania, czyli ostatecznie twardość wody, ustawia się na specjalnym by-passie, który dostarczany jest standardowo z urządzeniem. Dodatkowo w komplecie znajduje się również wąż odprowadzający popłuczyny po regeneracji do kanalizacji.
26 L
Stacje zmiękczania Bosch Aqua 2000 S to połączenie wysokiej jakości marki Bosch i sprawdzonej technologii
26,0
wymiany jonowymiennej, która jest powszechnie stosowana w procesach zmiękczania wody.
1,6
Urządzenia zostały wyposażone w zabezpieczający zawór przelewowy, który działa na zasadzie pływaka.
2,5
Gdyby zdarzyło się, że poziom wody w urządzeniu jest niebezpiecznie wysoki, zawór przelewowy (niezależnie
49-127
od elektroniki) odetnie dopływ wody, zabezpieczając pomieszczenie przed zalaniem.
1,22-6,53
Stacje zmiękczania wody Bosch Aqua 2000 S dostępne są w czterech rozmiarach pojemności złoża: 10, 14, 22 oraz
108-131
26 litrów. Są to wielkości, które mogą obsłużyć zarówno niewielkie, jak i kilkuosobowe gospodarstwa domowe.
Bosch

1080

1080
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Duoterm – sprzęgło w izolacji
Sprzęgło hydrauliczne Duoterm w izolacji pełni także funkcję rozdzielacza do podłączenia dwóch
grup pompowych (Pramix). Zaleca się podłączenie grupy pompowej o większym oporze odbiorników
ciepła do króćców sprzęgła Duoterm po przekątnej w stosunku do podłączania zasilania z kotła.
Sprzęgło przeznaczone jest do współpracy z kotłami gazowymi atmosferycznymi i kondensacyjnymi, kotłami olejowymi i pompami ciepła do 40 KW. Duoterm służy do oddzielenia obiegu kotłowego od obiegu grzewczego oraz rozdzielenie go na dwa niezależne obiegi grzewcze.
Element ten stosujemy wówczas, gdy mamy więcej niż jeden obieg grzewczy obsługiwany własną
pompą np. ogrzewanie grzejnikowe, ogrzewanie podłogowe, ładowanie zasobnika ciepłej wody.
Belka sprzęgła została uzbrojona w odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2″ oraz
zawór spustowy 1/2″x3/4″ GZ.
Zalety zastosowania Duoterm:
- zrównoważenie przepływów
poszczególnych obiegów,
- do 30% dłuższa żywotność
kotła dzięki skutecznej
ochronie przed niską
temperaturą wody powrotnej,
- do 30% dłuższa żywotność
pomp dzięki brakowi
wzajemnego oddziaływania
pomp na siebie,
- odmulenie i odpowietrzenie
instalacji,
- precyzyjniejsza i szybsza
reakcja układu na sterowanie.
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