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Finał Vii edycji programu 
edukacyjnego „Bosch 
TermoTechnika szkoli” 
w czerwcu wyłoniono 15 laureatów VII edycji 
programu Bosch Termotechnika Szkoli. Pierw-
szych pięciu otrzymało voucher na kurs oraz 
egzamin dający uprawnienia wykonywania za-
wodu instalatora urządzeń grzewczych. Już 
po raz drugi dla laureatów przygotowane zo-
stały również dodatkowe szkolenia z zakresu 
techniki grzewczej poprowadzone przez eks-
pertów Bosch.
Bosch Termotechnika Szkoli to program edu-
kacyjny prowadzony we współpracy ze szkoła-
mi średnimi, kształcącymi na kierunkach: tech-
nik gazownictwa, technik urządzeń sanitarnych 
i na kierunkach pokrewnych. Celem programu 
jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie no-
woczesnych urządzeń i systemów grzewczych. 
Uczestnicy zyskują przydatną na rynku pracy 
wiedzę ekspercką oraz biznesową. Program ma 
także na celu promocję zawodu instalatora urzą-
dzeń grzewczych.
– Tegoroczną edycję zmuszeni byliśmy w całości 
przeprowadzić w formie zdalnej. Było to nie lada 
wyzwanie, ale dzięki dobrej organizacji i wspania-
łej mobilizacji szkół, z którymi współpracujemy, 
mogliśmy z sukcesem kontynuować 7. już edycję 
programu. Bardzo się cieszę, że zaangażowanie 
uczniów w zdobywanie praktycznej wiedzy i kom-
petencji z edycji na edycje tylko rośnie – podsu-
mowuje Piotr Narkiewicz, kierownik marketin-
gu, Bosch Termotechnika.
w ramach programu firma Bosch zaprasza na-
uczycieli techników na szkolenia w formie online. 
Następnie nauczyciele przekazują zdobytą wie-
dzę zainteresowanym uczniom, przygotowując 
ich do testów z trzech obszarów: techniki kon-
densacyjnej, rekuperacji i pomp ciepła. 

Uczniowie z najlepszymi wynikami w testach 
zdobywają nagrody: m.in. elektronarzędzia mar-
ki Bosch. Nagrodą główną za I miejsce jest kurs 
i egzamin na uprawnienia gazowe i elektryczne 
w zakresie eksploatacji urządzeń grzewczych. 
Zdobycie uprawnień ułatwia start na rynku pra-
cy i znalezienie pracy w zawodzie, np. w charak-
terze Autoryzowanego Instalatora Bosch Termo-
technika.
w VII edycji programu organizowanego w roku 
szkolnym 2020/2021 wzięło udział 478 uczniów z 
31 szkół. Natomiast we wszystkich siedmiu edy-
cjach programu wzięło udział łącznie prawie 1900 
uczniów z 31 szkół z całej Polski.
Laureaci VII edycji programu Bosch Termotech-
nika Szkoli (rok szkolny 2020/2021):

I nagroda: Dawid Jóźwik, wiktor warczachowski, 
Kacper wierzchowski, Aleksy Kolankiewicz, Kry-
stian welenc, wszyscy z Zespołu Szkół Budowla-
nych nr 1 w Płocku
II nagroda: Adam Kaczmarczyk, Kamil Lisowski, 
Kacper Piasecki, Szymon Turkowski z Zespo-
łu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku oraz Oskar 
Justyna z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
i Placówek Opiekuńczo-wychowawczych nr 3  
w Piotrkowie Trybunalskim
III nagroda: Bartłomiej Kruk, Jakub Gajewski, Ja-
kub Kruszewski, Adam Polit z Zespołu Szkół Bu-
dowlanych nr 1 w Płocku oraz Damian wójcik  
z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placó-
wek Opiekuńczo-wychowawczych nr 3 w Piotr-
kowie Trybunalskim

danFoss Finalizuje przejęcie 
działalności eaTon związanej  
z hydrauliką za kwoTę 3,3 mld usd
Danfoss oficjalnie sfinalizował nabycie działu hy-
draulicznego firmy Eaton za cenę 3,3 mld USD 
(około 3 mld EUR), uzyskując wcześniej niezbęd-
ne zgody regulacyjne i potwierdzenie warunków 
zamknięcia transakcji. Dzięki temu ruchowi Gru-
pa Danfoss powiększy się o jedną trzecią i stanie 
się światowym liderem w branży hydrauliki mo-
bilnej i przemysłowej.
Hydraulika mobilna stanowi jedną z głównych  
i odnoszących największe sukcesy gałęzi działal-
ności firmy Danfoss już od ponad 50 lat. Przejęcie 
Eaton Hydraulics jest istotnym aspektem strate-
gii rozwoju firmy Danfoss. Eaton Hydraulics stanie 
się częścią biznesowego segmentu marki Danfoss 
funkcjonującego pod nazwą Danfoss Power So-
lutions, który zyska w ten sposób ok. 10 tys. pra-
cowników na całym świecie i potencjał sprzedaży, 
która w 2020 r. w skali globalnej wyniosła 1,8 mld 
USD (ok. 1,5 mld EUR). Dzięki połączeniu możliwo-
ści obu firm moce Danfoss Power Solutions po-
dwoją się, zwiększając dwukrotnie potencjał do-
starczania innowacyjnych rozwiązań.
Po wzmocnieniu Danfoss Power Solutions bę-
dzie oferował najszerszy wybór produktów i roz-
wiązań z zakresu hydrauliki mobilnej i przemy-
słowej na rynku, dysponując kompletną ofertą 
produktową, włącznie z systemami pompowa-
nia płynów hydraulicznych. Kanały dystrybu-
cji firmy również zostały znacznie wzmocnione,  
a możliwości lokalnego wsparcia produktów i jej 
zasięg geograficzny znacznie wzrosły. wszystko 
to pozwoli Danfoss Power Solutions umocnić po-
zycję partnera technologicznego dla obecnych  
i nowych klientów, a także przejąć rolę lidera cy-
fryzacji i elektryfikacji.
Źródło: informacja prasowa firmy Danfoss
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#razemdlaczysTegopowieTrza:
adam Bielecki i maciej janowski
dla kampanii immergas
Najnowszy raport Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian Klimatu (IPCC) „Zmiany klimatu 2021: pod-
stawy fizyczne” pokazuje wyraźnie, że zbliżamy 
się do nieuchronnej katastrofy. Jak mówią eks-
perci, jeszcze bardziej niż poprzednie podkreśla 
on wpływ działalności człowieka na ocieplenie 
klimatu. Znane osoby coraz częściej angażują się 
w kampanie społeczne, zachęcające do przejścia 
na ekologiczne źródła ciepła. 
Immergas Polska wiodący producent pomp cie-
pła i kotłów gazowych wystartowała właśnie  
z kampanią, która ma na celu zwrócenie uwa-
gi na problem smogu i zanieczyszczonego po-
wietrza w Polsce oraz podsuwa rozwiązania, jak 
można temu przeciwdziałać. Kampania „Razem 
dla czystego powietrza” wpisuje się w strategię  

odpowiedzialnego biznesu Immergas, mającej na 
celu upowszechnianie proekologicznych postaw 
i zachowań. Do udziału w kampanii Immergas za-
prosił Adama Bieleckiego – himalaistę oraz Macie-
ja Janowskiego – kapitana ekstraligowej drużyny 
żużlowej, którzy jednym głosem mówią, że czas 
na zmiany, czas rozpocząć działania, które po-
zwolą Polakom oddychać czystym powietrzem.
– Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest za-
chęcanie do wspólnego działania. To skala podej-
mowanych działań jest w stanie uczynić faktyczną 
różnicę. W ramach kampanii utworzyliśmy stro-
nę razemdlaczystegopowietrza.pl, na której zna-
ne osoby opowiadają o problemie smogu. Portal 
skupia też różnorodne statystyki dotyczące jako-
ści powietrza w naszym kraju. Pokazujemy ska-
lę problemu, ale proponujemy również rozwiąza-
nie, wskazując na dofinansowania ekologicznych 
instalacji grzewczych – wyjaśnia Magdalena 
Oskiera, dyrektor marketingu Immergas Polska.

Druga kampania jest kontynuacją  
i rozszerzeniem działań #razemdla-
czystegopowietrza. Na dedykowanej 
stronie https://wiemjakbyceko.pl/  
w przystępnym językiem prezento-
wana jest zasada działania pomp 
ciepła Immergas oraz ich zalety,  
z naciskiem na ekologiczny sposób 
działania tych urządzeń. Kluczowym 
elementem komunikacji jest wyjąt-
kowy materiał video, opowiadają-
cy historię drużyny R32 i misji spe-
cjalnej, jaką jest dostarczenie ciepła 
do domu. – Poprzez naszą kampa-
nię pragniemy zachęcać ludzi do po-
zytywnych zmian, aby zjednoczyć się 
w walce o lepsze powietrze – podsu-
mowuje Magdalena Oskiera.
www.wiemjakbyceko.pl
www.razemdlaczystegopowietrza.pl
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wysTarTowała ceeB 

1 lipca br. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności  
Budynków. Od tego czasu, właściciele obiek-
tów niemieszkalnych oraz mieszkalnych mu-
szą złożyć deklarację, w której podadzą in-
formację na temat używanych źródeł ciepła  
w nieruchomości. w przypadku nowo wybudo-
wanych budynków oraz takich, gdzie zamonto-

wano nowe źródło ciepła, obowiązuje termin 
14 dni na zgłoszenie. w pozostałych przypad-
kach jest to czas 12 miesięcy liczonych od 1 lip-
ca 2021 roku. Projekt ma na celu walkę z zanie-
czyszczeniem powietrza, które w Polsce w dużej 
mierze spowodowane jest korzystaniem ze sta-
rych pieców, tzw. kopciuchów. Dzięki CEEB zo-
stanie stworzona ogólnopolska baza urządzeń 
grzewczych używanych w obiektach. Pozwoli to 

gminom na skuteczniejszą walkę ze smogiem. 
Deklarację CEEB można złożyć w sposób tradycyj-
ny, udając się do odpowiedniego Urzędu Gminy 
lub wysłać ją pocztą. Drugim rozwiązaniem jest 
skorzystanie z profilu zaufanego, dzięki któremu 
na stronie www.zone.gunb.gov.pl, zarządca lub 
właściciel nieruchomości może złożyć deklarację.
w deklaracji należy wskazać rodzaj oraz licz-
bę używanych źródeł ciepła, ich cel – czy jest to 

podgrzewanie wody, czy może centralne ogrze-
wanie. Kolejnym punktem jest rodzaj używanego 
paliwa oraz liczba i klasa kotłów na paliwo stałe.
w przypadku braku zgłoszenia w wymaganym 
terminie właścicielowi lub zarządcy nierucho-
mości grozi kara grzywny.
Szczegółowe informacje o CEEB znajdują się na 
stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego

komFoVenT domekT r 450 V  
– powróT króla

Firma Ventia, generalny dystrybutor Komfovent 
w Polsce, wznowiła sprzedaż prawdopodob-
nie najpopularniejszego na rynku rekuperatora 
ostatnich lat do domów jednorodzinnych – mo-
delu Domekt R 450 V. Komfovent Domekt R 450V 
to rekuperator oparty o niezamarzający i niewy-
magający nagrzewnicy wstępnej wymiennik ob-
rotowy, który przez lata zdobył zaufanie bardzo 
wielu firm wykonawczych i był montowany w ty-
siącach domów w całej Polsce.
w 2020 roku przeszedł modernizację. Na począt-
ku tego roku ze względu na pojawiające się spo-
radycznie zastrzeżenia do kultury jego pracy na  

najwyższych wydatkach rekuperator został wy-
cofany ze sprzedaży, a fabryka rozpoczęła proces 
wnikliwej analizy tematu. Po zmianie modelu wen-
tylatora problem został w 100% wyeliminowany. 
Co ważne w żaden sposób nie uległy zmianie pa-
rametry centrali:
•	wydajność	maksymalna	–	491	m3/h przy 100Pa,
•	JPM	–	0,3	W/(m3/h),
•	odzysk	ciepła	–	86%,
•	automatyka	C6M.
Centralę można zamawiać u Kierowników Re-
gionalnych VENTIA. Pierwsza dostawa zostanie 
zrealizowana w połowie września. Od tego mo-
mentu urządzenie wróci również do ciągłej ofer-
ty magazynowej i będzie dostępne od ręki z ma-
gazynu Ventia w Raszynie pod warszawą.

weBinarium pziTs we wrześniu
 
Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa 
wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzesze-
nia Inżynierów i Techników Sanitarnych serdecz-
nie zaprasza na bezpłatne webinarium na temat  
„Aktualne informacje dotyczące rozwiązań 
wentylacji w obiektach służby zdrowia”, które 
odbędzie się w dniu 24.09.2021 r. o godzinie 15:00. 
Na webinarium zostaną omówione następują-
ce tematy:
· Systemy HVAC szpitala – studium przypadku – 
wojciech Porowski, Porowski DESIGN
· Informacje o stanie prac grupy CEN TC 156 wG 
18 i projekcie normy europejskiej dotyczącej wen-
tylacji w szpitalach – Anna Bogdan, PZITS, Poli-
technika warszawska

· SmayLab – system wentylacji do szpitali oraz 
stref czystych – Zbigniew Kowalski, Smay
· Izolacja powietrzna pacjentów zakażonych – 
Paweł Borowski, PZITS, Halton
· wytyczne konfiguracji i harmonogramu pracy 
urządzeń do pomieszczeń czystych – wiesław 
Łukaszewicz i Paweł Olijarczyk, Klimor
· Physical Security Information Management  
w Zarządzaniu wszystkimi Systemami w Obiek-
tach Medycznych – Bartosz Brzoska, C&C Part-
ners Sp.z o.o.
· Systemy dezynfekcji powietrza i powierzchni 
przy zastosowaniu promienników przepływo-
wych i generatorów mgły – Przemysław Sadow-
ski, Aparatura Medyczna
Na webinarium obowiązuje bezpłatna rejestracja 
dostępna na stronie https://tiny.pl/9mlp2

http://www.instalreporter.pl
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poBierz i przeTesTuj BezpłaTnie 
pakieT insTalsysTem 5! 

Zachęcamy do skorzystania z darmowej i w pełni 
funkcjonalnej wersji próbnej pakietu InstalSystem 5.  
Cechy wersji próbnej:
- umożliwia wykonanie realnych projektów  
z możliwością ich kontynuacji po upływie ter-
minu ważności wersji próbnej (30 dni) na licen-
cji komercyjnej,

- zawiera wszystkie dostępne moduły obliczenio-
we (w tym nowe moduły BIM i moduł do sporzą-
dzania świadectw charakterystyki energetycznej),
- ma biblioteki produktów wybranych producen-
tów (pozostałe są widoczne w liście bez możli-
wości użycia w projekcie).
Pobierz i skorzystaj z darmowej wersji próbnej pa-
kietu w wersji pełnej InstalSoft lub innych darmo-
wych wersji producenckich (dostępność modu-
łów obliczeniowych zależna od wersji pakietu)

zmiany w anTysmogowych 
piloTażach w woj. 
zachodniopomorskim i pszczynie
Od 16 sierpnia 2021 r. obowiązują ułatwienia  
w dwóch pilotażach Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej słu-
żących poprawie jakości powietrza. Zmiany mają 
zachęcić mieszkańców budynków wielorodzin-
nych w woj. zachodniopomorskim i w Pszczynie 
(woj. śląskie) do wymiany tzw. kopciuchów i ter-
momodernizacji domów.
Podobnie, jak w programie Czyste Powietrze, tak 
i w antysmogowych pilotażach, NFOŚiGw pod-
wyższył progi dochodowe uprawniające do sko-
rzystania z podwyższonego dofinansowania na 
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych (od 3 do 20 lokali). Od 16 sierpnia br., dla 
gospodarstw jednoosobowych próg dochodo-
wy wynosi 2189 zł (wcześniej 1960 zł – wzrost  
o 229 zł), a dla wieloosobowych – 1564 zł na oso-
bę (wcześniej 1400 zł – wzrost o 164 zł).
Ponadto w pilotażach – w części dotyczącej 
wspólnot mieszkaniowych – zrezygnowano  
z wymogu wykonania ekspertyzy ornitologicznej  

i chiropterologicznej (dokumenty dotyczące 
ewentualnej obecności ptaków lub ich siedlisk, 
a także nietoperzy) przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie. Ten wymóg ograniczał wiele 
wspólnot mieszkaniowych, co uniemożliwiało 
złożenie wniosku o dofinansowanie. w przypad-
ku tej grupy beneficjentów, wspomniane eksper-
tyzy będą konieczne, ale dopiero na etapie zło-
żenia wniosku o płatność.
Antysmogowe pilotaże rozpoczęły się w roku bie-
żącym – 14 kwietnia w woj. zachodniopomor-
skim i 16 kwietnia w Pszczynie – a prowadzone 
są przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fun-
dusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Dotychczas (stan na 13.08.2021 r.) w ramach pi-
lotaży złożono 435 wniosków o dofinansowanie 
(422 w woj. zachodniopomorskim i 13 w Pszczy-
nie). Kolejne tego typu działanie zaplanowano 
dla woj. dolnośląskiego – tam o dofinansowanie 
przedsięwzięć z zakresu poprawy jakości powie-
trza przez wymianę źródeł ciepła w budynkach 
wielorodzinnych będzie można ubiegać się już  
w drugiej połowie września bieżącego roku.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska;  
NFOŚiGw
Pełna wersja informacji: kliknij 

urządzenia Bdr Thermea w Bazie zum
 
Od jesieni 2020 roku pod adresem: lista-zum.
ios.edu.pl funkcjonuje lista zielonych urządzeń 
i materiałów (ZUM), które spełniają wymagania 
określone w programie Czyste Powietrze. Lista 
ma być pomocą dla osób składających wniosek 
w programie. Baza ma dać potencjalnym benefi-
cjentom Czystego Powietrza dostęp do informacji 
o najwyższej jakości, ekologicznych rozwiązaniach. 
Ma przyspieszać także weryfikację wniosków  

w programie – każde urządzenie i materiał, który 
znalazł się na liście, został zweryfikowany pod 
kątem przepisów i norm obowiązujących w naszym 
kraju, a także rzetelności informacji przekazanych 
przez producentów. Lista powstaje we współpracy 
NFOŚiGw z Instytutem Ochrony Środowiska 
– Państwowym Instytutem Badawczym.
w bazie ZUM znajduje się już około 200 urządzeń 
BDR Thermea, marek De Dietrich, Baxi i Broetje: 
kotły kondensacyjne gazowe i olejowe, pom-
py ciepła powietrze-woda, gruntowe pompy  

ciepła i kolektory słoneczne. Każde urządzenie 
jest dokładnie opisane, na karcie produktu można 
znaleźć pełną dokumentację techniczną i etykietę 
energetyczną dla każdego modelu. Aby urządzenie 
mogło znaleźć się na liście, należało spełnić szereg 
formalności wymaganych przez NFOŚiGw.
– BDR Thermea sukcesywnie umieszcza swoje 
urządzenia na liście zielonych urządzeń i materiałów. 
Wiemy, że nasze urządzenia spełniają wymagania 
programu Czyste Powietrze i chcemy, aby klienci mie-
li pewność, że wybierając do modernizacji systemu 

grzewczego naszą pompę ciepła, kocioł kondensa-
cyjny czy kolektory słoneczne, otrzymają pozytywną 
decyzję o dofinansowaniu. Umieszczenie naszych 
urządzeń na liście ZUM jest też elementem strate-
gii ECO SOLUTIONS, która polega na dostarczaniu 
klientom urządzeń grzewczych o wysokim standar-
dzie przy jednoczesnej dbałości o środowisko natu-
ralne, społeczeństwo i gospodarkę – mówi Tomasz 
Popiel, Manager Działu Marketingu BDR Thermea.
Lista zielonych urządzeń i materiałów: 
www.lista-zum.ios.edu.pl

http://www.instalreporter.pl
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kluB amBasadora pomp ciepła wolF 
 
To przestrzeń zrzeszająca instalatorów, którzy 
chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie 
pomp ciepła i którzy dzięki wsparciu producen-
ta, będą źródłem wiedzy o pompach wolf dla in-
westorów w całej Polsce.

Ambasadorów wolf będzie szkolić technicznie  
i biznesowo, wspierać na co dzień wiedzą dedyko-
wanego specjalisty oraz możliwością wymiany wza-
jemnych doświadczeń przez Klubowiczów zarów-
no poprzez dedykowaną platformę, jak i w czasie 
wspólnych, cyklicznych spotkań. wolf oferuje pro-
fesjonalne zestawy narzędzi do montażu pomp 

ciepła, wsparcie marketingowe oraz moż-
liwość realnego zarobku za sprawą wypła-
canych przez wolf dodatkowych opłat za 
montaż i uruchomienie urządzenia.
Ambasadorem wolf może zostać insta-
lator, który dokona montażu co najmniej 
2 pomp ciepła wolf oraz potwierdzi te 
montaże poprzez rejestrację na plat-
formie www.wolf-serwis.pl. warunkiem 
koniecznym uzyskania statusu Ambasa-
dora jest też odbycie szkolenia autory-
zacyjnego z zakresu pomp ciepła i pod-
pisanie umowy. 
Korzyści dla instalatora:
•	opłata	montażowa	za	każdą	zamonto-
waną pompę ciepła wolf,
•	podwójna	opłata	montażowa	za	każdą	 
4., 5., 9., 10., 14. i 15. zamontowaną pompę,
•	bezpłatny	zestaw	narzędzi	niezbędnych	
przy montażu pomp ciepła (m.in:. zestaw 
zegarów pomiarowych, waga elektro-
niczna, pompa próżniowa) o wartości 
6500 zł netto (zestaw przechodzi na wła-
sność Ambasadora w momencie mon-
tażu 10 pomp ciepła wolf),
•	odzież	robocza	Wolf,
•	szkolenia	techniczne,	handlowe,	umie-
jętności miękkich,
•	wsparcie	marketingowe	 (poradniki,	
ulotki, kampanie informacyjne),
•	spotkania	w	ramach	Klubu,
•	wymiana	doświadczeń	i	wiedzy	pomię-
dzy Ambasadorami.

KLUB AMBASADORA
POMP CIEPŁA

Dołącz do 
Klubu Ambasadora

Miejsce wymiany 
doświadczeń pomiędzy 

Ambasadorami

Miejsce 
podnoszenia 
kwalifikacji

System korzyści  
dla Ambasadorów

wirTualny showroom rozwiązań 
lg hVac

LG HVAC Virtual Experience to nowy interaktyw-
ny salon wystawowy online. Platforma daje klien-
tom możliwość komfortowego przeglądania naj-
nowszych rozwiązań firmy zaprezentowanych 
w wirtualnych przestrzeniach: domowych oraz 
komercyjnych. Stanowi także źródło informacji 
o tym, jak urządzenia LG HVAC mogą zwiększać 
komfort i poprawiać jakość powietrza w pomiesz-
czeniach oraz jak wygląda ich obsługa.
w LG HVAC Virtual Experience odwiedzający mogą 
wybrać jedną z kilku kategorii indywidualnych i biz-
nesowych: mieszkanie, dom jednorodzinny, biuro, 
biurowiec, przestrzeń handlowa i hotel. Klienci mogą 
swobodnie przemieszczać się po wybranym środo-
wisku 3D, korzystając z intuicyjnego menu, aby uzy-
skać dodatkowe informacje, takie jak dane technicz-
ne, funkcje, filmy o produktach i studia przypadków 
dla każdego modelu. Nowa wirtualna platforma LG, 
łatwa w obsłudze i nawigacji, jest doskonałym narzę-
dziem dla klientów, ekspertów i partnerów.
Showroom pozwala odwiedzającym zajrzeć za 
kulisy: po naciśnięciu ekranowych przycisków 

Airflow (przepływ powietrza) i Piping (instala-
cje) odwiedzający mogą dowiedzieć się, jak po-
wietrze przemieszcza się w klimatyzatorze lub 
oczyszczaczu powietrza oraz jak wygląda prze-
pływ wody i czynnika chłodniczego w urządze-
niach. Można również wirtualnie przełączać tryby 
pracy klimatyzatora i obserwować, jak zmienia 
się przepływ powietrza w poszczególnych mo-
delach. Oprócz rozwiązań technologicznych,  
w wirtualnym showroomie można także obej-
rzeć projekty wszystkich produktów i przekonać 
się, jak ich design wpisuje się w różne wnętrza.
LG HVAC Virtual Experience to platforma, która po-
zwala odwiedzającym dokładnie zrozumieć najnow-
sze, zoptymalizowane rozwiązania klimatyzacyjne  
i grzewcze firmy do różnych rodzajów pomiesz-
czeń i dowiedzieć się, które produkty są najlepiej 
dostosowane do ich konkretnych potrzeb. widać 
również zaangażowanie firmy LG na rzecz zapew-
nienia zrównoważonej przyszłości i nacisk na inno-
wacyjne technologie LG, takie jak energooszczęd-
na sprężarka R1 oraz sprawne przejście firmy na 
przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32.
Wirtualny Showroom LG HVAC
Więcej o rozwiązaniach LG HVAC

http://www.instalreporter.pl
https://hvac-virtual-experience.lg.com/
https://www.lg.com/pl/business/klimatyzacja
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kształtki okrągłe z uszczelką i bez uszczelki, prze-
szły testy oraz badania w Instytucie Techniki Bu-
dowlanej a parametry techniczne produktów zo-
stały pozytywnie potwierdzone Krajową Oceną 
Techniczną w obszarze wyrobów do wentylacji 
i klimatyzacji.

sTandard lindaB 
 
Firma Lindab opublikowała nowy cykl artykułów 
eksperckich kierowany głównie do projektantów, 
inwestorów, generalnych wykonawców oraz in-
stalatorów, a także do studentów i uczniów szkół 
technicznych. 

Od wielu lat Lindab wytycza nowe trendy, pod-
wyższa standardy, a poprzez najwyższą jakość 
wyrobów oferuje dodatkowe korzyści swoim 
partnerom biznesowym i końcowym użytkow-
nikom. Standard Lindab to znany od dziesię-
cioleci wyznacznik zgodności z najwyższy-
mi normami. Lindab ma absolutną pewność,  
że jeżeli procesy doboru surowca, produkcji, pro-
jektowania, montażu i konserwacji będą prze-
biegać zgodnie ze Standardem Lindab, wszy-
scy odbiorcy otrzymają system wentylacyjny 
o najwyższej jakości, zapewniający optymal-
ny przepływ świeżego i zdrowego powietrza  
w każdym budynku. 

– Nowym cyklem artykułów chcemy edukować  
i pokazywać różnice w jakości i w wykonaniu 
elementów systemów wentylacyjnych stosowa-
nych przez innych producentów, których celem 
jest uzyskanie niższej ceny finalnego produktu – 
mówi wojciech Dworakowski, kierownik Dzia-
łu Marketingu w Lindab. – Niska cena produktu 
to niestety bardzo często efekt znaczącego ob-
niżenia jakości i trwałości systemu wentylacyj-
nego, co ma bezpośredni wpływ na energoosz-
czędność i późniejsze wyższe koszty związane 
z funkcjonowaniem całej inwestycji budowlanej  
– dodaje.

Jakość produktów Lindab potwierdzona jest wie-
loma certyfikatami. w 2018 roku systemy wen-
tylacyjne Lindab i Centrum Klima jako pierwsze  

na świecie otrzymały certyfikat Eurovent. Jako 
pierwszy i jedyny w Polsce producent, Lindab 
wprowadził 10-letnią gwarancję na stalowe, okrą-
głe systemy wentylacyjne. Znane w całej Pol-
sce produkty wentylacyjne marek Lindab i Cen-
trum Klima: rury zwijane, tłoczone i segmentowe 

Na jakości nie można oszczędzać – zapraszamy do lektury artykułów przygotowanych przez Lindab:

1. Porównanie trójników z odejściem ze sztucera siodłowego tłoczonego – przeczytaj tutaj

2. Porównanie sztucerów cylindrycznych prostych – przeczytaj tutaj

api dla czysTego powieTrza

Interfejs programistyczny API-GwD to nowy, już 
dostępny, kanał dystrybucji wniosku o dofinan-
sowanie z programu Czyste Powietrze. Przy-
gotowane przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej rozwiązanie 
umożliwia udostępnianie elektronicznej wersji 
wniosku przez partnerów programu na ich stro-
nach internetowych.
Generator wniosków o dofinansowanie (GwD) 
Narodowego Funduszu został wzbogacony  
o API (Application Programming Interface).  
API-GwD Czyste Powietrze pozwoli na wypełnia-
nie wniosków o dofinansowanie w systemach 
podmiotów współpracujących z NFOŚiGw, przy 
zagwarantowaniu odpowiedniej weryfikacji i po-
prawności przekazywanych danych.
Aby skorzystać z tej nowej funkcjonalności, 
firmy, instytucje oraz inni partnerzy chcący 
współpracować z NFOŚiGw, powinni złożyć 
wniosek o uzyskanie dostępu i zapoznać się  
z dokumentami wdrożeniowymi, które znajdują 
się na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakład-
ka „Partnerzy”). Po przydzieleniu dostępu do  
API-GwD Czyste Powietrze przez NFOŚiGw, 
partnerzy będą mogli umożliwić swoim klien-
tom składanie wniosków o dofinansowanie 
przez swoją stronę www.
Korzystanie z interfejsu API jest bezpłatne i ma 
zwiększyć liczbę składanych wniosków o wspar-
cie z programu Czyste Powietrze. Z tego ułatwie-
nia skorzystają ci wnioskodawcy, którzy mają 
Profil Zaufany.

NFOŚiGW zaprasza do współpracy

Źródło: NFOŚiGw

Pełna wersja informacji: kliknij 

http://www.instalreporter.pl
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Klient rozważający zakup pompy ciepła kieruje 
się przede wszystkim wyborem pomiędzy pro-
ducentami tych pomp ciepła. w niewielkim tyl-
ko stopniu zwraca uwagę na sposób wykona-
nia instalacji oraz dobór elementów użytych do 
jej budowy. 
Aby pokazać, jak ważne jest odpowiednie dobra-
nie rodzaju elementów użytych w instalacji (rys. 2)  
nadmienię, że znam liczne sytuacje, w których 
użytkownicy niestety byli zmuszeni zaledwie po 

kilku latach użytkowania wymienić sprężarkę, 
której koszt wynosi nawet 3000 zł lub też płacili 
zawyżone rachunki za energię elektryczną.

SpecyfikA prAcy inStAlAcji z pompA ciepłA

Podczas analizy instalacji, w której są zamonto-
wane pompy ciepła, nasuwają się pewne wnio-
ski, które obligują następnie odpowiednie wypo-
sażenie i wykonanie tej instalacji, aby pracowała  

w chwili obecnej w Polsce nastąpił gwałtowny 
wzrost sprzedaży pomp ciepła (głównie powie-
trze-woda) (rys. 1).
Tendencja ta zapewne się utrzyma na tym pozio-
mie ze względu na politykę Unii Europejskiej pro-
mującą efektywność energetyczną oraz dążenie 
do wykorzystania w jak największym stopniu od-
nawialnych źródeł energii (paradoksalnie w Polsce 
energię elektryczną pozyskujemy głównie z elek-
trowni węglowych). Dlatego też tworzy się programy  

tzw. ograniczenia niskiej emisji, które dotyczą wy-
miany starych kotłów wykorzystujących paliwa 
stałe na nowoczesne, czyli kotły gazowe konden-
sacyjne lub pompy ciepła. Dotyczy to domów jedno-  
i wielorodzinnych, w których, wbrew powszech-
nej opinii, produkowane jest więcej zanieczysz-
czeń niż w sektorze przemysłowym. Jednocześnie 
popularność instalacji fotowoltaicznej przyczy-
niła się do gwałtownego wzrostu zainteresowa-
nia rozwiązaniami opartymi na pompach ciepła. 

w poniższym artykule przedstawię kilka kwestii, które przyczynią 
się do długiego i bezproblemowego używania pompy ciepła  

w instalacji c.o. i c.w.u. Specyfika instalacji z pompą ciepła, a więc 
głównie mniejsza ΔT i większy przepływ niż w układzie z kotłem 

gazowym sprawia, że aby instalacja ta pracowała właściwie  
i zapewniła spodziewany komfort ciepły w domu, należy zwrócić 

uwagę na jej odpowiednie wyposażenie.

Specyfika inStalacji  
z pompą ciepła, czyli jakie 

elementy StoSowa
Na co zwracać uwagę podczas doboru średnic,  

zaworów, separatorów?

Marcin Jóskowski
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2. praca pompy ciepła w trybie odszraniania 
parownika.
w tym przypadku należy mieć na uwadze,  
że pompa ciepła musi pobrać energię w celu prze-
kazania jej na wymiennik, który znajduje się na 
zewnątrz, najczęściej przy domu. Ponieważ tem-
peratura sięga -20°C, w celu zapewnienia prawi-
dłowego funkcjonowania często konieczne jest 
zastosowanie bufora (rys. 2) w układzie. Dzięki 
temu nawet, kiedy sterowanie w domu wyłączy 
obiegi grzewcze, to energia zakumulowana w bu-
forze zapewni prawidłowy proces odszraniania. 
Niejednokrotnie jest on zautomatyzowany i kil-
kukrotnie w ciągu doby uruchamiany. wówczas 
przy jednostce zewnętrznej możemy zobaczyć 
zarówno parę, jak i spływającą wodę zamienia-
jącą się w lód poniżej jednostki. Zalecana pojem-
ność bufora jest podawana przez producentów 
pomp ciepła i głównie zależy od jej mocy.

3. praca pompy ciepła w trybie c.w.u.
w przeważającej większości wykorzystuje się 
zawór trójdrogowy (rys. 2), za pomocą którego 
czynnik grzewczy dostarczany jest do wężow-
nicy zasobnika. Należy pamiętać, że tempera-
tura czynnika grzewczego wynosi wówczas ok. 
55°C więc, aby podgrzać wodę użytkową do np. 
50°C, znacznie wydłuża się czas jej nagrzewania. 
w związku z tym zasobnik również powinien być 
odpowiedniej wielkości. w ten sposób zabezpie-
czymy pracę pompy ciepła przed częstym włą-
czaniem i wyłączaniem się sprężarki (pomimo, 
że najczęściej już mają zapewnioną modulacyjną 
pracę sprężarki), co uchroni użytkowników przed 
jej wymianą. Również w samych parametrach  

pompy ciepła nie należy zmieniać histerezy jej 
pracy np. z 5°C na 2°C, gdyż spowoduje to zwięk-
szenie się liczby taktowań, a co za tym idzie, skró-
cenie jej żywotności. Niejednokrotnie spotykam 
się z pytaniem, jak ustawić bardziej dokładnie 
zakres pracy na c.w.u. tak, aby uniknąć sytuacji, 
w której podczas napełniania wannę leci letnia 
woda. Niestety w tym wypadku należy podnieść 
temperaturę w zasobniku, co przyczyni się do 
spadku sprawności pompy ciepła.
 
4. praca pompy ciepła w trybie chłodzenia.
Jest to rzadko jak do tej pory stosowany tryb, ale 
jeżeli w budynku jest wyłącznie instalacja podło-
gowa, to można ją wykorzystać do chłodzenia, 
np. do poddasza użytkowego. Ustawiając tem-
peraturę na np. 20°C na zasilaniu, możemy od-
bierać energię cieplną z domu i „wyrzucać” ją na 
zewnątrz. Jednak i tutaj wskazane jest zastoso-
wanie bufora oraz dobranie odpowiedniej arma-
tury kotłowni jak i całej instalacji.

odpowiednie elementy do inStAlAcji 
z pompą ciepłA

po prostu właściwie. Przeanalizujmy więc w pierw-
szej kolejności tryby pracy pomp ciepła i postaw-
my wnioski.

1. praca pompy ciepła w trybie grzania na c.o., 
czyli przez ok. 8 miesięcy w ciągu roku. 
Pompy ciepła pracują na niskich różnicach tempe-
ratury pomiędzy zasilaniem a powrotem (tzw. ΔT),  

ale za to na wysokich przepływach w porówna-
niu np. do kotła gazowego. Dla tradycyjnych in-
stalacji opartych na kotłach gazowych przyjmuje 
się ΔT na poziomie 15/20 K, a dla pompy ciepła 
ΔT = 5K, przepływ zaś musi być 3-4 razy wyższy 
w celu uzyskania odpowiedniej mocy grzewczej. 
widać to, analizując wzór: (ΔT * przepływ)/860 = 
moc źródła. 

mając na uwadze powyższe cztery tryby 
pracy pompy ciepła, należy podczas bu-
dowy domu lub/i montażu pompy cie-
pła w już istniejącym budynku zadbać  
o odpowiedni dobór elementów użytych  
w kotłowni (może lepiej „maszynowni”), 
zwracając szczególną uwagę na wyż-
sze przepływy. zdarza się, że użytkow-
nik chciałby mieć instalację wykonaną 
jak najniższym kosztem, a instalatorzy 
nie są w stanie przekonać go do pro-
mowanych przez producentów rozwią-
zań. dlatego też przytoczę kilka przy-
kładów, aby pokazać, czy rzeczywiście 
rodzaj użytych materiałów w instalacji 
ma wpływ na późniejszą eksploatację.

1  Sprzedaż pomp ciepła [1]

Pobierz  rys. 2 Schemat ideowy 
instalacji z pompą ciepła typu split [2]

http://www.instalreporter.pl
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a) Średnica przyłączy i orurowanie: producenci 
pomp ciepła zwracają uwagę na dobranie odpo-
wiednich średnic. Dla standardowej mocy pompy 
ciepła, np. 5-12 kw zaleca się wykonanie instalacji 
o średnicy 1″ lub nawet 1 ¼″. Opór przepływu (tab. 
powyżej) dla 1″ dla rury miedzianej (28x1.2 mm)  
będzie inny niż dla rury z tworzywa PE-X/Al/PE-X,  
nie mówiąc już o systemie polipropylenowym 

zgrzewanym (tab. powyżej). Dlatego też znając 
charakterystyki poszczególnych rur, należy np. 
dla rury zgrzewanej wybrać średnicę o jedną wyż-
szą niż dla rury PE-X/Al/PE-X. w innym przypad-
ku może dojść do sytuacji, kiedy pompa ciepła 
nie osiągnie przepływu nominalnego i nie będzie 
uzyskiwać swojej mocy, co skutkuje wyższymi ra-
chunkami oraz brakiem komfortu cieplnego.

b) Średnica zaworów kulowych użytych w in-
stalacji: różni producenci mają zawory tej sa-
mej średnicy gwintu jednak o różnym współ-
czynniku przepływu tzw. Kv (współczynnik Kv 
jest wartością określającą, jaka ilość czynni-
ka [m3] jest w stanie przepłynąć przez zawór  
w czasie 1 godziny, przy różnicy ciśnienia równej 
1 bar). Porównując parametry zaworów różnych  

3  Giacomini R146C 1″ – 1,21 T [4] 

4  Zawór różnicowy gwarantujący przepływ  
w przypadku odcięcia instalacji [4]

Tab. Opór hydrauliczny w zależności od zastosowanej rury oraz średnicy [3]

5  Rozdzielacz wielofunkcyjny z opcją by-pass przeznaczony do instalacji z pompami ciepła [4]

http://www.instalreporter.pl


producentów, można zauważyć, że różnica 
przepływów dla tych samych średnic może wy-
nosić nawet kilkadziesiąt procent. w związku 
z tym powstające zwiększone miejscowe opo-
ry hydrauliczne mogą powodować powstanie 
szumów w instalacji oraz zwiększenie zużycia 
energii. Tak więc optymalne są te dedykowa-
ne do pomp ciepła.

c) zastosowanie odpowiednich filtrów ma-
gnetycznych na powrocie, które zagwarantują 
odpowiednią jakość czynnika grzewczego. Nale-
ży tutaj wziąć przynajmniej pod uwagę siatkę fil-
tracyjną (wielkość oczka) oraz wielkość określa-
jącą moc magnesu, która jest często wyrażana 
w różnych jednostkach tj.: Tesla lub Gauss. Dla 
przykładu porównajmy dwa produkty np. sepa-
rator dostępny na rynku, którego indukcja ma-
gnetyczna wynosi 2 x 0,3 T (Tesli) oraz produkt 
firmy Giacomini R146C (rys. 3), którego induk-
cja magnetyczna wynosi 12100 Gaussów dla 1″ 
i 13000 Gaussów dla ¾″, czyli odpowiednio 1,21 
T lub 1,3 T. Nadmienię, że 1 T = 10 000 Gaussa,
Dzięki zastosowaniu odpowiednich separatorów 
magnetycznych unikamy kosztownych napraw 
związanych z blokowaniem się wirnika pomp 
cyrkulacyjnych, czy też spadkiem ich wydajno-
ści ze względu na osadzenie się magnetycznych 
cząstek na wirniku pompy.

d) Układ rozdzielacza na poszczególne obie-
gi grzewcze, musi on również być dostosowany 
do zwiększonych przepływów oraz w przypad-
ku kiedy wszystkie obiegi są wyłączone, musi 
gwarantować przepływ „na krótkim” obiegu, 
aby uniknąć częstego taktowania pompy cie-
pła. Dodam, że żywotność sprężarki w głów-
nym stopniu zależy od czasu pracy, ale również 
od liczby załączeń i wyłączeń. w tym celu sto-
suje się np. zawór nadmiarowy (rys. 4), który po  

prawidłowym ustawieniu w przypadku wyłą-
czenia się odbiorników zagwarantuje minimal-
ny wymagany przepływ np. 350 l/h dla pompy 
ciepła 5 kw. Można również zastosować sprzę-
gło-rozdzielacz, który ma tryb by-pass (rys. 5), co 
spowoduje, że czynnik grzewczy będzie krążył 
pomimo wyłączenia instalacji lub zredukowa-
nia zapotrzebowania na ciepła, gdy tylko jedno 
pomieszczenie żąda grzania i tylko jedna pętla 
ogrzewania podłogowego jest w użyciu. w ta-
kim przypadku za pomocą by-passu ustawia 
się przepływ zwrotny gwarantujący uzyskanie 
minimalnego przepływu czynnika grzewczego 
w obiegu z pompą ciepła.

[1] Dane PORT PC
[2] Materiały techniczne firmy Panasonic
[3] Kalkulator oporów hydraulicznych firmy KAN
[4] Materiały handlowe firmy Giacomini

podsumowując, można zainstalować 
u klienta pompę ciepła nie zwraca-
jąc uwagi na instalację, jaką posiada 
lub będzie posiadał. jednak w takim 
przypadku inwestor nie będzie w peł-
ni zadowolony. rachunki za energię 
elektryczną z pewnością będą wyższe,  
a ponadto w stosunkowo krótkim okre-
sie czasu może popsuć się sprężarka. 
dlatego tak ważne jest przekonanie in-
stalatorów, że dobierając odpowiedni 
rodzaj instalacji należy kierować się nie 
tylko powiedzeniem „będzie pan zado-
wolony”, ale przede wszystkim zapro-
ponować klientowi takie rozwiązanie, 
które będzie działało nie tylko bezpro-
blemowo, ale również w sposób ener-
gooszczędny.
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nAjwiękSzA kompAktowoŚć 
i oSzczędnoŚć miejScA 

Główny zadaniem podczas projektowania pomp 
ciepła All in One Compact było zapewnienie mak-
symalnej oszczędności miejsca i cel ten zostało 
spełniony. Przy rozmiarach 598 x 600 mm, pompa 
ciepła zajmuje taką sama powierzchnię jak stan-
dardowa pralka, lodówka czy inny sprzęt AGD.  
w tej sytuacji zbędne staje się posiadanie przez 
inwestora specjalnego pomieszczenia technicz-
nego, nie wspominając o kotłowni. To duża za-
leta i przewaga w porównaniu do innych pomp 
ciepła, nie wspominając o tradycyjnych kotłach.

wyjątkowe wzornictwo i bUdowA

Choć przy wyborze pompy ciepła design nie jest 
najważniejszym czynnikiem wyboru, to widoczny  

jest coraz silniejszy trend, że inwestorom zale-
ży jednak na wyglądzie. To zrozumiałe. Inwestu-
ją dużo w wygląd domu i nie chcą mieć brudnej 
kotłowni obok nowoczesnych sprzętów. Dlatego 
tak piękny wygląd modeli All in One Compact to 
atut i korzyść dla inwestora, zwłaszcza że urzą-
dzenie może świetnie się prezentować w każdym 
pomieszczeniu.

nAjwyżSzA wydAjnoŚć w Swojej klASie

Modele All in One Compact dostępne są w obu 
seriach: High Performance oraz T-CAP. w uprosz-
czeniu seria High Performance to pompy cie-
pła przeznaczone głównie do nowych instalacji, 
budynków pasywnych czy energooszczędnych.  
Z kolei seria T-CAP to technologia pomp ciepła, 
która sprawdza się w skrajnie niskich tempera-
turach zewnętrznych nawet do -28°C i zapewnia 

Zdaniem eksperta: „Niewątpliwie Aquarea All in One Compact to jedna  
z niewielu, o ile nie jedyna pompa ciepła łącząca wysoką wydajność  
i energooszczędność z tak pięknym wyglądem i komfortem użytkowania”. 

aquarea all in one compact 
– recenzja beStSellerowej 
pompy ciepła

Przejdź  do strony o kompaktowych pompach Aquarea All in one

http://www.instalreporter.pl
https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/happening/aquarea-all-in-one-compact-unit/
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Aquarea Service cloud – w pełni zdalny 
serwis dla instalatorów i serwisantów
Dedykowane dla instalatora (ale z korzyścią dla 
użytkownika) narzędzie do zdalnej diagnosty-
ki i serwisu Aquarea Service Cloud pozwala to 
na oszczędność czasu i pieniędzy oraz skraca 
czas reakcji, a tym samym zwiększa zadowole-
nie klientów.
Zaawansowane funkcje zdalnego serwisu:
– pełny podgląd działania pompy na jednym 
ekranie,
– dziennik historii błędów,
– pełna informacja o jednostce,
– stała dostępność statystyk
– dostępność większości ustawień, nawet do 71 
parametrów.

stałą wydajność grzewczą pompy do -20°C. To 
sprawia, że pompy All in One Compact znajdą 
zastosowanie zarówno w nowych, jak i moder-
nizowanych budynkach. warto także zaznaczyć, 
że urządzenia Panasonic cenione są za wysokiej 
jakości, niezawodne sprężarki będące „sercem” 
pompy ciepła. To 100% japońskiej technologii.

SzerokA ofertA modeli

w ramach oferty dostępnych jest 8 modeli o różnej 
mocy (od 3kw do 16kw), zarówno serii High Perfor-
mance jak i T-CAP, generacji J i H. Daje to więc moż-
liwość dopasowania pompy ciepła praktycznie do 
każdej inwestycji – nowej jak i modernizowanej.  
Powyższa tabela prezentuje dostępne modele, przy 
czym należy pamiętać, że oferta będzie się poszerzać.

zAStoSowAnie pompy ciepłA 
All in one compAct

Opisywane pompy ciepła nie mają praktycznie 
ograniczeń, jeśli chodzi i miejsce montażu. Znaj-
dą zastosowanie zarówno w nowych budynkach, 
jak równie przy modernizacji i wymianie starego 
kotła na pompę ciepła. Mają szeroki zakres za-
stosowania: grzanie, chłodzenie oraz podgrzewa-
nie CwU. współpracują z grzejnikami, klimakon-
wektorami, czy ogrzewaniem płaszczyznowym 

(ogrzewanie podłogowe). Sprawdzą się dosko-
nale tam, gdzie liczy się wysoka wydajność pra-
cy i energooszczędność. 

zdAlne SterowAnie orAz SerwiS 
i diAgnoStykA
 
To coś, co wyróżnia pompy ciepła Aquarea, czyli 
rozwiązanie w chmurze do zdalnego sterowania  
i serwisu – Aquarea Smart Cloud i Service Cloud .

Aquarea Smart cloud – proste, a zarazem 
zaawansowane sterowanie dla użytkownika 
indywidualnego
To potężne i intuicyjne narzędzie do zdalnego 
sterowania wszystkimi funkcjami związanymi 
z ogrzewaniem i przygotowaniem CwU, w tym 
funkcją monitoringu zużycia energii. Specjalny 
moduł (CZ-TAw1) umożliwia połączenie pom-
py ciepła Aquarea z chmurą za pomocą routera  
wi-Fi lub przewodowej sieci LAN, co pozwala za-
równo na sterowanie instalacją przez użytkow-
nika końcowego, jak i przeprowadzanie zdalne-
go serwisu przez partnerów Panasonic.
Funkcje zdalnego sterowania:
– wizualizacja i sterowanie,
– programowanie pracy,
– statystyki energetyczne,
– powiadomienia o zakłóceniach podczas pracy.

obejrzyj  krótki film  
o Aquarea Service Cloud

Panasonic marketing Europe gmbH
Oddział w Polsce

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

aircon.panasonic.pl

r e k l a m a

3 kw 5 kw 7 kw 9 kw 12 kw 16 kw

High performance
Generacja J ✓ ✓ ✓ ✓

Generacja H ✓ ✓

t-cAp Generacja H ✓ ✓

•	Najwyższa	wydajność	SCOP	nawet	5,07
•	100%	japońskiej	technologii

obejrzyj  krótki film  
o Aquarea Smart Cloud

R32 
NOWY CZYNNIK CHŁODNICZY

http://www.instalreporter.pl
https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/aquareaplus/aquarea-service-cloud/
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w Polsce podstawowym dokumentem istotnym  
z punktu widzenia efektywności energetycznej 
budynków jest rozporządzenie ministra infra-
struktury z kolejnymi zmianami w sprawie „warun-
ków Technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie”. wymogi zawarte są  
w rozporządzeniu stopniowo (2014, 2017 i 2021) 
stawiają coraz wyższe wymagania dotyczące izo-
lacyjności cieplnej przegród i ograniczają ilość 
zużywanej przez budynki energii nieodnawialnej 
(energii pierwotnej). Obowiązujące od początku 
2021 roku wymagania celowo zmuszają do sto-
sowania urządzeń odnawialnych źródeł energii.

energiA pierwotnA (ep) A bUdynek

Bardzo dużo przydatnych informacji z praktycz-
nymi przykładami obliczeń wskaźników energii 
pierwotnej i sposób optymalizacji znaleźć można 
w poradniku dla architektów, projektantów i inwe-
storów wydanym przez POBE (Porozumienie Bran-
żowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej): „Jak 

spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać 
budynki od 2021 roku? Ogrzewanie i wentylacja 
w warunkach technicznych”. Przykłady zawierają 
różne warianty źródeł ciepła analizowane pod ką-
tem wpływu na efektywność energetyczną ogrze-
wanych budynków. Jest tam zarówno najpopular-
niejszy wciąż kocioł gazowy w trzech wariantach, 
jest kocioł na biomasę, która przeżywa odrodzenie, 
oraz naturalnie kilka wariantów z pompami ciepła.

Dla celów ogrzewania budynku i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej wymagana jest energia 
określana mianem energii użytkowej EU, odnie-
sionej do jednostkowej powierzchni budynku 
i wyrażona w kwh/(m2∙rok). Energia użytkowa 
musi być dostarczona do budynku ze źródła 
ciepła, pracującego z określoną sprawnością.  
Aby źródło ciepła mogło dostarczyć wymaganą 
ilość energii do budynku, musi tę energię otrzy-
mać w formie nośnika energii (biomasy, gazu, 
energii elektrycznej itd.). Ilość energii dostarczo-
nej do źródła ciepła, określa się mianem energii  

Ostatnie sprawozdanie oceniające przygotowa-
ne przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Kli-
matu (IPCC) pokazuje bardzo wyraźnie, że nie-
stety to my ludzie, jesteśmy odpowiedzialni za 
negatywne zmiany klimatu. wstrząsające dane 
wskazują, że za ocieplenie klimatu odpowiadają 
przede wszystkim (z wysokim prawdopodobień-
stwem) stężenia gazów cieplarnianych emitowa-
nych przez człowieka. w 2019 roku stężenie CO2 w 
atmosferze było wyższe niż kiedykolwiek od co 
najmniej 2 milionów lat (wysokie prawdopodo-
bieństwo wyniku), a stężenia CH4 i N2O były wyż-
sze niż kiedykolwiek od co najmniej 800 000 lat 
(bardzo wysokie prawdopodobieństwo wyniku).  

Od 1750 roku, od kiedy rozpoczęto oficjalne po-
miary i archiwizowanie danych, stężenie CO2 at-
mosferze wzrosło aż o 47%, a CH4 aż o 156%!
w przyjętym przez Komisję UE planie działania, 
prowadzącym do przejścia na gospodarkę nisko-
emisyjną, zapisano m.in. konieczność redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych innych niż CO2, w tym flu-
orowanych gazów cieplarnianych o 72-73% do 2030 
roku w stosunku do poziomów z 1990 roku. Sek-
tor budynków (gospodarstwa domowe i usługi)  
w UE odpowiada za 36% całkowitej emisji CO2, dla-
tego od kilku lat tak dużo mówi się o konieczności 
modernizacji istniejących budynków i stawia wy-
sokie wymagania nowo powstającym budynkom.

Rynek kotłów gazowych osiągnął już wprawdzie swój szczyt możliwości 
wynoszący 300 000 sztuk, ale utrzymuje się stabilnie od 3 lat z wahaniem 
+/-0,3%. Rynek pomp ciepła rośnie z kolei bardzo dynamicznie, 
zabierając coraz więcej rynkowi tradycyjnych źródeł ciepła. Całkowite 
przejście z ogrzewania tradycyjnego na pompy ciepła jest sporym 
wyzwaniem nie tylko z punktu widzenia właściwego doboru i pracy. 
Tak duża liczba urządzeń wymaga olbrzymiej kadry wykwalifikowanych 
instalatorów, dostępnych urządzeń na rynku i odpowiedniej infrastruktury 
elektroenergetycznej. Tymczasem, obok pomp ciepła, także kondensacyjne 
kotły gazowe mogą przyczyniać się do zwiększania efektywności systemów 
ogrzewania budynków i poprawy jakości powietrza w naszym otoczeniu.

kotły kondensacyjne  
w świetle wymagań wt
Skuteczne w walce o redukcję emisji CO2 do atmosfery

DawiD Pantera
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Human influence has warmed the climate at a rate that is unprecedented
in at least the last 2000 years
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b) Change in global surface temperature (annual average) as observed and 
simulated using human & natural and only natural factors (both 1850-2020)

a) Change in global surface temperature (decadal average)
as reconstructed (1-2000) and observed (1850-2020)

period in more than 
100,000 years

Warming is unprecedented 
in more than 2000 years
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Panel a): Changes in global surface temperature reconstructed from paleoclimate archives (solid grey line, 
1–2000) and from direct observations (solid black line, 1850–2020), both relative to 1850–1900 and decadally 
averaged. The vertical bar on the left shows the estimated temperature (very likely range) during the warmest 
multi-century period in at least the last 100,000 years, which occurred around 6500 years ago during the current 
interglacial period (Holocene). The Last Interglacial, around 125,000 years ago, is the next most recent candidate 
for a period of higher temperature. These past warm periods were caused by slow (multi-millennial) orbital 
variations. The grey shading with white diagonal lines shows the very likely ranges for the temperature 
reconstructions. 
Panel b): Changes in global surface temperature over the past 170 years (black line) relative to 1850–1900 
and annually averaged, compared to CMIP6 climate model simulations (see Box SPM.1) of the temperature 
response to both human and natural drivers (brown), and to only natural drivers (solar and volcanic activity, green). 
Solid coloured lines show the multi-model average, and coloured shades show the very likely range of simulations. 
(see Figure SPM.2 for the assessed contributions to warming). 
{2.3.1, 3.3, Cross-Chapter Box 2.3, Cross-Section Box TS.1, Figure 1a, TS.2.2}

Figure SPM. 1:    History of global temperature change and causes of recent warming.

1  wpływ człowieka ocieplenie klimatu. Jeszcze nigdy tempo zmian nie było tak szybkie. Analiza 
zmian temperatury obejmuje ponad 2000 lat wstecz z czego 170 ostatnich lat zawiera wartości 
rzeczywiste, zmierzone (źródło: Raport IPCC 2021)
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końcowej EK, również odniesionej do jednostkowej  
powierzchni budynku i wyrażonej w kwh/(m2∙rok). 
według definicji z rozporządzenia [1] „energia koń-
cowa jest energią dostarczoną do budynku dla 
systemów technicznych”. w ramach energii koń-
cowej uwzględnia się również energię pobiera-
ną przez urządzenia pomocnicze takie jak pom-
py obiegowe, a także uwzględnia straty energii 
wynikające z dystrybucji i magazynowania ciepła.

Istotnym jest, że każda energia, która składa się na 
energię końcową może mieć inną wartość współ-
czynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwot-
nej, który służy z kolei do obliczania wskaźnika ener-
gii pierwotnej, nieodnawialnej dla budynku (EP) 
wyrażonego w kwh/(m2∙rok). Dla energii końcowej 
dla systemów pomocniczych np. dystrybucji ciepła 
(pompy obiegowe) wynosi tyle, ile dla energii elek-
trycznej, a więc 3. Dla energii końcowej dostarcza-
nej do kotła gazowego wynosi 1,1. Dla elektrycznej, 
sprężarkowej pompy ciepła wskaźnik energii pier-
wotnej wynosi oczywiście 3, a dla kotła na bioma-
sę (np. pelet) współczynnik nakładu nieodnawialnej 

energii pierwotnej wynosi zaledwie 0,2. Obliczony 
wskaźnik energii pierwotnej nie może być wyższy 
niż wartość określona w wT2021. Od 2021 roku 
wskaźnik energii pierwotnej nieodnawialnej (EP) 
dla budynków jednorodzinnych nowych i moder-
nizowanych nie może przekraczać 70 kwh/(m2∙rok).

w jAki SpoSób możemy wpłynąć 
nA obniżenie wArtoŚci wSkAźnikA ep?

Po pierwsze: poprzez zwiększenie obniżenia zapo-
trzebowania na energię użytkową (EU). Osiągnąć 
to można, zwiększając izolacyjność przegród oraz 
poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła. Dawniej budynki traciły naj-
więcej ciepła w wyniku przenikania przez przegro-
dy zewnętrzne, ale dzięki poprawie izolacji cieplnej 
straty te zostały znacznie ograniczone. Obecnie 
w bilansie cieplnym budynku bardzo duży udział 
stanowi strata ciepła przez wentylację. Tak więc 
sposobem na ograniczenie zapotrzebowania 
budynku w energię użytkową jest zastosowa-
nie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Po drugie: poprzez zastosowanie urządzeń tech-
nicznych o wysokiej sprawności, co ma wpływ 
na zapotrzebowanie na energię końcową (EK). Im 
skuteczniejsze urządzenie zostanie zastosowa-
ne, tym mniejsze będą straty i tym mniej energii 
trzeba będzie dostarczyć. Dodatkowo, do obli-
czeń należy stosować współczynniki efektyw-
ności określone przez producenta, zamiast tych 
wpisanych w rozporządzeniu [1].
Po trzecie: poprzez wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii, które dzięki niskim wartościom 
współczynnika nakładu nieodnawialnej energii 
pierwotnej pozytywnie wpływają na wskaźnik 
energii pierwotnej (EP). Energia z termicznych ko-
lektorów słonecznych charakteryzuje się zerowym 
współczynnikiem nakładu nieodnawialnej ener-
gii pierwotnej, a więc część oszacowanej energii 

wartości średniej sezonowej sprawności 
wytwarzania ciepła z nośnika energii lub 
energii dostarczanych do źródła ciepła 
dla celów grzewczych, jak również war-
tości średniej rocznej sprawności wytwa-
rzania ciepła z nośnika energii lub energii 
dostarczanych do źródła ciepła dla przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej okre-
ślone są w rozporządzeniu [1], lecz stosuje 
się je tylko wtedy, gdy nie mogą one być 
one dostarczone przez producenta źró-
dła ciepła. na podstawie wskaźnika ener-
gii końcowej oblicza się wskaźnik energii 
pierwotnej ep wyrażony w kwh/(m2∙rok). 
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końcowej dla procesu przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, która zostanie pokryta przez termicz-
ne kolektory słoneczne, zostanie przeliczona na 
EP o wartości 0. Termiczne kolektory słoneczne 
nie redukują energii końcowej, lecz pozwalają na 
„wykreślenie” części z niej przy obliczaniu wskaź-
nika energii pierwotnej. Pompy ciepła z kolei po-
przez korzystanie z energii odnawialnej zawartej 
w środowisku w procesie produkcji ciepła dla bu-
dynku, wprost redukują wartość energii końco-
wej. w dodatku, im wyższa efektywność tego pro-
cesu, to tym mniejsza wartość energii końcowej.

obliczeniA… wedłUg rozporządzeniA 
i dAnycH prodUcentów

Określone w rozporządzeniu [1] wartości poszcze-
gólnych wskaźników wykorzystywanych do obli-
czeń i wyznaczania charakterystyki energetycznej  

budynku możemy w części zastąpić wartościa-
mi określonymi przez producenta. Dotyczy to  
w szczególności średniej sezonowej efektyw-
ności wytwarzania ciepła dla celów ogrzewania 
pomieszczeń oraz średniej rocznej efektywno-
ści wytwarzania ciepła dla przygotowania cie-
płej wody użytkowej. Naturalnie można również 
samodzielnie obliczać inne elementy jak np. za-
potrzebowanie na moc elektryczną do napędu 
pomp obiegowych, biorąc pod uwagę współ-
czynniki korekcyjne uwzględniające strukturę sie-
ci przewodów, jej zrównoważenie hydrauliczne 
i sposób sterowania lub skorzystać z gotowych 
wartości określonych w tabeli. 
Biorąc pod uwagę źródło dla wskaźników śred-
niej sezonowej i rocznej efektywności wytwarza-
nia ciepła, różnice w wynikach obliczeń potrafią 
być spore i mogą w znacznym wypaczyć rezul-
tat końcowy (tabela 1).

rodzaj urządzenia zgodnie z tabelą 2 
rozporządzenia [1]

wg danych producenta  
dla przykładowych urządzeń

Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe 
(55/45°C) o mocy nominalnej do 50 kW 0,94 1,0441

Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie:
a) 55/45oC
b) 35/28oC

3,5
4,0

III strefa

3,862

5,332

II strefa

3,913

5,313

Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie:
a) 55/45oC
b) 35/28oC

2,6
3,0

III strefa

2,862

4,152

II strefa

3,033

4,363

Tabela 1  Porównanie wartości średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika 
energii lub dostarczonych do źródła ciepła określonych w rozporządzeniu [1] z danymi podanymi 
przez producenta danego urządzenia. wartości bezwzględne.
1 wartość średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła dla kotła gazowego, 
kondensacyjnego odczytano z karty produktu i przeliczono zgodnie z normą EN-15502,  
punkt 9.5.2.1 i tabelą J.4. Przeliczenie jest konieczne, ponieważ rozporządzenie [1] określa wartości  
w odniesieniu do wartości opałowej paliwa gazowego, podczas gdy na karcie produktu wartość 
odniesiona jest do ciepła spalania.
2 wartość średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła dla pompy ciepła dotyczy  
strefy klimatycznej III np. Kraków.
3 wartość średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła dla pompy ciepła dotyczy  
strefy klimatycznej II np. Poznań.
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powierzchnię budynku oraz wskaźnik jednostko-
wego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytko-
wą, który wg tabeli 27 wynosi 1,4 dm3/m2∙doba  
(dla budynków 1-rodzinnych). To oznacza, że 
c.w.u. dla budynku o dużej powierzchni od 200 m2  
może stanowić spory udział, nawet > 40% w cał-
kowitym zapotrzebowaniu budynku w energię 
użytkową. Nawet niewielki wzrost sprawności 
jest tutaj bardzo istotny dla końcowych obliczeń.
Energia pomocnicza dla pomp obiegowych jest 

podobna dla typowych źródeł ciepła. Jednocze-
śnie wartości energii pomocniczej (tabela 20 roz-
porządzenia [1]) są stosunkowo małe w porówna-
niu z zapotrzebowaniem energii na cele grzewcze 
i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

[1] Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju dnia 
27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania 
charakterystyki energetycznej budynku lub części bu-
dynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Sposób obliczania SCOP dla pomp ciepła, pra-
cujących w różnych warunkach panujących  
w Polsce jest zgodny z propozycją przygotowa-
ną przez stowarzyszenie PORT PC i uwzględnia 
wartości sezonowej efektywności ogrzewania po-
mieszczeń dla klimatu umiarkowanego i zimnego 
określone w karcie pracy urządzenia (tabela 2).
Jak widać (tabela 3), w każdym przypadku różni-
ca w obliczonej średniej rocznej sprawności wy-
twarzania ciepła jest 2-cyfrowa, a w niektórych 
wypadkach blisko dwukrotnie większa. wyższa 
sprawność oznacza oczywiście mniejszą ilość po-
trzebnej energii końcowej, a więc w konsekwen-
cji również energii pierwotnej.
Podobnie sprawa wygląda dla procesu przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej. Tu jednak 
nie zawsze dysponujemy wszystkimi danymi.  

Początkowo, gdy przepisy Dyrektywy ErP weszły 
w życie, możliwe było określanie rocznej efektyw-
ności przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 
zestawu kocioł i podgrzewacz traktując ten układ 
jako jeden produkt (ogrzewacz wielofunkcyjny). 
Po zmianach, roczną efektywność przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej określa się tylko dla 
urządzeń 2-funkcyjnych oraz dla urządzeń kom-
paktowych, a więc ze zintegrowanym zbiornikiem 
ciepłej wody użytkowej. Zestawienie uwzględnia 
właśnie takie produkty (tabela 4).
Różnice są mniejsze niż dla średniej sezonowej spraw-
ności wytwarzania ciepła dla celów ogrzewania po-
mieszczeń, ale również na korzyść tych określonych 
przez producenta. Zapotrzebowanie na energię 
użytkową do przygotowania ciepłej wody użytko-
wej obliczone wg rozporządzenia [1] uwzględnia  

Tabela 2  Przeliczenie SCOP w zależności od strefy klimatycznej w Polsce (źródło: PORT PC)

rodzaj urządzenia zgodnie z tabelą 2 
rozporządzenia [1]

różnice na korzyść danych określonych 
przez producenta urządzenia

Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe 
(55/45oC) o mocy nominalnej do 50 kW 0,94 +11%
Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie:
a) 55/45oC
b) 35/28oC

3,5
4,0

III strefa

+10%
33%

II strefa

+12%
+33%

Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie:
a) 55/45oC
b) 35/28oC

2,6
3,0

III strefa

+10%
+38%

II strefa

+17%
+45%

Tabela 3  Porównanie wartości średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika 
energii lub dostarczonych do źródła ciepła określonych w rozporządzeniu [1] z danymi podanymi 
przez producenta danego urządzenia. Różnice %

rodzaj urządzenia zgodnie z tabelą 2 
rozporządzenia [1]

wg danych producenta  
dla przykładowych urządzeń

Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym  
lub olejem opałowym lekkim, o mocy do 50 kW 0,85 0,9111

Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie 3,0 3,25   |   +8%
Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie 2,6 2,98   |   +15%

Tabela 4  Porównanie wartości średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika 
energii lub dostarczonych do źródła ciepła dla procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej 
określonych w rozporządzeniu [1] z danymi podanymi przez producenta danego urządzenia. 
wartości bezwzględne i różnice %
1 wartość średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła dla kotła kondensacyjnego odczytano  
z karty produktu i przeliczono zgodnie z normą EN-15502, punkt 9.5.2.1 i tabelą J.4.
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koTły kondensacyjne a ekologia

wymagania określone w wT2021 wymagają zastosowania urządzeń odnawialnych źródeł ener-
gii. Kotły gazowe kondensacyjne uzupełnione o instalacją termicznych kolektorów słonecz-
nych i liczone dla danych udostępnionych przez producenta są w stanie spełnić postawione 
warunki …i bardzo dobrze, ponieważ kotły te są bardzo dobrymi urządzeniami do walki o re-
dukcję emisji CO2 do atmosfery z sektora budynków, porównywalnymi pod względem emi-
sji z pompami ciepła powietrze/woda i z o połowę mniejszą emisją niż stare kotły węglowe. 
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4  Przykład emisji CO2 dla różnych technologii ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej  
wody użytkowej o sumarycznym, rocznym zapotrzebowaniu na energię użytkową 13 260 kwh  
(SCOP dla pompy ciepła powietrze/woda = 4,0; SCOP dla pompy ciepła solanka/woda = 4,5)
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Odkryj zalety grzejnika 

Tinos V to pionowy grzejnik dekoracyjny, w którym 
ozdobny panel czołowy wraz z osłonami bocznymi 
wykonany jest z jednego elementu. Dzięki niewielkiej 
odległości pomiędzy grzejnikiem a ścianą, całość doskonale 
komponuje się z aranżacją każdego pomieszczenia. 
Standardowo grzejniki Purmo dostarczane są w kolorze 
białym RAL 9016. Na zamówienie dostępne są również 
inne kolory z palety RAL, jak również kolory specjalne 
i strukturalne. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

www.purmo.pl

Pionowe grzejniki 
dekoracyjne
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Najnowsza generacja produktów Viessmann wy-
różnia się nie tylko wysoką efektywnością i niską 
emisją, wyposażono je również w nowoczesne, 
cyfrowe rozwiązania, które dla użytkowników 
oznaczają jeszcze łatwiejszą obsługę systemu 
grzewczego. Vitodens 111-w to najwyższa kla-
sa kotłów kondensacyjnych o znamionowanej 
mocy cieplnej od 3,2 do 32,0 kw. 

Co wyróżnia Vitodens 111-w spośród innych pro-
duktów marki? wiszący, gazowy kocioł konden-
sacyjny Vitodens 111-w ze zintegrowanym, łado-
wanym warstwowo zasobnikiem c.w.u., oferuje 
wysoki komfort ogrzewania i użytkowania cie-
płej wody. Kompaktowe wymiary, niewielki cię-
żar i bardzo cicha praca sprawiają, że urządzenie 
jest łatwe do wkomponowania w każde pomiesz-
czenie domu. Boczne odstępy serwisowe, wyma-
gane przy innych kotłach, w przypadku Vitodens 
111-w są zbędne, ponieważ wszystkie przyłą-
cza są dostępne od przodu urządzenia. właśnie 
to czyni nowość od Viessmann szczególnie wy-
godną w serwisowaniu i obsłudze. Dodatkowo, 
urządzenie wyróżnia minimalistyczny, nowocze-
sny design oraz perłowe, lakierowane wykończe-
nie w jasnym kolorze, dzięki temu wpisuje się har-
monijnie w wystrój każdego mieszkania i domu. 

wyposażenie
Vitodens 111-w wyposażono w ładowany warstwo-
wo zasobnik c.w.u. ze stali szlachetnej, o pojemno-
ści 46 litrów. Zapewnia on komfort użytkowania 
ciepłej wody zbliżony do pojemnościowego pod-
grzewacza c.w.u. o pojemności 100 litrów. Dzięki 
temu porównywalny jest z tradycyjnymi zbiornika-
mi o 2-krotnie większej pojemności. Szeroki zakres 
modulacji mocy grzewczej sprawia, że urządzenie 
sprawdzi się zarówno w nowych mieszkaniach i do-
mach jednorodzinnych o małym zapotrzebowa-
niu na ciepło, jak i budynkach modernizowanych –  

o wyższych potrzebach cieplnych. w każdym przy-
padku kocioł kondensacyjny od Viessmann dopa-
suje się do zapotrzebowania na ciepło budynku, 
obniżając tym samym koszty ogrzewania. Vitodens 
111-w, podobnie jak inne produkty Viessmann, zo-
stał wyposażony w palnik MatriX-Plus. Konstruk-
cja zapewnia wysoką sprawność znormalizowa-
ną rzędu 98% (Hs) i wyróżnia się długim okresem 
użytkowania oraz bezpieczną i efektywną pracą. 
w Vitodens 111-w zastosowano również układ au-
tomatycznej regulacji spalania Lambda Pro. Dopa-
sowuje się on samodzielnie do wszystkich rodza-
jów gazu, dbając w ten sposób o czyste i efektywne 
spalanie. Podobnie, jak inne gazowe kotły konden-
sacyjne Viessmann, Vitodens 111-w, został wypo-
sażony w wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany 
ze stali szlachetnej. Technika ta zapewnia wysoką 
sprawność oraz bezpieczną i efektywną pracę kotła.

Viessmann przedstawia 
kolejną premierę produktową. 
Vitodens 111 to połączenie 
kotła Vitodens 100-w w jednej 
obudowie z zasobnikiem 
warstwowym ciepłej wody 
użytkowej. Jeszcze bardziej 
intuicyjne w obsłudze, 
innowacyjne urządzenie 
grzewcze o dużej wydajności. 

kompaktowy, gazowy 
kocioł kondensacyjny 
Vitodens 111-w
Nowość od Viessmann

ViTodens 111-w w skrócie:

•	kompaktowy	wiszący	kocioł	kondensacyjny	 
z zabudowanym zasobnikiem c.w.u.,
•	wysoki	komfort	ciepłej	wody	użytkowej	 

dzięki zasobnikowi ładowanemu warstwowo,
•	możliwość	zabudowy	po	bokach,
•	cicha	praca	urządzenia,
•	bezpieczna	eksploatacja	kotła	–	zamknięta	 

komora spalania,
•	zasilanie	gazem	ziemnym	lub	płynnym,
•	wysoka	sprawność	w	czasie	normalnej	pracy:	 

do 108%,
•	oszczędne	ogrzewanie	dzięki	Inox-Radial	 

i palnikowi MatriX,
•	optymalne	dopasowanie	pracy	kotła	 

do zapotrzebowania budynku na ciepło,
•	10	lat	gwarancji	na	wymiennik	Inox-Radial,
•	regulator	o	łatwej	obsłudze	–	w	cenie	urządzenia.
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Sterowanie
wbudowany w urządzenie kontrastowy, doty-
kowy wyświetlacz LED w formie designerskiego, 
czarnego panelu, pozwala na komfortowe ste-
rowanie instalacjami grzewczymi z jednym bez-
pośrednim i/lub jednym mieszaczowym obie-
giem grzewczym. Kotły kondensacyjne Vitodens 
z nową platformą elektroniczną mają również zin-
tegrowaną bramkę wiFi. Można więc obsługiwać 
je przyciskami dotykowymi na wyświetlaczu lub 
poprzez zintegrowany interfejs wLAN – także ze 
smartfona lub tabletu. Kompatybilność z apli-
kacją ViCare pozwala na otrzymywanie infor-

macji na temat aktualnego stanu pracy systemu 
grzewczego, programów czasowych dla ogrze-
wania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
oraz bezpośredni kontakt z lokalnym serwisan-
tem Viessmann. Aplikacja ViCare przyczynia się 
do oszczędności kosztów zużywanej energii i jest 
kompatybilna z prawie wszystkimi urządzeniami 
końcowymi z systemem iOS i Android.

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

www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345

r e k l a m a

Przejdź  Szczegóły techniczne 
kotła Vitodens 111-W

poBe posTuluje wdrożenie 
Bilansowania 1:1 za energię  
do końca 2025 r.
•	11	branżowych	organizacji	pozarządowych	
zrzeszonych w Porozumieniu Branżowym na 
Rzecz Efektywności Energetycznej POBE po-
stuluje wdrożenie systemu opustów z rozlicza-
niem energii 1:1 z obowiązywaniem tego sys-
temu nie do końca 2023 r., a przynajmniej do 
końca 2025 roku.

•	Proponowany	system	rozliczania	prosumen-
tów jest stosunkowo prosty i nieskomplikowany 
oraz sprawiedliwy społecznie. wsparcie rozwo-
ju instalacji prosumenckich to wsparcie oczeki-
wań milionów Polaków.

•	Według	POBE	proponowany	system	jest	zgodny	
z dyrektywą RED II, a zapisane w nim przeniesie-
nie pełnych kosztów dystrybucji na prosumen-
tów zgodne jest z dyrektywą rynkową.

Rozwój instalacji prosumenckich OZE, oprócz za-
gadnień izolacyjności, wentylacji oraz ogrzewa-
nia to fundament rozwoju efektywności energe-
tycznej budynków. To przyczynek do poprawy 
jakości powietrza oraz realizacja wielkiego spo-
łecznego zapotrzebowania posiadania własnych 
źródeł energii, których ekonomikę jesteśmy w sta-
nie przewidzieć. warto zwrócić uwagę na to, że 
tak dynamiczny rozwój sektora energetyki pro-
sumenckiej nie byłby możliwy bez sprzyjającego 
otoczenia prawnego, z którym mieliśmy do czy-
nienia w ostatnich latach. ważnym jest, by zmia-
ny w ustawach o odnawialnych źródłach energii 
i prawie energetycznym wspierały rozwój insta-
lacji prosumenckich w Polsce.
Organizacje zrzeszone w Porozumieniu Bran-
żowym Na Rzecz Efektywności Energetycznej 

POBE z zainteresowaniem przyjmują propozy-
cje złożone 2 lipca 2021 r. w poselskim projekcie 
zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje propozycja 
nowego modelu tzw. systemu opustów wprowa-
dzająca bilansowanie energii wyprodukowanej 
i pobranej w stosunku 1:1 z pokrywaniem opłat 
dystrybucyjnych przez prosumentów. Zapropo-
nowany model zapewni wiele korzyści. Jest sto-
sunkowo prosty i nieskomplikowany w rozlicza-
niu, a zarazem sprawiedliwy społecznie, gdyż 
równoważy koszty pomiędzy energią wyprodu-
kowaną a pobraną. Zaproponowane rozwiąza-
nie ma szansę zapewnić dokładne dopasowanie 
mocy instalacji do zapotrzebowania, zapobie-
gając przewymiarowaniu mikroinstalacji OZE.  
Jest to również zrównoważone ekonomicznie 
rozwiązanie, gdzie pokrycie opłat dystrybucyj-
nych przez użytkowników nie generuje dodat-
kowych kosztów dla spółek obrotu. 
Jak podaje POBE wsparcie instalacji prosumenc-
kich to wsparcie oczekiwań milionów Polaków 
zainteresowanych inwestycją w źródła OZE,  
to także wsparcie dla rozwoju krajowego prze-
mysłu i gospodarki.
Oficjalne stanowisko Porozumienia Branżowe na 
Rzecz Efektywności Energetycznej zostało skie-
rowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 
POBE postuluje w nim wdrożenie systemu opu-
stów z rozliczaniem energii 1:1 z wydłużeniem 
obowiązywania tego systemu przynajmniej do 
końca 2025 roku. wg POBE proponowany sys-
tem jest zgodny z dyrektywą RED II, a zapisane 
w nim przeniesienie pełnych kosztów dystrybu-
cji na prosumentów zgodne jest z dyrektywą ryn-
kową. Jednocześnie POBE deklaruje chęć włą-
czenia się w dopracowanie propozycji systemu 
rozliczeń instalacji prosumenckich.
Źródło: POBE
Pełna wersja informacji: kliknij 

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-100-w-vitodens-111-w.html
https://pobe.pl/pobe-postuluje-wdrozenie-bilansowania-11-za-energie-do-konca-2025/
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ecotec plUS – beStSeller 
w nowym wydAniU

Nowa odsłona ecoTEC plus: nowoczesna kon-
strukcja i modny design – to nowa era dla sys-
temów ogrzewania. ecoTEC plus to najnowszy  
i najlepszy w swojej klasie wiszący kocioł kon-
densacyjny o płaskiej konstrukcji i nowoczesnym 
designie. Znajduje zastosowanie w nowym bu-
downictwie, jak i na rynku wymian. Jest dostęp-
ny w wersji jednofunkcyjnej (VC), dwufunkcyjnej 
(VCw) lub z wbudowanym zasobnikiem ciepłej 
wody użytkowej (VCI).

ecotec plus w skrócie:
•	Szeroki	zakres	dostępnych	mocy	na	c.o.:	od	15	
do 35 kw.
•	Nowy	układ	adaptacji	do	gazu	IoniDetect.
•	Szybka	łączność	poprzez	pług	and	play.
•	Nowoczesny	interfejs	z	ekranem	dotykowym.	
Łatwość instalacji i obsługi.
•	Szczegółowe	dane	serwisowe	usprawniają	dia-
gnostykę przez magistralę LIN Bus wbudowaną 
w interfejs.

Nowoczesna struktura i koncepcja obsługi inter-
fejsu kotła ecoTEC plus oraz elementy sterowa-
nia przyśpieszają montaż i eksploatację urządze-
nia. Czytelne menu, intuicyjny asystent instalacji 
i komunikaty tekstowe w j. polskim ułatwiają na-
wigację.
Kolejną zaletą są niewielkie rozmiary: ecoTEC 
plus zastąpi stary kocioł o takiej samej wydaj-
ności, zajmując znacznie mniej miejsca.
Dzięki ecoTEC plus VCI można uzyskać jeszcze 
więcej ciepłej wody użytkowej. Jest to spraw-
dzony system do łatwego montażu na ścianie,  
w dowolnym miejscu – zajmuje zaledwie 0,3 m2.  
Dwa zasobniki ze stali nierdzewnej o łącznej 
pojemności 10 l zapewniają dostateczną ilość  

 Vaillant jest światowym liderem wśród producentów energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego 
systemów grzewczych. Gazowe kotły kondensacyjne Vaillant to urządzenia, w których zastosowano najnowocześniejsze 
rozwiązania technologiczne. w opracowaniu swych produktów Vaillant stara się uwzględniać potrzeby szczególnie tych 
klientów, którzy chcieliby łączyć oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych z wysokim komfortem użytkowania. 
Gazowe kotły kondensacyjne ecoTEC plus i ecoTEC exclusive marki Vaillant to urządzenia z pewną przyszłością.

kotły kondensacyjne Vaillant –  
proste sposoby oszczędzania energii
Niedościgniona wydajność i sprawdzone technologie

Kompaktowa budowa ecoTEC plus pozwala na montaż na małej przestrzeni

http://www.instalreporter.pl
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Zastosowany wymiennik ciepła ExtraCondense 
oferuje o 10% wyższą sprawność przy wytwa-
rzaniu c.w.u. w porównaniu z konwencjonalny-
mi kotłami dwufunkcyjnymi. Oznacza to też 10% 
oszczędności energii dla użytkowników.
w urządzeniu ecoTEC exclusive zastosowano 
nowy system IoniDetect, wykorzystujący pomiar 
prądu jonizacji za pomocą elektrody kontrolnej. 
IoniDetect pozwala na stałą jakość pracy kotła, 
co oznacza optymalizację zużycia energii i pro-
cesu spalania.
Asystent Równoważenia Hydraulicznego to uni-
kalna własność ecoTEC exclusive. To specjalny 
tryb pracy kotła, w którym uruchamiana jest tyl-
ko pompa. Z pomocą czytnika przepływu ALPHA 
Reader i dedykowanej aplikacji Grundfos GO Ba-
lance, tryb ten pozwala na szybkie i łatwe wyre-
gulowanie przepływu czynnika grzewczego w in-
stalacji. Żadne z pomieszczeń w domu nie jest 
niedogrzane ani przegrzane. Energia jest wyko-
rzystana najbardziej wydajnie, co niesie ze sobą 
kolejne oszczędności.

SterowAnie SyStemowe

Sterowanie nowym systemem grzewczym z urzą-
dzeniami Vaillant z dowolnej odległości wymaga 
niewielkich przygotowań. Niemal bez nakładów 
na montaż i bez wiedzy specjalistycznej można 
połączyć nowy kocioł z modułem internetowym 
sensoNET i aplikacją sensoAPP, aby sterować in-
stalacją spoza domu.
Do kotłów kondensacyjnych Vaillant proponu-
je także nowe regulatory sensoCOMFORT i sen-
soHOME. Czytelny i intuicyjny układ sterowania  

ciepłej wody użytkowej w czasie krótszym niż 
5 sęk. przy równoczesnym poborze. Natomiast 
ponowne załadowanie zasobników zajmuje za-
ledwie ok. 5 min. Co najważniejsze: przy niewiel-
kim poborze c.w.u. kocioł się nie uruchamia, gdyż 
ilość wody w zasobnikach jest wystarczająca. 
Nowa, inteligentna funkcja IoniDetect samoczyn-
nie dostosowuje pracę kotła do zmian rodza-
ju i jakości gazu. Dzięki tej technologii nie trze-
ba obawiać się różnic w jakości dostarczanego 
gazu ani konieczności zmiany nastaw do efek-
tywnego spalania przy wahaniach jakości gazu.

Kocioł ecoTEC plus wyposażony w nowoczesną 
pompę o wysokiej efektywności i magistralę 
komunikacyjną LIN Bus udostępnia głębszy po-
ziom informacji diagnostycznych przez nowo-
czesny interfejs. 

ecotec exclUSive – wyjątkowy 
pod wielomA względAmi

Dostępny jest w wersji jednofunkcyjnej solo  
i w pakietach z zasobnikami c.w.u. VIH R/M (120 
do 200 litrów, w klasie izolacji zasobnika A) oraz 
w wersji dwufunkcyjnej kotła.

główne zalety ecotec exclusive:
•	niezawodny	i	trwały	–	solidne	komponenty,	pro-
dukcja w europejskich fabrykach,
•	szeroki	zakres	modulacji	(do	1:10),
•	wysoka	sprawność	pracy	systemu	oraz	oszczęd-
ność energii,
•	zawsze	optymalny	proces	spalania	gazu	dzięki	
systemowi IoniDetect,
•	najwyższa	możliwa	niezawodność	pracy	w	trak-
cie eksploatacji,
•	szybka	i	wygodna	obsługa:	nowoczesny	regu-
lator oraz aplikacja,
•	pług&play	–	łatwe	podłączenie	do	Internetu,
•	nowy	interfejs	–	wygodny	monitoring	funkcji	
grzania i pracy kotła,
•	nagrodzony	zieloną	etykietą	iQ	za	technologię	
przyszłości,
•	przyjazny	dla	środowiska	–	wysoki	udział	ma-
teriałów nadających się do recyklingu,
•	nowa,	płaska	obudowa	oraz	kompaktowe	wy-
miary urządzenia.

sensoNET to moduł do komunikacji internetowej 
podłączany na zasadzie plug&play

Kocioł ecoTEC exclusive wyposażono w dotykowy 
wyświetlacz nowej technologii

obejrzyj  Film o ecoTeC exclusive

Design nowych regulatorów jest spójny  
z wyświetlaczami na nowych kotłach

http://www.instalreporter.pl
http://www.youtube.com/watch?v=2U9i0VneIPw
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instalacją ogrzewania z dowolnego miejsca to 
nowy regulator systemowy sensoCOMFORT  
VRC 720 z modułem internetowym sensoNET VR 921.  
Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik ma dostęp 
do wszystkich głównych funkcji sterujących przez 
aplikację sensoAPP – nawet spoza domu. Korzy-
ścią jest fakt, iż ecoTEC plus, sensoCOMFORT  
i sensoAPP mają taką samą strukturę i koncep-
cję sterowania.

Dzięki nowemu wyświetlaczowi regulatora pogo-
dowego do ogrzewania i wentylacji sensoCOM-
FORT o wysokiej rozdzielczości z ekranem 3,5″ 
obsługa jest wygodniejsza niż kiedykolwiek. Sześć 
czułych przycisków dotykowych i wygodny doty-
kowy suwak ułatwiają interakcję nawet w ciem-
ności dzięki funkcji podświetlenia. Przejrzysta 
struktura menu i pomocniczy asystent persona-
lizacji umożliwiają szybką nawigację i ustawianie. 
A jeśli brakuje niektórych informacji, wystarczy 
użyć przycisku pytania, aby uzyskać dalszą po-
moc. Dzięki aplikacji sensoAPP możesz sterować 
ogrzewaniem z dowolnego miejsca.
Podobnie jak wszystkie komponenty inteligent-
nego domu, sensoCOMFORT jest oczywiście  
w stanie komunikować się przez bramkę KNX.
Nowa generacja kotłów ecoTEC, sensoCOMFORT 
i sensoAPP mają jedną wspólną cechę: jednolitą 
strukturę menu. Po zapoznaniu się z interfejsem 
urządzenia jesteś gotowy do obsługi sensoCOM-
FORT i sensoAPP. Dzięki temu obsługa nowego 
sterowania jest bardzo wygodna.

Termostat pokojowy sensoHOME z intuicyjną 
koncepcją obsługi gwarantuje maksymalny kom-
fort za pomocą kilku kliknięć. Jest to idealne roz-
wiązanie dla instalacji z jednym obiegiem grzew-
czym składającej się np. z kotła i zasobnika ciepłej 
wody użytkowej. Przejrzystość w działaniu i wy-
glądzie: nowy wyświetlacz sensoHOME o wyso-
kiej rozdzielczości z ekranem 3,5″. wystarczy kil-
ka dotknięć, aby określić indywidualny komfort. 
Przejrzysta struktura menu, pełny tekst i dodat-
kowy przycisk „znaku zapytania” z dodatkowymi 
informacjami gwarantują niezawodną komunika-
cję. Podświetlane przyciski zapewniają wygodną 
obsługę nawet w ciemnościach.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa

infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13

www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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Przejdź  Więcej o ecoTeC plus

Przejdź  Więcej o ecoTeC exclusive

Przejdź  Więcej o sensoCoMForT

Przejdź  Więcej o sensoHoMe

nFośigw: ponad 110 Tys. wniosków 
o doTację na FoTowolTaikę;  
BudżeT na wyczerpaniu
 
Zainteresowanie programem Mój Prąd jest tak 
duże, że budżet programu – dwukrotnie już po-
większany do kwoty 1 mld 155 mln zł – jest de 
facto na wyczerpaniu. Powiadomienia mailowe 
w tej sprawie są systematycznie wysyłane do 
wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofi-
nansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych 
jeszcze w poprzedniej edycji programu (II na-
bór), a do tego momentu nie otrzymali środków.  
Należy przy tym podkreślić, że regulamin pro-
gramu nie dawał gwarancji otrzymania dofinan-
sowania, gdyż obowiązuje zasada konkursowa,  
a alokacja środków, choć dwukrotnie zwiększa-
na (o 100 mln zł i 55 mln zł) siłą rzeczy musiała 
być ograniczona.
Zważywszy na fakt, że ogromne środki w obu 
poprzednich naborach zostały już wyczerpane, 
istnieje prawdopodobieństwo, że pewna grupa 
wnioskodawców nie znajdzie się w gronie be-
neficjentów drugiej edycji programu Mój Prąd. 
nfoŚigw zachęca do składania wniosków  
w aktualnie trwającym naborze trzeciej edycji 
programu. Ponowne złożenie wniosków w obec-
nie trwającym trzecim naborze jest dodatkową 
możliwością dla osób, które najprawdopodobniej  

nie dostaną dotacji, a spełniają warunki regu-
laminowe trzeciej edycji. warto z tym nie zwle-
kać, gdyż budżet tegorocznej edycji Mój Prąd 3.0  
w wysokości 534 mln zł pozwoli na dofinansowa-
nie maksymalnie ok 178 tys. mikroinstalacji fo-
towoltaicznych, a już ponad 110 tys. wniosków 
zostało złożonych. Dodać trzeba, że trwający od  
1 lipca br. nabór wniosków potrwa do 22 grud-
nia br. albo do wyczerpania alokacji. Tymcza-
sem zainteresowanie jest tak duże i dynamicz-
ne (dziennie do NFOŚiGw wpływa nawet 3-4 tys. 
wniosków), że przy tempie składania dokumen-
tów budżet trzeciej edycji programu Mój Prąd 
może wyczerpać się już do połowy września br.
Proponujemy zatem i jednocześnie zachęcamy, 
aby wnioskodawcy z drugiego naboru, którzy 
spełniają warunki regulaminu trzeciego nabo-
ru, a dotychczas nie otrzymali dofinansowa-
nia, skorzystali z dodatkowej szansy. warto za-
razem pamiętać, że – zgodnie z regulaminem 
trzeciego naboru programu – wnioski należy 
składać wyłącznie w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Generatora wniosków dostęp-
nego na stronie NFOŚiGw. Dokumentacja wy-
syłana do NFOŚiGw w formie papierowej ze 
względów formalnych nie będzie mogła być 
rozpatrywana.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna wersja informacji: kliknij 
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mocy nominalnej, co umożliwia większą ciągłość 
pracy i optymalizuje spalanie. w rezultacie urzą-
dzenie jest wyjątkowo niezawodne i długowieczne.
Budynki wielorodzinne, budynki biurowe lub 
przemysłowe: zespoły do pięciu jednostek CGB-
2-38/55 montowanych kaskadowo, zapewniają 
bardzo wysoką wydajność nawet w najbardziej 
wymagających warunkach. Prosta integracja  
z systemami BMS, regulacja wydajności pompy  

Stworzony do ciężkiej prAcy 
– wolf cgb-2-38/55 

Z nowym gazowym kotłem kondensacyjnym 
wOLF CGB-2-38/55 użytkownik otrzymuje naj-
solidniejsze źródło ciepła w swojej klasie wy-
dajności. Nowoczesna, przyjemna dla oka obu-
dowa kryje wnętrze CGB-2-38/55 opracowane  
z myślą o wysokich i długotrwałych obciążeniach, 
zwłaszcza w zakresie przygotowywania c.w.u. 
dla budynków wielorodzinnych, biurowców czy 
budynków przemysłowych. Spawane, żebrowa-
ne rurowe wymienniki ciepła ze stali nierdzew-
nej V4A, mają 7-krotnie większą powierzchnię niż 
ich gładkie odpowiedniki. Takie rozwiązanie sku-
tecznie ogranicza naprężenia materiałowe nawet 
przy wysokich obciążeniach cieplnych. 
O 10% wyższa wydajność, w porównaniu z po-
przednim modelem zapewnia dodatkowe bezpie-
czeństwo w przypadku skoków zapotrzebowania 
na ciepłą wodę. Moc można zmniejszyć do 15% 

Do rodziny kotłów kondensacyjnych wOLF CGB-2 dołączyły modele: 
CGB-2-38 oraz CGB-2-55. Podczas ich projektowania skupiono się na 
maksymalnej wytrzymałości, długiej żywotności i wygodnej obsłudze. 
Rezultat to uniwersalne urządzenia grzewcze, które łączą w sobie niewielką 
powierzchnię zabudowy z nieskomplikowanym montażem i optymalną 
dostępnością w celu konserwacji. To modele szczególnie przydatne  
w blokach mieszkalnych, biurach lub budynkach wielorodzinnych.  
Kotły wOLF zarówno z serii CGB-2 jak i serii FGB to gwarancja optymalnego 
komfortu ogrzewania przy jednoczesnej oszczędności energii.

wolF przedstawia kotły kondensacyjne: cgb-2 i Fgb
Czas na nowe standardy

typ cgb-2-38 cgb-2-55
Znamionowa moc cieplna  
przy 80/60°C 5,3-34,9 kW 7,8-51,1 kW

Sezonowa efektywność c.o. ƞs 94% 94%
Klasa efektywności 
energetycznej A A

Wys./szer./gł. 790/440/412 mm
Waga 47 47
Poziom mocy akustycznej 
wewnątrz LWA

52 dB(A) 55 dB(A)wOLF CGB-2
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działanie) i klapa zwrotna spalin (dla rozwiąza-
nia kaskadowego), zapewniają najwyższą wydaj-
ność pracy CGB-2-38/55. Praktyczne akcesoria  
i części zamienne firmy wOLF idealnie uzupeł-
niają funkcjonalność kotła. 
Układ sterowania wRS-2 z modułem BM-2 po-
zwala na włączenie większości ostatnich i przy-
szłych generacji produktów wOLF (Hybrid+) do 
systemu grzewczego. Zdalna diagnoza i opty-
malizacja również nie stanowią problemu dzię-
ki portalowi Smartset i aplikacji zintegrowanej  
z wOLF Link Home. 

niezAwodny kocioł kondenSAcyjny 
wolf fgb

Kocioł FGB dostępny jest zarówno w wersji jed-
no- jak i dwufunkcyjnej (24, 28 i 35 kw). Stylowa 
obudowa i kompaktowe wymiary oferują wie-
le możliwości montażowych. wewnętrzne ele-
menty wykonane są z bardzo solidnych i wytrzy-
małych materiałów, takich jak rury miedziane, 
aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła, kom-
pozytowy blok hydrauliczny, czy też wykona-
ny ze stali nierdzewnej wymiennik c.w.u. w kotle 
dwufunkcyjnym. Prosta konstrukcja monoblo-
kowego wymiennika ciepła umożliwia duże 
przepływy przez kanały wodne. Pompa i wen-
tylator o wysokiej sprawności wraz z wymien-
nikiem ciepła o wysokiej przewodności cieplnej 
umożliwiają pracę kotła FGB zgodnie z klasą A  

dyrektywy ErP. Dodatkowe elementy, takie jak za-
wór bezpieczeństwa, syfon kondensatu, naczy-
nie wzbiorcze, odpowietrznik i klapa spalin (dla 
kilku kotłów w jednym systemie spalinowym) są 
już w nim zintegrowane. Biorąc pod uwagę kon-
strukcję urządzenia, montaż oraz konserwacja 
(serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) mogą być 
szybko wykonane przez jedną osobę.

w celu optymalizacji procesu kondensacji i moż-
liwość pracy z gazem ziemnym LL lub płyn-
nym LPG czynią kocioł CGB-2 38/55 prawdzi-
wie wszechstronnym.
Do 55 kw mocy zmieszczono w niewielkiej obu-
dowie z pełnym dostępem do podzespołów  
z przodu. Minimalne odległości boczne to zaledwie  
4 cm, co pozwala na instalację w niemal każdym 
miejscu. Pokrywę obudowy można łatwo zdjąć 
co znacznie ułatwia konserwację. 
Od pokrywy komory spalania do misy konden-
satu – wszystko zostało zaprojektowane z myślą 
o trwałej konstrukcji, najlepszych materiałach  
i doskonałych właściwościach antykorozyjnych. 
Nowe, ulepszone materiały, takie jak wermikulit 
(naturalny minerał) i cyklonowy wlot powietrza, 
zapewniają szczególnie czyste i stabilne spalanie. 

Pomimo solidnej konstrukcji urządzenie waży 
jedynie 47 kg, co czyni je łatwym do przenosze-
nia. Połączenia hydrauliczne są całkowicie kom-
patybilne z wcześniejszymi modelami. Istniejące 
kotły można łatwo wymienić dzięki inteligent-
nie zaprojektowanym akcesoriom dodatkowym. 
Asystent uruchamiania zapewnia szybką i łatwą 
konfigurację. 
Niska, otwarta konstrukcja została opracowana 
we współpracy z profesjonalnymi instalatorami. 
Serwisowanie może odbywać się pod ciśnieniem 
wody w systemie. Dzięki inteligentnej konstruk-
cji, uszczelki nie wymagają smaru silikonowego. 
Innymi słowy: konserwacja kotła jest tak samo 
dobrze przemyślana jak jego praca. 
Zintegrowane elementy np. pompa modulująca HE, 
czujnik przepływu (pomagający zoptymalizować  

typ fgb-24 fgb-k-24 fgb-28 fgb-k-28 fgb-35 fgb-k-35
Znamionowa moc cieplna przy 80/60°C 19,4/23,3* kW 24,4/27,3* kW 31,1/34,0* kW
Sprawność przy obciążeniu nominalnym
przy 80/60°C (Hi/Hs) 97/87 98/88 98/88

Klasa efektywności energetycznej A
Wys./szer./gł. 650/408/310 mm
Waga 27 kg 27 kg 28 kg 
Wydatek c.w.u. przy ΔT = 30 K - 10,6 l/min - 13,4 l/min - 16,3 l/min

wOLF FGB

Ulepszona komora spalania CGB-2
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Konstrukcja komory spalania jest zoptymalizowana 
pod kątem bardzo czystego spalania i szerokiego 
zakresu modulacji (1:6) przy niskim ciśnieniu gazu. 
wbudowany sterownik umożliwiający regulację po-
godową (czujnik temp. zewnętrznej jako wyposa-
żenie dodatkowe) – kompatybilny ze wszystkimi 
sterownikami wolfa – zapewnia łatwą integrację  
z systemem solarnym i możliwość komunikacji użyt-
kownika bądź serwisanta z urządzeniem poprzez 
łączność LAN, wLAN za pośrednictwem przeglą-
darki lub aplikacji mobilnej (wolf Link Pro jako wy-
posażenie dodatkowe). Kontrola i monitoring on-
line dla użytkowników i serwisantów pozwala na 
dostęp do nastaw i odczytów informacji z automa-
tyki kotła z dowolnego miejsca na świecie (wyma-
gany dostęp do internetu) zapewniając lepszą obsłu-
gę, więcej oszczędności i najwyższy komfort. Duży 
wyświetlacz pokazuje wszystkie ważne dane przez 
bardzo prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs. 
Duży wydatek ciepłej wody użytkowej w zakresie 

od 2 l/min do 16 l/min wraz z funkcją szybkiego 
startu i szybkiej adaptacji temperatury, daje wy-
soki komfort ciepłej wody użytkowej.
Nowy system kontroli przepływu wody grzewczej 
przez kocioł (stała wysoka różnica temperatur 
zasilania i powrotu) powoduje większe obniże-
nie temperatury powrotu co daje efektywniej-
szą kondensację, czyli wyższą sprawność urzą-
dzenia oraz czystszy wymiennik ciepła.

korzyści dla instalatora:
- solidne i trwałe materiały
- łatwa instalacja i konserwacja
- prosta konstrukcja sterownika
- zgodny z dyrektywą ErP – klasa A
- możliwość kontroli poprzez smartphona (mo-
duł wolf Link Pro opcjonalnie)
- wysoki poziom wyposażenia standardowego
- łatwe połączenie z kolektorami słonecznymi dla 
celów c.w.u.
- kompatybilny z systemami kontroli wolf wRS
- szeroki zakres modulacji do 1:6

korzyści dla użytkownika:
- wysoka jakość – wysoka sprawność
- niskie koszty eksploatacji
- możliwość kontroli poprzez smartphona (mo-
duł wolf Link Pro opcjonalnie)
- atrakcyjny design
- stała temperatura ciepłej wody użytkowej 
- kompaktowe wymiary
- prosty interfejs
- bardzo cichy

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

r e k l a m a

nowy model w typoszeregu gazowych kotłów kon-
densacyjnych fgb o mocy nominalnej 24 kw, wy-
stępujący w wersji jednofunkcyjnej – wolf fgb-
24, jak i dwufunkcyjnej – fgb-k-24 jest dostępny 
wyłącznie w hurtowniach sieci instal konsorcjum.

www.ik.pl

drugi kwarTał 2021 w Branży 
insTalacyjno-grzewczej w polsce
wyniki II kwartału 2021 r. były na ogół bardzo po-
zytywne, pomimo problemów z dostawą surow-
ców i podzespołów do produkcji urządzeń grzew-
czych i elementów instalacji. widać dominację 
rynku wymian, pomimo dużej liczby oddawa-
nych nowych mieszkań od początku 2021 roku. 
Braki surowcowe i zachwianie łańcucha dostaw 
przełożyło się na obserwowane w drugim kwar-
tale 2021 roku, podobnie jak wcześniej, wzrosty 
cen produktu końcowego. Ceny materiałów bu-
dowlanych rosną jak szalone. Eksperci ostrzegają, 
że jeżeli nic się nie zmieni, niedługo może dojść 
do załamania koniunktury na budowlanym ryn-
ku, bo nie będzie z czego budować. 
widoczne są również dwa oblicza rynku insta-
lacyjnego. w wypadku urządzeń o małych mo-
cach, gdzie wzrosty sprzedaży rok do roku są 
na poziomie dwucyfrowym i i rynek komercyj-
ny, gdzie wzrosty są minimalne na poziomie kil-
ku procent. wzrost sprzedaży na rynku instala-
cyjno-grzewczym w II kwartale 2021 roku można 

szacować na poziomie 8-10%, ale nie brakowało 
opinii o wzrostach powyżej 10%, a nawet 15%.
Głównym powodem podawanym jako przyczynę 
takiego rozwoju rynku podaje się system wspar-
cia wymiany urządzeń grzewczych i wzrostem 
inwestycji mieszkaniowych, dzięki programom 
dotacji i wsparcia. Tak więc motorem rozwo-
ju rynku jest ekonomia, ale nie wolno nie doce-
niać coraz większej świadomości klientów co do 
ochrony środowiska oraz pozytywnej strony eko-
nomicznej podczas eksploatacji nowoczesnych, 
efektywnych energetycznie urządzeń i instalacji. 
II kwartał zaskoczył także instalatorów, który mają 
tak dużo pracy, że umówienie terminu na wykonanie 
instalacji graniczy z cudem. Pracy dla instalatorów 
jest dużo, ale skarżą się na problemy z dostępnością 
towaru. Ponadto obecnie trudno jest im podpisy-
wać umowy z klientami, ponieważ niepewność cen 
jest dużym problemem w realizacji projektów złożo-
nych, bo nie można oszacować kosztu całkowitej re-
alizacji, czego często nie rozumieją sami inwestorzy 
licząc, że ryzyko cenowe weźmie na siebie instalator. 
Opracowanie: SPIUG
Więcej

wielka loTeria i konkurs pik

Instal-Konsorcjum zaprasza do udziału w wielkiej Loterii i Konkursie PIK  
z główną nagrodą w postaci samochodu dostawczego marki Ford 

Transit Connect. Nagrodami dodatkowymi będą laptopy Acer oraz 
telefony iPhone. Natomiast dla 25 partnerów z największą 

liczbą uzyskanych punktów PIK – nagroda gwaran-
towana – udział w Akademii Bezpiecznej Jazdy.

Szczegóły: kliknij 

http://www.instalreporter.pl
https://spiug.pl/2021/08/12/podsumowanie-rynku-urz�dzen-grzewczych-w-polsce-w-ii-kwartale-2021/
https://ik.pl/aktualnosci-z-rynku/wielka-loteria-i-konkurs-pik
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zarówno z zastosowaniem sprzęgła hydrauliczne-
go, jak i wymiennika płytowego

bezpieczeństwo 
Specjalnie opracowany zestaw bezpieczeństwa 
instaluje się pod urządzeniem Condexa. Pokrywa 
akcesorium idealnie dopasowana jest do kotła  
i jego designu. Można go instalować razem z po-
ziomym sprzęgłem hydraulicznym, umożliwiają-
cym wyeliminowanie zakłóceń związanych z wy-

sokością podnoszenia pompy kotła i instalacji. 
w każdym z modułów Condexa Pro można zain-
stalować zestaw pozwalający na pobór powietrza 
z zewnątrz. Zamknięta komora spalania „typu c” 
pozwala na uniknięcie wychłodzenia pomiesz-
czenia i zmniejszenie strat ciepła.

w kotłach do mocy 70 kw pompa jest w standardo-
wym wyposażeniu urządzenia, podczas gdy kotły 
o większej mocy można zaopatrzyć w pompę lub 
– w przypadku instalacji kaskadowej – w dwudro-
gowy zawór odcinający. Sterowanie urządzeniem  
i systemem pozwala na podział produkcji ciepła po-
między kilka modułów. Ponadto, możliwe jest ste-
rowanie kilkoma rodzajami instalacji. Kolektory hy-
drauliczne w wersjach modułowych umieszczono 
pod kotłami, redukując tym samym ilość zajmowa-
nego miejsca. Kompaktowość, wszechstronność  
i sterowanie elektroniczne idą w parze z opatentowa-
nym wymiennikiem ze stali nierdzewnej z pojedyn-
czą lub podwójną wężownicą oraz palnikiem premix 
i szerokimi możliwościami modulacyjnymi. Kolejną 
zaletą Condexa Pro jest jej ogromna wszechstron-
ność instalacyjna: dzięki szerokiej gamie akcesoriów, 
urządzenie przekształca się z pojedynczego kotła  
w moduł kaskadowy. A wszystko po to, by dać pro-
jektantowi i instalatorowi ponad 1000 różnych moż-
liwości, pozwalających na zaprojektowanie i wyko-
nanie każdej instalacji, bez względu na jej złożoność.

pojedynczy kocioł
Kocioł może wspierać się na stelażu również w przy-
padku instalacji pojedynczej – wtedy, gdy montaż 
naścienny nie jest możliwy lub gdy nasz wybór padł 
na wymiennik płytowy, umieszczony pod izolowa-
ną pokrywą dolną.

zawsze dostępna moc 
Kocioł Condexa został zaprojektowany do pra-
cy w kaskadzie i realizowania kotłowni o dużych 
mocach. Zintegrowana logika zarządzający-za-
leżny gwarantuje współpracę modułów i ciągłość 
funkcjonowania systemu. Dolna, estetyczna po-
krywa zabezpiecza i izoluje kolektory, umożli-
wiając realizację uporządkowanej i profesjonal-
nie wykonanej instalacji.
Konfiguracja „plecami do siebie” optymalizuje wy-
korzystanie przestrzeni w kotłowni i pozwala na 
uzyskanie rozwiązań gwarantujących dużą moc  
i niewielkie obciążenie powierzchni. w instalacjach 
kaskadowych połączenie pomiędzy obiegiem ko-
tłowym a obiegami wtórnymi może być wykonane  

Condexa Pro to gama nowoczesnych wiszących gazowych kotłów kondensacyjnych, które można instalować 
pojedynczo lub w kaskadzie. Zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej modułowości instalacji 
i zredukowaniu do minimum zajmowanej przestrzeni w nowych 
kotłowniach oraz uproszczeniu kotłowni już istniejących. Gama zawiera 
urządzenia o mocy od 35 do 131 kw oraz duży wybór akcesoriów. 

poznaj condexa pro – mocny kocioł  
o kompaktowych wymiarach 
Jeden produkt, wiele rozwiązań

condexa pro – zawsze najlepsze rozwiązanie

Condexa Pro to kocioł, który można zainstalować na stelażu zarówno pojedynczo, jak i w przeszło 1000 kombi-
nacjach kaskadowych. wymiennik ciepła w kotłach RIELLO to technologiczna dusza systemu, zaprojektowana  
w symbiozie z palnikiem premix. Od synergii spalania z wymianą cieplną zależy to, w jaki sposób energia chemicz-
na paliwa będzie się przekształcała w energię cieplną, przekazywaną później wodzie. wymiennik wykonano z do-
skonałej jakości stali nierdzewnej, będącej gwarancją trwałości i niezawodności. Forma, przepływ wody i prze-
kroje zostały zoptymalizowane w taki sposób, by ograniczyć straty i zagwarantować jak najlepszy przesył ciepła.  
w rezultacie otrzymaliśmy jednorodną temperaturę ścianki – synonim trwałości i najlepszej wydajności. Palnik 
premix został zaprojektowany w sposób pozwalający na zredukowanie emisji zanieczyszczeń – i tak, Condexa 
Pro i Steel Pro Power kwalifikują się do Klasy 6 NOx według normy UNI EN 297 – jest to najlepsza z możliwych klas.
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JEDEN PRODUKT,  WIELE ROZWIĄZAŃ!
CONDEXA PRO TO NIE TYLKO  KOCIOŁ KONDENSACYJNY CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA,  ALE OGROMNA LICZBA ROZWIĄZAŃ,  POCZYNAJĄC 
OD PODSTAWOWEGO MODUŁU  INSTALOWANEGO POJEDYNCZO, 
 PO KASKADĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ  AŻ Z 10 MODUŁÓW.  SZEROKA GAMA 
WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO  SPRAWIA, ŻE URZĄDZENIE JEST NIEZWYKLE 
 WSZECHSTRONNE I POZWALA NA ZNALEZIENIE  NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA.

PIERWSZY KOCIOŁ KONDENSACYJNY Z PALNIKIEM 
WENTYLATOROWYM O MOCY 3MW
GŁÓWNE JEGO ATUTY TO TRZYCIĄGOWY WYMIENNIK CIEPŁA ZE STALI 
NIERDZEWNEJ O DUŻEJ POJEMNOŚCI WODNEJ, DUŻA KOMORA SPALANIA, 
PŁOMIENIÓWKI ZE STALI NIERDZEWNEJ STABILIZOWANEJ TYTANEM, 
WYPOSAŻONE W WYJMOWANE TURBULATORY ORAZ IZOLACJA O DUŻEJ 
GRUBOŚCI NA KORPUSIE KOTŁA I DRZWIACH PRZEDNICH. 
ZALETY KOTŁA POZWALAJĄ NA ŁATWE DOPASOWANIE SIĘ DO 
NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH INSTALACJI A DZIĘKI SZEROKIEMU 
PORTFOLIO PALNIKÓW MARKI RIELLO, ELASTYCZNOŚĆ I PEŁNE 
DOPASOWANIE DO POTRZEB INWESTYCJI I KLIENTA TO GŁÓWNY WYRÓŻNIK 
TEGO PRODUKU. 

SZEROKA OFERTA PALNIKÓW – ELASTYCZNOŚĆ  
I DOPASOWANIE DO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI
DZIĘKI WIELOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU W BRANŻY PROJEKTOWANIA  
I PRODUKCJI PALNIKÓW, SZEROKA GAMA PALNIKÓW MARKI RIELLO SPEŁNIA 
NAJNOWSZE PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA.  
RIELLO OPRACOWAŁO NOWĄ SERIĘ MONOBLOCK I ORAZ DUALBLOCK,  
KTÓRE WYPOSAŻONE SĄ W ZAAWANSOWANE GŁOWICE O NISKIEJ EMISJI NOX, 
DZIĘKI CZEMU ZOSTAŁA ZREDUKOWANA ILOŚĆ SPALIN.  
KONFIGURACJA MONOBLOKOWA POZWALA NA ZINTEGROWANIE  
WSZYSTKICH KOMPONENTÓW W KOMPAKTOWYM ROZMIARZE,  
ABY MAKSYMALNIE UŁATWIĆ INSTALACJĘ I KONSERWACJĘ.

MODUŁOWOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ!
KOMPATYBILNOŚĆ, KONTROLA I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W POŁĄCZENIU Z NOWYM, 
OPATENTOWANYM SYSTEMEM PODWÓJNEGO WYMIENNIKA CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ 
I PALNIKIEM PREMIX Z SZEROKIM ZAKRESEM MODULACJI TWORZĄ STEEL PRO POWER 
WYJĄTKOWO WYDAJNYM I NISKOEMISYJNYM SYSTEMEM GRZEWCZYM. CHARAKTERYZUJE 
SIĘ SZEROKĄ GAMĄ ZASTOSOWANIA, PONIEWAŻ MOŻNA JE ZAINSTALOWAĆ  
W KONFIGURACJI POJEDYNCZEJ (OD 114 DO 540 kW) LUB KASKADOWEJ  
(OD 655 DO 1310 kW) Z ZASTOSOWANIEM DEDYKOWANYCH AKCESORIÓW.

OPATENTOWANY
W YMIENNIK ZE STALI  

NIERDZEWNEJ

W YSOK A
SKUTECZNOŚĆ

6 KLASA JAKOŚCI
ŚRODOWISKOWEJ

NOx

MAKSYMALNA
MODUŁOWOŚĆ

OPROGRAMOWANIE
KONFIGURUJĄCE

Z A AWANSOWANA
ELEKTRONIK A

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13

Oddział: 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19 
Adres korespondencyjny: 
87-100 Toruń, ul. Kociewska 28/30

Dział Obsługi Klienta + 48 56 657 16 58-59 

Palniki
Dział Serwisu i Szkoleń +48 71 326 53 94-95 
Dział Techniczny + 48 71 326 53 86-88

Kotły
Dział Techniczny
Serwis urządzeń i szkolenia + 48 56 657 16 18 
Oferty + 48 71 326 53 86-87 A Carrier Company www.riello.com\poland

 Szeroki zakres mocy  
od 115 do 3.000 kW 

Sterowanie elektroniczne 
pozwala na zarządzanie 

instalacjami kaskadowymi  
do 8 kotłów.

Ściana przednia, z drzwiami 
otwieranymi na prawo 

lub lewo, ułatwia dostęp 
do komory spalania i 

płomieniówek  
w celu konserwacji.

Wysokowydajny kocioł 
kondensacyjny o niskiej 

emisji, zwłaszcza gdy jest 
wyposażony w palniki  

Low NOx RIELLO.

Korpus kotła zaprojektowany, 
aby zmaksymalizować 

wydajność wymiany ciepła 
w trybie kondensacji, nawet 

przy pracy z niewielkimi 
obciążeniami termicznymi.

Zoptymalizowane 
rozwiązanie dla instalacji 

o wysokim zmiennym 
przepływie wody, bez 

ograniczeń temperatury 
powrotu.

WYSOKA
SKUTECZNOŚĆ

OPATENTOWANY
WYMIENNIK ZE STALI 
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Nie należy jednak zapominać, że urządzenie powin-
no mieć również odpowiednią moc, aby w szyb-
kim czasie dostarczyć użytkownikom ciepłą wodę 
użytkową. Tutaj ważny jest więc sposób przygoto-
wywania ciepłej wody, koniecznie należy przeana-
lizować ilość oraz rodzaj punktów czerpalnych, oraz 

ilu użytkowników będzie korzystało z ciepłej wody. 
w domach jednorodzinnych idealnie sprawdzi się 
kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem, natomiast 
dla mieszkań odpowiedni będzie kocioł dwufunk-
cyjny z przepływowym ogrzewaniem ciepłej wody.
Często popełnianym błędem podczas wyznacza-

nia mocy urządzenia jest sumowanie zapotrze-
bowania na cele c.o i c.w.u, co powoduje, że ko-
cioł zostanie znacząco przewymiarowany. Aby nie 
doszło do takiej sytuacji należy zawsze kierować 
się wyższą wartością zapotrzebowania mocy – 
dla przykładu jeśli wymagana moc na c.o wyno-

si 21 kw, a na ciepłą wodę 25 kw, to kocioł powi-
nien być dobrany na 25 kw.
Gazowe kotły kondensacyjne Termet ECOCON-
DENS NEX to innowacyjne urządzenia z najwyższej  
półki technicznej w kategorii gazowych wiszących 
kotłów przeznaczonych do ogrzewania oraz przy-

Nowoczesne kotły kondensacyjne są obecnie najchętniej 
wybieranym sposobem ogrzewania domów i mieszkań.  
Podczas wyboru odpowiedniego urządzenia należy zwrócić  
uwagę na kilka ważnych kwestii. Najważniejsze jest  
dobranie odpowiedniej mocy urządzenia – dostosowanej  
do zapotrzebowania na ciepło domu. Kocioł powinien 
zapewniać użytkownikom komfort w czasie całego sezonu 
grzewczego, a nie tylko w czasie wysokich mrozów, dlatego 
istotny jest zakres modulacji kotła. Im większy jest zakres mocy, 
tym łatwiej urządzenie będzie w stanie dostosować się  
do aktualnego zapotrzebowania na ciepło.

gazowe kotły kondensacyjne termet ecocondens nex
Jak prawidłowo dobrać moc kotła gazowego

http://www.instalreporter.pl
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gotowania ciepłej wody użytkowej. wysoka spraw-
ność urządzeń, jak również szeroki zakres modulacji 
sprawiają, że urządzenia te są bardzo ekonomicz-
ne, a przy tym przyjazne dla środowiska. Dodatko-
wo gwarancją wysokiego komfortu użytkowania 
jest interfejs LIN umożliwiający podłączenie Syste-
mu Termet Comfort do zdalnego sterowania przez  

Internet. Cechą wyróżniającą kotły z serii ECOCON-
DENS NEX jest niezwykle płynna i cicha praca.

zalety ecocondenS nex:
•	klasa	energetyczna	A,
•	nowoczesny	wymiennik	ciepła	ze	stali	nierdzew-
nej charakteryzujący się wysoką odpornością na 
korozję i zakamienienie,
•	najnowszej	generacji	palnik	CERAMAT	z	włókna	
ceramicznego wyróżniający się niezwykle szero-
kim zakresem modulacji pozwalający na opty-
malizację procesu spalania i oszczędności gazu,
•	dodatkowy	system	wygłuszenia	kotła	oparty	na	
nowoczesnych materiałach dźwiękochłonnych,
•	bardzo	cicha	praca	kotła	-	zaledwie	37	dB	(dot.	
kotła 24, 28,24/30),
•	wysokoefektywna	pompa	obiegowa,
•	modulowany	wentylator	sterowany	elektronicznie,
•	najwyższa	klasa	NOx	(klasa	6),
•	kompletny	system	zabezpieczeń,
•	możliwość	pracy	z	modułami	wielostrefowymi	
do systemów grzewczych,
•	możliwość	współpracy	z	pompami	ciepła	po-
wietrze/woda,
•	współpraca	z	zasobnikami	c.w.u.	poprzez	wbu-
dowany zawór trójdrożny.

Termet S.A.
58-160 Świebodzice, ul. Długa 13

Infolinia 74 85 60 801 
serwis@termet.com.pl

doradztwo@termet.com.pl
www.termet.com.pl
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montaż gazowych kotłów kondensacyj-
nych ecocondens nex objęty jest Akcją 
talonową i gratyfikowany talonem pre-
miowym	w	wysokości	500	zł.

prawie ćwierć miliarda złoTych  
z nFośigw na odwierTy 
geoTermalne w całej polsce 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki wodnej sfinansuje kwotą 229,2 mln zł wyko-
nanie otworów geotermalnych w 15 miejscowo-
ściach na terenie całego kraju. Celem projektu jest 
poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych oraz 
opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych 
dla tych lokalizacji. Przedsięwzięcia te pozwolą 
zbadać i ocenić zasoby wód termalnych, które 
mogą stać się lokalnymi zasobami dla produk-
cji energii cieplnej, a nawet docelowo elektrycz-
nej. Odwierty sfinansowane niemal w 100% przez 

NFOŚiGw będą wykonane w 8 województwach.
Dzięki finansowemu wsparciu ze środków wła-
snych NFOŚiGw w ramach programu prioryteto-
wego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”,  
odwierty zostaną wykonane w Otwocku, Żyrar-
dowie, wołominie i Piastowie (woj. mazowieckie), 
Gnieźnie i gminie wągrowiec (woj. wielkopolskie), 
Inowrocławiu i Gąsawie, (woj. kujawsko-pomor-
skie), Łowiczu (woj. łódzkie), Jasienicy (woj. ślą-
skie), Smykowie (woj. świętokrzyskie), Dębnie 
(woj. zachodniopomorskie) oraz Oławie, Trzeb-
nicy i Głuszycy (woj. dolnośląskie). 
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska;  
NFOŚiGw
Pełna wersja informacji: kliknij 

zaproszenie na xx Forum 
Termomodernizacja 2021  
już w październiku 
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych zapra-
sza na XX Forum Termomodernizacja 2021, któ-
re odbędzie się w warszawie dnia 6 października 
2021 r. w budynku Tower-Service przy ul. Tytusa 
Chałubińskiego 8.
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych już po 
raz dwudziesty gościć będzie na Forum Termo-
modernizacja przedstawicieli świata polityki, 
gospodarki, nauki i biznesu, a także oczywiście  

szerokie gremium audytorów, projektantów, 
przedstawicieli wyższych uczelni technicznych 
oraz innych specjalistów z obszaru efektywno-
ści energetycznej. 
Forum Termomodernizacja jest miejscem wy-
miany doświadczeń i opinii, a także dyskusji na 
temat nowych trendów w energetyce, innowa-
cyjnych technologii wykorzystywanych w bu-
downictwie oraz rozwiązań służących poprawie 
efektywności energetycznej. 
Tematem wiodącym tegorocznego Forum będzie 
„Strategia termomodernizacji budynków”. 
więcej szczegółów, w tym plan Forum wkrótce.

http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/klimat/prawie-cwierc-miliarda-zlotych-z-nfosigw-na-odwierty-geotermalne-w-calej-polsce
http://www.zae.org.pl


3108/2021 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

zasobniki o pojemności 21 l, które gwarantują 
stały, błyskawiczny dostęp do ciepłej wody użyt-
kowej, nawet przy dużych lub jednoczesnych po-
borach. Kotły te zajmują znacznie mniej miejsca 
niż kotły jednofunkcyjne z osobnym zasobni-
kiem, gdyż wszystkie podzespoły umieszczone są  
w jednej obudowie. Jednocześnie montaż ko-
tłów jest szybki i łatwy.

tecHnologiA iSodyn3

Funkcja inteligentnego ładowania zasobnika Iso-
Dyn3 pozwala na oszczędność energii, ponieważ:
•	nie	ma	ponownego	ładowania	zasobnika,	w	mo-
mencie gdy ciepła woda nie jest potrzebna (au-
tomatyczne wykrywanie pory nocnej),
•	zasobnik	jest	ładowany	małą	mocą	w	celu	opty-
malizacji sprawności kotła,
•	kocioł	jest	włączany	tylko	wtedy,	gdy	zasobnik/
zasobniki są napełnione zimną wodą (zmniejsze-
nie liczby cykli włączania/wyłączania).
System Isodyn3 opatentowany przez Saunier  

Duval łączy komfort błyskawicznego dostępu do 
ciepłej wody i funkcję gromadzenia jej zapasu.  
Jeden lub dwa zintegrowane zasobniki z ładowa-
niem warstwowym gwarantują znaczną ilość ciepłej 
wody i doskonalą stabilność jej temperatury. Zasto-
sowanie czujnika przepływu c.w.u. pozwala na moni-
torowanie ilości pobieranej wody i zarządzanie pro-
cesem ładowania zasobnika. Małe lub krótkotrwałe 
pobory są realizowane bez uruchamiania kotła.
Kocioł włączany jest, gdy:
•	pobór	>	10	l/min	przez	30	s,
•	lub	pobrana	ilość	wody	>	10	l,
•	lub	pobór	>	12	l/min	(w	przypadku	jednocze-
snych poborów).

IsoFast i IsoTwin Condens wyposażono w auto-
adaptacyjną automatykę gazową FlameFit ste-
rującą składem mieszanki gazowo-powietrznej 
w oparciu o prąd jonizacji. Technologia Flame-
Fit kontrolująca i optymalizująca proces spala-
nia gazu w sposób ciągły gwarantuje głębszą 
modulację, wyższą sprawność, mniejsze zuży-
cie gazu i niższą emisję.

Duży zakres modulacji sprawia, że instalacja pracu-
je zawsze z najniższym możliwym poborem mocy. 
Teraz już od 2,5 lub 3,5 kw – zależnie od modelu.
Jeżeli potrzeba większej ilości ciepłej wody, niż 
może zapewnić zwykły kocioł dwufunkcyjny,
to rozwiązaniem są właśnie nowe, wiszące kotły 
kondensacyjne IsoFast lub IsoTwin. Są one wypo-
sażone w jeden lub dwa ładowane warstwowo  

Nowa seria wiszących kotłów 
kondensacyjnych Saunier Duval  
z zasobnikiem to doskonały wybór 
dla najbardziej wymagających 
rodzin, ceniących wygodę  
i funkcjonalność w zakresie 
ogrzewania i ciepłej wody.

isoFast i isotwin condens  
– najwyższy komFort ciepłej wody

wszystkie przyłącza znajdują się na dole kotła

http://www.instalreporter.pl
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(wersja przewodowa i radiowa) to pogodowy re-
gulator systemowy dla jednego obiegu grzewcze-
go bez zmieszania, wyposażony w czujnik tempe-
ratury zewnętrznej i wewnętrznej, adaptacyjną 
krzywą grzewczą, programator tygodniowy, pro-
gramy czasowe dla c.o., c.w.u. i cyrkulacji oraz 
sterowanie kaskadami do 7 kotłów grzewczych. 
Regulator przeznaczony jest do współpracy  
z kotłami Saunier Duval wyposażonymi w złącze 
eBUS. Możliwość rozbudowy o dodatkowe strefy 
grzewcze po zastosowaniu jednego z modułów 
rozszerzających: RED-3 (moduł mieszaczowo-so-
larny dla maks. 2 obiegów ), RED-5 (moduł mie-
szaczowo-solarny dla maks. 3 obiegów).
MiSet SRT 380 oraz SRT 380F (wersja przewodo-
wa i radiowa) to regulator o podobnym wyglą-
dzie i sposobie obsługi jak w przypadku MiPro 
Sense. To regulator pokojowy, z programatorem 
tygodniowym, dla jednego obiegu grzewczego, 
bez możliwości rozszerzenia. Po doposażeniu  
w czujnik temperatury zewnętrznej regulator  
MiSet realizuje regulację pogodową.
Cechy charakterystyczne nowych regulatorów:
•	3,5-calowy	wyświetlacz	monochromatyczny	
z 6 podświetlonymi elementami dotykowymi,
•	 jedna	koncepcja	obsługi	dla	 interfejsu	kotła	 
i regulatora,
•	łatwe	programowanie	dzięki	Asystentowi	per-
sonalizacji,
•	łatwy	montaż	odbiornika	regulatora	radiowe-
go (pod kotłem).

Jedne z głównych zalet systemu IsoDyn3 to wy-
soki komfort ciepłej wody oraz krótki czas jej po-
nownego podgrzania. wystarczy około 10 min, 
aby móc pobrać nawet 210 l ciepłej wody o tem-
peraturze 40oC. Aby mieć znowu dostęp do tak 
dużej ilości c.w.u., wystarczy około 5 min na rege-
nerację zapasu. Dla porównania, kocioł o mocy 
25 kw z zasobnikiem zewnętrznym o pojemno-
ści 150 l podgrzewa wodę przez ponad 30 min. 
w ten sposób system IsoDyn3 gwarantuje stały 
komfortowy dostęp do ciepłej wody.
Unikalna i opatentowana przez Saunier Duval 
technologia zapewniająca wyjątkowy dla kotła 
wiszącego komfort ciepłej wody użytkowej, te-
raz wzbogacona jest o funkcję inteligentnego ła-
dowania zasobnika – Smart Tank Loading.

Inteligentne ładowanie zasobnika polega na ucze-
niu się nawyków użytkownika:
•	pomiar	natężenia	przepływu	wszystkich	pobo-
rów i obliczanie objętości poborów co 15 min,
•	obliczana	jest	średnia	dla	każdego	z	7	dni	tygodnia,
•	oprogramowanie	dostosowuje	warunek	uru-
chomienia kotła zgodnie z tą średnią wartością.

SterowAnie zAprojektowAne 
z myŚlą o komforcie

wraz z kotłami IsoFast oraz IsoTwin Condens mar-
ka Saunier Duval wprowadziła również nową se-
rię regulatorów, które wyglądem są dopasowa-
ne do designu nowych kotłów.
MiPro Sense SENSE SRC 720 oraz SRC 720F  

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa

Infolinia:
z telefonów stacjonarnych 801 80 66 66
z telefonów komórkowych 22 323 01 75

www.saunierduval.pl
info@saunierduval.pl
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Nowy, intuicyjny i wygodny interfejs użytkownika,  
spójny z nowymi regulatorami

MiPro Sense to nowy uproszczony design i intuicyjna obsługa

obejrzyj  Film o isoTwin Condens

http://www.instalreporter.pl
http://www.youtube.com/watch?v=7ST2vJwDzAk
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Najważniejszą cechą użytkową kotła kondensa-
cyjnego jest jego sprawność. wiąże się ona głów-
nie ze skutecznością odzysku ciepła ze spalin. 
Dlatego też KELLER Cyrkon ma wymiennik ciepła 
najwyższej jakości wykonany ze stali nierdzew-
nej austenitycznej o niskiej zawartości węgla 
(AISI304L). Dzięki temu charakteryzuje się wysoką 
odpornością na korozję. wymiennik to pojedyn-
cza rura o dużym, owalnym przekroju, co sprawia, 
że minimalizujemy ryzyko odkładania się kamie-
nia, zapewniając dłuższą żywotność urządzenia.

pAlnik cerAmAt®

Palnik Ceramat® wykonany jest z włókien cera-
micznych cechujących się najwyższą wydajnością i 
przewodnictwem cieplnym. Rozwiązanie tego typu 
pozyskiwane jest w zaawansowanym procesie  

powlekania ceramicznego, które daje nieograni-
czone, wcześniej trudne do osiągnięcia rezultaty.  
włókna Ceramat® są w stanie wytrzymać tem-
peratury powyżej 1000°C. Niegroźna jest im tak-
że korozja, co daje gwarancję stabilnego działa-
nia kotła przez cały okres użytkowania. Palnik 
ma również szeroki zakres modulacji mocy, cy-
kle włączania i wyłączania są ograniczone, po-
zwala to na niższe zużycie i mniejszą emisję spa-
lin (najwyższa klasa NOx – 6).

cicHy i kompAktowy

Struktura włókien ceramicznych zastosowanych 
w palniku Cyrkona powoduje wytłumienie hałasu 
o wysokich i niskich częstotliwościach, co spra-
wia, że jest to jeden z najcichszych kotłów konden-
sacyjnych na rynku. Poziom mocy akustycznej  

Kocioł KELLER Cyrkon wyróżniają niskie koszty eksploatacji, 
a także prostota obsługi i serwisowania. Jednym z wielkich 

atutów urządzenia jest intuicyjny panel sterowania, który 
pozwala w łatwy sposób zmieniać tryby pracy. KELLER 

Cyrkon bardzo dobrze sprawdza się zarówno w ogrzewaniu 
podłogowym, mieszanym, jak i grzejnikowym. 

kocioł kondensacyjny 
keller cyrkon  

Kompaktowy, cichy, niezawodny

Bardzo mała głębokość kotła umożliwia montaż w małych wnękach czy zabudowę w ciągu szafek

obejrzyj  Film o kotle KeLLer Cyrkon. Kocioł jest produkowany  
w renomowanym zakładzie produkcyjnym – Termet S.A. W materiale  
wystąpił Wojciech Korościk – specjalista ds. systemów grzewczych

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=qGtlw7GNw5s&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=qGtlw7GNw5s&t=3s
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zalety użytkowo-techniczne:
•	zbiornik	zabezpieczony	przed	korozją	za	po-
mocą wysokiej jakości emalii ceramicznej oraz 
ochronnej anody magnezowej,
•	duża	powierzchnia	grzejna	 (0,9	m2 – 120 l, 
1,1 m2 – 150 l) oraz odpowiednia budowa wę-
żownicy zapewniają dużą wydajność instalacji  
c.w.u.,
•	rozmieszczenie	 króćców	 przyłączeniowych	 
w jednej linii ułatwia podłączenie zasobnika oraz 
zapewnia estetykę instalacji,
•	demontowalna	obudowa	i	 izolacja	termiczna	
zbiornika ułatwiają transport urządzenia do miej-
sca montażu,
•	wbudowany	króciec	umożliwia	podłączenie	cyr-
kulacji c.w.u.,

•	wbudowany	króciec	spustowy	umożliwia	opróż-
nienie zbiornika,
•	bardzo	dobre	parametry	termoizolacyjne	urzą-
dzeń (klasa energetyczna C – zgodnie z rozporzą-
dzeniami UE nr 811/2013 i 812/2013),
•	5	lat	gwarancji	na	zbiornik	(pod	warunkiem	re-
gularnej wymiany anody magnezowej (co naj-
mniej raz na 18 miesięcy).

urządzenia jest na poziomie 47 dB! Kocioł ma 
bardzo kompaktowe wymiary: 770x400x280 mm. 
Bardzo mała głębokość kotła umożliwia montaż 
w małych wnękach czy zabudowę w ciągu szafek.

nAczynie wzbiorcze

KELLER Cyrkon pochwalić się może 6-litrowym 
naczyniem. Urządzenie jest skonstruowane rów-
nież z myślą o serwisantach, ponieważ naczynie 
wzbiorcze umiejscowione jest z boku – dostęp do 
niego w momencie serwisowania jest ułatwio-
ny. Dodatkowo zawór powietrzny znajduje się  
w miejscu, które jest dostępne dla serwisanta 
bezpośrednio po zdjęciu obudowy kotła.

proSty w konfigUrAcji

Cyrkon ma nowoczesny panel sterowania z wy-
świetlaczem LCD i 7-przyciskową obsługą, dzięki 
której można szybko zmienić tryby pracy, skorzy-
stać z funkcji kominiarz (dostęp do parametrów 
serwisowych), szybko i sprawnie podejrzeć naj-
ważniejsze parametry pracy urządzenia. Kocioł 
można podłączyć do regulatora z komunikacją 
Open-Therm lub regulatora z sygnałem 0-10 V.  
Istnieje także możliwość podłączenia modu-
łu serwis, który pozwala na zdalną diagnosty-
kę kotła poprzez darmową aplikację na smarfo-
na czy tablet.

kotły w pAkietAcH z zASobnikiem keller

Zasobnik c.w.u. KELLER z wężownicą spiralną 
przeznaczony jest do podgrzewania i gromadze-
nia c.w.u. dla potrzeb gospodarstw domowych  
i obiektów użyteczności publicznej. Dedykowany 
jest do współpracy z kotłami jednofunkcyjnymi  
KELLER Cyrkon oraz kotłami gazowymi i olejo-
wymi innych producentów.

Panel kotła

Palnik Ceramat ma szeroki zakres modulacji mocy

wymiennik ciepła najwyższej jakości

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93

tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
marketing@grupa-sbs.pl 

www.grupa-sbs.pl
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Przejdź  do artykułu o module Comfort

Pobierz  aplikację do zarządzania 
kotłem KeLLer Cyrkon

Przejdź  i dowiedz się więcej o Cyrkonie

http://www.instalreporter.pl
https://www.termet.com.pl/pl/produkt/pakiet-podstawowy-quot-system-comfort-quot/153
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.termet.comfort&hl=pl
https://www.grupa-sbs.pl/keller/kotly-co/kotly-gazowe
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ofertA dlA obiektów

Oferta dla obiektów to kotły średniej i dużej mocy 
od 35 kw do nawet 900 kw, które swoje zastoso-
wanie znajdą w budynkach kubaturowych, halach, 
magazynach, szkołach, hotelach czy szpitalach. 

nowoŚć w ofercie – nowA generAcjA 
modelU kotłA victrix zeUS SUperior

Flagowa i doceniana linia Victrix Zeus Superior zo-
stała wyposażona w nowe funkcjonalności, dzię-
ki czemu obsługa kotła jest jeszcze łatwiejsza,  

ofertA dlA domów i mieSzkAń

Oferta dla domów i mieszkań to kotły od 12 do 35 kw.  
Tutaj znajdują się kotły wiszące jednofunkcyjne, 
kotły dwufunkcyjne przepływowe, kotły dwufunk-
cyjne z wbudowanym zasobnikiem, kotły stoją-
ce współpracujące np.: z panelami słoneczny-
mi. Specjalne dobrane zestawy z zasobnikiem, 
sondą temperatury zewnętrznej czy sterowni-
kami tworzą zintegrowany i kompletny system 
grzewczy. Niewątpliwym atutem tych kotłów 

jest bezpłatna 5-letnia gwarancja oraz pewność 
otrzymania dofinasowania przy wymianie źró-
dła ciepła w programie Czyste Powietrze. No-
woczesne kotły kondensacyjne charakteryzują 
się szerokim zakresem modulacji mocy palnika.  
Ta cecha pozwala dopasowywać moc, z jaką 
pracuje kocioł, do aktualnego zapotrzebowa-
nia na ciepło ogrzewanych pomieszczeń, co zna-
cząco przekłada się na ekonomiczną pracę bez 
przegrzewania pomieszczeń. Przykładem może 
być nowy model kotła Victrix Zeus Superior 25,  

którego zakres modulacji mocy wynosi od 2,3 do 
25,0 kw. Przy ujemnych wartościach temperatu-
ry zewnętrznej, gdy zapotrzebowanie na ciepło 
jest wysokie, kocioł dzięki wysokiej mocy maksy-
malnej jest w stanie zapewnić odpowiednią ilość 
ciepła. wraz ze wzrostem temperatury zewnętrz-
nej spada zapotrzebowanie na moc cieplną nie-
zbędną do ogrzania pomieszczeń. Kocioł obniża 
moc, z którą pracuje, tak aby dopasować się do 
aktualnego zapotrzebowania na ciepło, a co za 
tym idzie pobiera mniejszą ilość gazu.

kotły kondensacyjne immergas
Znana technologia w nowym wydaniu

Przejdź  realizacje w portfolio

Kotły kondensacyjne Immergas to dobrze znane i doceniane urządzenia. Ich wysoka jakość i atrakcyjna cena 
pozwoliły na zdobycie ugruntowanej już pozycji w branży grzewczej. Immergas przez 25 lat swojej działalności 
na rynku polskim wprowadził wiele modeli kotłów kondensacyjnych. Obecnie w ofercie można znaleźć kotły 
spełniające wszystkie potrzeby użytkowników i dostosowane do warunków budynków. Szeroka gama modeli 
znajdzie swoje zastosowanie w domach jednorodzinnych, mieszkaniach czy kamienicach, a także w budynkach 
komercyjnych, halach produkcyjnych, hotelach i innych inwestycjach wielkopowierzchniowych. 

http://www.instalreporter.pl
https://projektant.immergas.pl/portfolio
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a praca kotła wydajniejsza. Kotły występują  
w modelach o mocy 25, 30 i 35 kw. Nowa gama 
urządzeń wyróżnia się jednym z najszerszych za-
kresów modulacji mocy na rynku, dzięki czemu 
kotły pracują jeszcze wydajniej i ekonomiczniej:
Zakres modulacji mocy dla tych kotłów wynosi 
odpowiednio:
•	dla	kotła	Victrix	Zeus	Superior	25:
od 2,3 do 25 kw, 
•	dla	kotła	Victrix	Zeus	Superior	30:
od 2,8 do 30 kw,
•	dla	kotła	Victrix	Zeus	Superior	35:
od 2,8 do 33,8 kw.
Ponadto kotły wyposażono w zasobnik ze stali 
nierdzewnej o pojemności 54 litrów, ze zwiększo-
ną izolacją (+20%). Nowa generacja kotłów ma se-
zonową wydajność energetyczną c.o. ηs = 94%, 
co w połączeniu ze sterownikiem CAR V2 i son-
dą zewnętrzną pozwala na osiągnięcie najwyż-
szej na rynku klasy efektywności energetycznej 
A+. Mają również 6., czyli najwyższą klasę NOx, 
co oznacza, że są w grupie kotłów o najniższej 
emisji szkodliwych spalin. 

HybrydowA pompA ciepłA 
– mAgiS combo v2

Przy temacie kotłów kondensacyjnych nie spo-
sób nie wspomnieć o najnowszych rozwiąza-
niach technologicznych, jakimi są urządzenia 
hybrydowe. w ofercie Immergas dostępna jest 
pompa ciepła Magis COMBO V2 będąca połą-
czeniem powietrznej pompy ciepła typu split 
oraz kotła kondensacyjnego o mocy 27,3 kw na  
potrzeby c.w.u. i 24,0 kw dla c.o. Magis COMBO 
V2, to w pełni autonomiczny system, gdy warun-
ki zewnętrzne nie pozwalają na pracę pompy cie-
pła, pracę przejmuje kocioł gazowy. Hybrydo-
wa pompa ciepła umożliwia wydatek c.w.u. na 
poziomie kotła gazowego, co jest niemożliwe  

w klasycznych pompach ciepła. Dzięki technologii 
inwerterowej oraz szerokiemu zakresowi modula-
cji mocy 30-100 % urządzenie dopasowuje się do 
aktualnego zapotrzebowania na moc grzewczą, 
co znacząco przekłada się na ekonomiczną pra-
cę systemu. Najwyższa klasa efektywności ener-
getycznej A+++ dla temperatury zasilania 35°C, 
A++ dla temperatury zasilania 55°C oraz wysoki 
współczynnik COP 4,81-5,2 to przede wszystkim 
wysoka wydajność i energooszczędność, generu-
jąca znaczne oszczędności w okresie użytkowa-
nia. Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne 
pozwalają na pracę pompy ciepła do tempe-
ratury zewnętrznej -25°C. Pompy ciepła Magis 
COMBO V2 zachowują również wysoki współ-
czynnik COP w niskiej temperaturze powietrza 
zewnętrznego. Automatyka, w którą zostały wy-
posażone pompy ciepła, umożliwia sterowanie 
2 niezależnymi strefami grzewczymi (w tym jed-
ną z mieszaczem). Oznacza to, że pompa ciepła 
standardowo współpracuje z np. ogrzewaniem 
podłogowym oraz obsługuje grzejniki. Ponadto 
pompy mają możliwości rozbudowy obsługi do 
3 stref grzewczych oraz są przystosowane do 
bezpośredniego podłączenia zasobnika c.w.u, 
dzięki wbudowanemu zaworowi 3-drogowemu.

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
w obecnych czasach stało się koniecznością,  
a nie tylko ekologicznym trendem. Ostatni ra-
port Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Kli-
matu (IPCC) „Zmiany klimatu 2021: podstawy 
fizyczne” nie pozostawia złudzeń, jeżeli nie zmie-
nimy podejścia, nasze dzieci i wnuki piękną błę-
kitną planetę będą znać jedynie z opowiadań. 
Tym bardziej na branży grzewczej spoczywa wiel-
ka odpowiedzialność. Instalatorzy, serwisanci  
i producenci powinni wspierać i promować 
ekologiczne rozwiązania, aby działać razem dla  
czystego powietrza.

ImmERgAS POlSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a

biuro@immergas.pl
www.immergas.pl
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optymalny komfort
Logamax plus GB172iT oferuje wysoki poziom 
komfortu przy wykorzystaniu niewielkiej prze-
strzeni. wysoka wydajność i stabilna tempe-
ratura ciepłej wody to między innymi efekt za-
stosowania funkcji Booster, zwiększającej moc 
grzewczą do 30 kw i umożliwiającej szybkie ła-
dowanie podgrzewacza. Dzięki nowoczesnej ga-
zowej technologii kondensacyjnej Logamax plus 
GB172iT jest niezwykle ekonomiczny i pozwa-
la ograniczyć koszty zużycia gazu, również po-
przez wykorzystywanie energii ze skondensowa-
nych spalin. Dzięki temu Logamax plus GB172iT 
zapewnia bardzo wysoki poziom efektywno-
ści energetycznej: klasa efektywności A+ (w po-
łączeniu z systemowym regulatorem Logama-
tic RC310 lub regulatorem Logamatic TC100).  

Gazowa centrala kondensacyjna Logamax plus GB172iT to kocioł grzewczy i podgrzewacz c.w.u.  
w jednym urządzeniu, która pasuje do każdego pomieszczenia i doskonale integruje się z otoczeniem dzięki 
nowoczesnemu wyglądowi. Logamax plus GB172iT zapewnia najwyższy komfort ciepłej wody użytkowej.

gazowe centrale kondensacyjne 
buderus logamax plus gb172it 
Komfortowo dopasowane

AXL

A+

A+++ → G

Klasyfikacja określa efektywność energetyczną systemu  
Buderus obejmującego urządzenie Logamax GB172i T100S  
i regulator Logamatic RC310. Klasyfikacja może się różnić  
w zależności od zastosowanych komponentów lub mocy. 

5
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obiegów grzew-
czych, zdefinio-
wać własne pro-
gramy czasowe 
i określić ulubio-
ne programy pod 
kątem bezpośred-
niej obsługi.
Regulator Loga-
matic TC100 do 
sterowania obie-
giem grzewczym  
i ciepłą wodą ob-
sługuje bezprze-
wodowe połącze-
nie z internetem 
przez sieć wLAN  
i zapewnia szereg 
inteligentnych funk-
cji dodatkowych. 
Dzięki współpracy z mobilną aplikacją Buderus 
MyMode oferuje rozszerzenie możliwości obsłu-
gi, wykorzystuje czujnik temperatury zewnętrz-
nej lub dane temperatury z internetu, umożli-
wiając zachowanie efektywności energetycznej 
pod kontrolą. Szereg perspektywicznych funk-
cji, takich jak inteligentne wykrywanie obecno-
ści, wskaźnik oszczędności EcoBar oraz wyga-
szacz ekranu z czujnikiem zbliżeniowym sprawia, 
że oszczędność energii staje się bardzo łatwa.

Kolejną zaletą jest to, że centrala grzewcza Loga-
max plus GB172iT może być elastycznie podłą-
czana i eksploatowana zarówno jako urządzenie 
zależne, jak i niezależne od powietrza w pomiesz-
czeniu, co pozwala na swobodny wybór miejsca 
montażu w domu.

ciepła woda dopasowana do potrzeb
Gazową, kondensacyjną i kompaktową centralę 
grzewczą można dokładnie dopasować do zapo-
trzebowania na ciepłą wodę użytkową. Oferowa-
ne są w tym zakresie dwa warianty zbiorników. 
Magazynują one wytworzoną energię cieplną  
i udostępniają ją, gdy tylko pojawi się zapotrze-
bowanie na ciepłą wodę.
Dostępne są dwie konstrukcje zbiorników c.w.u. 
o różnych pojemnościach. Dzięki temu zasob-
nik warstwowy zapewnia wysoki poziom kom-
fortu ciepłej wody przy możliwie najmniejszym 
wykorzystaniu miejsca. Mimo to zawsze dostar-
cza odpowiednią ilość ciepłej wody na żąda-
nie. w lokalizacjach o dużej twardości wody,  

szczególnie polecane są podgrzewacze z wężow-
nicą, odporne na osadzanie się kamienia. Nieza-
leżnie od tego, który zasobnik okaże się optymal-
nym wariantem, zawsze można liczyć na wysoki 
poziom higieny wody użytkowej. wszystkie ele-
menty, które mają kontakt z wodą, są zabezpie-
czone termoglazurą Buderus DUOCLEAN plus. 
Zapewnia ona trwałą ochronę przed korozją  
i powstawaniem osadów, a tym samym gwaran-
tuje najwyższą jakość wody użytkowej.
Dzięki zintegrowanemu podgrzewaczowi lub za-
sobnikowi c.w.u., Logamax GB172iT bez trudu ra-
dzi sobie nawet z nietypowymi sytuacjami, kie-
dy wymagana jest szczególnie duża ilość ciepłej 
wody w krótkim czasie – np. gdy kilka osób bierze 
prysznic lub kąpiel w tym samym czasie. Pozwa-
la to na oszczędność energii i przestrzeni. Nie ma 
potrzeby wykorzystywania dodatkowych ponad-
gabarytowych, nieekonomicznych zasobników.

bezprzewodowe sterowanie i monitorowanie
System regulacji Logamatic EMS Plus zarządza 
wszystkimi komponentami systemu grzewcze-
go Buderus tak, aby przez cały czas pracowały 
niezawodnie i optymalnie. Do układu regulacyj-
nego trafiają wszystkie istotne dla zapewnienia 
optymalnej pracy informacje, które pochodzą 
ze źródła ciepła, zasobnika c.w.u. i ogrzewanych 
pomieszczeń. Dzięki temu system regulacji Loga-
matic EMS Plus zawsze ma informacje, jakie jest 
aktualne zapotrzebowanie na energię i odpo-
wiednio dopasowuje rzeczywistą moc systemu.
System grzewczy musi być wygodny w obsłudze  
i odpowiadać na indywidualne potrzeby użytkow-
ników. Logamatic EMS Plus zapewnia to za pomocą 
regulatora Logamatic RC310 lub Logamatic TC100.
Logamatic RC310 może być używany do sterowa-
nia maksymalnie czterema obiegami grzewczy-
mi z zaworami mieszającymi i ciepłą wodą. Użyt-
kownik może przypisać nazwy poszczególnych 

kompakTowa cenTrala grzewcza 
logamax plus gB172iT:

•	moc	nominalna	w	trybie	grzewczym	24	kW,	 
w trybie c.w.u. 30 kw (funkcja Booster, 
zwiększająca moc grzewczą),
•	modulacja	w	trybie	grzewczym	do	1:8,	modulacja	

w trybie c.w.u. 1:10,
•	dwie	wielkości	zasobników	c.w.u.:
- zasobnik warstwowy o pojemności nominalnej  

100 litrów zapewniający najwyższy poziom komfortu 
c.w.u. na najmniejszej możliwej przestrzeni,

- podgrzewacz o pojemności nominalnej 120 litrów  
z wężownicą dla obszarów o wysokiej twardości wody,
•	komponenty	systemu	zintegrowane	standardowo:	

12-litrowe naczynie wzbiorcze c.o.
•	komponenty	systemu	zintegrowane	opcjonalnie:	

8-litrowe naczynie wzbiorcze c.w.u.; 17-litrowe 
naczynie wzbiorcze c.o.; moduł radiowy do 
bezprzewodowej komunikacji z regulatorem 
Logamatic TC100;
•	szybki	montaż:	inteligentny	system	szybkiego	

montażu i uporządkowane wyposażenie 
wewnętrzne
•	łatwy	transport:	dostawa	w	trzech	opakowaniach
•	łatwa	konserwacja:	dwuczęściowa	pokrywa	

urządzenia umożliwiająca komfortową 
konserwację
•	wysoka	higiena	wody	użytkowej,	ponieważ	

wszystkie zbiorniki są zabezpieczone termoglazurą 
Buderus DUOCLEAN plus.

logamax plus gb172it GB172i-24T100S GB172i-24T120
Moc c.o. 3,0-25,3 kW 3,0-25,3 kW
Moc maksymalna c.w.u. 30 kW 30 kW
Sprawność do 109% do 109%
Rodzaj zasobnika/
podgrzewacza c.w.u. warstwowy z wężownicą

Pojemność nominalna 
zasobnika/podgrzewacza 
c.w.u.

100 l 120 l

Wydajność c.w.u. wg 
EN13203-1 (ΔT=30K) 22,9 l/min 22,2 l/min

Klasa efektywności 
energetycznej A A

Poziom mocy akustycznej 
w pomieszczeniu (LWA) 49 dB(A) 49 dB(A)

Masa 115 kg 137 kg

Wymiary 1531/600/669 
mm

1638/600/669 
mm

Logamatic RC310

Logamatic TC100

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

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

http://www.instalreporter.pl
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Sterownie najnowszej generacji
Kocioł Exclusive wyposażony jest w nowocze-
sny i przyjazny dla użytkownika panel sterowa-
nia, pokryty elegancką klapką, pod którą wi-
dać pasek LED wskazujący aktualny stan pracy.  
Interfejs wyposażono w 3,5-calowy podświetlany  

wyświetlacz LCD, który komunikuje się z użytkow-
nikiem za pomocą tekstu i ikon. Cztery przyciski 
umożliwiają przeglądanie panelu w prosty i intu-
icyjny sposób, umożliwiając dostęp do wszyst-
kich ustawień i parametrów kotła i instalacji.  
Zaawansowana autodiagnostyka w połączeniu  
z wyjątkowymi funkcjami panelu sterowania uzu-
pełnia obraz innowacji.
Funkcje kotłów linii Exclusive:
– programowanie godzinowe – programowa-
nie ogrzewania za pomocą zegara i według po-
jedynczej strefy;
– inteligentne napełnianie – autonomiczna i bez-
pieczna aktywacja napełniania;
– ciśnienie w układzie wskazane na wyświetlaczu;

Beretta, część Grupy Riello, lidera w dziedzinie pro-
duktów i usług w zakresie ogrzewania, klimatyzacji 
i efektywności energetycznej, jest częścią Carrier, 
wiodącego światowego dostawcy innowacyjnych 
technologii HVAC, chłodniczych, przeciwpożaro-
wych, bezpieczeństwa i automatyki budynkowej.

Seria nowoczesnych kotłów wiszących marki Beretta – Exclusive – oferuje wiele zalet, w tym innowacyjny system 
aktywnej kontroli spalania (ACC), przyjazny dla użytkownika panel sterowania i możliwość zdalnego sterowania. 
Te cechy sprawiają, że kocioł Exclusive jest nowoczesnym i odpowiednim wyborem dla osób, które nie chcą iść na 
kompromis w zakresie wzornictwa i efektywności energetycznej. 4 modele, o mocy od 25 do 42 kw linii EXCLUSIVE  
z nawiązką zaspokajają szereg potrzeb instalacyjnych: od nowych budynków do renowacji już istniejących.

exclusiVe – nowoczesne kotły beretta 
Innowacyjne wzornictwo i wysoka efektywność energetyczna

http://www.instalreporter.pl
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– czas wyświetlany również w formie wygasza-
cza ekranu;
– ogrzewanie wstępne – aktywacja wstępnego 
ogrzewania c.w.u.;
– regularna konserwacja – inteligentny system 
informujący użytkownika o konieczności doko-
nania konserwacji kotła.

Aktywna kontrola spalania
System ACC kotła, zaprojektowany oraz opraco-
wany przez Beretta, zapewnia funkcjonalność, 
wydajność i niski poziom emisji w każdych wa-
runkach. System utrzymuje optymalną wartość 
mieszanki powietrza i gazu na czas trwania modu-
lacji mocy – zapewniając, że odczyty dwutlenku 
węgla spełniają surowe normy emisji. Zaawanso-
wany, ekskluzywny system sterowania zapewnia 
samoregulację spalania, dzięki czemu nie ma po-
trzeby wstępnej kalibracji, a kocioł może praco-
wać z różnymi rodzajami gazu.

wysoka efektywność energetyczna
Dzięki ulepszonej technologii wymienniki cie-
pła w kotłach Beretta charakteryzują się bardzo 
wysoką sezonową wydajnością energetyczną 
wynoszącą 94% (wydajność obliczona zgodnie 
z nową dyrektywą Unii Europejskiej ErP) i mają 
klasę efektywności energetycznej A. Kocioł ofe-
ruje wydajność energetyczną i redukcję emisji 
bez wpływu na poziom komfortu.

Stała łączność
Podłączając programator wi-Fi BeSMART do 
kotła w trybie komunikacji cyfrowej, możliwe 
jest zdalne sterowanie kotłem, a także całym 
systemem, za pomocą aplikacji mobilnej na 
smartfonie lub tablecie. Ta kombinacja kotła  
z programatorem gwarantuje klasę efektywno-
ści energetycznej na poziomie A+. Aby uzyskać 
szczegółowe informacje o nowym programato-
rze BeSMART, odwiedź naszą dedykowaną stro-
nę www.besmart-home.pl.

rejestracja i gwarancja 
Ze względu na wysoką jakość wyposażenia  
Beretta RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ofe-
ruje 5-letnią gwarancję, której warunki można 
znaleźć na stronie www.beretta.pl. Rejestrując 
kocioł w trybie online, użytkownicy będą auto-
matycznie informowani o planowanych kontro-
lach, a w przypadku utraty karty gwarancyjnej 
wszystkie dane dotyczące obsługi kotła będą  
w bazie danych producenta.

więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.beretta.pl

Rug Riello urządzenia grzewcze S.A. 
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń

tel. 56 657 16 00 
infolinia 801 044 804, 56 663 79 99 

info.beretta.pl@carrier.com, www.beretta.pl
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raporT: insTalacje kolekTorów 
słonecznych do wspomagania 
ogrzewania w Budynkach
Najnowszy raport przygotowany został przez Sto-
warzyszenie Producentów i Importerów Urzą-
dzeń Grzewczych.
większość działających w Polsce instalacji ko-
lektorów słonecznych służy do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, ale także coraz częściej 
instalacje kolektorów słonecznych wykorzystu-
je się dodatkowo do wspomagania systemu 
grzewczego. w publikacji za-
prezentowano układy współ-
pracy kolektorów termicznych 
z innymi źródłami ciepła: ko-
tłami gazowymi, pompami 
ciepła, kotłami elektryczny-
mi czy na biomasę.
Obliczenia dotyczące ogrze-
wania słonecznego dla wspo-
magania ogrzewania nie są tak 
proste, jak w przypadku przy-
gotowania c.w.u., ponieważ na-
leży wziąć pod uwagę wiele in-
nych, dodatkowych aspektów. 
Jednak przyjmując kilka warto-
ści orientacyjnych, można do-
konać wstępnej oceny rentow-
ności takiej instalacji. Ogromną 
zaletą takiej instalacji hybry-
dowej jest ograniczenie ilości 
spalanego paliwa lub wyko-
rzystywanej na cele grzewcze 
energii elektrycznej i co za 
tym idzie, znaczne ogranicze-
nie kosztów eksploatacji dzię-
ki wykorzystaniu darmowego 
ciepła pozyskiwanego z insta-
lacji kolektorów słonecznych, 

magazynowanego w lokalnym buforze ciepła.
Dzięki temu, takie rozwiązanie może w praktyce 
pozwolić na zwiększenie efektywności energe-
tycznej w budynkach, gdzie użytkownicy końco-
wi nie byliby w stanie od razu udźwignąć ciężaru 
finansowego pełnej termomodernizacji i przej-
ścia w pełni na źródło ciepła oparte na OZE bez 
utraty zapewnienia komfortu cieplnego przez 
cały rok, z uwzględnieniem ekstremalnych wa-
runków pogodowych.
Źródło: SPIUG
Pełna informacja i raport: kliknij
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wArStwowo lUb pojemnoŚciowo 

Condens 5300i wM daje możliwość wyboru za-
sobnika ciepłej wody użytkowej. Pierwsza opcja 
to zasobnik warstwowy zapewniający najwyż-
szy komfort. Druga to zasobnik pojemnościowy 
z wężownicą grzewczą jako idealne rozwiazanie 
w przypadku wody o wysokiej twardości. Nieza-
leżnie od wersji zasobnika Condens 5300i wM 
zapewnia komfortową wydajność ciepłej wody 
powyżej 22 l/min.

mobilnie lUb StAcjonArnie

System sterowania dopasowany do potrzeb użyt-
kownika? Z Condens 5300i wM to możliwe. Można 
skorzystać z opcji zarządzania systemem grzew-
czym za pomocą smartfona lub tabletu z aplika-
cją EasyRemote lub EasyControl. Dzięki opcjo-
nalnemu modułowi Control-Key montowanemu  
w kotle, jest możliwość bezprzewodowej komu-
nikacji kotła z regulatorem EasyControl CT200. 

Bosch prezentuje kocioł kondensacyjny Condens 5300i wM – idealny do modernizacji. Kocioł występuje 
w wersji ze zintegrowanym podgrzewaczem pojemnościowym c.w.u. o pojemności nominalnej 100 l  
lub 120 l – zajmuje więc wyjątkowo mało miejsca.

gazowe kotły kondensacyjne bosch condens 5300i wm
dane Techniczne:

Moc na cele c.o.: 3-25,4 kw
Moc na cele c.w.u.: 3-30 kw
Sprawność: do 109%
wydajność c.w.u. (specyficzny przepływ 
wg EN 13203-1 dla △T = 30 K:): 22,2 l/min 
(z wężownicą) i 22,9 l/min (warstwowy)
Klasa efektywności energetycznej:  
A (c.o.) / A (c.w.u.)
Profil obciążeń: XL

http://www.instalreporter.pl
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automatyka pogodowa umożliwiają oszczęd-
ną pracę zarówno w budynkach słabo ocieplo-
nych, jak i w nowych budynkach o niewielkich 
stratach ciepła. Połączenie kotła i podgrzewa-
cza w jednym urządzeniu pozwala zaoszczę-
dzić powierzchnię potrzebną do montażu. Dzię-
ki sterowaniu bezprzewodowemu (dostępnemu 
opcjonalnie) można uniknąć prac budowlanych 
związanych z montażem instalacji elektrycznej 
w budynku. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza 
w przypadku modernizacji. 

SUper wydAjny i ekonomiczny

Każdy z modeli Condens 5300i wM oferuje nieza-
leżne zakresy modulacji na cele ogrzewania i cie-
płej wody oraz wysoką wydajność ciepłej wody 
dzięki mocy podwyższonej do 30 kw. Oba mo-
dele cechuje również wysoka efektywność ener-
getyczna ogrzewania 94% i klasa efektywności  
energetycznej A. Znacząco przyczynia się to do 
optymalizacji zużycia gazu. Dodatkowo, przy 
współpracy z regulatorem Cw400 lub CT200, 

klasa efektywności energetycznej może zostać 
podwyższona do A+, a w przypadku współpracy 
kotła z systemem EasyControl CT200 i bezprze-
wodowymi głowicami termostatycznymi efek-
tywność energetyczna systemu to nawet 99%.

Zarządzaj indywidualnie temperaturą w każdym 
pomieszczeniu dzięki bezprzewodowym elek-
tronicznym głowicom termostatycznym Bosch.  
Jeśli jednak preferujesz bardziej klasyczne roz-
wiązania, zastosuj jeden z systemów sterowania 
z regulatorami serii CR lub Cw. 

łAtwy montAż

Połączenie kotła i zasobnika ciepłej wody w jed-
nym urządzeniu sprawia, że zdecydowana więk-
szość elementów instalacji hydraulicznej ukryta 
jest pod estetyczną obudową kotła. Dzięki temu 
są one niewidoczne dla użytkownika. w Con-
dens 5300i wM mogą być zainstalowane nawet 
trzy naczynia wzbiorcze – jedno 12-litrowe jako 
wyposażenie standardowe oraz dwa dodatko-
we: 17 litrów do c.o. i 8 litrów do c.w.u. 
Dzięki opcjonalnym zestawom montażowym 
podłączenie instalacji hydraulicznych można 
wykonać w zależności od potrzeb: z prawej lub 
z lewej strony lub od góry kotła. Szeroki wybór 
zestawów montażowych sprawia, że montaż Con-
dens 5300i wM jest jeszcze szybszy i łatwiejszy. 

do modernizAcji lUb bUdowy 

Condens 5300i wM to znakomite rozwiązanie 
zarówno do modernizowanych, i jak nowych 
obiektów. Szeroki zakres modulacji i wbudowana  

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

infolinia: 801 600 801, 
www.bosch-thermotechnology.com/pl 
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najważniejsze cechy:

•	Condens	5300i	WM	dostosowuje	swoją	moc	grzewczą	automatycznie	w	zakresie	między	10	
a 100% mocy maksymalnej. Dlatego pracuje w sposób szczególnie energooszczędny przez 
cały rok i zapewnia niskie zużycie gazu i wysoką efektywność energetyczną.
•	Condens	5300i	WM	jest	kompatybilny	z	Internetem.	W	połączeniu	z	inteligentnym	regulato-
rem EasyControl można ustawiać ogrzewanie za pomocą intuicyjnej aplikacji na smartfonie 
lub tablecie. Inteligentne funkcje, takie jak wykrywanie obecności, są nie tylko wygodne, ale 
także pomagają oszczędzać energię.
•	Dzięki	modułowej	kompaktowej	konstrukcji	Condens	5300i	WM	zajmuje	szczególnie	mało	
miejsca. wszystkie komponenty są połączone w jednym urządzeniu. Zwłaszcza dzięki zinte-
growanemu zasobnikowi kocioł potrzebuje mniej powierzchni na podłodze. Łatwo jest więc 
znaleźć odpowiednie miejsce dla tego urządzenia.
•	Condens	5300i	WM	charakteryzuje	się	nie	tylko	wysoką	efektywnością	i	inteligentną	kon-
strukcją, ale także ciekawym designem. Biała obudowa z zaokrąglonymi narożnikami i zinte-
growany moduł obsługowy nadają urządzeniu atrakcyjny design.

http://www.instalreporter.pl
https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/home/
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Kocioł Duo-tec Compact E to kompaktowe urzą-
dzenie (70 x 40 x 29 cm) dostępne w wersji dwu-
funkcyjnej, jednofunkcyjnej oraz w pakiecie  
z podgrzewaczem c.w.u. Jest wstępnie wyregu-
lowany do pracy z gazem ziemnym GZ50, z moż-
liwością dostosowania do pracy z gazem GZ41,5 
oraz propanem. Można podłączyć go do komina 
lub układu szczelnego. wyposażono go w solid-
ne i nowoczesne rozwiązania: 
- kompaktowy toroidalny wymiennik ze stali nie-
rdzewnej o wysokiej sprawności; 
- cylindryczny palnik ze stali nierdzewnej modu-
lujący w zakresie 14 do 100% mocy z klapą zwrot-
ną do pracy z systemami odprowadzania spalin 
pod ciśnieniem, z wentylatorem z tłumikiem za-
sysania powietrza;
- moduł hydrauliczny zawierający pompę, zawór 
przełączający c.o./c.w.u., zawór bezpieczeństwa 
c.o. 3 bar;
- naczynie wzbiorcze o pojemności 7 litrów;
- powiększony, płytowy wymiennik ciepła dla 
przepływowej produkcji ciepłej wody użytkowej 
(w wersji 2-funkcyjnej).
Kocioł charakteryzuje się wyjątkowo wysoką śred-
nioroczną sprawnością – do 109,8% – oraz niską 
emisją zanieczyszczeń – NOx < 19,3 mg/kwh.
Jedną z największych zalet kotła Duo-tec Com-
pact E jest wyposażenie go w nowatorski system 
samoadaptacji gAc (gas Adaptive control).  
Dzięki temu kocioł sam stale kontroluje jakość 
mieszanki gazowo-powietrznej i utrzymuje naj-
wyższą sprawność. Optymalizacja spalania, dzięki 
elektronicznej kontroli spalin i elektronicznemu 
zaworowi gazu, zapewnia zmniejszenie zapo-
trzebowania na energię i minimalizację emisji 
szkodliwych substancji. System GAC eliminuje 
też konieczność regulacji manualnej: pomiarów, 
kalibracji czy wymiany dysz. Urządzenie samo-
czynnie dostosowuje się do jakości gazu i długo-
ści przewodów spalinowych.

Duo-tec Compact E to seria nowoczesnych kotłów kondensacyjnych marki Baxi (BDR Thermea) 
zaprojektowana z myślą o wymaganiach Dyrektywy Ekoprojektu i oznakowania energetycznego.  
Dzięki zastosowanym najnowszym technologiom kotły są wydajne i efektywne – gwarantują oszczędność 
energii i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Spełniają także wymagania programu 
Czyste Powietrze – są więc dobrym wyborem w przypadku modernizacji systemu grzewczego. 

duo-tec compact e – nowoczesne  
kotły kondensacyjne marki baxi

http://www.instalreporter.pl
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Kocioł Duo-tec Compact E dzięki modulacji 1:7 
dostosowuje swoją pracę do aktualnego zapo-
trzebowania budynku w energię oraz potrzeb 
użytkowników. Modulacja 1:7 to przede wszyst-
kim większa sprawność dzięki mniejszej ilości za-
łączeń i wyłączeń kotła. Zmniejszenie ilości star-
tów urządzenia daje efekty w postaci znacznego 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię (nawet 
do 8-10%) oraz zmniejszenia ilości szkodliwych 
substancji emitowanych do środowiska. Dosto-
sowanie mocy grzewczej kotła do aktualnego za-
potrzebowania na ciepło zapobiega nadmierne-
mu przegrzaniu lub niedogrzaniu pomieszczeń.
Producent wyposażył urządzenie w konsolę z cy-
frowym, podświetlanym wyświetlaczem ciekłokry-
stalicznym, z szeregiem dedykowanych przycisków, 

które znacznie ułatwiają obsługę kotła. Regulacja 
temperatury c.w.u. i c.o. nie wymaga wchodzenia 
do menu, ale odbywa się za pomocą wygodnych 
przycisków. Czytelny wyświetlacz umożliwia pre-
zentację i szybką zmianę pozostałych parametrów 
pracy urządzenia. Ponadto naciskając dedykowa-
ny przycisk na panelu sterowania, można spraw-
dzić szereg różnorodnych informacji o działaniu 
kotła, takich jak: ciśnienie wody w obiegu grzew-
czym (czujnik ciśnienia zamieszczony jest w mo-
dule hydraulicznym), zadaną temperaturę zasilania 
ogrzewania, temperaturę powrotu z ogrzewania, 
temperaturę zewnętrzną (jeżeli zamontowano czuj-
nik pogodowy) oraz zadaną temperaturę c.w.u.

BDR THERMEA  GROUP

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
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kotły duo-tec compact e są dostępne  
w następujących wersjach: 
•	Duo-tec	Compact	E	20,	24	i	28	–	kotły	kon-
densacyjne 2-funkcyjne o mocy od 3,7 do 
26,1 kw w zależności od modelu; 
•	Duo-tec	Compact	E	1.24	–	kocioł	kon-
densacyjny 1-funkcyjny o mocy od 3,7 do 
26,1 kw. kocioł można zakupić w pakie-
cie z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u.  
o	pojemności	100	lub	150	litrów,	chronio-
nym antykorozyjnie anodą magnezową. 

16 sierpnia zakończyły się konsultacje społecz-
ne w sprawie zmian w Uchwale antysmogowej 
dla Mazowsza. Od brzmienia zapisów zawartych  
w tej Uchwale zależy jakość powietrza na Ma-
zowszu w następnych latach, a nawet dekadach.  
według Polskiego Alarmu Smogowego Urząd  

Marszałkowski wykazuje się dobrą intuincją, jed-
nak proponowane zapisy są nietrafione i nie przy-
bliżą nas do postawionego celu (proponowana 
treść zmian znajduje się tutaj).

UwAgi w SprAwie zmiAn w UcHwAle Anty-
Smogowej dlA mAzowSzA

pierwsza uwaga.
a) Dotyczy zmian mówiących o przesunięciu  
o pół roku terminów zakazów zawartych  
w Uchwale antysmogowej.
b) Proponowany zapis: pozostawienie aktualnych 
terminów wejścia w życie zakazów dla eksploata-
cji kotłów i ogrzewaczy: wymiana urządzeń po-
zaklasowych do 1 stycznia 2023 r. oraz wymiana 
kotłów 3. i 4. klasy do 1 stycznia 2028 r.
c) Uzasadnienie proponowanego zapisu: przesu-
wanie terminów wdrożenia prawa antysmogowe-
go podważa autorytet uchwały antysmogowej, 
stwarza groźny precedens oraz wprowadza wśród 
mieszkańców dezorientację – już teraz świado-
mość obowiązywania uchwały antysmogowej  
i znajomość jej terminów jest bardzo słaba. Zmia-
na ta oznacza także nieuzasadnione wydłuże-
nie oczekiwania na poprawę jakości powietrza 

polski alarm smogowy: 
mazowiecka uchwała 
antysmogowa 
potrzebuje zmian 

http://www.instalreporter.pl
https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/ruszaja-konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-zmieniajacej-obowiazujaca-uchwale-antysmogowa.html
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biomasę od 1.01.2022 r. oraz całkowity zakaz  
eksploatacji wszystkich kotłów i ogrzewaczy na 
biomasę od 1.01.2024 roku. Spod zakazu powin-
ny zostać wyłączone urządzenia zainstalowane 
między wejściem w życie poprzedniej uchwały 
antysmogowej (11.11.2017 r.), a przyjęciem no-
wej uchwały antysmogowej, które spełniają wy-
magania rozporządzenia w sprawie ekoprojektu,  
a właściciele mogą w sposób niebudzący wątpli-
wości udokumentować czas instalacji.
2. wprowadzenie na terenie powiatów: grodziski, 
legionowski, miński, nowodworski, piaseczyń-
ski, pruszkowski, otwocki, warszawski zachod-
ni oraz wołomiński zakazu instalacji nowych ko-
tłów i ogrzewaczy na węgiel od 1.01.2022 r. oraz 
całkowity zakaz eksploatacji wszystkich kotłów 
i ogrzewaczy na węgiel od 1.01.2030 r.
3. Na terenie powiatów: grodziski, legionowski, 
miński, nowodworski, piaseczyński, pruszkow-
ski, otwocki, warszawski zachodni oraz wołomiń-
ski zaostrzenie wymagań dla nowych kotłów na 
biomasę, instalowanych po 1.01.2022 r.: emisja 
pyłu na poziomie maksymalnie 20 mg/m3 oraz 
automatyczne podawanie paliwa (z wyjątkiem 
kotłów zgazowujących drewno).
4. Na terenie powiatów: grodziski, legionowski, 
miński, nowodworski, piaseczyński, pruszkow-
ski, otwocki, warszawski zachodni oraz woło-
miński zaostrzenie wymagań dla nowych komin-
ków/ogrzewaczy na biomasę, instalowanych po 
1.01.2022 r.: spalanie paliwa zachodzi w instala-
cjach z zamkniętą komorą spalania, spełniają-
cych minimalne poziomy sezonowej efektywności 
energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla 
sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone 
w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/1185 oraz spalanie zachodzi  
w instalacjach wyposażonych w termostatycz-
ny regulator dostarczania powietrza do pro-
cesu spalania dedykowany dla użytkowanego  

urządzenia, z kodowanym dostępem do ustawień.
5. Na terenie powiatów: grodziski, legionowski, 
miński, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, 
otwocki, warszawski zachodni oraz wołomiński 
wprowadzenie zakazu paliw stałych w nowo bu-
dowanych budynkach, które powinny być wypo-
sażane w bezemisyjne źródła ciepła.
c) Uzasadnienie uwag oraz proponowanych za-
pisów: pozostawienie tak długiego okresu przej-
ściowego (do 2030 r.), podczas którego możliwe 
będzie montowanie nowych urządzeń grzew-
czych na paliwa stałe i ich bezterminowe użyt-
kowanie może podziałać jako niezamierzona za-
chęta do ich instalowania. Obszar warszawski 
stołeczny NUTS2 jest terenem podlegającym in-
tensywnej urbanizacji, tym bardziej zależy nam 
na jak najszybszej redukcji przyrostu ilości urzą-
dzeń do spalania paliw stałych. Dlatego postuluje-
my wprowadzenie zakazu montowania urządzeń 
na paliwa stałe w nowobudowanych budynkach, 
szybkiego zakazu dla montowania kotłów wę-
glowych oraz zaostrzenia wymagań dla kotłów 
i ogrzewaczy na biomasę. wzorem Krakowa po-
stulujemy także by warszawa zakazała spalania 
biomasy równolegle ze spalaniem węgla (2024). 
Mamy nadzieję, że w ślad za nią, na własne życze-
nie pójdą inne gminy, posiadające większe ambi-
cje lub borykające się ze znaczącymi emisjami ze 
spalania biomasy. Całkowity zakaz spalania bio-
masy obejmujący obszar warszawski stołeczny 
NUTS2 uważamy za zbyt ryzykowny. Obawia-
my się, że tak radykalne zapisy będą trudne do 
wdrożenia na terenach wiejskich (niezgazyfiko-
wanych), gdzie mogą napotkać na trudności na-
tury technologicznej oraz społecznej.
Źródło: Polski Alarm Smogowy

o kolejny sezon grzewczy. Mieszkańcy Mazow-
sza mają na dostosowanie się do powyższych 
przepisów ponad 5 lat (od 2017 roku) – to wystar-
czający okres na dokonanie zmiany ogrzewania. 
Potrzebujemy wzmocnienia i przyspieszenia we 
wdrażaniu przepisów antysmogowych, a nie ich 
spowolnienia.

druga uwaga.
a) Dotyczy propozycji odnoszących się do zaka-
zu spalania węgla na terenie m. st. warszawy od 
1.07.2024 r.
b) Treść uwagi: wbrew zapewnieniom i obietnicom, 
proponowane zmiany nie wprowadzają zakazu 
użytkowania węgla w warszawie. według pro-
ponowanych zapisów w stolicy aż do 1.07.2024 r.  
będzie można montować kotły węglowe i użyt-
kować je do końca ich żywotności, a więc przez 
10 do 15 lat, czyli nawet do 2040 roku. Nie jest 
to więc wypełnienie postulatów społecznych 
ani obietnic składanych przez władze warsza-
wy. Taka propozycja stoi w sprzeczności również 
z Polityką Energetyczną Państwa, która zakłada 
odejście od spalania węgla w gospodarstwach 
domowych na terenach miejskich do 2030 roku.
Proponowane zapisy:
1. Zakaz montowania kotłów i ogrzewaczy na wę-
giel od 1.01.2022 r. na terenie m. st. warszawy.
2. Zakaz eksploatacji wszystkich kotłów i ogrze-
waczy na węgiel od 1.01.2024 r. na terenie m. st. 
warszawy.*
*Spod zakazu powinny zostać wyłączone urządze-
nia zainstalowane między wejściem w życie po-
przedniej uchwały antysmogowej (11.11.2017 r.),  
a przyjęciem nowej uchwały antysmogowej, 
które spełniają wymagania rozporządzenia  
w sprawie ekoprojektu, a właściciele mogą  
w sposób niebudzący wątpliwości udokumen-
tować czas instalacji.
c) Uzasadnienie uwagi (pole nr 10 formularza):

Aktualne zapisy nie przyniosą szybkiej popra-
wy jakości powietrza na terenie warszawy. Dla-
tego oprócz szybszego zakazu dla montowania 
nowych urządzeń na węgiel, sugerujemy wpro-
wadzenie analogicznych zapisów odnośnie spa-
lania biomasy.

trzecia uwaga.
a) Dotyczy propozycji odnoszących się do za-
kazu spalania paliw stałych od 1.07.2030 r.  
w granicach administracyjnych m.st. warszawy  
i w granicach administracyjnych gmin wcho-
dzących w skład powiatów: grodziskiego, legio-
nowskiego, mińskiego, nowodworskiego, pia-
seczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, 
warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego
b) Treść uwagi: proponowane zmiany nie prze-
łożą się na ograniczenie spalania węgla w po-
wiatach okalających warszawę, gdyż instalacja 
nowych kotłów na węgiel będzie możliwa aż do 
30.06.2030 r., a potem urządzenia te będą mogły 
być wykorzystywane aż do śmierci technicznej, 
czyli przez kolejne 10-15 lat. Tego typu podejście 
jest niezgodne z Polityką Energetyczną Państwa 
czy nawet strategią prezentowaną przez Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska, który już 
od 1.01.2022 roku przestanie udzielać dotacji na 
kotły węglowe. Proponowane zapisy nie ograni-
czą również spalania biomasy – nowe instalacje 
spalające drewno czy pellet będą mogły powsta-
wać do 30.06.2030 roku, a następnie być wyko-
rzystywane do śmierci technicznej, czyli kolejne 
10-15 lat, a w przypadku kominków dłużej. Spala-
nie biomasy to równie ważne źródło emisji pyłu 
PM2,5, jak spalanie węgla. Szacuje się, że w ska-
li kraju spalanie biomasy odpowiada za emisję 
21% pyłu PM2,5, a spalanie węgla za 27%.
Proponowane zapisy:
1. wprowadzenie na terenie m. st. warszawy za-
kazu instalacji nowych kotłów i ogrzewaczy na 

Przejdź  Pełna wersja informacji

http://www.instalreporter.pl
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dzielacza dostaje identyczną temperaturę zasila-
nia. Kierownica zadziała, kiedy podłączy się obiegi 
grzewcze w odpowiedniej kolejności – co w roz-
dzielaczu BLH 890 jest proste. wszystkie wyjścia 
czytelnie oznaczono kolorami. Czerwony to zasi-
lanie, niebieski to powrót. Rozdzielacz wyposażo-
no w zawór spustowy KFE, odpowietrznik ręczny 
i wieszak, który pomoże zamontować go na ścia-
nie. Dodatkowym akcesorium jest dwuczęściowa 
izolacja ograniczająca straty ciepła.

grUpy pompowe bpS

Do wyboru są trzy modele, obsługujące konkretne 
obiegi. Niektórych grup można użyć w kilku rodza-
jach obiegów. Grupy sprawdzą się w instalacjach 
grzewczych i chłodzących (z wyjątkiem grupy z ter-
mostatycznym zaworem ATM, dedykowanej tylko 
do instalacji grzewczych). wszystkie grupy mają 
niezbędną armaturę: filtr siatkowy, zawór odcina-
jący na zasilaniu, zawór odcinający z wbudowa-
nym zaworem zwrotnym, dokładne termometry. 
w każdej z grup do wyboru jest pompa Grundfos 
UPM3 lub wilo Para SC. w konstrukcji grup prze-
widziano miejsce na montaż czujnika temperatu-
ry do jeszcze precyzyjniejszego jej pomiaru.
Jakie są modele grup pompowych BPS?
Pierwsza grupa to bezpośrednia, bez zaworu 
mieszającego. Łączy źródło ciepła z instalacją 
grzejnikową, płaszczyznową lub ładowania za-
sobnika c.w.u.

Druga grupa wyposażona jest w obrotowy zawór  
mieszający Arv 362, który można uzupełnić  
o siłownik ARM. Zastosowany w nich system 
ProClick pozwala zrobić to szybko i bez użycia 
narzędzi. Całość podłącza się do odpowiednie-
go regulatora i zdalnie reguluje temperaturę za-
silającą instalację.
Trzecią grupę wyposażono w zawór termosta-
tyczny Atm. Łączy źródło ciepła z instalacją 
płaszczyznową, np. podłogówką. Nie trzeba mon-
tować dodatkowego regulatora, grupa sama re-
guluje temperaturę zasilającą instalację w zakre-
sie 20÷43°C.

dobór grUpy do inStAlAcji

Najczęściej spotykane są trzy rodzaje obiegów – 
ładowania zasobnika c.w.u., grzejnikowy i pod-
łogówka.
Do ładowania zasobnika c.w.u. polecamy grupę 
bezpośrednią (BPS 990, BPS 995) – celem jest 
jego jak najszybsze wygrzanie, nie trzeba spe-
cjalnie obniżać temperatury.
Do obiegu grzejnikowego dobieramy grupę 
bezpośrednią (BPS 990, BPS 995) lub z obroto-
wym zaworem mieszającym (BPS 996, BPS 997).  
Grupa bezpośrednia jest dobrym wyborem, jeśli 
na grzejnikach są głowice termostatyczne, któ-
re ograniczą ilość dostarczanego ciepła. Jeśli 
jest potrzeba globalnego sterowania tempera-
turą wychodzącą na grzejniki, rekomendujemy 

wSzecHStronny, 
UniwerSAlny zeStAw

Do gamy AFRISOBasic wprowadzono nowość 
– zestaw mieszający BPS na 3 obiegi grzewcze. 
Baza zestawu to rozdzielacz ze sprzęgłem hy-
draulicznym	BLH	890. Dlaczego rozdzielacz,  
a nie sprzęgło? Typowe sprzęgło to rura pusta  
w środku, która odpowiada za warstwowy rozkład 
temperatury (na górnych przyłączach jest wyższa 
temperatura zasilająca). Lepszy sposób to wyrów-
nanie wartości temperatur zasilających wszystkie 
3 obiegi. w rozdzielaczu BLH 890 jest kierownica 
przepływu wyrównująca te wartości. Czyli każda 
grupa BPS zamontowana na górze czy na dole roz-

Planujesz rozbudowaną instalację z połączeniem różnych obiegów grzewczych (np. grzejniki, podłogówka, 
zasobnik c.w.u.)? Pojawiło się idealne urządzenie do takich układów.

proste rozwiązanie na 3 obiegi grzewcze

Kierownica przepływu wbudowana  
w rozdzielacz BLH 890

http://www.instalreporter.pl
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grupę BPS z obrotowym zaworem mieszającym.
w obiegu płaszczyznowym konieczne jest obni-
żenie temperatury czynnika, bo takie instalacje 
mają niską temperaturę zasilającą. warto użyć 
grupy z obrotowym zaworem mieszającym (BPS 
996, BPS 997) albo z zaworem termostatycznym 
(BPS 991, BPS 992).
Stworzenie kompletnie wyposażonego, gotowego 
do pracy zestawu to zaledwie trzy proste kroki.
Skompletowany zestaw mieszający BPS na 3 obiegi 
grzewcze można zamontować w pionie lub pozio-
mie. Zaprojektowano go ze źródłem ciepła z lewej 
strony, ale całość można łatwo zamienić stronami.

SterowAnie zeStAwAmi bpS

Żeby zestaw pracował efektywnie, potrzebne jest 
odpowiednie sterowanie grupy z obrotowym za-
worem mieszającym. warto wyposażyć go w si-
łownik sterowany przez regulator wbudowany  
w źródle ciepła albo przez regulator zewnętrzny, 
np. AFRISO BwC 310. Można też użyć rozwiązania  
2 w 1 i zamontować regulator AFRISO ACT ProClick.
Grupy pompowe BPS można użyć w instalacji nie-
zależnie, bez rozdzielacza, np. do ochrony przed 
niską temperaturą powrotu lub regulacji odpo-
wiedniej temperatury wychodzącej na grzejniki.

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 

Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl

r e k l a m a

Przejdź  Więcej szczegółów na stronie AFriSo

»

Rozdzielacz ze sprzęgłem 
hydraulicznym BLH 890

Krok 1
Trzy dowolne 

grupy pompowe BPS

Krok 2
Gotowy zestaw mieszający BPS 

na trzy obiegi

Krok 3

Stworzenie kompletnego zestawu BPS na 3 obiegi w trzech prostych krokach

Choć koronawirus nie przenosi się przez instalacje wody pitnej, jego 
aktywność powoduje czasowe przestoje obiektów, takich jak hotele, 
pensjonaty czy ośrodki wypoczynkowe. w wodzie zalegającej przez 
dłuższy czas w rurach mogą rozwijać się chorobotwórcze drobnoustroje, 
dlatego przed ponownym uruchomieniem wewnętrznej instalacji 
wodociągowej, należy ją odpowiednio przygotować do eksploatacji. 

higieniczna instalacja 
wody pitnej w czasach 
pandemii
Elektroniczne baterie SCHELL  
– samodzielne płukanie instalacji

wewnętrzne instalacje wodne w hotelach czy pensjonatach wymagają przygotowania  
po dłuższych przestojach

http://www.instalreporter.pl
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4808/2021 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

pałeczki ropy błękitnej (Pseudomonas aerugi-
nosa), ze względu na ich odporność na anty-
biotyki. Dlatego np. w Niemczech obowiązują 
przepisy mówiące, że należy dokonywać regu-
larnego przepłukiwania wszystkich nieużywa-
nych punktów czerpalnych co 72 godziny bez 
względu na to, czy obiekt jest zamknięty, czy 
tylko częściowo użytkowany. Instalacje ciepłej 
i zimnej wody powinny być przy tym płukane 
oddzielnie. w Polsce ogólnie zaleca, się, aby po 
maksymalnie siedmiu dniach przerwy w pobo-
rze dokonać spustu wody, aż do momentu usta-

bilizowania się jej temperatury. Jeżeli przerwa w 
użytkowaniu jest dłuższa i wynosi powyżej jed-
nego miesiąca, należy przeprowadzić dezynfek-
cję chemiczną lub termiczną, zgodnie z rozpo-
rządzeniem ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczo-
nej do spożycia przez ludzi. Płukanie instala-
cji można przeprowadzić ręcznie, spuszczając 
wodę ze wszystkich dostępnych punktów czer-
palnych – kranów, pryszniców czy nawet hy-
drantów, jednak istnieje inteligentna i bardziej 
praktyczna alternatywa.

Sytuacja wynikająca z pandemii jest zmienna  
i nieprzewidywalna, a każde czasowe wyłączenie 
obiektu lub jego części oznacza zastój wewnętrz-
nej instalacji wodociągowej. Stagnująca woda 
może ulegać wtórnemu zanieczyszczeniu i stać 
się dogodnym środowiskiem dla rozwoju szkodli-
wych dla zdrowia bakterii, takich jak Legionella czy 
Pseudomonas aeruginosa. Aby zapewnić bezpie-
czeństwo gościom i personelowi, instalację należy 
najpierw odpowiednio przygotować do ponowne-
go uruchomienia, poprzez płukanie lub dezynfek-
cję termiczną. Pierwszą z tych czynności można 
przeprowadzić ręcznie lub w mniej pracochłon-
ny i bardziej systematyczny sposób – przy uży-
ciu inteligentnej armatury elektronicznej SCHELL.

dlAczego płUkAnie inStAlAcji 
jeSt tAk wAżne?

Instalacje wodne w większości budynków zosta-
ły zaprojektowane pod konkretne zużycie wody  
i ciepła. Nie uwzględniono sytuacji, w których 
media te są użytkowane rzadko czy magazyno-
wane, dlatego dłuższy przestój może być proble-
matyczny pod kątem higienicznym. Do najczę-
ściej spotykanych zagrożeń bakteriologicznych 
można zaliczyć pałeczki Legionelli, które powo-
dują gorączkę Pontiac czy Legionellozę. Do orga-
nizmu przedostają się poprzez wdychany aerozol 
powstający np. podczas kąpieli pod pryszni-
cem. Jeszcze większym problemem mogą być 

Elektroniczne baterie SCHELL samodzielnie przepłukują instalację w regularnych odstępach  
od ostatniego użycia

auTomaTyczne rozwiązania – oszczędność czasu, 
koszTów i prewencja
Ręczne płukanie instalacji należy przeprowadzać odcinkowo, zaczynając od najniższych pięter, 
a na górnych kończąc. Aby pozbyć się wszelkich zalegających w rurach zanieczyszczeń i bakte-
rii, należy wytworzyć przepływ, którego objętość wynosi 0,5 m/s, ilość wody zaś musi być mi-
nimalnie 20 razy większa niż pojemność wodna instalacji zgodnie z normą PN-EN 806-4. Zale-
cane jest trzykrotne płukanie instalacji, a ilość użytej wody powinna być dobrana do średnicy 
rurociągu i długości instalacji wodociągowej. w przypadku rozległych obiektów może to wiązać 
się z marnotrawstwem bardzo dużych ilości wody, cała operacja może trwać też bardzo długo.
Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie bezdotykowej armatury umywalkowej, prysznicowej 
i spłuczek na podczerwień SCHELL. Rozwiązania te zostały fabrycznie wyposażone w program 
przepłukiwania antystagnacyjnego, który uruchamia na krótko wszystkie punkty regularnie co 24 
godziny od ostatniego użycia. w ten sposób symuluje warunki normalnego użytkowania, zapo-
biegając przestojom wody. Ma to także ważne znaczenie prewencyjne, gdyż pozwala uniknąć za-
nieczyszczenia wody, co może wiązać się z pracochłonnym i kosztownym płukaniem całej insta-
lacji, badaniami bakteriologicznymi czy dezynfekcją termiczną lub chemiczną. Przede wszystkim 
jednak gwarantuje higienę wody pitnej i chroni zdrowie wszystkich użytkowników budynku. Alter-
natywą do wymiany wszystkich baterii na elektroniczne jest montaż armatury SCHELL w ogólno-
dostępnych toaletach i skrajnych odcinkach instalacji, aby zachować cyrkulację wody w głównym 
obiegu. Łącząc baterie SCHELL z systemem SwS, można stworzyć własny kalendarz przepłukiwań, 
ustawiając dokładnie czas ich trwania i częstotliwość, w zależności od sposobu użytkowania bu-
dynku. System pozwala także monitorować stan poszczególnych elementów armatury i zużycie 
wody w czasie rzeczywistym na własnym smartfonie, co daje pełną kontrolę nad instalacją. Arma-
tura SCHELL jest również przystosowana do dezynfekcji termicznej w wodzie o temperaturze 70ºC.
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Nowy typoszereg bezdławnicowych pomp obie-
gowych Evosta wyróżnia się innowacyjnością,  
a zastosowana technologia to efekt wieloletniego 
doświadczenia marki DAB Pumps oraz połączenia 
współpracy i integracji działów Badań i Rozwoju, 
Industrializacji i Zakupów. Pompa jest niezwykle 
innowacyjna pod względem zastosowanej tech-
nologii, niezawodności oraz wydajności. To urzą-
dzenia zaprojektowane i wyprodukowane w pro-
cesie inteligentnej produkcji, którą można uznać za 
nowość na rynku. Energooszczędna, elektronicz-
na bezdławnicowa pompa obiegowa jest przezna-
czona do wszystkich typów domowych instalacji 
grzewczych, wentylacji i klimatyzacji.
 
typoszereg evosta przyszłością rynku
Marka DAB Pumps może poszczycić się 43-let-
nim doświadczeniem, które zaowocowało ponad  
20 milionami sprzedanych pomp obiegowych.  
To bogata historia pozwalająca na dalszy roz-
wój. w fabrykach DAB dąży się do pełnej opty-
malizacji, czego efektem jest nowy typoszereg 
bezdławnicowych pomp obiegowych Evosta. Ich 
niezwykle innowacyjny, pod względem zastoso-
wanej technologii, niezawodności oraz wydajno-
ści profil to wynik know-how oraz inteligentnych 
rozwiązań w fabryce DAB 4. Evosta to doskonała 
jakość wynikająca z wieloletniego doświadcze-
nia w produkcji pomp i systemó pompowych. 

ipx5 – najwyższy stopień wodoodporności 
na rynku
Infiltracja wilgoci do części mechanicznej, a co 
najważniejsze do układów elektronicznych pomp 
nie jest już problemem. Stopień ochrony IPX5 
oznacza, że urządzenie zostało poddane testom 
strumienia wody z dyszy o średnicy 6,3 mm skie-
rowanej bezpośrednio na pompę, w wyniku cze-
go woda nie przedostała się do urządzenia.
Stopień ochrony IPX5 gwarantuje odporność 

układów elektronicznych na działanie wody. Dzię-
ki temu możliwość awarii została zredukowana 
do minimum, zapewniając tym samym bezpro-
blemową eksploatację.

5-letnia gwarancja w standardzie!
Pompy obiegowe Evosta 2 i Evosta 3 mają 5-let-
nią gwarancję w standardzie. Jest to krok naprzód  
w zakresie wsparcia instalatorów i poprawy wydaj-
ności instalacji. Kompaktowa konstrukcja, wysoka  
jakość, innowacyjne materiały oraz rozwiązania tech-
nologiczne sprawiają, że pompy obiegowe Evosta  
są jednocześnie wysoce wydajne, niezawodne oraz 
łatwe w instalacji. Szerokie spektrum zastosowania 
pomp jest idealnym rozwiązaniem dla domowych 
instalacji grzewczych i chłodniczych.

kup elektroniczną pompę 
eVosta 2 lub eVosta 3 
Odbierz bon Sodexo o wartości 10 PLN*!

•	Bony	Sodexo	są	akceptowane	przez	ponad	 
50	tys.	punktów	w	całej	Polsce!
•	Pompy	promocyjne	z	bonem	Sodexo	dostępne	 

w dobrych hurtowniach intalacyjnych.
•	Promocja	trwa	do	30.10.2021	lub	 

do wyczerpania zapasów.
•	*Regulamin	promocji	dostępny	na	 

www.dabpumps.com.pl

Proces produkcji jest stabilny, ciągły i jednocześnie 
maksymalnie elastyczny. wszystkie etapy produkcji 
nowego typoszeregu Evosta są zautomatyzowane  
i objęte inteligentnym systemem kontroli  
POKA-YOKE, który eliminuje błędy produkcyjne  
i gwarantuje bezpieczeństwo pracy
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inteligentna pompa z myślą o komforcie 
użytkownika
Inteligentna Fabryka, Innowacyjne Rozwiązania, 
Fabryka 4.0, Projekty 4.0, Inteligentny Ekosys-
tem – te hasła DAB przekonują o innowacyjności 
przedsięwzięcia. Dotyczy to sposobu myślenia, 
tworzenia oraz działań podejmowanych na eta-
pie produkcji. Innowacyjne technologie uzupeł-
nione o system kontroli stosowany w celu wyeli-
minowania błędu ludzkiego z procesu produkcji 
dążą do optymalnych rozwiązań przy maksymal-
nej wydajności oraz bardzo bezpiecznej i łatwej 
instalacji urządzeń. wszystkie etapy produkcji no-
wego typoszeregu Evosta są zautomatyzowane.
Pompy tworzone są z pasji. Nowy typoszereg Evosta 
zastąpił poprzednie typoszeregi Evotron i Evosta, któ-
re odniosły spektakularny sukces, czego dowodem 
jest ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy.
 
wSpArcie inStAlAtorów i poprAwA 
wydAjnoŚci inStAlAcji

ipx5. Zastosowany stopień ochrony IPX5 zapobie-
ga wnikaniu wilgoci do części mechanicznej oraz 
do układów elektronicznych, dzięki czemu ryzy-
ko wystąpienia awarii zredukowano do minimum.

5-letnia gwarancja w standardzie. Cały typosze-
reg pomp Evosta 2 i Evosta 3 został objęty 5-letnią 
gwarancją w standardzie, co zapewnia wsparcie 
pracy instalatora i zwiększa komfort użytkowania.

kompaktowe wymiary
Osiągnięcia technologiczne firmy DAB pozwoliły 
zmniejszyć wymiary pompy Evosta 3. Nowy typo-
szereg Evosta ma uniwersalne złącze, dzięki cze-
mu stanowi idealnym zamiennikiem dla starszych 
pomp, a także może być stosowany z wtyczka-
mi zasilającymi pomp innych producentów, bez 
potrzeby modyfikacji połączeń elektrycznych.

łatwa obsługa. Pompy mają jeden przycisk se-
kwencyjny umożliwiający szybki odczyt i łatwe 
wprowadzenie nastaw w każdych warunkach. 
Śruba odpowietrzająca pozwala na szybki i łatwy 
dostęp do wału w przypadku jego zablokowania.

oszczędna eksploatacja
Zoptymalizowanie pomp pod kątem wydajności 
i zmniejszenia zużycia energii okazało się prio-
rytetem. Nowy typoszereg to wyższa spraw-
ność energetyczna i niski współczynnik EEI≤0,19.  
Dodatkowo straty energii cieplnej ogranicza za-
stosowana izolacja termiczna.

eVosTa 2

dane techniczne:
•	Zakres	wydajności:	od	0,4	do	3,6	m3/h przy 
wysokości podnoszenia do 6,9 m
•	Przetłaczane	medium:	czyste,	wolne	od	czę-
ści stałych oraz olejów mineralnych, nielep-
kie, neutralne chemicznie, bliskie charakte-
rystyce wody (maks. zawartość glikolu 30%)
•	Zakres	temperatury	medium:	od	-10°C	do	
+110°C
•	Maks.	ciśnienie	robocze:	10	bar	(1000	kPa)
•	Stopień	ochrony	silnika:	IPX5
•	Klasa	izolacji:	F
•	Instalacja:	z	wałem	silnika	w	pozycji	pozio-
mej
•	Zasilanie:	jednofazowe	1x115-230	V~	50/60	Hz

cechy szczególne:
•	Kompaktowa	budowa.
•	Stopień	ochrony	IPX5	zapobiega	wnikaniu	
wilgoci do części mechanicznej oraz do ukła-
dów elektronicznych: wystąpienie awarii zo-
stało zredukowane do minimum, zapewnia-
jąc bezproblemową eksploatację.
•	Korpus	silnika	wykonany	ze	stali	nierdzew-
nej AISI 304, zapewnia komfort i długą ży-
wotność, również w przypadku zastosowania  
w instalacjach chłodniczych.
•	Elektronika	 oraz	 śruba	 odpowietrzająca	
umieszczona z przodu pompy umożliwiają 
dostęp do wału w przypadku jego zabloko-
wania.
•	Nowy	interfejs	użytkownika	z	sekwencyjnym	
przyciskiem obsługi pozwala na szybkie i ła-
twe wprowadzanie nastaw.
•	Sprawność	energetyczna	nowej	pompy	Evo-
sta 2 jest wyższa i charakteryzuje się niższym 
współczynnikiem EEI ≤ 0,18.

eVosTa 3

dane techniczne:
•	Zakres	wydajności:	od	0,4	do	4,2	m3/h przy 
wysokości podnoszenia do 8 m.
•	Przetłaczane	medium:	czyste,	wolne	od	czę-
ści stałych oraz olejów mineralnych, nielep-
kie, neutralne chemicznie, bliskie charakte-
rystyce wody (maks. zawartość glikolu 30%)
•	Zakres	temperatury	medium:	od	-10°C	do	
+110°C
•	Maks.	ciśnienie	robocze:	10	bar	(1000	kPa)
•	Stopień	ochrony	silnika:	IPX5
•	Klasa	izolacji:	F
•	Instalacja:	z	wałem	silnika	w	pozycji	pozio-
mej
•	Zasilanie:	jednofazowe	1x115-230	V~	50/60	Hz

cechy szczególne:
•	Stopień	ochrony	IPX5	zapobiega	wnikaniu	
wilgoci do części mechanicznej oraz do ukła-
dów elektronicznych. Możliwość wystąpienia 
awarii została zredukowana do minimum.
•	Zapewniając	bezproblemową	eksploatację.	
Nowy interfejs użytkownika z podświetlanym 
wyświetlaczem i sekwencyjnym przyciskiem 
obsługi umożliwia szybki odczyt i łatwe wpro-
wadzanie nastaw w każdych warunkach.
•	Zamiana	pomp	jest	teraz	niezwykle	łatwa:	
nowe, uniwersalne złącze może być stoso-
wane z wtyczkami zasilającymi pomp innych 
producentów, bez potrzeby modyfikacji po-
łączeń elektrycznych.
•	Dzięki	optymalnemu	zużyciu	energii	oraz	
zastosowaniu przetwornicy częstotliwości, 
sprawność energetyczna nowej pompy Evo-
sta 3 jest jeszcze wyższa i charakteryzuje się 
niskim współczynnikiem od EEI ≤ 0,17 do EEI 
≤ 0,19.

DAB PumPS POlAnD SP. Z O.O.
ul. Janka muzykanta 60

02-188 Warszawa
tel. 22 381 60 85

polska@dabpumps.com.pl
www.dabpumps.com.pl
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Jednym z istotnych aspektów zdrowia i dobrego 
samopoczucia człowieka jest jakość wody, którą 
spożywa i używa w codziennych czynnościach.  
w Polsce jedna osoba zużywa średnio ok. 100 l 
wody na dobę, jest więc ona niezwykle istotnym 
elementem życia każdego z nas. wiodący produ-
cenci, specjalizujący się w branży sanitarnej, oferu-
ją technologie wspomagające odpowiednie przy-
gotowanie wody i jej dystrybucję, zachowując przy 
tym jej korzystne właściwości, dbając o jej świe-
żość i przyczyniając się do optymalizacji jej zużycia. 
woda do celów bytowych, która jest dostarczana 
do budynku, może pochodzić z własnego ujęcia 
lub też z sieci wodociągowej. w obu przypadkach 
musi przejść proces uzdatniania, który powoduje, 
że jej parametry fizykochemiczne oraz mikrobiolo-
giczne spełniają odpowiednie normy przydatności 
do spożycia. warto zastanowić się nad technolo-
giami, które wpłyną pozytywnie na jej korzystne 
właściwości. Domowa stacja uzdatniania, która 
obniży twardość wody oraz filtr z węglem aktyw-
nym, który usunie z wody wiele zanieczyszczeń 
jak również chlor powszechnie stosowany do de-
zynfekcji, poprawią jej smak i zapach i są jednym  
z kluczowych elementów współczesnych instalacji. 

w ostatnich latach obserwujemy 
znaczący wzrost świadomości  
i potrzeb konsumentów z zakresu 
zdrowego stylu życia. Fakt ten, 
przekłada się na coraz wyższe 
oczekiwania wobec producentów 
i dystrybutorów materiałów 
budowlanych, odzieży, żywności, 
restauratorów czy właścicieli 
obiektów usługowych, takich 
jak np. kluby fitness. Społeczna 
odpowiedzialność spoczywa 
również na włodarzach miast, 
których zadaniem jest między 
innymi dbałość o czyste powietrze 
poprzez stosowanie odpowiednich 
instrumentów i inwestowanie  
w modernizację instalacji grzewczych. 
Czy podobne kryteria są stosowane 
w budownictwie? Czy kupując lub 
budując dom, zwraca się uwagę na to, 
jakie rozwiązania i technologie zostały 
zastosowane do przygotowania  
i dystrybucji wody użytkowej?

instalacje wody użytkowej bez stagnacji 
Układ pierścieniowy z kolanami U-kształtnymi kontra układ trójnikowy

Marcin kotarski

układ trójnikowy

układ pierścieniowy
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poszczególnych urządzeń. Pod warunkiem po-
prawnego zaprojektowania i wykonania, sys-
tem rurowy może znacząco ograniczyć stagnację 
wody w instalacji i dostarczyć ją w pełni świeżą 
w każdym punkcie poboru w budynku. 

Efektem takiego rozwiązania jest uruchomienie 
przepływu wody w całym układzie, bez względu 
na to, który zawór czerpalny zostanie otwarty. Je-
żeli w budynku znajduje się miejsce z punktem po-
boru, który jest rzadko używany, można go połą-
czyć poprzez system pierścieniowy np. z łazienką, 
z której użytkownik korzysta codziennie. Na grafi-
ce zaprezentowano przykład układu klasycznego 
trójnikowego oraz układu pierścieniowego. Kolej-
na grafika przedstawia specjalne przelotowe kola-
no naścienne U-kształtne z opcją dodatkowej izo-
lacji termicznej i akustycznej wykonanej z gumy. 
Zaprezentowana izolacja jest bardzo istotnym ele-
mentem instalacji, który poprawia komfort użyt-
kowników, znacząco redukując poziom hałasu,  

powstającego na skutek przepływu wody przez ko-
lano naścienne. Dokuczliwy w takiej sytuacji szum 
dobiegający ze ściany, na której znajduje się np. ba-
teria prysznicowa jest niemal niesłyszalny. Oprócz 
tego izolacja eliminuje mostek termiczny, zabez-
pieczając przed stratami ciepła przez kolano na-
ścienne oraz przed niepożądanym nagrzewaniem 
się wody zimnej od ciepłej. Koszt układu pierście-
niowego pozornie może wydawać się wyższy od 
układu trójnikowego. w praktyce okazuje się jed-
nak, że wyższy koszt U-kształtnego kolana i większa 
ilość rur, jest bilansowana przez pominięcie trójni-
ków oraz zużycie odpowiednio mniejszych śred-
nic rur. Poza tym układ pierścieniowy ma niewąt-
pliwą zaletę w postaci braku połączeń rur i złączek 
pod podłogą, a więc wpływa na większe bezpie-
czeństwo instalacji. w sytuacji awarii o wiele ła-
twiej jest przeprowadzić wymianę złączki w ścianie.

współczesna instalacja wody użytkowej, 
czyli… z duchem czasu 
Przedstawione w niniejszym artykule rozwiąza-
nia dla instalacji wody użytkowej, są prostą od-
powiedzią na rosnące potrzeby klientów, którzy 
oczekują technologii poprawiających ich komfort, 
bezpieczeństwo i wpływających pozytywnie na 
zdrowie. wspomniane technologie przyczyniają 
się również do optymalizacji zużycia wody, po-
przez wykorzystanie deszczówki lub zmniejszo-
ną stagnację. Dzięki temu wpisują się w strate-
gię zrównoważonego rozwoju, który ma na celu 
poprawę standardów życia, przy jednoczesnym 
ograniczeniu negatywnego wpływu na środowi-
sko, jak np. zużyciu dóbr naturalnych czy ener-
gii. Gospodarstwa domowe mają niebagatelny, 
bo ok 20% udział w konsumpcji energii, dlatego 
tak ważne jest, aby stosować rozwiązania, które 
podnoszą nie tylko poziom życia, ale przybliża-
ją też ludzkość do osiągnięcia w najbliższej przy-
szłości neutralności klimatycznej.

instalacje wody deszczowej i użytkowej 
a materiał rur i złączek
w instalacjach domowych coraz częściej wyko-
rzystuje się wodę deszczową do celów bytowych. 
Nie jest ona zdatna do spożycia, ale można ją wy-
korzystać do podlewania ogrodów, mycia samo-
chodów lub podłóg, spłukiwania wC oraz prania 
odzieży. woda deszczowa idealnie się do tego na-
daje, ponieważ charakteryzuje się niskim stopniem 
twardości. Aby woda opadowa mogła być wyko-
rzystana w instalacji, musi być czysta i przefiltrowa-
na (nie może zawierać cząstek stałych), bezbarw-
na, niemętna, bezwonna i okresowo sprawdzona 
pod względem jej właściwości korozyjnych, ponie-
waż jej jakość zależy w dużej mierze od warunków 

atmosferycznych. Należy przy tym pamiętać, że 
woda opadowa jest zdemineralizowana i zawiera 
związki, które mogą działać korozyjnie na mosięż-
ne elementy instalacji. Należy wziąć to pod uwagę 
przy wyborze systemu rurowego w takim budyn-
ku. Na rynku są dostępne rozwiązania, które po 
pierwsze są neutralne w stosunku do transporto-
wanej wody, a po drugie w 100% odporne na jej 
potencjalnie niekorzystne parametry, jak w przy-
padku deszczówki. Parametry, które musi spełnić 
woda deszczowa, są analogiczne z tymi dla wody 
użytkowej. woda, która cechuje się określonymi 
parametrami takimi, jak odczyn kwaśny pH < 6,5, 
niska zawartość związków wapnia i magnezu, tj. 
twardość < 5 °dH, ma podwyższony poziom chlor-
ków lub siarczanów, może wpływać negatywnie 
na mosiądz. Nie powinno się w takich sytuacjach 
stosować rozwiązań opierających się np. na stan-
dardowym mosiądzu Cw617N, ponieważ tego typu 
złączki mosiężne są narażone na zjawisko odcyn-
kowania (wypłukiwania cynku ze stopu mosiądzu), 
co w dłuższym okresie czasu może prowadzić do 
osłabienia konstrukcji złączki, która robi się bar-
dziej krucha i w określonych punktach instalacji, 
w których występują naprężenia może pęknąć. Ta-
kie sytuacje zdarzają się niezmiernie rzadko, lecz 
mając na względzie bezpieczeństwo i istniejące 
ryzyko, warto rozważyć zastosowanie materia-
łu całkowicie odpornego na korozję. Jeśli nie ma 
pewności co do spełnienia powyższych wymagań, 
zalecane jest zastosowanie w pełni odpornych 
na korozję rur, jak np. PE-RT/AL/PE-RT (polietylen  
o podwyższonej odporności na temperaturę) oraz 
złączek, jak np. z tworzywa PPSU (Polifenylosulfon).

pierścieniowy układ prowadzenia rur 
a stagnacja wody
Oprócz materiału, z którego została wykonana 
instalacja wody użytkowej, istotna jest też kwe-
stia sposobu rozprowadzenia rur i podłączenia 

System rur i złączek, który rozprowa-
dza wodę w budynku do poszczególnych 
punktów i ma z nią stały kontakt, powi-
nien bazować na technologii cechującej 
się absolutną neutralnością dla wody, 
co oznacza, że nie zmieni jej składu, 
smaku czy zapachu. co więcej, system 
rurowy powinien cechować się również 
odpornością na naturalne w instala-
cjach wodnych zjawisko korozji, będące 
następstwem zawartych w wodzie stę-
żeń różnych związków takich, jak: tlen 
rozpuszczony, dwutlenek węgla, chlor, 
siarczany, chlorki oraz parametrów ta-
kich, jak odczyn pH czy twardość. 

na rynku dostępne są technologie, które 
rozwiążą problem stagnacji wody. przy-
kładem może być system rurowy, który 
zamiast klasycznego układu trójnikowe-
go doprowadzającego wodę przez odga-
łęzienia do pojedynczych zaworów czer-
palnych, wykorzystuje specjalne złączki 
w postaci przelotowych kolan naścien-
nych U-kształtnych. takie kolana, któ-
re służą do bezpośredniego podłącze-
nia dowolnego urządzenia, jak np. baterii 
prysznicowej i umożliwiają wykonanie 
instalacji w układzie pierścieniowym.  
w praktyce oznacza to, że rury prowadzo-
ne są od głównego kolektora (np. pionu) 
bezpośrednio do jednego punktu pobo-
ru, a następnie do kolejnego i z powrotem
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oraz zderzenia. Zaproponowano również symula-
cję jazdy pod wpływem alkoholu (alkogogle) lub 
narkotyków (narkogogle) oraz warsztaty udziela-
nia pierwszej pomocy. Do tego atrakcyjne kon-
kursy, no i oczywiście – moc nagród. 
Imprezy w całej Polsce uświetniły prezentacje 
STOP SMOG CAR, czyli jeżdżącego po Polsce szko-
leniowego pojazdu z ekologicznymi urządzenia-
mi grzewczymi: pompą ciepła powietrze / woda 
Vitocal 200-A, najnowszym kondensacyjnym ko-
tłem gazowym Vitodens 200-w oraz panelami 
fotowoltaicznymi i oczyszczaczem powietrza  
HL-OP-15 oraz tira produktowego Viessmann 

Truck – wyposażonego w najnowsze produkty 
Viessmann, który przyjechał do Polski specjalnie 
z centrali w Niemczech. Uczestnicy mieli możli-
wość zapoznać się z nowościami produktowy-
mi, porozmawiać z ekspertami i przetestować 
nowinki technologiczne. 
Imprezy na torach wyścigowych w większości 
skierowano do dorosłych uczestników. wyjąt-
kiem były imprezy w warszawie i Gdańsku, któ-
re połączono z piknikami rodzinnymi. wszystkie 
wydarzenie odbyły się na powietrzu z zachowa-
niem wszelkich standardów sanitarnych. 
https://viessmanndrivingacademy.pl/

Imprezy szkoleniowo–integracyjne oraz pro-
gram Driving Academy/Roadshow skierowany 
jest do pracowników oraz partnerów Viessmann 
zainteresowanych nowościami produktowymi 
marki. Dodatkiem jest możliwość podniesienia 
swoich umiejętności za kierownicą, zarówno 
podczas codziennej jazdy, jak i bezpiecznej jazdy  
w trudnych warunkach. 
Zaplanowano 6 eventów dla ok. 100 uczestników 
na torach wyścigowych w całej Polsce: 
•	18.08.21	–	Akademia	jazdy	–	Tor	Krzywa	–	oko-
lice Bolesławca
•	19.08.21	–	Akademia	jazdy	–	Moto	Park	Kraków

•	20.08.21	–	Akademia	jazdy	–	Tor	Wyścigowy	–	
Kielce
•	21.08.21	–	Piknik	i	Akademia	jazdy	–	Autodrom	
Bemowo – warszawa
•	22.08.21	 –	 Piknik	 i	 Akademia	 jazdy	 –	 ODTJ	
Pszczółki – Trójmiasto
•	23.08.21	–	Akademia	jazdy	–	Tor	Bednary	–	Bed-
nary k. Poznania
Dodatkowe atrakcje, które przewidziano w ramach 
Driving Academy / Roadshow Viessmann to m.in. 
jazda po łuku poślizgowym, slalom, hamowanie 
awaryjne z ominięciem przeszkód, załadunek sa-
mochodu na czas, symulacja poślizgu, dachowania  

w sierpniu br. firma Viessmann zaprosiła swoich 
pracowników, partnerów oraz instalatorów do 
uczestnictwa w serii imprez szkoleniowo-integracyjnych 
promujących i prezentujących nowości produktowe 
marki. Dodatkiem będą szkolenia z zasad bezpiecznej 
jazdy. Profesjonalne szkolenia i treningi odbyły się  
na torach wyścigowych w całej Polsce. 

VieSSmann  
we współpracy  
z driVing academy/
roadshow 
Imprezy szkoleniowo-integracyjne
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Głównym założeniem przy projektowaniu systemu 
Viega Prevista, był prostszy i bardziej elastyczny 
montaż elementów podtynkowych. Zastosowa-
nie koncepcji modułowej pozwoliło zdecydowa-
nie zmniejszyć liczbę komponentów. Oferta obej-
muje tylko dwie linie: Prevista Dry (do zabudowy 
suchej) i Prevista Pure (do zabudowy mokrej). 
wszystkie stelaże wyposażone są też w identycz-
ną spłuczkę, którą można łączyć z dowolnym przy-
ciskiem uruchamiającym z szerokiej gamy Visign. 
Kolejną zaletą systemu podtynkowego firmy Vie-
ga jest znaczne ograniczenie liczby potrzebnych 
narzędzi. Profile poprzeczne stelaży Prevista mon-
tuje się z użyciem zacisków z szybką blokadą.
 
bezpieczne połączenie z zaworem odcinającym
Dzięki nowym kształtkom Viega Smartpress mon-
taż spłuczki podtynkowej stał się jeszcze szybszy 
i łatwiejszy. Oferta obejmuje łuk, złączkę przej-
ściową oraz trójnik, dostępne w średnicach 16  
i 20 mm. Mają one obrotową nakrętkę z króćcem 
Prevista Konus, umożliwiającym wykonanie bez-
piecznego połączenia z zaworem odcinającym 
w spłuczce. Dzięki temu, instalator ma absolut-
ną pewność, że połączenie przewodu zasilają-
cego zostało wykonane szczelnie i prawidłowo.
Z drugiej strony nowe złączki mają krócieć zapra-
sowywany z profilem SC-Contur, analogicznie jak 
inne elementy systemu Smartpress. Takie roz-
wiązanie gwarantuje, że każde niezaciśnięte po-
łączenie, zostanie natychmiast zauważone pod-
czas próby szczelności instalacji.

wygodny montaż kształtek bez o-ringów
System Viega Smartpress umożliwia wyjątkowo 
szybki i łatwy montaż instalacji z rur wielowar-
stwowych. wystarczy jedynie przyciąć rurę na żą-
daną długość, nałożyć złączkę, a następnie za-
prasować przy pomocy jednej z zaciskarek firmy 
Viega. Innowacyjne metalowe kształtki nie mają 

o-ringów, lecz odporne na duże obciążenia kor-
pusy oporowe z PPSU. Założona na nie rura za-
pewnia po zaprasowaniu uszczelnienie na całej 
powierzchni. Najważniejszą zaletą takiego roz-
wiązania jest brak zmniejszania średnicy przez 
o-ring oraz korzystna dla przepływu geometria 
wszystkich punktów zmiany kierunku.
Konstrukcja złączek eliminuje również konieczność 
usuwania zadziorów, kalibracji, czy rozkalibrowy-
wania rur wielowarstwowych. Przekłada się to na 
wyraźną oszczędność czasu oraz zapobiega prze-
ciekom, do których mogłoby doprowadzić prze-
sunięcie lub uszkodzenie o-ringu przez zadzior. 

minimalne straty ciśnienia
Złączki Smartpress wyróżniają się zoptymalizo-
waną geometrią wewnętrzną, czego efektem są 
wyjątkowo niskie straty ciśnienia. wartość Zeta 
wynosi w ich przypadku od 1 do 3, w zależności 
od rodzaju i średnicy danego elementu. Opór 
przepływu jest tu zatem porównywalny z meta-
lowymi systemami instalacyjnymi. 

Nowoczesne rozwiązania instalacyjne powinny maksymalnie 
ułatwiać i usprawniać prace montażowe. Doskonałym 
przykładem są specjalne złączki Smartpress firmy Viega  
z obrotową nakrętką, przeznaczone do podłączenia spłuczki 
Prevista. Oszczędzają one wykonawcom dużo czasu, 
gwarantując jednocześnie szczelność i bezpieczeństwo. 

złączki Viega smartpress 
z obrotową nakrętką
Szybkie i bezpieczne podłączenie  
spłuczki podtynkowej Prevista

Oferta złączek Smartpress z obrotową nakrętką obejmuje 
łuk, złączkę przejściową oraz trójnik, dostępne  
w średnicach 16 i 20 mm

Nowe złączki Smartpress mają obrotową nakrętkę z króćcem Prevista Konus, umożliwiającym wykonanie 
bezpiecznego połączenia z zaworem odcinającym w spłuczce
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Zasada odciągania nieprzyjemnych zapachów 
jest dobrze znana z kuchni, ale okapu czy pochła-
niacza nie zastosujemy w łazience. wychodząc 
naprzeciw tej potrzebie marka Geberit proponu-
je urządzenie DuoFresh. Moduł odciąga nieprzy-
jemny zapach wprost z miski wC, a następnie 
przepuszcza je przez filtr ceramiczny, wtłaczając 
oczyszczone już powietrze z powrotem do łazienki.  
DuoFresh jest niewidoczny i łatwy w montażu – 
można go zainstalować w każdej spłuczce Geberit  
Sigma, wyposażonej w przycisk mechaniczny. 
Dzięki pojemnikowi na kostki odświeżające, moż-
na wybrać aromat najbardziej odpowiadający po-
trzebom oraz gustom użytkowników. Dodatkowo, 
urządzenie włącza się samoistnie podczas użytko-
wania toalety oraz jest wyposażone w naprowa-
dzające światła LED, szczególnie pomocne w nocy. 
Urządzenie, które jest połączone ze stelażem pod-
tynkowym Geberit, jest rekomendowane przede 
wszystkim w pomieszczeniach o ograniczonej wen-
tylacji, lecz doskonale sprawdza się we wszystkich 
łazienkach. To świetny wybór dla osób ceniących 
proste, nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. 
Materiał prasowy Geberit

zAdbAj o zApAcH w domU

Zapach ma niebagatelny wpływ na klimat pa-
nujący w naszym domu. Przeprowadzone przez 
naukowców badania dowiodły, że zapachy peł-
nią kluczową rolę w ocenie ludzi, przedmiotów 
oraz miejsc. Jak wskazuje Natalia Olszewska, 
ekspertka w dziedzinie neuronauki w projekto-
waniu, otwiera to nowe pole refleksji nad archi-
tekturą zapachu. – W zachodniej tradycji archi-
tektonicznej przez długi czas skupialiśmy się na 
wizji. Zmysł węchu jest wciąż niedostatecznie re-
prezentowany w kontekście przestrzennym. Włą-
czając doświadczenia węchowe do projektowania 

przestrzeni, wzmacniamy świadomość otoczenia 
i przełamujemy monotonię. Oddychając, zbiera-
my informacje na temat otaczającego nas środo-
wiska. Właściwy wybór doświadczeń węchowych 
może poprawić nasze samopoczucie psychiczne 
i fizyczne. Zapachy aktywizują lub rozluźniają na-
sze ciało, jak również wyzwalają aktywne lub spo-
czynkowe stany umysłu. Te reakcje mają charakter 
niemal uniwersalny. Dodatkowo zapachy kojarzą 
się z pamięcią i wspomnieniami oraz wyzwalają 
emocje. Ta reakcja ma charakter raczej indywidu-
alny – opowiada projektantka.
Świadomi tych zależności, możemy – za pośrednic-
twem odpowiednich zapachów – zaprojektować 

przyjazną przestrzeń, zapewniającą spokój i bezpie-
czeństwo naszym najbliższym w każdej strefie domu. 
Szczególnym miejscem na jego mapie jest toaleta,  
w której właściwy zapach pełni niezwykłą rolę.

łAzienkA pAcHnącA czyStoŚcią

Niestety, przykre zapachy także oddziałują na 
nasze funkcjonowanie oraz postrzeganie miej-
sca, w którym się znajdujemy. wpływają nega-
tywnie na komfort, zwłaszcza w toalecie. Zwykłe 
odświeżacze powietrza jedynie maskują nieład-
ne aromaty i często powodują problemy z oddy-
chaniem lub kaszel u osób cierpiących na alergię. 

Przejdź  Więcej informacji

jak zapach wpływa  
na naSze Samopoczucie?
Powonienie, obok wzroku i dotyku, jest jednym z najważniejszych 
ludzkich zmysłów. Przeciętny człowiek rozpoznaje od kilku do 
kilkunastu tysięcy nut zapachowych, a osoby o ponadprzeciętnie 
rozwiniętym węchu nawet 30 tysięcy. Zaawansowany zmysł 
powonienia ma duże znaczenie w naszej percepcji i odpowiada 
za dobrostan psychiczny. Pamięć zapachów nie tylko przywraca 

dobre wspomnienia, lecz także może poprawiać koncentrację oraz pozytywnie wpływać na stan 
zdrowia. Staranny dobór wyselekcjonowanych olejków eterycznych oddziałuje ponadto na dynamikę 
naszego ciała, pobudza je, rozluźnia, wspomaga w wysiłku intelektualnym, a nawet zmniejsza ból.  
w niniejszym artykule zastanowimy się, co zrobić, by cieszyć się zapachem czystości w domu. 
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zawodne i elastyczne rozwiązanie, pozwalające 
na szybki i bezpieczny montaż. Ten uniwersalny 
zawór równoważący może być stosowany do bez-
pośredniej, precyzyjnej regulacji, odczytu i od-
cinania przepływu w różnych typach instalacji. 

inteligentne fUnkcje, 
Szeroki zAkreS zAStoSowAń

Dzięki zaworom równoważącym TacoSetter Inli-
ne 130, każdy wykonawca może szybko, precy-
zyjnie i wygodnie ustawić wymagane ilości wody 
w instalacjach grzewczych, geotermalnych, wen-
tylacyjnych, klimatyzacyjnych, czy sanitarnych, 
bez konieczności wcześniejszego inwestowania  
w szkolenia i drogie urządzenia pomiarowe. Za-
wór może być montowany w pozycji pionowej, 
poziomej lub pod kątem. Należy zwrócić jedynie 
uwagę na kierunek przepływu medium oznaczony 
strzałką na korpusie. Asortyment firmy Taconova  
obejmuje modele przystosowane do różnych 
zakresów natężenia przepływu z odpowiednimi 
rozmiarami przyłączy. Przykładowo dla wielko-
ści nominalnej DN 20 dostępny jest gwint przyłą-
czeniowy dla nakrętki złączkowej ¾″ standardu 
Eurokonus lub gwint przyłączeniowy 1″ dla śru-
bowego złącza rurowego 22 mm z pierścieniem 
tnącym. Dla wielkości nominalnej DN 25 produ-
cent oferuje TacoSetter Inline 130 z gwintami  
o rozmiarach od 1″ do 1 ½″ i wielkości przepły-
wu 20-90 l/min. 
wziernik, z nadrukowaną skalą do pomiaru prze-
pływu, we wszystkich wersjach TacoSetter Inline 
130 wykonany jest ze szkła borokrzemianowe-
go. Zwiększa to odporność zaworu równowa-
żącego na temperaturę nawet do 130°C, dzięki 
czemu można go stosować również na powro-
cie systemów solarnych. Dodatkowo takie szkieł-
ko jest mniej podatne na zabrudzenia i wykazu-
je większą odporność chemiczną.

również do inStAlAcji wody pitnej

Zawory TacoSetter Inline o rozmiarach nominal-
nych DN 15 do DN 25 spełniają wymogi DVGw w 270  
oraz zalecenia niemieckiej wytycznej w sprawie 
oceny higienicznej materiałów organicznych prze-
znaczonych do kontaktu z wodą pitną (wytycz-
na KTw). Mając te certyfikaty i poziom ciśnienia 
nominalnego PN 10, produkty te nadają się rów-
nież do stosowania w instalacjach wody pitnej. 
Model w rozmiarze DN 15 ma dodatkowo obu-
dowę z mosiądzu odpornego na odcynkowanie. 
w przypadku instalacji rurowych z tworzywa 
sztucznego Taconova oferuje natomiast zawór 
równoważący TacoSetter Hyline, który jest prze-
znaczony głównie do równoważenia hydraulicz-
nego w systemach wykorzystujących energię 
geotermalną i solarną. 

Jeśli chcemy zatrzymać nasilanie efektu cieplar-
nianego i chronić klimat dla przyszłych pokoleń, 
każdy z nas powinien wytwarzać nie więcej niż 
dwie tony CO2 rocznie. Rzeczywiste emisje są jed-
nak wielokrotnie wyższe, tylko w przypadku sa-
mego ogrzewania. Dla rosnącej liczby odpowie-
dzialnych konsumentów ważne stają się więc 

kwestie oszczędzania energii i poprawy własnego 
bilansu ekologicznego. Równoważenie hydrau-
liczne jest stosunkowo prostym środkiem, dają-
cym bardzo duży efekt. Pozwala zmniejszyć zu-
życie energii w systemach grzewczych o 10 do 
15%, przy jednoczesnej poprawie komfortu ko-
rzystania z instalacji. TacoSetter Inline 130 to nie-

Zrównoważone hydraulicznie 
systemy grzewcze zapewniają 
optymalny rozdział energii, 
a tym samym bardziej 
ekonomiczną eksploatację. 
Użytkownicy instalacji coraz 
częściej zwracają również 
uwagę na bilans ekologiczny. 
Firma Taconova oferuje szeroką gamę wysokiej jakości zaworów 
równoważących, które pozwalają spełnić oczekiwania dzisiejszych 
klientów. TacoSetter Inline to prawdziwy klasyk w tej kategorii, 
produkowany od 1985 roku i uważany w branży za wzorcowy model  
z wziernikiem i skalą pomiarową. Zawór TacoSetter Inline 130 wyróżnia się 
inteligentnymi funkcjami i szerokimi możliwościami zastosowania.

tacosetter inline 130 
– uniwerSalny zawór 
równoważący
Ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie

Dzięki uniwersalności zaworu TacoSetter Inline 130, 
przepływ w wielu różnych systemach może być 
bezpośrednio i precyzyjnie regulowany, odczytywany 
i odcinany. Na zdjęciu produkt w wersjach: z gwintem 
zewnętrznym (1) z nakrętką złączkową i eurokonusem (2) 
oraz z nakrętką złączkową i gwintem zewnętrznym (3)

http://www.instalreporter.pl
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budynków. Wiele tzw. ułatwień to tylko przyzwole-
nie na odroczoną płatność. Życie budynku zaczyna 
się od pomysłu na niego, ale kończy po dziesiąt-
kach lat. Dlatego, aby usatysfakcjonować pokole-
nia, o techniczne szczegóły należy zadbać już teraz 
– zaznacza prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, 
prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
– Chęć udziału w akcji zgłosiły wszystkie okręgo-
we izby inżynierów budownictwa. Jest ich 16, po 
jednej w każdym województwie. Aktualnie mamy 
już potwierdzone w całej Polsce 93 adresy punk-
tów konsultacyjnych – podsumowują pomysło-
dawcy i koordynatorzy akcji Mariusz Okuń i Ra-
dosław Sekunda z Mazowieckiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.
Jeśli ze względu na obostrzenia związane z pande-
mią nie będą możliwe spotkania w punktach konsul-
tacyjnych, zorganizowane zostaną porady online.

nAjwAżniejSze informAcje:
Akcja: „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. 
Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”
data: 25 września 2021 r. (sobota), godziny przy-
jęć są wpisane przy każdym z punktów na mapie
więcej informacji i adresy punktów konsul-
tacyjnych: kliknij
film o akcji: obejrzyj na Facebooku lub na Vimeo
organizator: Polska Izba Inżynierów Budownic-
twa (www.piib.org.pl)

Tylko w 2020 roku Główny Urząd Nadzoru Bu-
dowlanego (GUNB) wydał pozwolenia na bu-
dowę 121 366 budynków jednorodzinnych  
i 11 557 budynków wielorodzinnych. Jednocze-
śnie w tym samym okresie oddano do użytko-
wania 92 266 nowych budynków mieszkalnych, 
z czego 96,8% stanowiły budynki jednoro-
dzinne (dane GUS). Średni czas trwania budo-
wy takiego budynku wynosi ok. 38,5 miesiąca.  

By zrealizować tego typu inwestycję, trzeba za-
łatwić liczne formalności i podjąć wiele decyzji, 
które z pewnością będą miały wpływ na kolej-
ne dziesiątki lat życia w tym budynku, czyli jego 
eksploatację. Zdrowie, bezpieczeństwo i kom-
fort mieszkańców budynku zależą zatem od ich 
wyborów na tym początkowym etapie, ale rów-
nież od regularnych, wykonywanych przez fa-
chowców, kontroli stanu obiektu i jego instalacji.
Głównym celem organizacji akcji „Dzień Otwar-
ty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploata-
cja, remont Twojego obiektu” jest pomoc indy-
widualnym inwestorom – właścicielom domów 
jednorodzinnych, przedstawicielom wspólnot 
mieszkaniowych, a także edukacja, przybliżenie 
społeczeństwu zawodu inżyniera budownictwa 
jako zawodu zaufania publicznego.
– Wierzę, że inicjatywa, która obejmie całą Polskę, 
przyciągnie szerokie grono interesariuszy. Tych, któ-
rzy dopiero budują swój dom lub zajmują się wła-
snymi zasobami mieszkaniowymi. Przygotowali-
śmy to wydarzenie z troski o inwestorów, zwłaszcza 
tych indywidualnych. Kiedy mówi się nieustannie 
o ułatwieniach proceduralnych i próbuje zastę-
pować rzetelną dokumentację projektową mar-
ketingową wizualizacją obiektu, tym ważniejsza 
jest troska o bezpieczeństwo i koszty eksploatacji  

Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu zawsze budzą wiele 
pytań i wątpliwości. Inżynierowie budownictwa postanowili wesprzeć 
Polaków w tych działaniach i służyć radą w ramach ogólnokrajowej, 
jednodniowej akcji w punktach konsultacyjnych. wydarzenie 
zaplanowano na 25 września br. Konsultacje są bezpłatne.

konsultacje z inżynierami budownictwa w całej polsce 
25 września, 16 punktów w całej Polsce 

w ramach akcji każdy będzie mógł zgłosić się do wybranego punktu konsultacyjnego 
w swojej okolicy (w siedzibie okręgowej izby inżynierów budownictwa, w wybranych 
pinb-ach i innych urzędach, uczelniach, szkołach, salach konferencyjnych), by uzy-
skać informacje dotyczące m.in. zakupu działki, procedur związanych z budową domu, 
wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii, jakie zostaną wykorzystane.  
na spotkania mogą również zgłaszać się właściciele budynków, które wymagają mo-
dernizacji, przebudowy lub generalnego remontu, bądź ich zarządcy. w każdym z punk-
tów konsultacyjnych eksperci piib będą pracować w wielobranżowych zespołach.

województwo liczbA pUnktów 
konSUltAcyjnycH

1. Dolnośląskie 17
2. Kujawsko-Pomorskie 2
3. Lubelskie 4
4. Lubuskie 4
5. Łódzkie 7
6. Mazowieckie 24
7. Małopolskie 7
8. Opolskie 5
9. Podkarpackie 1
10. Podlaskie 3
11. Pomorskie 3
12. Śląskie 5
13. Świętokrzyskie 4
14. Warmińsko-Mazurskie 1
15. Wielkopolskie 3
16. Zachodniopomorskie 3

http://www.instalreporter.pl
http://www.dzieninzyniera.pl
https://www.youtube.com/watch?v=n6TOfY179Ik
https://vimeo.com/572970650
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zastosowanie klimakonwektorów i zapewnie-
nia cyrkulacji powietrza – np. poprzez zastoso-
wanie rekuperatorów decentralnych. Te drugie 
są znacznie lepszym wyborem w przypadku 
budynków istniejących, w których trudno było-
by prowadzić kanały wentylacyjne do wentyla-
cji centralnej. w takich przypadkach inwestorzy 
czasami rezygnują z wykorzystania wbudo-
wanej funkcji chłodzenia na rzecz zwykłych  
klimatyzatorów.

Wiadomo – najłatwiej kompleksowo rozwią-
zać problemy w domach, za budowę których 
dopiero się zabieramy. Zwłaszcza że teraz 
mobilizuje nas do tego nowa norma WT2021. 
Wszelkie kalkulacje wskazują, że teraz najsen-
sowniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie 
zestawu paneli słonecznych i pomp ciepła.  
Dlaczego?
Tak, to prawda. Instalacja fotowoltaiczna przy-
nosi największe oszczędności wtedy, gdy oprócz 
używania sprzętów AGD/RTV wykorzystujemy 
również system grzewczo-chłodzący, którego 
źródło zasilane jest również energią elektrycz-
ną, jak np. pompa ciepła. w takich systemach 
korzyści z inwestycji w system PV mogą trzy-,  
a nawet czterokrotnie przewyższać domy, w któ-
rych zastosowano konwencjonalne kotły lub  

Przez ocieplenie klimatu jesteśmy skazani na 
tropikalne upały. Przez to też jesteśmy skaza-
ni na klimatyzację w mieszkaniach i domach?
Zgadza się, coraz częściej klienci wybierają roz-
wiązania, które oprócz ogrzewania domów za-
pewniają chłodzenie. Dane klimatyczne pozyska-
ne z ostatnich dziesięcioleci w Polsce wyraźnie 
wskazują na to, że klimat się ociepla. Polska Or-
ganizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, któ-
rej jesteśmy współzałożycielem i którą wspiera-
my, wykonała analizę tych danych. wynika z nich, 
że najniższe wartości temperatury zewnętrznej 
w Polsce w okresie 2011-2020 wzrosły o 2-3°C,  
a wartości średniej temperatury zewnętrznej są 
wyższe od projektowych nawet o 8-9°C w pię-
ciu strefach klimatycznych, na które Polska jest 
podzielona, zgodnie z normą PN-EN 12831. Ana-
lizy te wskazują, że klimat w Polsce stopniowo 
zmienia się z klimatu chłodnego w kierunku kli-
matu umiarkowanego.

Stan naszych nieruchomości mieszkalnych 
wskazuje, że zdecydowana ich większość nie 
jest dobrze dostosowana do warunków klima-
tycznych – ani wcześniejszych, ani obecnych. 
Niektórzy przeprowadzają termomodernizację 
ścian, dachów, okien i drzwi, inni walczą ze smo-
giem, wymieniając kopciuchy na ekologiczne  

nośniki ciepła, albo instalują panele słonecz-
ne, by mieć tani prąd. Teraz pojawia się po-
trzeba klimatyzacji… Czy takie „łatanie” 
problemów ma sens? Nie lepiej rozwiązać je 
kompleksowo?
Oczywiście, że lepiej rozwiązać ten problem 
kompleksowo – o ile jest to technicznie moż-
liwe i ekonomicznie uzasadnione. Na pewno 
łatwiej jest zastosować pompę ciepła, która 
zapewni ogrzewanie i chłodzenie przy jak naj-
niższym nakładzie inwestycyjnym. Tu rozwią-
zaniem są pompy powietrzne, które w więk-
szości przypadków mają wbudowaną funkcję 
chłodzenia aktywnego (wszystkie powietrzne 
pompy ciepła NIBE mają wbudowaną funkcję 
chłodzenia aktywnego), a chłód może być roz-
prowadzany za pomocą instalacji grzewczej 
płaszczyznowej lub klimakonwektorów. Jeżeli 
inwestorowi zależy jednak na niskim koszcie 
eksploatacji, powinien wybrać pompę grun-
tową, która jako jedyna jest w stanie zapew-
nić chłodzenie pasywne, praktycznie bezkosz-
towe, przy wykorzystaniu chłodu zawartego 
w gruncie. Znacznie trudniej jest rozwiązać 
problem chłodzenia w istniejącym budynku 
z grzejnikami, bo w tym przypadku oprócz 
kosztu instalacji pompy ciepła, dojdzie koszt 
przerobienia instalacji grzewczej, np. poprzez  

pompa ciepła – rozwiązanie do nowych  
i modernizowanych obiektów
Ciepło zimą, chłód w upały

Rozmowa z  dR inż .  maŁGoRz aTĄ SmUCz YŃSK Ą – BUSineSS UniT  manaGeRem niBe w niBe-BiawaR Sp.  z  o.o.
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tryczną i sprowadzając koszt ogrzewania niemal 
do zera. Montaż samych paneli fotowoltaicz-
nych czy kolektorów słonecznych w budynkach  
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych nie ma 
według mnie większego sensu, ponieważ w ta-
kim przypadku panele PV mogą produkować 
energię elektryczną tylko na potrzeby zasilania 
części wspólnych, czyli np. dla oświetlenia na 
klatkach schodowych, a z kolei termiczne kolek-
tory słoneczne zapewniają zazwyczaj tylko nie-
wielką część energii cieplnej potrzebnej do pro-
dukcji ciepłej wody użytkowej, ponieważ mają 
ograniczoną moc i pracują efektywnie tylko  
w okresie wiosna-jesień.

A jak z tym jest w przypadku domu, który ko-
rzysta z pompy ciepła tylko do ogrzewania? 
Czy możliwa jest modernizacja o uaktywnienie  
funkcji wentylacji i chłodzenia? Obu jednocze-
śnie, czy np. tylko wentylacji?
Jak najbardziej jest to możliwe. w przypad-
ku chłodzenia za pomocą pompy z wbudo-
waną funkcją chłodzenia (wszystkie modele 
powietrznych pomp ciepła NIBE oraz grunto-
we pompy z funkcją PC) chłodzenie możemy 
aktywować w każdej chwili przy wykorzysta-
niu istniejącej instalacji płaszczyznowej (np. 
ogrzewanie podłogowe), poprzez odpowiednie 
ustawienie sterownika. w przypadku pompy 
gruntowej bez wbudowanej funkcji chłodzenia,  
wymagany będzie zakup takiego modułu i nie-

wielka przeróbka instalacji. w przypadku chę-
ci aktywowania funkcji wentylacji, niezbędny 
będzie zakup rekuperatora (może to być re-
kuperator wolnostojący lub sterowany z pom-
py ciepła) lub modułu wentylacyjnego i w tym 
drugim przypadku połączenie go z systemem 
pompy ciepła. Oba te warianty wymagają jed-
nak rozprowadzenia kanałów wentylacyjnych 
w budynku. Jeżeli tego nie przewidzieliśmy, to 
idealną opcją będzie zakup rekuperatorów po-
kojowych decentralnych (np. NIBE DVC), których 
montaż nie wymaga wykonywania wewnętrznej 
instalacji wentylacyjnej i montuje się je w wy-
branych pomieszczeniach, najczęściej poprzez 
przewiercenie ściany nad poziomem okien, 
zaś ich komunikacja i sterowanie jest zdalne.
Materiał prasowy Nibe-Biawar

skorzystano z systemowego ciepła. Sama zaś in-
westycja w instalację PV, nawet bez dotacji, zwra-
ca się już po kilku latach.

Jak to się dzieje – z technologicznego punk-
tu widzenia, że pompa ciepła może też być 
wykorzystywana do chłodzenia i wentylacji? 
Czy daje możliwość posiadania klimatyzacji 
w domu?
Pompy ciepła to jedyne urządzenia grzewcze, 
które mogą jednocześnie zapewniać funkcję 
chłodzenia pasywnego lub aktywnego budynku. 
Najbardziej ekonomicznym sposobem chłodze-
nia z pompą ciepła, idealnym do małych i śred-
nich domów jednorodzinnych, z powierzchniową 
instalacją grzewczą, jest wyposażenie urządze-
nia w moduł pasywnego chłodzenia, np. NIBE 
PCM lub wybór pompy ciepła z już wbudowa-
nym wymiennikiem chłodzenia pasywnego np. 
NIBE F1245 PC lub NIBE S1255 PC (gdzie symbo-
le PC to skrót z ang. passive cooling). Jak sama 
nazwa sugeruje, „pasywne chłodzenie” zapew-
nia chłodzenie pomieszczeń w okresie letnim 
bez udziału sprężarki, przy wykorzystaniu pro-
cesu wymiany ciepła. Osiągamy to dzięki zasto-
sowaniu zaworu mieszającego/przełączające-
go kierującego glikol z dolnego źródła ciepła, 
którym może być grunt lub woda gruntowa, do 
dodatkowego wymiennika. Jeśli jako dolne źró-
dło ciepła służy nam grunt, zaleca się montaż 
pionowych gruntowych wymienników ciepła – 
przy poziomych okres użytkowania chłodzenia 
może skrócić się nawet o połowę.
Chłodzenie aktywne może być realizowane nie-
zależnie od typu pompy ciepła – także w mo-
delach, w których dolne źródło ciepła stano-
wi powietrze atmosferyczne. System opiera się  
na odwróconej pracy urządzenia: parownik dzia-
ła jak skraplacz, a skraplacz pełni funkcję parow-
nika – zmienia się kierunek pracy układu.

Z kolei sposobem na osiągnięcie standardu klima-
tyzacji w okresie letnim z gruntową pompą ciepła 
jest wyposażenie urządzenia w moduł aktywnego 
chłodzenia np. NIBE HPAC i podłączenie jej do sys-
temu z klimakonwektorami. Moduł ten stanowi ze-
spół zaworów trójdrogowych, które odwracają obieg 
i umożliwiają rewersyjną pracę gruntowej pompy 
ciepła. Zimą, gdy występuje zapotrzebowanie na 
ogrzewanie budynku, ciepło zostaje dostarczone 
przez klimakonwektory w standardowym proce-
sie sprężarkowego obiegu chłodniczego.

Czy pompę ciepła do klimatyzacji można za-
stosować także w mieszkaniach, w których jest 
centralne ogrzewanie? Czy ma to sens techno-
logiczny i ekonomiczny?
Można, ale trzeba wykonać analizę ekonomicz-
ną konkretnego przypadku, biorąc pod uwagę 
możliwości techniczne instalacji w budynku za-
budowy wielorodzinnej, rodzaju systemu roz-
prowadzenia chłodu. Z doświadczenia wynika,  
że w takich budynkach częściej zastosowanie 
znajdują klimatyzatory lub pompy powietrze/
powietrze, a rzadziej pompy powietrze/woda.

Wiele wspólnot mieszkaniowych i małych spół-
dzielni, korzystając z dotacji, zamienia ogrze-
wanie z lokalnych kotłowni czy nawet kotłów 
gazowych na panele słoneczne. Czy są też ta-
kie, które w ramach termomodernizacji sta-
wiają na pompy ciepła?
Tak, mamy wiele tego typu obiektów, w któ-
rych największe oszczędności przynosi insta-
lacja pomp ciepła, a nieco mniejsze instala-
cja fotowoltaiczna czy termicznych kolektorów 
słonecznych. A to dlatego, że pompa ciepła 
potrafi obniżyć rachunki za ogrzewanie blo-
ku nawet o 80%, a instalacja fotowoltaiczna 
redukuje tylko pozostałe 20%, pokrywając  
zapotrzebowanie pompy ciepła na energię elek-

pompa ciepła to jedyne urządzenie 
grzewcze, które może jednocześnie 
zapewniać funkcję chłodzenia pasyw-
nego lub aktywnego budynku. najbar-
dziej ekonomicznym sposobem chło-
dzenia z pompą ciepła, idealnym do 
małych i średnich domów jednoro-
dzinnych jest wyposażenie urządzenia  
w moduł pasywnego chłodzenia lub wy-
bór pompy ciepła z już wbudowanym 
wymiennikiem chłodzenia pasywnego.

Przejdź  Więcej o możliwościach pomp ciepła Nibe

obejrzyj  Więcej o Nibe? Sprawdź nasz kanał na youTube!

http://www.instalreporter.pl
https://www.nibe.eu/pl/pl/odkryj-serie-nibe-s
https://www.youtube.com/user/NibeBiawar/videos
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regulaTor elekTra conTrolTec smarT smc
 
Od 1 czerwca dostępny jest najnowszej generacji regulator ELEKTRA ControlTec Smart SMC przeznaczony 
do sterowania systemami grzewczymi do ochrony przed śniegiem i lodem.
ELEKTRA ControlTec Smart SMC wyposażony jest w innowacyjną funkcję automatycznego dostosowania 
mocy grzałki czujników wilgoci do aktualnie panujących warunków atmosferycznych wraz z możliwością do-
strojenia charakterystyki pracy. Łącze internetowe umożliwia pełną zdalną kontrolę systemu.
Przy odpowiednim podłączeniu czujników istnieje możliwość sterowania dwoma różnymi obszarami (np. ryn-
ny i zjazd do garażu). Regulator jest wyposażony w moduł wiFi oraz port Ethernet, dzięki czemu istnieje moż-
liwość aktualizacji oprogramowania oraz zdalnej obsługi za pomocą przeglądarki internetowej przy użyciu 
konta instalatora lub użytkownika. 
Dodatkową zaletą regulatora jest możliwość zmiany charakterystyki mocy grzałki czujnika wilgoci w stosun-
ku do temperatury otoczenia.
Regulator ma możliwość analogowej współpracy z systemem BMS poprzez przekaźnik informujący o sygna-
le alarmowym oraz dwie pary zacisków umożliwiających ręczne uruchomienie lub uśpienie systemu ogrze-
wania z poziomu BMS.

do podstawowych funkcji regulatora elektrA controltec Smart Smc należą:
•	kalibracja	temperatury,
•	sygnalizowanie	awarii,
•	tryb	stand	by	–	uśpienie,
•	tryb	heat	on	–	wymuszenie	grzania,
•	automatyczne	uruchomienie	systemu	grzejnego	po	wykryciu	opadów	śniegu	lub	marznącego	deszczu,
•	obsługa	czujników	wilgoci	do	rynien	(ETOR-55),	podjazdów	i	schodów	(ETOG-56T)	oraz	temperatury	(ETF-744),
•	dwie	niezależne	strefy	grzejne	z	możliwością	sprzężenia,
•	funkcja	odcięcia	systemu	grzejnego	w	niskiej	temperaturze	zapobiegająca	tworzeniu	się	oblodzenia	na	gzym-
sach i krawędziach dachu.
 
zalety regulatora elektrA controltec Smart Smc:
•	konfiguracja	charakterystyki	czujnika,
•	zmienna	moc	czujnika,
•	zdalne	załączanie	systemu,
•	zdalne	uśpienie	systemu,
•	zapis	danych	statystycznych,
•	obsługa	za	pomocą	przeglądarki	internetowej,
•	możliwość	zarządzania	regulatorami	użytkowni-
ków przez instalatora w różnych lokalizacjach,
•	sygnalizacja	stanu	pracy.

eLektra

pompa ciepła geoTherm perForm 
do Budynków wielorodzinnych

wysokiej jakości system pompy ciepła typu solanka-woda jest zarówno niezawod-
ny, jak i wydajny – idealnie nadaje się do nowo budowanych i modernizowanych 
domów wielorodzinnych i większych nieruchomości. Dzięki wysokiej temperatu-

rze zasilania, sięgającej 
65°C pompa geoTHERM 
doskonale zastępuje 
starsze gruntowe pom-
py ciepła.
System pompy ciepła 
geoTHERM perform  
w odpowiednio zapro-
jektowanej instalacji 
może nie tylko ogrze-
wać dom i podgrzewać 
wodę, lecz także chło-
dzić. Latem temperatu-
rę w pomieszczeniach 
można obniżyć nawet 
o 3°C, podnosząc kom-
fort mieszkania.

VaiLLant

geotHerm perform VWS	260/3	S1 VWS	400/3	S1 VWS	780/3	S1
Moc grzewcza / moc elektryczna 
/ COP dla B0/W35 24,5 kW/ 5,6 kW/ 4,4 40,4 kW/ 8,6 kW/ 4,7 77,5 kW/ 17,6 kW/ 4,4

Klasa efektywności 
energetycznej 35°C A+++ A+++ A++

Wysokość/szerokość/głębokość 1285/600/680 mm 1890/680/680 mm
Waga bez opakowania 250 kg 228 kg 306 kg
Maks. poziom mocy akustycznej 60,1 dB(A) 54,0 dB(A) 60,0 dB(A)
Maks. temperatura zasilania 65°C
Czynnik chłodniczy R410A
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nowe pompy ciepła Bosch compress 7800i lw 

Niezależnie od tego, czy chodzi o oszczędzający miejsce zestaw, składający 
się z pompy ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody, czy też ze 
zintegrowanym zasobnikiem buforowym oraz z wolnostojącym zasobnikiem  
o spójnym i innowacyjnym designie, pompa ciepła Bosch Compress 7800i Lw 
typu glikol/woda zachwyca wszechstronnością. Jest dostępna w dwóch wer-
sjach: ze szklanym lub metalowym frontem. Modułowa konstrukcja systemu 
umożliwia marce Bosch oferowanie, oprócz pompy ciepła, zasobnika ciepłej 
wody ze stali nierdzewnej serii SwDP w koncepcji side by side. w ten sposób 
oba urządzenia tworzą spójną i zintegrowaną całość. Zasobniki mogą mieć 
pojemność 200 lub 300 l. w zależności od powierzchni grzewczej, można wy-
brać cztery różne moce grzewcze: 6, 8, 12 lub 16 kw. Compress 7800i Lw osią-
ga SCOP równe 5,55 przy mocy akustycznej wynoszącej tylko 36 dB(A).
Pompa ciepła Compress 7800i Lw może być stosowana zarówno w domach 
jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. wysoka temperatura zasilania do 71°C 
umożliwia również pracę w połączeniu z grzejnikami. 

Compress 7800i Lw jest obsługiwana przez central-
ny panel sterowania UI 800 – praktyczna innowa-
cja zarówno dla wyspecjalizowanych instalatorów, 
jak i użytkowników. 
Moduł internetowy ConnectKey K30 RF zapewnia 
łatwe połączenie online. Kontrolę można rozsze-
rzyć za pomocą regulatora bezprzewodowego do 

precyzyjnego pomia-
ru temperatury w po-
mieszczeniu i wilgot-
ności powietrza, który 
jest również wyświe-
tlany w aplikacji Bosch 
HomeCom Easy, któ-
ra zastępuje aplikację 
EasyRemote i umożli-
wia użytkownikom bez-
problemową obsługę 
systemów ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji 
w jednej aplikacji.

BoSCH

czarne produkTy łazienkowe Firmy Viega

Czerń jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najciekawszych trendów łazienkowych. 
Firma Viega ma w swojej ofercie szeroki wybór eleganckich czarnych produktów.
Przyciski Visign for Style 23 i Visign for Style 24 dostępne są na przykład jako czerń błysz-
cząca lub matowa, z tworzywa ABS lub akrylu imitującego szkło, a także w wersjach łączących 

oba rodzaje powierzchni lub zawierających 
elementy o innej barwie. 
wykonane ze stali nierdzewnej przyciski Visign for 
More 201, Visign for More 204 i Visign for More 200 ofe-
rowane są w oryginalnym odcieniu matowej czerni. Ten 
ostatni model dostępny jest również w wersji z czarnego 
szkła. Szklana, czarna powierzchnia to także znak rozpoznaw-
czy bezdotykowego przycisku Visign for More 205 sensitive.
Najbardziej widocznym elementem odpływu liniowego jest 
oczywiście ruszt wbudowany w posadzkę. Oba najpopular-
niejsze odpływy firmy Viega, czyli Advantix Vario i Advan-
tix Cleviva oferowane są także w wersji z czarnym rusztem. 
Asortyment firmy Viega obejmuje obecnie atrakcyjne czar-
ne matowe zestawy wyposażeniowe Visign M5 do odpły-
wów wannowych Multiplex i Visign MT5 do odpływów Mul-
tiplex Trio (z napełnianiem przez przelew) oraz kołpak do 
odpływów brodzikowych Tempoplex. 

VieGa
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aQuasTilla duo od Viessmann

W	ofercie	internetowego	sklepu	Viessmann	pojawiła	się	nowość	–	stacja	uzdatniania	wody	AQUASTIL-
LA DUO. To innowacyjne, kompaktowe urządzenie, które zmiękcza i filtruje wodę w całym domu. 
Stacja	uzdatniania	wody	AQUASTILLA	DUO	została	wyposażona	w	najbardziej	zaawansowane	funk-
cje panelu sterowania. Użytkownik ma do dyspozycji pełny system kontroli, który umożliwia mo-
nitorowanie i ustawianie parametrów pracy urządzenia. Obsługa panelu sterowania jest niezwykle 
łatwa i intuicyjna. Nowość od Viessmann oprócz złoża jonowymiennego dodatkowo zawiera jesz-
cze dwa inne złoża – węgiel aktywny i KDF55®, które redukują lub usuwają szkodliwy chlor, żelazo, 
siarkowodór, ołów, rtęć, magnez, chrom, bakterie, algi i grzyby. Eliminują także z wody nieprzyjem-
ny zapach, pozwalając cieszyć się wodą o pożądanych przez użytkowników właściwościach. Do-
datkowo czynnik KDF® wpływa na mikroorganizmy poprzez utworzenie rodników hydroksylowych 
oraz nadtlenków z różnych związków występujących w wodzie. Mają one niszczący wpływ na funk-
cje życiowe mikroorganizmów. Użycie KDF® przed granulowanym węglem aktywnym wydłuża czas 
życia węgla i chroni go przed rozwojem bakterii.
Miękka woda uzyskana dzięki stacji uzdatniania wody to mniejsze wydatki na środki czystości, mniej 
awarii i kosztownych napraw urządzeń AGD. Uzdatniona woda wpływa korzystnie na kondycję skó-
ry i włosów, a nawet smak posiłków. warto również pamiętać, że miękka woda podnosi sprawność 
procesu grzewczego i powoduje spadek kosztów ogrzewania. Ciepło nie 
musi bowiem pokonywać dodatkowej bariery w postaci osadu kamien-
nego powstałego w wyniku działania twardej wody. Dodatkowo, inteli-
gentna optymalizacja pracy urządzenia przekłada się na ograniczenie 
zużycia soli oraz wody, co również przynosi oszczędności finansowe.
Obudowa	AQUASTILLA	DUO	wykonana	została	z	wytrzymałego	i	ela-
stycznego tworzywa. Pełni ona funkcję zbiornika na sól i solankę. w jej 
wnętrzu zamontowana jest butla ze złożem jonowymiennym, węgiel 
aktywny i złoże filtracyjne KDF® oraz pły-
wak kontrolujący poziom solanki w zbior-
niku i zabezpieczający przed nadmiernym 
wypełnieniem. Dzięki zainstalowanemu za-
worowi obejścia, czyli tzw. by-passowi, w ła-
twy i szybki sposób można podłączyć lub 
odłączyć zmiękczacz od istniejącej instala-
cji wodnej. Dodatkowo umożliwia on zmia-
nę ustawienia przepływu wody w instalacji, 
tak by wpływała do niej wyłącznie woda po 
zmiękczaczu lub surowa.
Kup w sklepie Viessmann 

ViessMann
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