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TINOS H
Grzejnik Dekoracyjny 

NOWY GRZEJNIK DEKORACYJNY

Głowica termostatyczna Evosense
idealnie komponuje się z grzejnikiem 
Tinos H zapewniając precyzyjną 
regulację temperatury w 
pomieszczeniu. Głowice dostępne 
są w kolorze białym i czarnym.

Połączenie Komfortu i Designu – 
Nowy Grzejnik Dekoracyjny Tinos H
Idealny wybór grzejnika bez kompromisów?  Szeroka gama 
wymiarów i kolorów nowego grzejnika dekoracyjnego Tinos H 
zaskoczy nawet najbardziej wymagających klientów. Ten poziomy 
grzejnik dekoracyjny wyróżnia wysoka jakość  wykonania, 
efektywność działania oraz elegancki design. Idealnie gładki 
panel frontowy wraz z zintegrowanymi osłonami bocznymi 
tworzy niezwykle estetyczny element wyposażenia domu czy 
mieszkania. 

Dowiedz się więcej o grzejniku Tinos H:
www.purmo.pl

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O  ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa | Tel.: 22 544 10 00  |  www.purmo.pl
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Regudis W-HTERegudis W-HTE
Elektroniczny w´zeł mieszkaniowy

W´zły mieszkaniowe, Bufory, Rury
Regudis W-HTe 

Efektywność systemu jest kluczowym wyzwaniem dla branży energetycznej.  
Wydajny i prawie bezobsługowy mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTE  
wpisuje się doskonale w nowoczesne trendy projektowe. 

• Duży wydatek ciepłej wody już przy niskiej procesowej różnicy temperatury (Δt = 5 K)
• Wysoka sprawność również w systemach niskotemperaturowych 
• Niskie straty hydrauliczne 
• Specjalna wkładka izotermiczna
• Zwarta konstrukcja (gł. 110 mm)

elekTRoniczny Węzeł mieszkanioWy

Porażka w wymianie  
koPciuchów w warszawie 

W tym roku w Warszawie wymieniono zaledwie 
179 „kopciuchów” – podaje Polski Alarm Smogo-
wy, posiłkując się danymi pozyskanymi z Urzę-
du Miasta i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Urząd Miasta wymienił w swoich 
budynkach 118 kotłów. Mieszkańcy Warszawy 
natomiast korzystając z dotacji miejskich i Pro-
gramu Czyste Powietrze wymienili 61 kotłów.  
W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku Warszawa 
zlikwidowała zaledwie 1,2% „kopciuchów”. Na li-
kwidację około 15 tysięcy warszawskich pozakla-
sowych kotłów pozostało zaledwie 15 miesięcy.
– Proces wymiany kotłów w Warszawie to kom-
pletna porażka – komentuje Sylwia Jedyńska  
z Warszawy Bez Smogu, warszawskiego oddziału 
Polskiego Alarmu Smogowego – tak mała liczba 
zlikwidowanych kotłów powinna zapalić czerwo-
ną lampkę w Urzędzie Miasta. Na naszym Liczni-
ku Kopciuchów pokazujemy następującą infor-
mację: do zakończenia wymiany „kopciuchów” 
pozostało 473 dni. W Warszawie wciąż dymi  
14 821 kotłów na węgiel i drewno, a do zakończe-
nia wymiany zostało 15 miesięcy. W 2020 r. w War-
szawie wymieniono tylko 711 kotłów, kolejny rok 
nie zapowiada się dużo lepiej. Jak podaje Biuro 
Ochrony Powietrza na razie w 2021 r. zaopiniowa-
no pozytywnie 909 wniosków o wymianę, a łączna 
liczba złożonych wniosków przekracza dwa tysiące 
sztuk. To jednak stanowczo za mało by zakończyć 
proces likwidacji „kopciuchów” w terminie przewi-
dzianym prawem.
Nadchodzi sezon grzewczy i już teraz mówimy 
warszawiakom: przygotujcie się na najgorsze – 
dodaje Sylwia Jedyńska – czeka nas toksycz-
ne, smogowe powietrze. Kilka lat temu w jednej  
z kampanii mówiliśmy: „Wstrzymaj oddech, je-
steś w Polsce”. W Warszawie to zdanie wciąż ma 

rację bytu. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że 
lata walki ze smogiem przyniosły mizerne efekty.  
Z zazdrością patrzymy na Kraków, którego miesz-
kańcy oddychają coraz czystszym powietrzem. Je-
śli proces wymiany “kopciuchów” nie przyspieszy, 
to już wkrótce Warszawa zasłuży na miano smo-
gowej stolicy Polski.
– Trudno nam zrozumieć obecną sytuację – mówi 
Piotr Siergiej – rzecznik PAS – Urząd Miasta War-
szawa oferuje najwyższe dopłaty do wymiany 
„kopciucha” sięgające prawie 20 tys zł. Dodatko-
wo można skorzystać z dopłat z programu Czy-
ste Powietrze i docieplić dom. Niestety nie widać 
postępu w likwidacji tych najmocniej kopcących 
kotłów. Znam niewielkie gminy z południa Pol-
ski, które wymieniają podobną liczbę kotłów co 
Warszawa. Warto zastanowić się zatem – skoro 
zachęty finansowe nie są wystarczającym bodź-
cem – jak przekonać warszawiaków do wymiany. 
Być może problemem jest brak dotarcia do po-
siadaczy takich kotłów, zwłaszcza osób starszych 
lub uboższych? Ewidentnie dotychczasowe podej-
ście Urzędu Miasta nie jest skuteczne. Zachęcam 
miasto do gruntownego przemyślenia strategii 
rozwiązania tego problemu, zwłaszcza, że już za  
15 miesięcy „kopciuchy” w Warszawie i na Mazow-
szu staną się nielegalne. Od uchwalenia uchwa-
ły antysmogowej minęły już prawie cztery lata,  
a efektu wciąż nie widać.
Licznik „kopciuchów” umieszczony jest w cen-
trum Warszawy na ekranie reklamowym LED 
wyświetla aktualizowane dane na temat licz-
by warszawskich „kopciuchów” oraz liczby dni 
jaka pozostała do zakończenia ich wymiany. 
Ekranowi LED towarzyszy strona internetowa  
LicznikKopciuchow.pl, na której można dowie-
dzieć się o dostępnych dopłatach do wymiany 
kotłów i obowiązującej uchwale antysmogowej.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij 
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NIEZAWODNE  SYSTEMY  INSTALACYJNE

Advance Body 
Technology = 
WYTRZYMAŁOŚĆ

Mniej niklu = 
BEZPIECZEŃŚTWO

10
GWARANCJA 
JAKOŚCI

/grupaFERRO

ferro.pl

Zawory kulowe
Ferro F-Power
Wyjątkowo solidne zawory 
stosowane w instalacjach wody 
użytkowej, sprężonego powietrza 
oraz centralnego ogrzewania 
i chłodzenia z roztworem glikolu 
w stężeniu do 50%, w zakresie 
temperatur od -30°C do 120°C 
i ciśnieniu do 30 bar. Jakość 
poparta gwarancją liczoną 
w dekadach.

NOWOŚĆ

WYSOKIE CIŚNIENIE 
PRZY MAKSYMALNYM 
SPOKOJU!

kratki wentylacyjne  
z odPadów Pokonsumenckich

Instytut Techniki Budowlanej, we współpracy  
z Aereco Group i ALKAZ Plastics, z powodzeniem 
zademonstrował możliwość wytworzenia kratek 
wentylacyjnych z regranulatu polipropylenowe-
go zbrojonego włóknem celulozy, otrzymanego 
w 100% z odpadów pokonsumenckich. Materiał 
został opracowany w ramach projektu CEPLAFIB.
Podstawą zdrowego klimatu w pomieszczeniach 
mieszkalnych jest prawidłowo zaprojektowana  
i wykonana wentylacja, która zapewnia dosta-
teczną wymianę powietrza, tj. ilość i jakość powie-
trza potrzebną ze względów higieniczno-sanitar-
nych. Ogólna zasada mówi, że nawiew powierza 
do pomieszczenia musi być równy ilości powie-
trza usuniętego. Współcześnie, gdy budynki mają 
szczelne ściany zewnętrzne i stolarkę okienno-
-drzwiową, nawiew powietrza do pomieszczeń 
odbywa się głównie przez nawiewniki, a wywiew 
powietrza z pomieszczeń przez przewody wenty-
lacyjne, które od strony pomieszczenia są osło-
nięte kratkami wentylacyjnymi. Kartki wentyla-
cyjne mają za zadanie zapewnić niezakłócony 
przepływ powietrza, który zapewni z kolei wła-
ściwe funkcjonowanie wentylacji.

Aktualnie nie obowiązują żadne wytyczne w sto-
sunku do materiału z jakiego mają być wykona-
ne kratki wentylacyjne, przez co przy wyborze, 
głównym kryterium staje się aspekt wizualny. 
Kratki wentylacyjne dostępne są w szerokim 
zakresie kształtów, kolorów czy materiałów,  
z których są wykonane. Najpopularniejszym ma-
teriałem na kratki wentylacyjne jest tworzywo 
sztuczne, a niska cena wyrobu często decydu-
je o jego wyborze.
CEPLAFIB jest akronimem projektu b+r finanso-
wanego ze środków programu Life, realizowa-
nego przez europejskie konsorcjum, składające 
się z przedstawicieli przemysłu i jednostek ba-
dawczo-rozwojowych. Celem projektu CEPLA-
FIB jest opracowanie technologii wytwarzania 
kompozytów polimerowych z odpadów pokon-
sumenckich – butelek polietylenowych, polipro-
pylenowych gazetowego – które znajdą szerokie 
zastosowanie w sektorze opakowaniowym, mo-
toryzacyjnym i budownictwie. Opracowane ma-
teriały charakteryzują się ceną konkurencyjną  
w stosunku do konwencjonalnych materiałów 
oraz mogą być przetwarzane metodą termofor-
mowania i formowania wtryskowego.
Źródło: Instytut Techniki Budowlanej
Pełna wersja informacji: kliknij

doPłaty do kotłów –  
kto skorzysta, kto Poczeka?  
Pas Publikuje listę gmin
Polski Alarm Smogowy opublikował listę 490 gmin, 
które nie zgłosiły się do Programu Czyste Powie-
trze – dopłacającego do wymiany kotłów na wę-
giel i drewno. To jedna piąta spośród 2477 gmin 
w Polsce. Najchętniej walczą ze smogiem gminy 
z województw małopolskiego i świętokrzyskiego, 

gdzie wszystkie zgłosiły uczestnictwo w programie.
– Cieszymy się z tak masowego udziału gmin  
w dystrybucji środków na wymianę kotłów i pieców  
– powiedział Andrzej Guła, lider Polskiego Alar-
mu Smogowego – dziwi jednak wciąż duża liczba 
gmin, które postanowiły w programie nie uczest-
niczyć, mimo, że mogą otrzymać na ten cel 30 tys. 
zł. rocznie.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij 
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nowe mobilne centrum szkoleń  
de dietrich – moblab oze

W połowie marca tego roku swoją działalność roz-
poczęło kolejne Mobilne Centrum Szkoleń De Die-
trich, zwane potocznie Moblabem OZE. Po Mob- 
labie NOZE, w którym prezentowano najciekaw-
sze rozwiązania z segmentu kotłów gazowych, 
przyszedł czas na OZE i technologię pomp ciepła. 
Moblab OZE powstał w samochodzie dostaw-
czym Mercedes Sprinter. Wnętrze jego specjal-
nie wykonanej przestrzeni ładunkowej odpo-
wiednio zaaranżowano, a z zewnątrz samochód 
oklejono nowocześnie zaprojektowaną, przycią-
gającą wzrok grafiką. Dzięki specjalnie przygoto-
wanej konstrukcji, można otworzyć jedną stro-
nę burty samochodu, która służy jako podest,  
i wejść do środka. Wewnątrz zamontowano po-
kazowe urządzenia De Dietrich – pompy ciepła: 
Alezio M, Alezio M V200 oraz HPI S. 

– Do uruchomienia tego projektu skłonił nas spek-
takularny sukces Moblabu NOZE, w którym przez 
kilka lat działalności przeszkoliliśmy tysiące osób. 
Nie bez znaczenia był też fakt, że nasze szkole-
nia w ośrodkach szkoleniowych we Wrocławiu  
i Grodzisku Mazowieckim cieszą się ogromną po-
pularnością i mimo chęci nie zawsze jesteśmy  
w stanie przyjąć na szkolenia wszystkich chętnych. 
Moblab OZE jest więc dobrym uzupełnieniem na-
szej oferty szkoleniowej – mówi Marcin Detnerski,  
Manager Działu OZE.
Mobilne Centrum Szkoleń OZE działa dopiero 
od kilku miesięcy, a w szkoleniach wzięło w nim 
udział już około 750 osób – głównie instalatorów 
i pracowników hurtowni. Moblab OZE codzien-
nie jeździ po całej Polsce, a grafik ma wypełniony 
niemal po brzegi. Gości na targach branżowych  
i różnych imprezach okolicznościowych u partne-
rów handlowych firmy BDR Thermea. Szkolenia 
mają charakter prezentacji produktowej i naocz-

nego zapoznania uczestni-
ków z ofertą urządzeń OZE 
marki De Dietrich. 
– Dzięki Moblabowi OZE 
zwiększamy zaangażo-
wanie instalatorów i na-
szych partnerów handlo-
wych, którzy mogą dotknąć 
urządzenia i z bliska poznać 
jego pracę. Zależało nam, 
aby nasza oferta stała się 
czymś więcej niż tylko ka-
talogiem produktów i zna-
lazła realne potwierdzenie 
w rzeczywistości – podsu-
mowuje Marcin Detnerski. 
W najbliższym czasie Mob- 
lab OZE będzie odwiedzał 
partnerów handlowych 
BDR na Podkarpaciu. 

kamPania zehnder  
„Fresh air Fresh mind”

Systemy wentylacji pomieszczeń Zehnder gwa-
rantują idealny klimat w pomieszczeniu. Co wię-
cej, działają automatycznie, bez świadomego 
udziału użytkownika, a przy tym wyjątkowo ener-
gooszczędnie. Można je stosować do szerokiej 
gamy typów budynków mieszkalnych – od miesz-
kań w starym budownictwie po domy energo-
oszczędne. Ogromny wpływ klimatu wnętrz na 
zdrowie domowników potwierdziły badania prze-
prowadzone przez prestiżową Harvard School  
of Public Health. Zbyt duża ilość CO2 w powietrzu 
może powodować bóle głowy i zmęczenie. Doty-
czy to w szczególności modernizowanych, ener-

gooszczędnych budynków, które są dobrze izolo-
wane, co znacznie ogranicza wymianę powietrza 
między wnętrzem a otoczeniem. Oprócz pozio-
mu CO2, kolejne zagrożenie dla zdrowia stanowią 
szkodliwe substancje w powietrzu. Tym bardziej, 
że, zgodnie z wynikami tego badania, średnio 90% 
naszego życia spędzamy w pomieszczeniach.
W ramach trwającej obecnie kampanii  
Zehndera „Fresh Air Fresh Mind” można samo-
dzielnie sprawdzić stan klimatu w pomiesz-
czeniach. W prezencie uzyskuje się kupon 
rabatowy na inteligentny czujnik powietrza  
w pomieszczeniach firmy Netatmo.
Więcej informacji na temat zdrowego klimatu 
wnętrz wraz z poradnikiem „Zdrowe warunki  
w domu” można znaleźć tutaj

http://www.instalreporter.pl
https://freshmindpro.zehnder-indoorclimatesolutions.com/pl/pl
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bezPłatne licencje edukacyjne  
do Pakietu instalsystem 5 

W związku ze zbliżającym się początkiem roku 
akademickiego pragniemy przypomnieć, że stu-
denci oraz prowadzący zajęcia mogą skorzy-
stać z bezpłatnych licencji edukacyjnych pakietu  
InstalSystem 5.
Aby uzyskać licencję edukacyjną pobierz, wy-
drukuj, wypełnij, a następnie odeślij skan lub 

zdjęcie formularza na adres info@instalsoft.com
Program na licencji EDU ma WSZYSTKIE dostęp-
ne moduły obliczeniowe pakietu InstalSystem 5, 
w tym nowe moduły BIM oraz do sporządzania 
świadectw charakterystyki energetycznej!
Pragniemy również przypomnieć producentom 
oferującym wersję firmową pakietu InstalSystem 
5 o możliwości dostarczenia studentom i uczel-
niom wersji edukacyjnych do wersji firmowych.
Link do formularza tutaj

roca one day design challenge

Już 8 października br. powraca słynny między-
narodowy konkurs designu dla zdolnych, mło-
dych projektantów i architektów, organizowany 
przez firmę Roca. Z uwagi na ograniczenia zwią-
zane z pandemią koronawirusa, tegoroczna od-
słona „Roca One Day Design Challenge” będzie 
miała charakter digitalowy. Zadaniem uczest-
ników będzie zaprojektowanie innowacyjnego 
rozwiązania do przestrzeni łazienkowej w zale-
dwie jeden dzień. Na laureatów czekają nagro-
dy o łącznej wartości 2100 euro.
Aby zawalczyć o atrakcyjne nagrody i wykazać 
się kreatywnością w projektowaniu innowacyj-
nych i ekologicznych rozwiązań do przestrzeni 
łazienkowych, należy zarejestrować swój udział 
w konkursie do 5 października br. tutaj, załącza-
jąc niezbędne dokumenty.
Zadanie konkursowe będzie obejmowało wy-
brane zagadnienie dotyczące przestrzeni ła-
zienkowej. Realizując je, należy nawiązać do za-
sad zrównoważonego rozwoju, które są ważną 
częścią DNA Roca. Szczegółowe założenia zo-
staną ogłoszone rano w dniu konkursu. Uczest-
nicy będą działać pod presją czasu – na wy-
konanie projektu jest zaledwie jeden dzień. 
Każdy z nich będzie mógł projektować sam lub  
w grupie (maks. 2-osobowej). Najważniejszymi  

kryteriami, którymi będą kierować się człon-
kowie Jury będą: oryginalność, design i walory 
użytkowe koncepcji.
Więcej www.onedaydesignchallenge.net

aPlikacje Polskiej izby  
inżynierów budownictwa

Każdego dnia korzystamy z wielu aplikacji mo-
bilnych. Warto, by wśród nich znalazły się rów-
nież rozwiązania stworzone przez Polską Izbę In-
żynierów Budownictwa. Aktualnie dostępne są 
dwie bezpłatne aplikacje mobilne.

•	Aplikacja PIIB, która została uruchomiona  
w czerwcu 2021 r. Umożliwia dostęp do informacji 
członkowskich, serwisów branżowych, zaświad-
czeń i publikacji, np. aktualnych i archiwalnych 
wydań Inżyniera Budownictwa oraz Przewod-
nika Projektanta. Użytkownicy mają możliwość 
zmiany swoich danych adresowych, zapisania 
się na szkolenia organizowane przez PIIB oraz 

utworzenia wizytówki (autoprezentacji), która 
będzie widoczna na internetowej liście specjali-
stów PIIB dostępnej dla wszystkich użytkowni-
ków. Aplikacja zawiera również opisany poniżej 
słownik techniczno-budowlany. 

•	Pięciojęzyczny słownik techniczno-budowlany  
(angielsko-polsko-czesko-węgiersko-słowacki),  

który został udostępniony w grudniu 2020 r.  
To elektroniczna i wygodna w użyciu wersja słow-
nika zawierającego ponad 4500 terminów zwią-
zanych z budownictwem wodnym i eksploata-
cją budowli hydrotechnicznych.

Szczegółowa informacja o aplikacjach: kliknij 
Źródło: PIIB

http://www.instalreporter.pl
https://download.instalsoft.com/public/order-forms/pl/PL_FORM_Zamowienie-na-bezplatna-licencje-w-wersji-edukacyjnej-wersja-InstalSystem5.pdf
https://www.onedaydesignchallenge.net/en/sign-up?contest=114486
https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4665-aplikacje-polskiej-izby-inzynierow-budownictwa
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nowe etykiety energetyczne  
dla źródeł światła

Od 1 września na opakowaniach żarówek i innych 
produktów oświetleniowych nie będzie już wi-
doczne charakterystyczne oznaczenie A++. Zgod-
nie z najnowszymi normami unijnymi zostały 
wprowadzone nowe klasy oraz etykiety energe-
tyczne, które mają poprawić efektywność ener-
getyczną i wspomóc konsumentów w zmniejsze-
niu rachunków za energię.
Nowa etykieta zwiera:
•	skalę	od	A	(najbardziej	efektywna,	kolor	zielo-
ny) do G (najmniej efektywna, kolor czerwony),
•	informacje	na	temat	zużycia	energii	wyrażone-
go w kWh na 1000 godzin,
•	kod	QR	umożliwiający	zapoznanie	się	z	kartą	in-
formacyjną tego wybranego źródła światła.

W celu umożliwienia sprzedaży istniejących 
zapasów, przepisy przewidują 18-miesięcz-
ny okres, w którym produkty opatrzone sta-
rą etykietą mogą być nadal sprzedawane  
w punktach sprzedaży detalicznej. 

W przypadku sprzedaży internetowej, stare 
etykiety będą musiały zostać zastąpione no-
wymi w ciągu 14 dni roboczych.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij 

wymiana koPciuchów w budynkach 
wielorodzinnych na dolnym 
śląsku ruszy w Październiku
Wymiana 720 szt. nieefektywnych źródeł ciepła na 
paliwo stałe oraz termomodernizacja, a dzięki temu 
poprawa efektywności energetycznej w 60 wielo-
rodzinnych budynkach mieszkalnych i 300 lokalach 
mieszkalnych – to zakładany efekt dolnośląskiego 
pilotażu, który jest nową propozycją uzupełniają-
cą ogólnopolski program Czyste Powietrze. Na ten 
cel zarezerwowano 20 mln zł. Na większą intensyw-
ność dofinansowania mogą liczyć mieszkańcy gmin 
graniczących z Republiką Czeską.
Na początku października bieżącego roku Mini-
sterstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uruchomią 

na Dolnym Śląsku zapowiadany już trzeci z kolei 
pilotaż. Podobnie, jak w województwie zachod-
niopomorskim i w Pszczynie na Śląsku – ma on 
służyć poprawie jakości powietrza oraz zmniejsze-
niu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymia-
nę źródeł ciepła i poprawę efektywności energe-
tycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
od 3 do 20 lokali mieszkalnych. Pilotaż progra-
mu, który prowadzony będzie przez WFOŚiGW 
we Wrocławiu, planowany jest na lata 2021-2024.
– Zwiększyliśmy planowany budżet działania z 15 
do 20 mln zł, ponieważ wprowadziliśmy dodatko-
we preferencje dla budynków zlokalizowanych na 
terenach gmin graniczących z Republiką Czeską. 
Mieszkańcy tych właśnie gmin będą mieli szansę 
na wyższe dotacje, czyli większą o dziesięć punk-
tów procentowych intensywność dofinansowania – 
mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.
Dolnośląskie dotacje przewidziano na wymia-

nę starych kotłów i pieców na paliwo stałe na 
efektywne źródła ciepła. Dotacje przeznaczona 
mogą być również na modernizację instalacji c.o. 
i c.w.u., wentylację mechaniczną z odzyskiem cie-
pła, ocieplenie przegród budowlanych, mikroin-
stalację fotowoltaiczną, dokumentację projekto-
wą, audyt energetyczny i ekspertyzy.
Beneficjentami programu w podstawowym po-
ziomie dofinansowania mogą zostać osoby fi-
zyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 
100 tys. zł, będące właścicielami lub współwła-
ścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielo-
rodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym 
przypadku intensywność dofinansowania kosz-
tów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 
45% kosztów kwalifikowanych w zależności od 
rodzaju realizowanego przedsięwzięcia.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij 

Promocja Prandelli  
„czas start…”

Firma Prandelli zaprasza do udziału w nowej pro-
mocji „Czas start…” dotyczącej systemu zgrzewa-
nego PP-R Vissen. Do zdobycia atrakcyjne nagro-
dy – inteligentne opaski oraz smartwatche. Aby 
wziąć udział w promocji, wystarczy w okresie jej 
trwania dokonać zakupów elementów systemu 
PP-R Vissen za łączną kwotę 5, 10 lub 15 tys. zł. 
Promocja trwa do 26 listopada.
Regulamin 
Więcej o systemie PP-R Vissen

http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/klimat/nowe-etykiety-energetyczne-dla-zrodel-swiatla
https://www.gov.pl/web/nfosigw/wymiana-tzw-kopciuchow-w-budynkach-wielorodzinnych-na-dolnym-slasku-ruszy-w-pazdzierniku
https://prandelli.pl/promocja-czas-start/
https://prandelli.pl/produkt/systemy-zgrzewane-pp-r/
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Xiii edycja krajowego konkursu 
energetycznego

Tegoroczna, XIII edycja Krajowego Konkursu 
Energetycznego im. prof. Jacka Malko dobiegła 
końca. Konferencja podsumowująca odbyła się  
8 września w Jaworzu k. Bielska-Białej.
Celem konkursu było zachęcenie społeczeń-
stwa, a szczególnie jego młodszych przedsta-
wicieli, do nauki właściwego zarządzania ener-
gią z poszanowaniem środowiska naturalnego.  
Organizatorzy Konkursu – Fundacja Świadomi Kli-
matu i Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój – pragną 
w ten sposób rozbudzić pasje poznawcze mło-
dzieży, zwiększyć ich zainteresowanie naukami 
technicznymi, zwłaszcza tymi związanymi z ener-
getyką oraz wzbogacić ich wiedzę; chcą również 
kształtować twórcze i krytyczne osobowości mło-
dzieży poprzez swobodę wypowiedzi na trudne, 
energetyczne problemy. Ambicją organizatorów 
jest upowszechnianie wśród młodzieży świado-
mości na temat możliwości i konieczności usta-
wicznego pogłębiania wiedzy na tematy związa-
ne z przyszłością energetyczną społeczeństwa. 

Konkurs służy również aktywizacji młodzieży  
i daje jej możliwość zaprezentowania swoich po-
glądów przed szerokim gronem odbiorców.
Do udziału w XIII edycji Konkursu zaproszono 
młodzież urodzoną w latach 1998-2005. Zada-
niem uczestników podzielonych na dwie gru-
py wiekowe było przygotowanie i przesłanie 
do 14 czerwca prac konkursowych w formie 
prezentacji, rozprawki lub projektu. Zadaniem 
grupy wiekowej 16-19 lat było przygotowanie 
prezentacji, podejmującej jedno z poniższych 
zagadnień: 
•	Pojazdy	elektryczne	–	przyszłość	transportu	 
i energetyki?
•	Po	co	nam	energooszczędne	budownictwo?
•	Ekologiczny	styl	życia	–	moda	czy	konieczność?
•	Zielona	gmina	–	OZE	szansą	rozwoju	terenów	
wiejskich?
Uczestnicy Konkursu z grupy wiekowej 20-23 lata 
mieli za zadanie przygotować rozprawkę lub pro-
jekt na jeden z poniższych tematów:
•	Możliwości	rozwoju	i	zagrożenia	energetyki	wia-
trowej w Polsce.
•	Źródła	finansowania	OZE.

•	Rola	ciepłownictwa	w	transformacji	energetycznej.
•	Nowe	szanse	dla	polskiej	energetyki:	od	węgla	
do atomu.

Laureaci XIII edycji Krajowego Konkursu 
Energetycznego:
W grupie wiekowej dla młodzieży urodzonej  
w latach 2002-2005:
I miejsce – Paweł Witek – II LO im. Mikołaja Ko-
pernika w Mielcu za pracę Pojazdy elektryczne – 
przyszłość transportu i energetyki?
II miejsce (ex aequo) – Łukasz Buła – Technikum 
Elektryczno-Energetyczne Nr 2 w Bydgoszczy za 
pracę Po co nam energooszczędne budownictwo?
Patryk Kasprzak – Zespół Szkół im. prof. Janu-
sza Groszkowskiego w Mielcu za pracę Po co nam 
energooszczędne budownictwo?
III miejsce (ex aeguo)
Marta Chwastek – Technikum Nr 4 w ZSB w Cieszy-
nie za pracę Zielona gmina – OZE szansą rozwoju 
terenów wiejskich? Joanna Golonek – Technikum 
Energetyczne w Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Jaworznie za pracę Eko-
logiczny styl życia – moda czy konieczność?
Klaudia Stenclik – Technikum Kształtowania 
Środowiska w ZS Nr 2 im. Władysława Orkana  
w Szczecinie za pracę Ekologiczny styl życia – 
moda czy konieczność?
W grupie wiekowej dla młodzieży urodzonej w la-
tach 1998-2001 laureatem został Adam Zieliński 
– student Politechniki Warszawskiej Wydział Me-
chaniczny Energetyki i Lotnictwa za pracę Rola 
ciepłownictwa w transformacji energetycznej.
Partnerem i głównym sponsorem tegorocznej 
edycji Konkursu zostały Polskie Sieci Elektro-
energetyczne. Sponsorem XIII edycji Konkursu 
było także Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wia-
trowej. Partnerzy to: Viessmann Sp. z o.o., Ener-
goprojekt-Katowice SA, Stowarzyszenie ds. Roz-
liczania Energii oraz Gmina Jaworze.

XX Forum termomodernizacja 2021

6 października 2021 r, godzina 9:00 Warsza-
wa, budynek Tower-Service przy ul. Tytusa 
Chałubińskiego 8.

Już po raz dwudziesty Zrzeszenie Audytorów 
Energetycznych zaprasza na Forum Termomo-
dernizacja pod hasłem „Strategia Termomoder-
nizacji Budynków”. Forum Termomoderniza-
cja to nie tylko wymiana doświadczeń i opinii, 
ale także możliwość dyskusji na temat nowych 
trendów w energetyce, innowacyjnych techno-
logii wykorzystywanych w budownictwie oraz 
rozwiązań służących poprawie efektywności 
energetycznej.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, liczba miejsc 
ograniczona. Ostateczny termin przyjmowania 
zgłoszeń mija 24 września 2021 r.
Formularz zgłoszeniowy
Sprawdź program

http://www.instalreporter.pl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5P-L-02bpWBJ5gthPF_IHaTXosxJVkAMq38B3_qhatxbz4A/viewform
https://zae.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/Program-FORUM-TEROMODERNIAZCJA-2021.pdf
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785 mln euro dla Projektów  
w ramach instrumentu  
„łącząc euroPę”
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, 
Infrastruktury i Środowiska ogłosiła 7 września 
2021 r. nabór wniosków w nowej perspektywy  

finansowej 2021-2027 w ramach instrumentu „Łą-
cząc Europę” Energia CEF. Projekty w obszarze 
transeuropejskiej infrastruktury energetycznej 
można zgłaszać do 19 października br.
Nowością tegorocznej rundy finansowania 
jest wprowadzenie dedykowanej puli w wyso-
kości 15% budżetu CEF dla transgranicznych  

projektów w dziedzinie energii odnawialnej. Za-
proszenie do składania wniosków na takie pro-
jekty (w formie studiów wykonalności) zostanie 
ogłoszone w drugiej połowie września.
By aplikować o finansowanie w formie dotacji na ba-
dania lub prace wykonawcze w ramach CEF-Energy, 
projekty muszą być częścią listy PCI publikowanej 

przez Komisję Europejską co dwa lata. Piąta lista PCI 
powinna przez KE zostać przyjęta do końca tego roku.
Informacje oraz rejestracja możliwa na stronie 
Komisji Europejskiej (KE): kliknij
Link do informacji KE: kliknij 
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij 

dotacje na edukacyjne kamPanie 
skierowane do beneFicjentów 
Programu czyste Powietrze
Od 6 do 24 września 2021 r. trwał nabór wniosków  
o dotacje na działania, które kształtują postawy spo-
łeczeństwa w zakresie wpływu na stan jakości po-
wietrza i zwiększają świadomość obowiązujących 
wymogów prawa w tym zakresie oraz dostępnych 
narzędzi wsparcia wymiany starych źródeł ciepła  
i termomodernizacji. Kampanie cross-mediowe 
powinny być skierowane do właścicieli i współwła-
ścicieli budynków jednorodzinnych. Budżet kon-
kursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej – ogłoszonego w ramach 

programu „Edukacja ekologiczna” – to 6,6 mln zł.
Kampanie o zasięgu ogólnopolskim powinny roz-
począć się w I kwartale 2022 r., muszą być roz-
planowane minimum na rok, a maksimum na 1,5 
roku, natomiast wnioskowana kwota dofinan-
sowania powinna mieścić się w przedziale od 2 
do 3 mln zł. Do rozdysponowania jest 6,6 mln zł,  
w tym 0,6 mln zł to pula na ewentualne odwołania.
Celem ogłoszonego konkursu jest m.in. upowszech-
nienie wiedzy o programie Czyste Powietrze, infor-
mowanie o wpływie jakości powietrza na jakość 
życia i zdrowie oraz informowanie o wymaganiach 
wynikających z tzw. uchwał antysmogowych.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij 

bdr thermea Poland Publikuje 
kodeks dobrych Praktyk 

Jakość, niezawodność i trwałość to najważniejsze 
wartości De Dietrich. Wysoki standard jest tym, 
co jest istotne dla marki nie tylko w kontekście 
produktów, ale także usług i obsługi klienta. Fir-
ma BDR Thermea Poland, dystrybutor urządzeń 
De Dietrich i Baxi, stworzyła więc Kodeks Dobrych 
Praktyk – dokument, który ma za zadanie upo-
wszechnianie najwyższych standardów na ryn-
ku usług instalacyjno-serwisowych. 
Kodeks Dobrych Praktyk ma promować profesjo-
nalne zachowania i wysoką jakość pracy wszyst-
kich autoryzowanych firm instalacyjnych, które 

montują lub serwisują urządzenia dystrybuowane 
przez BDR Thermea Poland. Dokument reguluje 
normy i zachowania, a także zawiera opis najlep-
szych praktyk w zakresie usług instalacyjno-ser-
wisowych i kontaktu z klientami, użytkownikami, 
inwestorami i innymi partnerami, którymi kieru-
ją się autoryzowani instalatorzy i firmy serwisu 
gwarancyjnego. Stosowanie Kodeksu Dobrych 
Praktyk to dobrowolna forma realizowania wy-
mogów merytorycznych i etycznych, które pro-
muje BDR Thermea Poland. 
Dokument zawiera wskazówki dla instalatora, 
który chce przestrzegać zapisów kodeksu, a tak-
że zasady postępowania i dobre praktyki firmy 
realizującej usługę instalacyjną, w zakresie rela-
cji firmy z otoczeniem, realizacji usługi oraz ety-
ki, norm i zasad uczciwej konkurencji.
W kodeksie czytamy: „Kodeks Dobrych Praktyk to 
normy etyczne i zawodowe, którymi się kierujemy 
przy obsłudze naszych klientów i których ściśle 
przestrzegamy. Naszych Klientów traktujemy tak, 
jak sami chcielibyśmy być traktowani. To dla nas 
bardzo ważne. Zawsze jesteśmy skoncentrowani 
na szybkiej i rzetelnej obsłudze naszych Klientów, 
pielęgnujemy i utrzymujemy z nimi jak najlep-
sze relacje. Będąc na rynku od wielu lat, wiemy,  
iż bardzo ważne jest postępowanie według stan-
dardów etycznych. Naszym nadrzędnym celem 
jest satysfakcja naszych Klientów i Partnerów”.
Pełna treść kodeksu

http://www.instalreporter.pl
https://cinea.ec.europa.eu/news/save-date-2021-connecting-europe-facility-energy-virtual-info-day-call-proposals-addressing_en
https://cinea.ec.europa.eu/news/new-call-proposals-projects-common-interest-under-cef-energy-2021-09-07_en
https://www.gov.pl/web/klimat/785-mln-euro-dla-projektow-wspolnego-zainteresowania-w-pierwszej-rundzie-finansowania-instrumentu-laczac-europe-energia-cef-energy-min-dla-oze
https://www.gov.pl/web/nfosigw/dotacje-na-edukacyjne-kampanie-cross-mediowe-skierowane-do-beneficjentow-programu-czyste-powietrze
https://dedietrich.pl/blog/wp-content/uploads/2021/08/Kodeks-Dobrych-Praktyk.pdf
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zagraniczna, przyjęła się w naszym kraju. Ry-
nek jest bardzo zróżnicowany. Wszystko zależy 
od naturalnych uwarunkowań klimatycznych, 
od zamożności mieszkańców czy stylu życia.  
Polska jest ciekawym przypadkiem, jak wy-
przedzić konkurencję, zbliżyć się do zacho-
du i inwestować po tak burzliwej przeszłości. 
Nie zostajemy w tyle, jesteśmy krajem rozwojo-
wym. Baczniej i uważniej przyglądamy się no-
winkom technicznym. Wprowadzamy rozmaite 
udogodnienia w naszych domach i jesteśmy co-
raz bardziej świadomymi klientami. Jak każda hi-
storia, ta również ma wzloty i upadki. Początko-
wo z racji mniejszych zasobów inwestycyjnych 
ciężko było zbudować profesjonalną sieć dys-
trybucyjną czy serwisową. 
W ostatnich latach rynek budowniczy się rozrasta. 
Z pomocą Unii Europejskiej, Polska gospodarka 
się rozwija. Odnotowano aż 50-procentowy wzrost  
w zakupie i montażu pomp ciepła rocznie. Wynika 
z tego, że pompy ciepła to przyszłość, a dystry-
bucja produktów PREMIUM to stale rosnąca szansa. 

Cała rozmowa dostępna na: https://bit.ly/3iknkI7

Materiał prasowy Stiebel Eltron

To co zaczęło się w 1924 roku od innowacyjnego 
– na tamte czasy – wynalazku grzałki zanurzenio-
wej rozwinęło się w międzynarodową firmę, która 
jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie 

technologii budownictwa i energii odnawialnej. 
Grzałka zanurzeniowa jest dzisiaj przeszłością, 
jednak wizja założyciela dra Theodora Stiebla 
realizuje się dalej w technologiach grzewczych 
opartych na elektryczności i służących podnie-
sieniu komfortu życia.
Wiele etapów rozwoju Europy Zachodniej omi-
nęło Polskę. Mieliśmy zawsze dobrze rozwinię-
tą sieć energetyczną, pełen dostęp do prądu 
trzyfazowego, a mimo to przez lata domino-
wało przekonanie, że ogrzewanie wody i po-
mieszczeń energią elektryczną to ostateczność.  
W rezultacie udział energii elektrycznej w ogrze-
waniu pozostawał na symbolicznym poziomie.  
Mimo to doświadczenia z Niemiec przyjmo-
wały się w Polsce. Jesteśmy jedynym rynkiem 
na świecie, na którym zbudowaliśmy wysokie 
pozycje we wszystkich grupach asortymento-
wych produkowanych przez koncern: w elek-
trycznych podgrzewaczach wody, konwekto-
rach, piecach akumulacyjnych, a obecnie we 
wszystkich rodzajach pomp ciepła.
Historia wielu spółek zagranicznych na polskim 
rynku wydaje się podobna: rozpoczęcie działal-
ności w pierwszych latach 90., a później stosun-
kowo stabilny rozwój. Jednak nie każda firma 

STIEBEL ELTRON POLSKA rozpoczęło swoją działalność  
w 1991 roku, dokładnie 30 lat temu. Spółka matka w Niemczech 
powstała w 1925 roku. Jaką część tego blisko 100-letniego 
bagażu doświadczeń udało się przenieść i wykorzystać  
w Polsce? Prezes zarządu STIEBEL ELTRON POLSKA 
Andrzej Maciejewski opisuje drogę od początku po dziś.

Jubileusz 30 lat stiebel eltrON w POlsce 

Andrzej Maciejewski, prezes zarządu STIEBEL ELTRON 
POLSKA

Program lojalnościowy resideo 
nagradza instalatorów 

Program lojalnościowy Resideo daje instalatorom 
możliwość zdobycia fantastycznych nagród za: za-
kup produktów Resideo, polecanie nowych insta-
latorów do programu oraz udział w szkoleniach.  
Do 2% wartości zebranych punktów zostanie zwró-
cone w postaci nagród. Działanie programu polega 
na przyznawaniu instalatorom jednego punktu za 
każdą złotówkę wydaną na produkty Resideo, któ-
ry można następnie wymienić na nagrody. Dodat-
kowe punkty przyznawane są również za każdego 
nowego zarejestrowanego uczestnika polecone-
go przez instalatora (500 punktów) oraz za ukoń-
czenie szkoleń. Warunkiem uczestnictwa jest wy-
rażenie zgody na aktualnie obowiązujące warunki. 
Proces rejestracji i przyznawania nagród:
•	Zarejestruj	się	na	stronie	i	zaakceptuj	obowią-
zujący regulamin: kliknij
•	Aktywuj	swoje	konto.
•	Zbieraj	punkty	za	zakup	produktów	Honeywell	
Home i Braukmann, rejestrując kwalifikujące się 
faktury. 
•	Zbieraj	dodatkowe	punkty	za	polecanie	nowych	
instalatorów do programu i udział w szkoleniach. 
•	Aby	zapisać	się	na	szkolenie,	przejdź	do	zakładki	
„szkolenia” na swoim koncie i wybierz dostępne szko-
lenie. Punkty zostaną przyznane po ukończeniu kursu.
•	Wszystkie	zebrane	punkty	można	następnie	
wymienić na różne nagrody – od bonów na za-
kupy, poprzez nowe produkty technologiczne,  
aż po produkty Honeywell Home.
•	Zebrane	punkty	muszą	zostać	wykorzystane	 
w ciągu 12 miesięcy od ich przyznania. 
Program oferuje także przedłużoną pięcioletnią 
gwarancję na wybrane produkty. Aby móc sko-
rzystać z przedłużonej gwarancji, należy wypełnić 
odpowiednią sekcję formularza rejestracyjnego.
Więcej 

http://www.instalreporter.pl
https://pl.installer.honeywellhome.com
https://homecomfort.resideo.com/sites/polska/pl-PL/Pages/proinstall.aspx
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sana umowa kupna i zaczął się kolejny, wyjątkowo 
istotny okres w historii spółki HERZ. Konkurencja, 
która cały czas miała oko na rodzinną spółkę, na 
szczęście pomyliła się w swoich przewidywaniach, 
że „nie trzeba pomagać w eutanazji, a problem ser-
ca (Herz w języku niemieckim znaczy serce) sam 
się rozwiąże”. Na początku lat 90. XX w. biznes na-
brał nowego tempa wraz ze stopniową internacjo-
nalizacją. I chociaż w Europie Zachodniej nie było 
pieniędzy na ofensywę rynkową, to całkiem nowe 
możliwości pojawiły się w Europie Wschodniej.  
To tutaj, po upadku żelaznej kurtyny i na bazie in-
tensywnej termomodernizacji można było szybko 
wystartować z małym zespołem pracowniczym, 
budując równocześnie sieć partnerskich firm han-
dlowych. Pierwszym celem była Polska, a niedługo 
potem powstały filie w ówczesnej Czechosłowacji, 
na Węgrzech i w innych krajach tej części Europy.

Dekadę później
Dziesięć lat później miała miejsce pierwsza akwi-
zycja firmy produkcyjnej, a wkrótce potem na-
stąpiły przejęcia kolejnych przedsiębiorstw oraz 
rozpoczęła się budowa nowych zakładów produk-
cyjnych. Rezultatem kolejnych etapów ekspansji 
jest grupa HERZ – grupa firm, która wytwarza ty-
siące produktów z zakresu techniki budowlanej  
i branży budowlanej, w czterdziestu lokaliza-
cjach wyłącznie na terenie Europy. Niezależnie 

od tego, czy mówimy o technologii sterowania, 
kotłach na biomasę, pompach ciepła czy też ma-
teriałach izolacyjnych, zawsze stawiamy na zrów-
noważony rozwój, ekologię i efektywność ener-
getyczną. Nasze własne spółki dystrybucyjne  
i partnerzy handlowi działają na całym świecie, 
a dla licznych klientów produkty marki HERZ są 
synonimem najwyższej europejskiej jakości.

Armatura, żyrandole i lampy 
W 1896 roku Franz Gebauer i Viktor Lehrner –  
założyciele firmy – rozpoczęli pracę z dwunasto-
ma pracownikami, a dynamiczny rozwój miasta 
spowodował, że już wkrótce ponad 300 osób pra-
cowało w fabryce armatury Gebauer&Lehrner,  
w wiedeńskiej dzielnicy Favoriten. 
Katalog z 1908 roku zawierał tysiące produktów: 
zawory odcinające, armaturę i baterie sanitarne, 
armaturę do pary i gazu, ale również elementy 
mosiężne do żyrandoli i lamp. Zawory wykony-
wano metodą odlewania piaskowego, dlatego 
pod koniec zmiany pracownicy byli bardzo brud-
ni i oblepieni piaskiem. Rysunki techniczne nie 
istniały, a w warsztacie mechanicznym elementy 
były wykonywane według próbek. Obróbka ele-
mentów odbywała się początkowo na tokarkach 
nożnych, a następnie coraz częściej na tokarkach 
liniowych. Tokarki te były napędzane za pomo-
cą skórzanych pasów, połączonych z biegną-
cym nad maszynami wałem z przekładnią. Moc 
dla wału napędowego zapewniał silnik parowy.

Tam, gdzie ogrzewanie, jest też HERZ
Firma przetrwała trudny okres wojny i lata mię-
dzywojenne. W latach 50. XX wieku firma zaczęła 
specjalizować się w produkcji armatury grzewczej.  

Znajomo brzmiące hasło „Gdzie ogrzewanie – tam 
HERZ” pochodzi właśnie z tego okresu, ale już daw-
no stało się nieaktualne ze względu na systema-
tyczny rozwój oferty produktowej. Spółka Gebauer 
&Lehrner zwróciła na siebie uwagę mediów w la-
tach 70., kiedy doszło do przekształcenia firmy  
w spółkę HERZ Armaturen AG i zgodnie z duchem 
czasu jej udziałowcami stali się pracownicy. W tym 
okresie działalność firmy kształtowała się poprzez 
udział pracowników w procesie zarządzania, któ-
ry obejmował pracę grupową, burze mózgów oraz 
eksperymenty i seminaria związane z koncepcją 
dynamiki grupowej. Jednak ta nowa forma zarzą-
dzania przedsiębiorstwem nie przyniosła oczekiwa-
nego sukcesu gospodarczego. Rodzina Lehrnerów, 
która przez siedemdziesiąt lat była współwłaści-
cielami spółki, musiała sprzedać swoje udzia-
ły nowemu inwestorowi, a pracownicy-akcjona-
riusze stopniowo również zwracali swoje udziały.

Burzliwe lata. HERZ wkracza na rynek 
międzynarodowy
W historii spółki HERZ nastały burzliwe lata. In-
westor, który odkupił udziały w spółce od rodziny 
Lehrnerów, stracił zainteresowanie firmą i rozpo-
częły się poszukiwania nowego kupca. Ogłoszo-
ny przetarg wygrał Gerhard Glinzerer z dwoma 
wspólnikami („miłośnikami mosiądzu i obróbki 
skrawaniem”). W kwietniu 1989 została podpi-

Rok 2021 to czas, kiedy HERZ świętuje 125 urodziny i wspomina burzliwe wydarzenia ze swojej historii.  
Długa droga, jaką przebyliśmy od wiedeńskiej fabryki armatury założonej przy ul. Herzgasse, do działającej na arenie 

międzynarodowej grupy firm z branży budowlanej, była procesem ciągłym, 
wypełnionym wieloma kamieniami milowymi i punktami zwrotnymi.

HERZ – poniEważ bEZ sERca nic niE dZiała

Gerhard Glinzerer, prezes zarządu HERZ Armaturen GmbH

http://www.instalreporter.pl
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czania kosztów produkcji i przesyłu ciepła. Legi-
slator wprowadził wzory pozwalające wyliczyć 
minimalny przychód przedsiębiorstwa.
Dla dystrybutorów ciepła minimalny przychód zale-
ży od średniego krajowego współczynnika udziału 
kosztu strat w sieciach oraz kosztów wynagrodzeń 
w kosztach przesyłu. Dla wytwórców, minimalny 
przychód uzależniony jest od średnich wskaźni-
ków udziału kosztów paliw i CO2 w kosztach wy-
twarzania ciepła a także kosztów wynagrodzeń.
Po wejściu w życie rozporządzenia przedsiębior-
stwo, które w wyniku działań modernizacyjnych 
zredukuje swoje koszty, nie będzie musiało obni-
żyć ceny ciepła, a zakumulowany w ten sposób ka-
pitał może przeznaczyć na dalsze modernizacje.
2. Przyspieszenie akumulacji kapitału przez wy-
twórców ciepła w jednostkach kogeneracji (sto-
sujących uproszczoną metodę kalkulacji cen cie-
pła), poprzez zwiększenie o 1 punkt procentowy 
corocznego tempa wzrostu ceny ciepła.
Mechanizm taryfowania nie odzwierciedlał w pełni 
kosztów CO2 oraz kosztów inwestycji środowisko-
wych w cenie referencyjnej (będącej bazą odniesie-
nia dla ceny ciepła z jednostek kogeneracyjnych).
Cena referencyjna kształtowana jest na podsta-
wie kosztów produkcji ciepła w małych ciepłow-
niach. Nie dość, że sam proces ustalania tych 
kosztów niesie ze sobą opóźnienie czasowe, to 
dodatkowo nie wszystkie brane pod uwagę jed-
nostki należą do systemu ETS, co zniekształca 
uśrednioną cenę ciepła. Dodatkowo, jako jed-
nostki o mniejszej mocy cieplnej ponoszą one 
niższe wydatki na instalacje ochrony środowiska, 
podlegając łagodniejszym normom emisyjnym.
Kumulacja tych wszystkich zjawisk spowodowała 
obniżenie wartości ceny referencyjnej i w konse-
kwencji spadek rentowności przedsiębiorstw stosu-
jących uproszczoną metodę kalkulacji ceny ciepła..
3. Premiowanie inwestycji obniżających emisję 
CO2, budowę źródeł wykorzystujących energię 
z OZE i energię odpadową, a także zmniejsze-
nie zużycia energii odbiorcy ciepła.

Jest to próba zmiany polityki nastawionej głównie 
na minimalizację ceny ciepła. W projekcie rozpo-
rządzenia rozszerzono zapisy określające czynni-
ki, które powinien wziąć pod uwagę URE pod-
czas zatwierdzania wielkości zwrotu z kapitału.
Zatwierdzony przez regulatora koszt kapitału ma 
bezpośrednie przełożenie na poziom rentowno-
ści nowych projektów inwestycyjnych. Kluczo-
wym wydaje się być „bonus” za redukcję emisji 
CO2. W rozporządzeniu zapisano, że w przypad-
ku inwestycji w obrębie źródła ciepła, sieci prze-
syłowej lub infrastruktury po stronie odbiorców 
końcowych zwiększa się stopę zwrotu z kapita-
łu o 1 punkt procentowy za każde 25% reduk-
cji emisji CO2. Jest to zachęta nie tylko do budo-
wy instalacji OZE, ale również do realizacji usług 
typu ESCO przez przedsiębiorstwa ciepłownicze.
4. Premiowanie inwestycji prowadzących do po-
wstawania efektywnych systemów ciepłowniczych.
W dokumencie zapisano, iż nowe zapisy mogą zo-
stać zastosowane, jeżeli działania dotyczą efek-
tywnych systemów ciepłowniczych, i jednocze-
śnie dla których wskaźnik nakładu nieodnawialnej 
energii pierwotnej jest mniejszy od 0,65.
Należy jednak zwrócić uwagę na brak jednoznacz-
ności tego zapisu. Z treści projektu wynika, że sys-
tem najpierw musi być efektywny, by stać się be-
neficjentem mechanizmów kształtowania ceny 
ciepła pozwalających na akumulację kapitału. Je-
żeli nie zostanie to zmienione, może to oznaczać, 
że przedsiębiorstwa z grupy nieefektywnych, po-
przez brak zdolności kredytowej, nie rozpoczną 
żadnych inwestycji modernizacyjnych i na zawsze 
zostaną nieefektywne, pozbawione prawa korzy-
stania z zapisów rozporządzenia.

To wszystko wskazuje, że projekt rozporządzenia 
ma zachęcić przedsiębiorstwa ciepłownicze do 
modernizacji, zwiększenia udziału energii z OZE 
i poprawy efektywności energetycznej. Czy jed-
nak to wystarczy, aby sektor, nienadążający za 
zmianami w otoczeniu prawnym i politycznym 

Proponowany projekt zmiany mechanizmu ustala-
nia ceny ciepła ma zwiększyć wiarygodność kredy-
tową sektora i wesprzeć jego transformację. Lek-
tura dokumentu pozostawia jednak wątpliwości, 
czy na pewno tak się stanie: łatwo można zauwa-
żyć, że oferowane lekarstwo jest na stare choroby, 
które spowodowały obecne problemy. Nie widać 
za to impulsu, który popchnąłby sektor na nowe 
tory – prowadzące do neutralności klimatycznej, 
zbieżne z celami nakreślonymi w najnowszym pa-
kiecie legislacyjnym Komisji Europejskiej Fit for 55.
Najpierw krótkie przypomnienie. Rozporządze-
nie taryfowe, wynikające z zapisów ustawy Prawo 
energetyczne (z 1997 r.), jest aktem prawnym opi-
sującym sposób ustalania cen ciepła przez kon-
cesjonowane przedsiębiorstwa, które zajmują się 
przesyłaniem i dystrybucją lub wytwarzaniem cie-
pła. Zgodnie z prawem, na końcu procedury URE za-
twierdza przedłożone propozycje, decydując o tym, 

ile zapłacimy za ciepło i czy przedsiębiorstwo uzy-
skuje uzasadnione przychody. Niestety, nadmier-
na koncentracja URE na utrzymaniu niskich cen 
ciepła doprowadziła do tego, że ciepłownictwo sys-
temowe jest dzisiaj silnie zdekapitalizowane, uzależ-
nione od węgla i w opłakanej sytuacji finansowej.
Intencją nowego rozporządzenia taryfowego jest eli-
minacja wad systemowych, i tym samym zwiększe-
nie zdolności sektora do realizacji nowych inwestycji.
Kluczowe zmiany wprowadzane nowym rozpo-
rządzeniem:
1. Możliwość obniżenia kosztów operacyjnych 
przedsiębiorstw przesyłu i dystrybucji ciepła 
oraz wytwórców ciepła (niekorzystających  
z uproszczonego sposobu kalkulacji cen), bez 
ryzyka utraty przychodu, w wyniku obniżenia 
ceny ciepła w procesie taryfowania.
Jest to próba naprawy fundamentalnej wady me-
chanizmu taryfowego zniechęcającej do ograni-

Na początku sierpnia br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło 
do konsultacji projekt zmian rozporządzenia taryfowego, które 
ma pomóc przedsiębiorstwom ciepłowniczym rozpocząć proces 
wymiany przestarzałego parku maszynowego na bardziej przyjazny 
dla środowiska. To ważne rozporządzenie i dobrze, że wreszcie zostało 
opublikowane. Problem w tym, że stało się to co najmniej o 10 lat za 
późno. Jak Ministerstwo samo przyznaje, sytuacja techniczno-finansowa 
przedsiębiorstw ciepłowniczych jest zła, a potrzeby inwestycyjne ogromne.

RoZpoRZądZEniE taRyfowE 
dla ciEpłownictwa
Garnitur szyty nie na tę miarę

Andrze j  rubcz yński*

*Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. strategii ciepłownictwa Forum Energii

http://www.instalreporter.pl


pchnąć na nowe tory? Jeszcze nie wdrożono  
w pełni legislacji przedstawionych przez Komisję 
Europejską w tzw. Pakiecie Zimowym (2016 r.),  
a już pojawiają się kolejne pomysły przyspiesza-
jące procesy transformacyjne.
Co wynika z unijnego pakietu Fit for 55 dla cie-
płownictwa systemowego? To co wstępnie za-
proponowano w dyrektywach składających się 
na Fit for 55 może stanowić nie lada wyzwanie, 
szczególnie dla polskiego ciepłownictwa silnie 
uzależnionego od węgla. Na poziomie unijnym 
cały sektor ETS, do którego należy również cie-
płownictwo systemowe, musi obniżyć emisję CO2  
o 61% w stosunku do roku 2005. Tak duża reduk-
cja pozwoli nieco łagodniej potraktować inne sek-
tory, nie tracąc szansy na osiągnięcie łącznego 
celu redukcji o 55% (vs 1990 r.).
Aby zwiększyć motywację do działań redukcyj-
nych, każdy kraj członkowski będzie co roku 
otrzymywać coraz mniejszą pulę uprawnień do 
emisji CO2. Skala redukcji wyniesie 4,2% każde-
go roku. Rosnący deficyt uprawnień wywoła za-
pewne kolejne podwyżki ich ceny rynkowej. Bez 
przyspieszenia inwestycji w źródła bezemisyjne, 
będziemy skazani na coraz większy i coraz droż-
szy zakup uprawnień od innych państw.

Co wynika z unijnego pakietu Fit for 55 dla 
ciepłownictwa systemowego?
Proponowany pakiet Fit for 55 zmienia również 
definicję wysokosprawnej kogeneracji, wprowa-
dzając maksymalny pułap emisji CO2 wynoszący 
270 kgCO2/MWh od 2025 r. Oznacza to, że po tej 
dacie systemy wyposażone w kogenerację węglo-
wą nie będą uprawnione do otrzymywania po-
mocy publicznej (np. w postaci premii do ceny 
energii). Ten przywilej zachowają jedynie wysoko-
sprawne jednostki kogeneracyjne opalane gazem.
Zmienia się również definicja efektywnego syste-
mu ciepłowniczego. Pierwsza przełomowa data to 
początek roku 2026. System efektywny ma mieć 
co najmniej 50% energii odnawialnej, 50% ciepła  

odpadowego, 80% ciepła z wysokosprawnej kogene-
racji (gazowej!) lub 50% kombinacji tych form ener-
gii, pod warunkiem, że udział ciepła z OZE nie będzie 
niższy niż 5%. W 2035 kończy się wsparcie dla koge-
neracji. Systemy ciepłownicze będą musiały być zasi-
lane energią odpadową i odnawialną, tak by w 2050 
roku udział energii z OZE był nie mniejszy niż 60%.
Są to na razie plany, które będą podlegać nego-
cjacjom na forum Rady Europejskiej i Parlamen-
tu. Można się jednak spodziewać, że w zbliżonej 
formie wejdą za parę lat w życie.

Plan działań
Idea stojąca za pakietem Fit for 55 wymaga pil-
nego stworzenia nowej wizji ciepłownictwa  
i kompleksowego planu działania. Rozporządze-
nie taryfowe przedstawione przez Ministerstwo 
Klimatu jest tu jedynie małym, nieadekwatnym 
do wyzwania krokiem naprzód.
Jak zapisano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), 
ma ono wygenerować dodatkowe środki finan-
sowe na poziomie 1,6 mld zł w ciągu 5 lat. Mini-
sterstwo szacuje, że do 2030 potrzeby finansowe 
związane z nowymi inwestycjami wyniosą pomię-
dzy 53 a 101 mld zł. Kwota dodatkowych przycho-
dów, pochodzących z wdrożenia rozporządze-
nia, nawet lewarowana kredytami, będzie kroplą  
w morzu potrzeb. Z OSR nie wynika też, jaki cel ma 
zostać osiągnięty w 2030 r. Można się domyślać, 
że chodzi o cele dla ciepłownictwa wynikające  
z przyjętej (na początku 2021 r.) Polityki Energe-
tycznej Polski do 2040. Tymczasem dokument ten 
nie przystaje do nowej strategii neutralności klima-
tycznej UE i celów przedstawionych w Fit for 55.

Czego zatem potrzeba?
•	Strategia	dla	ciepłownictwa
Ten kluczowy dla sektora dokument ciągle jesz-
cze nie ujrzał światła dziennego. Strategia musi 
wskazywać jasne cele dla sektora i być bazą dla 
legislacji wykonawczej oraz mechanizmów po-
mocy publicznej. Ciągle jest wiele niewiadomych, 
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Lubimy

tak, jak Ty!

Szwedzka

gruntowych pomp
ciepła NIBE do

  7000 ZŁ
- 2000 zł na gruntową pompę ciepła NIBE serii F

- 3000 zł na gruntową pompę ciepła NIBE serii S

Do - 7000 zł na gruntową pompę ciepła 
w zestawie z systemem fotowoltaicznym NIBE PV

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA 

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

Promocja trwa od 15.09.2021 do 26.11.2021. Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach: 
www.szwedzkapromocja.pl oraz www.nibe.pl

Ekologiczne źródło ciepła 
do Twojego domu
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np. to czy i kiedy rząd przewiduje odejście od wę-
gla w ciepłownictwie systemowym, jakie miały-
by być cele redukcji emisji gazów cieplarnianych  
w kolejnych dekadach po 2030 r., czy jak ma wy-
glądać polityka dotycząca zielonego ciepła, które-
go jest bardzo mało w systemach ciepłowniczych.
•	Strategia	dla	budynków
To drugi oczekiwany dokument. Bez wytycze-
nia ścieżki poprawy efektywności energetycznej 
budynków i zmniejszenia zużycia energii końco-
wej trudno jest racjonalnie planować inwestycje 
w ciepłownictwie. Nie znając wizji zmian na ryn-
ku ciepła, ryzykujemy złe wydatkowanie środ-
ków finansowych powiększające pulę kosztów 
osieroconych. Dodatkowo warto podkreślić, że 
bez zmniejszenia zużycia energii przez budynki, 
transformacja ciepłownictwa może być niezwykle 
kosztowna dla społeczeństwa, o ile w ogóle moż-
liwa. Dlatego też ważne jest programowe wspar-
cie procesów termomodernizacji budynków.
•	Mechanizmy	pomocy	publicznej	ukierunko-
wane na ciepłownictwo
Wraz z przyjęciem Krajowego Planu Odbudowy 
oraz pozyskaniem funduszy z nowej perspektywy 
finansowej UE pojawią się środki, które mają wes-
przeć transformację polskiej gospodarki. Ciepłow-
nictwo i ogrzewnictwo (czyli indywidualne ogrze-
wanie domów), będące największym krajowym 
sektorem energetycznym – patrząc z perspekty-
wy wolumenu zużytego paliwa, powinno otrzymać 
wsparcie w proporcji do swojej pozycji na mapie 
energetycznej kraju oraz wpływu na środowisko. 
Należy też zapewnić by środki pochodzące z sys-
temu ETS ciepłownictwa zostały w całości prze-
kierowywane na inwestycje w bezemisyjne źró-
dła ciepła i poprawę efektywności energetycznej.
•	Rozwój	mocy	jednostek	kogeneracyjnych
Obowiązujący od trzech lat nowy system wspar-
cia elektrociepłowni ciągle przynosi znikome 
przyrosty nowych mocy. Należy zbadać przyczy-
ny tego zjawiska i podjąć działania naprawcze. 
Rozwój wysokosprawnej kogeneracji gazowej 

może być skutecznym środkiem zmniejszającym 
lukę wytwórczą w Krajowym Systemie Elektro-
energetycznym. Prognozy PSE i URE wskazują,  
że po sukcesywnej likwidacji bloków węglowych 
w krajowych elektrowniach może brakować mocy 
na poziome 13-15 GWe około 2035 roku. Według 
analiz Forum Energii, skuteczne wsparcie koge-
neracji może dostarczyć od 4 do 6 GWe dodat-
kowych mocy dla KSE. Byłby to ważny czynnik 
zwiększający bezpieczeństwo energetyczne kraju.
•	Rozwój	źródeł	ciepła	wykorzystujących	ener-
gię odnawialną
Zgodnie z raportami URE, udział ciepła z OZE 
wyniósł w 2019 roku 9,5%. To bardzo niewiele. 
Jeżeli zależy nam na utrzymaniu kosztu ogrze-
wania na racjonalnym poziomie, potrzebne jest 
znaczące przyspieszenie wzrostu udziału energii 
z bezemisyjnych źródeł, nieobciążonych koszta-
mi zakupu uprawnień do emisji CO2.
•	Nowe	modele	biznesowe	w	ciepłownictwie
Dzisiejszy model biznesowy sektora nagradza przede 
wszystkim wzrost produkcji. Im większa sprzedaż, 
tym większy zysk, ale również i większe emisje.  
Widać, że taki sposób funkcjonowania stoi w sprzecz-
ności z celem neutralności klimatycznej. Potrzeb-
na jest zmiana podejścia. Należy przedsiębiorstwa 
nagradzać za jakość usługi, za zapewnienie kom-
fortu cieplnego, a nie za ilość sprzedanego ciepła.
•	Wsparcie	grup	społecznych	zagrożonych	ubó-
stwem energetycznym
Ciepłownictwo stanęło na progu znaczących prze-
mian. Potrzebna jest pilna transformacja techno-
logiczna. Zwiększone wydatki inwestycyjne będą 
miały przełożenie na cenę ciepła i wzrost kosztu 
ogrzewania. Konieczne są dalsze ulepszania, a cza-
sem i stworzenie dedykowanych mechanizmów 
osłonowych dla osób najbardziej narażonych na 
ryzyko pogorszenia komfortu życia.

Przejdź  Pełna treść artykułu
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Systemy rurowe mają istotny udział 
w rozwiązaniach HVAC, ponieważ 
odpowiadają za dystrybucję różnych 
mediów w budynku takich, jak: woda 
grzewcza, woda lodowa, woda użytkowa, 
sprężone powietrze czy gaz. System 
rurowy, który ma spełnić to zadanie 
powinien cechować się przede wszystkim 
wszechstronnością, pełną neutralnością 
dla transportowanego medium, 
odpornością na niekorzystne parametry 
medium i czynników zewnętrznych oraz 
jak najdłuższą żywotnością zgodną 
z okresem eksploatacji budynku. 
Ponadto kluczowym czynnikiem 
jest bezpieczeństwo i niezawodność 
zastosowanej technologii, ponieważ 
awarie powstałe w instalacji są zazwyczaj 
trudne do usunięcia i kosztowne. Dlatego 
systemy najbardziej profesjonalne 
ograniczają czynnik ludzki w technice 
połączeń, niwelując tym samym ryzyko 
potencjalnych błędów.

JEdEn Z naJpopulaRniEJsZycH systEmów RuRowycH, 
cZyli tym RaZEm o pE-Rt/al/pE-Rt
Trendy rozwoju zgodne z polityką klimatyczną

MArcin kotArski
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RuRy Z PE-RT

Na rynku są dostępne różne systemy rurowe, wy-
konane w różnych technologiach, wykorzystują-
ce materiały z tworzyw sztucznych lub bazujące 
na metalach takich, jak stal lub miedź. Na tle kon-
kurencji szczególnie wyróżnia się system bazu-
jący na rurach z tworzywa, tj. polietylenu uszla-
chetnionego PE-RT, który jest bardziej odporny 
na wysoką temperaturę niż standardowy poli-
etylen PE-HD. Mowa tu o rurach PE-RT/AL/PE-RT, 
wzmocnionych dodatkowo płaszczem aluminio-
wym w środku ścianki. Przede wszystkim speł-
niają one wszystkie wymienione wcześniej wy-
magania, zapewniając co najmniej 50 lat pracy 
w instalacji, co jest potwierdzone normą EN ISO 
21003 i znaczącymi międzynarodowymi certy-
fikatami, jak np. DVGW, KIWA, KOMO, WRAS, itp. 

RóżNoRoDNość TECHNIK MoNTAżu

Rury z polietylenu uszlachetnionego oferują przy 
tym szeroki wachlarz asortymentu i technik montażu.  
Jeden typ rur umożliwia wykonanie połączeń  
w różnych technologiach w tej samej instalacji, 
bez konieczności stosowania różnych producen-
tów i de facto podziału odpowiedzialności gwa-
rancyjnej pomiędzy różnych dostawców. 

Przykładem rozwiązania systemowego PE-RT/
AL/PE-RT w budynku wielorodzinnym może być 
rozprowadzenie instalacji ogrzewania, chłodze-
nia i wody użytkowej w lokalach mieszkalnych 
przy zastosowaniu metody zaprasowania pro-
mieniowego i użyciu złączek mosiężnych lub 
PPSU z funkcją kontrolowanego wycieku LBP 
(Leak Before Press) oraz zaciskarki elektrycz-
nej ze szczękami. Jest to optymalne rozwiąza-
nie ze względu na szybkość i pewność mon-
tażu nawet przy niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych, takich jak ujemna tempera-
tura, przy której inne systemy mogę być bar-
dziej ryzykowne. 
Dodatkowo funkcja LBP chroni przed niezamie-
rzonym błędnym połączeniem, co jest szczegól-
nie istotne w przypadku połączeń w podłodze. 
Zbiorczą część instalacji, piony i doprowadzenie 
do nich można wykonać, stosując te same rury 
PE-RT/Al/PE-RT, ale wykorzystać złączki z two-
rzywa PE-RT i łączyć je ze sobą metodą zgrze-
wania. Takie rozwiązanie pozwala zoptymali-
zować koszty fragmentu instalacji w większych 
średnicach, ponieważ złączki z materiału PE-RT 
są bardziej korzystne cenowo od swoich odpo-
wiedników zaprasowywanych mosiężnych lub 
PPSU, nie ustępując przy tym trwałości i gwa-
rancji szczelności. 
W każdym budynku znajdują się fragmenty in-
stalacji, które z punktu widzenia montażu, mają 
ograniczoną ilość miejsca i utrudniony dostęp do 
wykonania połączenia np. zaciskarką ze szczę-
kami. W takich nielicznych przypadkach można 
skorzystać z łączenia rur metodą wciskania, czy-
li bez użycia narzędzi elektrycznych. Jest to naj-
szybsza i zarazem najprostsza technika monta-
żu, jednak z uwagi na bardziej skomplikowaną 
konstrukcję złączek tzw. „push fitting”, jest tak-
że bardziej kosztowna od wyżej wymienionych  
i zazwyczaj powoduje nieznacznie większe opory  

Rury PE-RT/AL/PE-RT można łączyć technologia-
mi od najbardziej sprawdzonej i rozpowszechnio-
nej, czyli zaprasowania promieniowego, poprzez 
zgrzewanie, wciskanie, a skończywszy na tradycyj-
nej technice skręcania, stosowanej najczęściej przy 
podłączaniu różnych emiterów, jak np. grzejników 
lub klimakonwektorów. Typoszereg rur i złączek ma 
szeroki zakres, zaczynając od średnicy 16 mm aż po 
110 mm, co pozwoli zaprojektować i wykonać nie-
mal każdą instalację w budynkach mieszkalnych, 
komercyjnych, publicznych czy przemysłowych.
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alpex-duo® XS
Instalacje wody pitnej i ogrzewania

n Większy przepływ 
 Większa o 30 procent powierzchnia przekroju to mniejsze straty ciśnienia.

n Bezpieczne połączenie 
 Funkcja kontrolowanego przecieku pozwala wykryć niezaprasowane złączki.

n Najwyższa jakość materiałów 
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higieniczne.

n Bez kalibracji  
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n Łatwa identyfikacja  
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eXtra Safety – przyjazne, bezpieczne złączki, na miarę przyszłości
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www.fraenkische.com

Katalog główny alpex-duo XS – alpex L – alpex-plus 20212

alpex-duo® XS
Instalacje wody pitnej i ogrzewania

n Większy przepływ 
 Większa o 30 procent powierzchnia przekroju to mniejsze straty ciśnienia.

n Bezpieczne połączenie 
 Funkcja kontrolowanego przecieku pozwala wykryć niezaprasowane złączki.

n Najwyższa jakość materiałów 
  PPSU - specjalne tworzywo sztuczne i bezołowiowy mosiądz klasy premium zapewniają bezpieczeństwo 

higieniczne.

n Bez kalibracji  
 Montaż w trzech prostych krokach: docięcie - mocowanie - zaprasowanie.

n Łatwa identyfikacja  
 Unikalny laserowy grawerunek na pierwszy rzut oka pokazuje możliwe dwa kontury (F i TH)

eXtra Safety – przyjazne, bezpieczne złączki, na miarę przyszłości

Instalacje Wewnętrzne
www.fraenkische.com

Katalog główny alpex-duo XS – alpex L – alpex-plus 2021209/2021

https://www.fraenkische.pl
http://www.instalreporter.pl


przepływu. Nie ma to większego znaczenia z pun- 
ktu widzenia zrównoważenia hydraulicznego czy 
kosztów całej instalacji, jeśli takich połączeń jest 
relatywnie niewiele.

PE-RT W INSTALACJACH:

…wody deszczowej
Ponadto system PE-RT/Al/PE-RT pozwala zop-
tymalizować zużycie wody poprzez wykorzysta-
nie deszczówki. W instalacjach domowych coraz  
częściej wykorzystuje się wodę deszczową do 
celów bytowych. Nie jest ona zdatna do spożycia,  

ale z powodzeniem można ją wykorzystać do 
podlewania ogrodów, mycia samochodów lub 
podłóg, spłukiwania WC oraz prania odzieży. 
Woda deszczowa idealnie się do tego nada-
je, ponieważ charakteryzuje się niskim stop-
niem twardości. Aby woda opadowa mogła 
być wykorzystana w instalacji, musi być czysta  
i przefiltrowana (nie może zawierać cząstek sta-
łych), bezbarwna, niemętna, bezwonna i okre-
sowo sprawdzona pod względem jej właści-
wości korozyjnych, ponieważ jej jakość zależy  
w dużej mierze od warunków atmosferycznych. 
Należy przy tym pamiętać, że woda opadowa 

systemy hVac a euroPejski zielony ład

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. 
Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania Europejski Zielony Ład. Europejski 
Zielony Ład to strategiczny program transformacji gospodarki Unii Europejskiej, która do 
2050 r. ma stać się neutralna klimatycznie, czyli osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cie-
plarnianych netto oraz poprzez zrównoważony rozwój osiągnąć wzrost gospodarczy przy 
jednoczesnym ograniczeniu zużycia zasobów naturalnych. Pierwszym celem i kamieniem 
milowym będzie redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55% w po-
równaniu do poziomu z 1990 r. Do realizacji tego celu posłużą inwestycje w różnych dzie-
dzinach gospodarki. Ponieważ budynki odpowiadają za 36% emisji gazów cieplarnianych  
i 40% konsumpcji energii w Europie, jednym ze strategicznych sektorów jest budownictwo 
i energetyka, gdzie nadrzędnym celem będzie poprawa efektywności energetycznej i cha-
rakterystyki energetycznej budynków oraz rozwój sektora energetycznego bazującego na 
technologiach energii odnawialnej. Z punktu widzenia branży HVAC (Heating, Ventilation, 
Air Conditioning) będą to przede wszystkim inwestycje w ramach tzw. „Fali Renowacji dla 
Europy”, która ma polegać na gruntownej modernizacji istniejącej infrastruktury budynków 
mieszkalnych, komercyjnych i publicznych, z których 85% powstało przed 2001 r. i przewi-
duje się, że do 95% z nich wciąż będzie funkcjonować po 2050 r. Wiele budynków nie jest 
efektywnych energetycznie i bazuje na paliwach kopalnych do ogrzewania, chłodzenia lub 
przygotowania ciepłej wody. Celem inwestycji w sektor budownictwa jest redukcja emisji 
gazów cieplarnianych o 60%, redukcja zużycia energii o 14% i redukcji zużycia energii na 
ogrzewanie i chłodzenie o 18%. Modernizacja systemów HVAC jest kluczowym czynnikiem 
dekarbonizacji budynków, ponieważ system odpowiada za 80% konsumpcji energii w bu-
dynkach mieszkalnych.
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Work smart – bez nieszczelności
Połącz wszystkie rodzaje rur efektywniej, dużo bezpieczniej i szybciej, jedynie 
z zaciskarką Viega Pressgun w Twoich rękach. Dzięki profilowi SC-Contur 
w każdej złączce, przypadkowo niezaprasowane połączenia są natychmiast 
widoczne podczas próby ciśnieniowej. Viega. Connected in quality.
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RuRy PE-RT RoZWIąZANIAMI PRZySZłośCI

Przyszłością rozwiązań dla systemów HVAC są tech-
nologie, które w perspektywie kolejnych lat do 2050 r.  
umożliwią zrównoważony rozwój budownictwa, 
czyli osiągnięcie zamierzonych celów, określonych 
w programie Europejski Zielony Ład, przy maksy-
malnej optymalizacji zużycia energii i zasobów na-
turalnych. Realizacja strategii Unii Europejskiej bę-
dzie w oczywisty sposób premiować producentów 
rozwiązań, które charakteryzują się dodatnim bi-
lansem zysków i strat w ujęciu oddziaływania na 
środowisko i klimat przez cały cykl życia produktu. 
Począwszy od koncepcji, poprzez produkcję, wpro-
wadzenie na rynek, eksploatację, a skończywszy na 
wycofaniu z rynku i procesowi recyclingu. 

Przedstawione w niniejszym artykule rozwiąza-
nia dla systemów instalacyjnych, 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. Ważne jest, aby stosować rozwiązania, które 
podnoszą nie tylko poziom życia, ale przybliża-
ją też ludzkość do osiągnięcia w najbliższej przy-
szłości neutralności klimatycznej.

jest zdemineralizowana i zawiera związki, któ-
re mogą działać korozyjnie na metalowe ele-
menty instalacji. Należy wziąć to pod uwagę 
przy wyborze systemu rurowego w takim bu-
dynku. Systemy PE-RT/Al/PE-RT po pierwsze 
są neutralne w stosunku do transportowanej 
wody, a po drugie w 100% odporne na jej po-
tencjalnie niekorzystne parametry, jak w przy-
padku deszczówki.

…gazu
Kolejnym ciekawym zastosowaniem rur poliety-
lenowych z płaszczem aluminiowym i złączek 
zaprasowywanych są instalacje wewnętrzne do 
transportu gazu. Rozwiązanie to wykorzystuje 
tę samą technologię łączenia co w instalacjach 

wodnych, czyli zaprasowania promieniowego za-
ciskarką elektryczną ze szczękami. Jedyna tech-
niczna cecha, która odróżnia system do gazu od 
systemu wodnego to materiał, z którego są wy-
konane uszczelki O-ring w korpusach złączek.  
W przypadku złączek do wody powszechnie sto-
sowana jest guma EPDM, natomiast w przypad-
ku złączek do gazu jest to kauczuk syntetyczny 
NBR, który jest odporny na działanie gazu. Asor-
tyment rur i złączek jest oznakowany kolorem 
żółtym, w celu łatwego różnicowania od instala-
cji wodnych. Systemy z rur polietylenowych do 
gazu póki co nie mogą być stosowane w warun-
kach Polskich ze względów legislacyjnych, nato-
miast są powszechnie stosowane w Niemczech, 
Włoszech lub Brazylii.

Zastosowanie systemów rur PE-RT/Al/PE-RT pre-
dysponuje przede wszystkim trwałość, nieza-
wodność i wieloletni cykl życia produktu, który 
jest zgodny z perspektywą eksploatacji budyn-
ku. Ponadto w produkcji tych rur nie stosuje się 
toksycznych związków chemicznych oraz ogra-
nicza zużycie wody i energii, a co za tym idzie 
emisję dwutlenku węgla. Rury i złączki do sys-
temów PE-RT/Al/PE-RT mogą być poddane pro-
cesowi odzyskania i wtórnego wykorzystania 
materiału. Możliwość zastosowania tego rozwią-
zania do różnych aplikacji takich jak woda grzew-
cza, lodowa czy użytkowa, umożliwia znaczące 
ograniczenie odpadów powstających w procesie 
montażu i unifikację technologii zastosowanych 
w budynku. Jest to szczególnie istotny aspekt  
z punktu widzenia późniejszej eksploatacji, utrzy-
mania i serwisowania zastosowanych technolo-
gii. oprócz wszystkich wymienionych wcześniej 
argumentów, należy wspomnieć o kwestii wpły-
wu na zdrowie i komfort człowieka. Fo
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Główny produkt firmy – system instalacyj-
ny Tweetop, jest jednym z nielicznych roz-
wiązań tego typu dostępnych na terenie 
Polski, w zakresie średnic rur i kształtek 
mieszczących się w przedziale 12-75 mm.  
Produkcja rur systemu Tweetop reali-
zowana jest z wykorzystaniem najno-
wocześniejszych maszyn zakupionych  
u czołowych europejskich producentów.  
W ofercie znajdują się zarówno rury typu 
PE-RT/Al/PE-RT (14-75 mm), jak i uzu-
pełniające ich ofertę przewody typu 
PE-RT/EVoH/PE-RT, dostępne w zakre-
sie średnic 12-25 mm. Kształtki mosięż-
ne: zaprasowywane, skręcane i wtyko-
we, współpracujące z oboma typami rur, 
wytwarzane są zgodnie z normą PN-EN 
ISO 21003, na bazie własnych projektów 
opracowanych w dziale konstrukcyjnym 
firmy. Jakość produktów oraz kupowa-
nych surowców sprawdzana jest w zakła-
dowym laboratorium kontroli, wyposa-
żonym we wszelkie wymagane normami 
stanowiska badawcze, w tym w urządzenia do 
przeprowadzania najbardziej wymagających te-
stów rur i kształtek, jak chociażby testu termo-
cyklicznego, podczas którego symuluje się pracę 
instalacji w ciągu 50-letniej eksploatacji. Pozo-
stałe wykonywane badania wynikają z zapisów 
w obowiązujących polskich normach oraz po-
siadanych zagranicznych aprobatach technicz-
nych, takich jak niemiecki SKZ i brytyjski WRAS. 

Zakres zastosowań systemu Tweetop to insta-
lacje wody użytkowej, ogrzewania grzejnikowego  
i płaszczyznowego, a także ciepła technologiczne-
go oraz wody lodowej, we wszelkiego typu budyn-
kach. Rury typu PE-RT/EVOH/PE-RT dedykowane 
są przede wszystkim do budowy różnych typów 
grzejników podłogowych oraz tzw. rozprowadzeń  

w instalacjach wodnych i grzewczych, podczas 
gdy przewody PE-RT/Al/PE-RT, dzięki większemu 
zakresowi średnic, pozwalają na budowę kom-
pletnych instalacji z pionami i leżakami włącz-
nie. Jest to możliwe głównie ze względu na fakt, 
iż rury PE-RT/Al/PE-RT mają zalety przewodów 
tradycyjnych (mała wydłużalność termiczna, 
brak pamięci kształtu) i tworzywowych (elastycz-
ność, niska chropowatość oraz wysoka trwałość) 
przy jednoczesnym wyeliminowaniu ich wad. 
Szczególnie istotna jest tu mała wydłużalność 
termiczna, dzięki której instalacji wykonanych  
z rur tego typu praktycznie nie trzeba kompenso-
wać termicznie. Przy prowadzeniu natynkowym 
w poziomie wystarczy zadbać o odpowiedni roz-
staw punktów stałych (co 10 m), wspomaganych 
przez podpory przesuwne. 

systEm instalacyJny 
tweetOP
Firma Tweetop istnieje na polskim rynku od 2001 roku, a od 2008 roku 
jest jedną z 4 firm w Polsce i jedyną w Szczecinie, wytwarzającą rury 
wielowarstwowe typu PE-RT/Al/PE-RT. Od 2019 zakres produkcji został 
uzupełniony o rury typu PE-RT/EVOH/PE-RT. Siedziba firmy mieści się  
w Szczecinie, w pieczołowicie odrestaurowanym, malowniczym 
gmachu z cegły klinkierowej z początku XX wieku, pamiętającym  
czasy świetności stoczni Vulcan, której był niegdyś częścią.  
W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest nowoczesna hala 
produkcyjna, o architekturze dostosowanej do charakteru miejsca.
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W przypadku pionów zalecana odległość pomię-
dzy punktami stałymi to wysokość trzech kondy-
gnacji wraz z grubością stropu (razem ok. 10 m).  
W tym wypadku, należy dodatkowo zamonto-
wać bardzo dobrze skręcony uchwyt stalowy  
z wkładką gumową pod każdym trójnikiem sta-
nowiącym odejście na kondygnacje. 

Z kolei przy prowadzeniu podtynkowym lub pod-
posadzkowym, kompensacje realizujemy po-
przez układanie odcinków rur systemu Tweetop 
w izolacjach termicznych, co stanowi wystarcza-
jące rozwiązanie wydłużeń termicznych także dla 
rur typu PE-RT/EVOH/PE-RT. Warto zaznaczyć, że 
jedynym akceptowalnym typem połączeń przy 
prowadzeniu instalacji w ten sposób, są połącze-
nia zaprasowywane.

Drugą istotną cechą systemów rurowych Twe-
etop jest ich trwałość oceniana na min. 50 lat, 
możliwa do osiągnięcia przy następujących pa-
rametrach pracy:
· instalacje grzewcze: temperatura 90/70°C, ciś- 
nienie 6 bar (oba typy rur) lub dla instalacji  
z rur typu PERT-Al-PERT temperatura 95°C, ciś- 
nienie 3 bar;
· instalacje wodne: temperatura 65°C z możliwym 

okresowym przegrzewem antylegionella, ciśnienie 
10 bar (rury PE-RT/EVOH/PE-RT max. ciśnienie 6 bar).

Ta szczególna cecha rur i kształtek Tweetop, pod-
kreślona jest przez udzielenie 10-letniej gwaran-
cji przez firmę, a także zapewnienia ubezpiecze-
nia systemu instalacyjnego do kwoty 4 mln PLN 
w STU Ergo-Hestia. Wszelkie koszty związane  
z wydaniem polisy ponosi firma. Warunkiem 
uzyskania polisy jest wykonanie robót przez fir-
mę przeszkoloną przez Tweetop oraz okazanie  

kopii dokumentów odbiorowych, w szczególno-
ści protokołu z prawidłowo przeprowadzonej pró-
by ciśnieniowej. 
 
Poza systemem instalacyjnym, Tweetop ma  
w swojej ofercie także pompy ciepła powietrze-
-woda z serii ECoHEAT, przeznaczone do przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania 
budynków oraz rekuperatory serii ECoVENT 
RECu, co stanowi istotny wkład firmy w promo-
cję trendów ekologicznych w branży instalacyjnej.

Dane �rmy do stopki:

Tweetop sp. z o.o.
ul. Ludowa 24 C
71-700 Szczecin

www.tweetop.pl

Tweetop Sp. z o.o.
ul. Ludowa 24c, 71-700 Szczecin

tel. 91 488 47 71, 665 123 168
biuro@tweetop.pl

www.tweetop.pl
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Klienci Tweetop mogą liczyć na wspar-
cie techniczno-handlowe, realizowa-
ne przez zespół składający się z ludzi, 
stanowiących dobrze rozumiejącą się 
grupę zawodowców, u których znajo-
mość rynku idzie w parze z gruntowną 
wiedzą o produktach. Wielu z nich pra-
cuje w branży instalacyjnej od prawie  
20 lat, co przekłada się na bardzo duże 
doświadczenie w rozwiązywaniu na-
wet najbardziej nietypowych proble-
mów. Doradztwo techniczne, szkolenia 
dla projektantów i instalatorów oraz 
wsparcie projektowe realizowane jest 
przez dział projektowo-inwestycyjny, 
gdzie zatrudnieni są fachowcy z wielo-
letnim stażem w branży instalacji ruro-
wych z tworzyw sztucznych, posiada-
jący również uprawnienia budowlane  
do projektowania instalacji. 
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PRZEZNACZENIE SySTEMu KAN-THERM INoX

Wysokiej jakości stal nierdzewna, z jakiej wy-
konane zostały elementy systemu pozwala na 
jego wykorzystanie w wielu instalacjach, m.in.: 
grzewczych, wody użytkowej, wody uzdatnio-
nej, solarnych, oleju opałowego, sprężonego 
powietrza, instalacji technologicznych w prze-
myśle oraz coraz chętniej wykorzystywanych, 
instalacjach wody lodowej. Parametry technicz-
ne, jakimi charakteryzuje się System KAN-therm 
Inox są więcej niż zadowalające, a jednocze-
śnie zgodne z obowiązującymi w budownictwie 
normami. Maksymalne ciśnienie robocze uza-
leżnione jest od średnic stosowanych rur i złą-
czek oraz rodzaju instalacji, ale przy spełnie-
niu określonych warunków może sięgać nawet  
25 bar. Z kolei maksymalna temperatura pracy jest  

uzależniona od rodzaju stosowanych uszczel-
nień w kształtkach KAN-therm INOX. Przy uży-
ciu standardowych EPDM temperatura robo-
cza może sięgać 135°C (krótkotrwale 150°C),  
a w przypadku uszczelnień O-Ring Viton zwięk-
szamy dopuszczalny zakres aż od -30°C do na-
wet 200°C (krótkotrwale 230°C). Stopy stali nie-
rdzewnej wykorzystywanych w KAN-therm Inox 
to – 1.4404 (AISI 316L) – o doskonałych właści-
wościach oraz 1.4521 (AISI 444). Stal nierdzewna 
austenityczna 1.4404 (AISI316L) dzięki zwiększo-
nej ilości molibdenu jest materiałem zdecydowa-
nie bardziej odpornym na korozję (w szczegól-
ności wżerową) w porównaniu do popularnych 
gatunków takich, jak 1.4301 (AISI304). Umożli-
wia to pracę instalacji w środowisku o wyższej 
zawartości jonów chlorkowych czy odczynie pH 
mocno odbiegającym od naturalnego.

Różnorodność zastosowań, estetyka wykonania, wytrzymałość  
i najwyższa jakość to tylko niektóre z cech charakterystycznych Systemu 
KAN-therm Inox. To nowoczesny system instalacyjny, który dzięki temu, 
że został wykonany w całości ze stali nierdzewnej zapewnia niezwykle 
wysoką odporność na korozję. Ma on jednak o wiele więcej zalet – 
elementy KAN-therm Inox łączy się ze sobą, wykorzystując specjalną 
technikę łączenia, która – w przeciwieństwie do spawania – umożliwia  
jej przeprowadzenie nawet przez osoby bez specjalnych uprawnień. 

systEm Kan-tHERm inox
Większa średnica, większe możliwości!
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GIGA SIZE, CZyLI RuRy o DużyCH 
śREDNICACH

Grupa KAN, jako jeden z niewielu producen-
tów tego typu rozwiązań, uzupełniła System 
KAN-therm Inox o duże średnice rur i złączek.  
Elementy Giga Size charakteryzują średnice 
aż 139,7 i 168,3 mm. 
Zastosowanie rur o takich parametrach umożliwia 
uzyskanie bardzo dużych przepływów. Przykładowo:  

odcinki instalacji z rur i kształtek o średnicy 139,7 mm,  
przy zachowaniu tych samych parametrów, po-
zwalają na pracę z blisko 2-krotnie większym prze-
pływem medium, a o przekroju 168,3 mm niemal 
3-krotnie wyższym niż te oparte na elementach 
o średnicy 108 mm! Kształtki w Systemie KAN-
-therm Inox Giga Size mają tak samo dużą śred-
nicę, co sprawia, że w miejscu łączenia z rurą nie 
pojawia się zjawisko przewężenia przekroju insta-
lacji. Dzięki temu eliminowane są dodatkowe, nie-
pożądane miejscowe straty ciśnienia w instalacji. 
Większa średnica rur szczególnie dobrze spraw-
dzi się w instalacjach, których specyfika wyma-
ga względnie większych niż zwykle przepływów, 
czyli np. w instalacjach: 
•	wody	lodowej,
•	wody	użytkowej	w	budynkach	wysokościowych,
•	w	budownictwie	przemysłowym	i	wielkokuba-
turowym.

Co niezwykle ważne z punktu widzenia monta-
żu systemu KAN-therm Inox, to łatwość łącze-
nia jego poszczególnych elementów. Specjal-
na technologia „Press” zakłada zaprasowywanie 
złącz za pomocą ogólnodostępnych zaciskarek, 
umożliwiając szybkie i pewne zespalanie. W prze-
ciwieństwie do bardziej inwazyjnych metod łą-
czenia takich jak spawanie, technologia zapra-
sowywania promieniowego eliminuje ryzyko 
naruszenia struktury materiału i zmiany właści-
wości stali, gwarantując bezpieczeństwo i beza-
waryjność pracy instalacji przez wiele lat. Ponad-
to technika „Press” charakteryzuje się szybkością 
wykonywania połączeń, pozwalając oszczędzić 
zarówno czas, jak i pieniądze w trakcie trwania 
procesu budowlanego. 

KAN sp. z o.o. 
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin

tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com 
www.kan-therm.com

r e k l a m a

zalety systemu kan-therm inoX

Wśród wielu zalet, jakimi charakteryzuje się ten sys-
tem, szczególną uwagę należy zwrócić na:
•	szybki	montaż – specjalna technologia „Press”, bez 
względu na średnicę rur umożliwia montaż, polegający 
na zaciskaniu kształtki na rurze przy użyciu tylko jed-
nego narzędzia, czyli prasy promieniowej. Brak spa-
wania oraz udziału wysoko wykwalifikowanej ka-
dry sprawia, że montaż jest dużo szybszy oraz nie 
wiąże się z ryzykiem uszkodzeń materiału, z które-
go wykonane są poszczególne elementy instalacji.
•	trwałość	materiału – stal nierdzewna (cienkościen-
na stal stopowa) jest odporna na większość substancji 
i ich składników, które występują w instalacjach. Ten 
wyjątkowo trwały i praktyczny materiał gwarantuje 
swoją niezmienność i użytkowość przez dziesiąt-
ki lat. Wysoka jakość wszystkich elementów Systemu 
KAN-therm Inox potwierdzona została m.in. przez pol-
skie oraz zachodnie instytuty certyfikujące.
•	ekologię – stal nierdzewna, wykorzystywana do pro-
dukcji elementów systemu KAN-therm Inox jest całko-
wicie bezpieczna, zarówno dla ludzi, jak i dla środo-
wiska. Z powodzeniem może być wykorzystywana do 
przesyłania m.in. wody pitnej. Świadectwem tego jest po-
siadanie certyfikatu DVGW, wystawianego przez znaną 
na całym świecie i renomowaną jednostkę certyfikującą. 
•	wytrzymałość	i	szeroki	zakres	stosowania	– ide-
alne dopasowanie rur do kształtek oraz wykorzysta-
nie najwyższej jakości uszczelnień sprawia, że system 
KAN-therm Inox może bezawaryjnie pracować przy 
szerokim zakresie temperatury: Nowoczesna tech-
nika montażu „Press” umożliwia pracę systemu przy 
ciśnieniu sięgającym 25 bar. To sprawia, że system 
jest niezwykle wydajny i uniwersalny. Z powodze-
niem znajduje zastosowanie zarówno w instalacjach 
w budynkach jednorodzinnych, jak i w ogromnych i 
specjalistycznych instalacjach przemysłowych. 
•	większą	wydajność	dzięki	większym	średnicom	
•	brak	przewężeń	w	kształtkach	– co pozwala zapo-
mnieć o dodatkowych oporach hydraulicznych.

KAN-therm Inox to optymalny i kom-
pletny system instalacyjny. Połącze-
nie wielu nowoczesnych, wydajnych  
i świetnych jakościowo rozwiązań w za-
kresie różnorodnych rurowych instalacji 
gwarantuje ich wieloletnią bezawaryj-
ność i skuteczność, wytrzymałość ma-
teriałową, ale także estetykę wizualną. 

Przejdź  Więcej o Systemie 
KAN-therm Inox 

http://www.instalreporter.pl
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Rura do ogrzewania podłogowego HERZ-LINE PE-RT

pełni tutaj również funkcję bariery antydyfuzyj-
nej, zapobiegającej przedostawaniu się tlenu do 
instalacji. Rury z warstwą aluminium „zapamię-
tują” nadany kształt i nie sprężynują, co ułatwia 
montaż instalacji. Rury wielowarstwowe HERZ 
PE-RT z wkładką aluminiową są rurami uniwer-
salnymi, dedykowanymi do instalacji grzewczych 
wysokotemperaturowych (ogrzewanie grzejniko-
we), niskotemperaturowych (ogrzewanie płasz-
czyznowe) oraz instalacji ciepłej i zimnej wody 
pitnej (atest PZH). Maksymalne parametry pracy 
rury wynoszą 95°C i 10 bar (warunki krótkotrwa-
łe), a temperatura robocza długotrwała określo-
na jest na poziomie 70°C.
Warto zwrócić szczególną uwagę na rurę HERZ-FH 
PE-RT z wkładką aluminiową, o średnicy 10x1,3, 
która doskonale sprawdza się w systemach ogrze-
wania i chłodzenia ściennego oraz sufitowego, po-
zwalając zmniejszyć grubość tynku i zwiększyć 
prędkość przepływu czynnika, a w konsekwen-

cji minimalizując ryzyko zapowietrzania instalacji.
Kilkudziesięcioletni okres pracy rur z polietyle-
nu w instalacjach wewnętrznych oraz badania 
nad polietylenem dowodzą, że jego cechy użyt-
kowe doskonale zdają egzamin w zakresie wy-
konywania instalacji sanitarnych i grzewczych. 

RuRy WIELoWARSTWoWE HERZ 
Z TWoRZyWA SZTuCZNEGo

Podstawę systemu HERZ PipeFix tworzą uniwer-
salne rury wielowarstwowe z tworzywa sztucz-
nego HERZ-PE-RT z wkładką aluminiową lub 
z barierą EVoH. 
Rury HERZ PE-RT/Al/PE-RT (od DN10 do DN75), 
to produkt uniwersalny, wyjątkowo ekonomiczny 
w użyciu, który cechuje najwyższa jakość, nieza-
wodność i długa żywotność. Nie bez znaczenia 
jest również fakt, że rury te mogą być w całości 
poddane recyklingowi. Rura wielowarstwowa 
HERZ PE-RT/Al/PE-RT zbudowana jest z rury ba-
zowej z polietylenu PE-RT o podwyższonej od-
porności na temperaturę, na którą nałożony jest 
płaszcz aluminiowy spawany wzdłużnie. Dzięki ta-
kiej kombinacji materiałów, produkt łączy w so-
bie doskonałe właściwości tworzywa sztuczne-
go ze sprawdzonymi zaletami aluminium, które 

HERZ należy do grona najbardziej rozpoznawalnych i cenionych marek w swojej branży, oferując 
nowoczesną armaturę i niezawodne systemy instalacyjne, wytwarzane w 40 zakładach produkcyjnych, 
wyłącznie na terenie Europy. Od ponad 20 lat firma HERZ konsekwentnie wprowadza na Polski rynek 
kompletne systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Oferta marki HERZ w tym obszarze 
obejmuje przede wszystkim system instalacyjny HERZ-PIPEFIX,  
a uzupełnienie stanowią grupy pompowe, elementy sterowania  
i armatura przyłączeniowa. 

systEm instalacyJny HERZ-pipEfix

Płyta HERZ-COMBITOP z rurą HERZ-LINE

Rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową HERZ PE-RT

http://www.instalreporter.pl
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W swojej ofercie firma posiada również rurę HERZ-
-LINE PE-RT (DN17 i DN20), dedykowaną do wy-
konywania instalacji ogrzewania podłogowego  
z wykorzystaniem płyt systemowych.
HERZ-LINE to pięciowarstwowa rura PE-RT  
w której funkcję bariery antydyfuzyjnej pełni ko-
polimer etylenu i alkoholu winylowego – EVOH. 
HERZ dostarcza również rury wielowarstwowe 
w otulinie izolacyjnej ze spienionego polietylenu  
HERZ-INFLEX BCK, a także wspomniane już 
płyty systemowe do ogrzewania podłogowego 
HERZ-SOLOTOP (bez izolacji) i HERZ-COMBITOP 

(z izolacją akustyczną). Zastosowanie rur wielo-
warstwowych HERZ-PE-RT w prawidłowo wyko-
nanej instalacji zapewnia wieloletnią, komforto-
wą pracę całego systemu.

ZłąCZKI HERZ

Drugim z podstawowych komponentów tworzą-
cych system HERZ PipeFix jest kompletny system 
mosiężnych złączy zaprasowywanych (nieroz-
łącznych) i skręcanych (rozłącznych) o średni-
cach od 16 do 75 mm. Firma Herz, bazując na 
wieloletnim doświadczeniu w produkcji złączy 
rurowych, produkuje według własnych, opaten-
towanych rozwiązań wysokiej jakości radialne 
złączki zaprasowywane z mosiądzu odporne-
go na wypłukiwanie cynku, z tuleją ze stali szla-
chetnej. Złączki te (dostępne niemal we wszyst-
kich kształtach i rozmiarach) dopuszczone są do 
łączenia rur z tworzywa sztucznego w większo-
ści instalacji wewnętrznych. Łączenie rury za po-
mocą złączek HERZ zostało dokładnie zbadane 
pod kątem zgodności z europejskimi normami  
i dopuszczone do użytkowania przez niezależ-
ne, uznane laboratoria zewnętrzne. 

Na zakończenie warto wspomnieć, że 
wszystkie elementy systemu HERZ-PI-
PEFIX objęte są 5-letnim (a w przypad-
ku instalacji wykonywanej przez au-
toryzowanego instalatora 10-letnim) 
okresem gwarancyjnym.

Złączki zaprasowywane HERZ

HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.

32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20

centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
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aktualny stan jakości  
Powietrza w Polsce  
– sukces czy nadal wyzwanie?
Stan jakości powietrza oraz działania podejmo-
wane w celu jego poprawy były głównym tema-
tem konferencji „Aktualny stan jakości powietrza 
w Polsce – sukces czy nadal wyzwanie?”, która 
odbyła się 15 września 2021 r. W dyskusji udział 
wzięli: minister klimatu i środowiska Michał Kur-
tyka, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. 
Programu Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł oraz 
prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarski Wodnej Maciej Chorowski.
Zgodnie z wynikami prowadzonych przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska pomiarów po-
ziomów substancji w powietrzu, na przestrzeni 
lat stan powietrza w Polsce powoli się poprawia.
– Poprawa jest zauważalna nie tylko poprzez obni-
żenie poziomów stężeń problemowych substancji  

w powietrzu, ale także poprzez zmniejszenie licz-
by stref, w których stwierdzane są przekrocze-
nia norm jakości powietrza – podkreślił minister  
Michał Kurtyka.
Mniejszą liczbę dni z przekroczeniami poziomu 
dopuszczalnego dla pyłu PM10 widzimy m.in.  
w Katowicach, gdzie w 2019 r. takich dni było 75,  
a w 2020 r. – 43, czy w Krakowie, w którym liczba 
takich dni zmniejszyła z 70 w 2019 r., do 60 w 2020 r.
– Poprawa jakości powietrza jest w sercu działań 
resortu klimatu i środowiska. Dlatego od 2019 r.  
realizujemy program Czyste Powietrze, którego 
głównym celem jest skuteczna walka ze smogiem 
w Polsce. Istotą programu jest udzielanie dota-
cji przeznaczonej na wymianę źródła ciepła oraz 
prace związane z termomodernizacją. W ciągu  
10 lat przeznaczymy na ten cel ponad 100 mld zł –  
zaznaczył szef resortu klimatu i środowiska.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij 

nowy główny insPektor 
ochrony środowiska

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na wnio-
sek ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 
powierzył pełnienie obowiązków Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska Michałowi Mistrzakowi. 
Nominacja została wręczona 17 września.
Michał Mistrzak jest absolwentem studiów prawni-
czych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów 
menadżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu. Były funkcjonariusz Centralnego 
Biura Śledczego Policji z dwudziestoletnim stażem.
Jest współtwórcą Departamentu Zwalczania Prze-
stępczości Środowiskowej w Głównym Inspektoracie 
Ochrony Środowiska, w którym przez ostatnich kilka 
miesięcy pełnił funkcję zastępcy dyrektora. Współautor  

największej od lat 90. nowelizacji Kodeksu karne-
go i wykroczeń w zakresie zwalczania przestępczo-
ści środowiskowej. Swoje dotychczasowe doświad-
czenie wykorzystywał do współpracy z centralnymi 
organami administracji państwowej, organami ści-
gania i wymiaru sprawiedliwości w celu zwalczania 
przestępstw przeciwko środowisku, w szczególno-
ści prób transportu nielegalnych odpadów do Polski.
W trakcie swojej kariery zawodowej zajmował się  
zwalczaniem przestępczości zorganizowanej  
o charakterze transgranicznym, kryminalnym, 
narkotykowym i ekonomicznym na terenie kraju 
oraz poza jego granicami. Uczestnik wielu szko-
leń w państwach UE dotyczących rozpoznania  
i zwalczania przestępczości zorganizowanej.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij
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z tradycyjnymi złączkami zaprasowywanymi pro-
mieniowo do rur wielowarstwowych. Dzięki temu 
straty ciśnienia są mniejsze, a duża średnica we-
wnętrzna rur umożliwia zbudowanie popraw-
nej, ale mniejszej instalacji. Oznacza to redukcję 
kosztów, poprawia warunki higieniczne i zwięk-
sza wydajność.
FRÄNKISCHE używa wysokiej jakości materia-
łów do łączenia rur tworzywowych. Złączki pla-
stikowe wykonane są z PPSU (polifenylosulfon) 
o doskonałych parametrach, a mosiężne –  
z bezołowiowego mosiądzu CW724R odpornego 
na odcynkowanie. Oba materiały są zgodne ze 
wszystkimi wymogami rozporządzenia REACH  
i dyrektywy UE dotyczącej wody pitnej. Budowa 
nowych złączek gwarantuje ochronę o-ringom 
znajdującym się wewnątrz złączki.
Korzystając z nowych złączek, instalator nie musi 

kalibrować rur. Po docięciu rury za pomocą nożyc 
lub obcinaka i usunięciu zadziorów narzędziem 
do gratowania, wsuwa się korpus złączki na koń-
cówkę rury. Duże otwory kontrolne zapewniają 
możliwość sprawdzenia pozycji rury w złączce. 
Montaż bez konieczności kalibrowania eliminu-
je z pracy jedną czynność, co pozwala instalato-
rowi przyspieszyć cały proces. 
Laserowy grawerunek na tulei złączki alpex-
-duo XS pozwala na pierwszy rzut oka rozpo-
znać, że można ją zaprasowywać dwoma pro-
filami: F lub TH.

Złączki alpex-duo XS 
Najbardziej popularny jest system zaprasowywa-
ny alpex-duo XS. Złączki alpex-duo XS to nowa 
generacja złączek wdrożona do produkcji i sprze-
daży w 2021 roku. Nowe złączki FRÄNKISCHE  
alpex-duo XS o średnicach od 16 do 32 mm po-
zwalają specjalistom na szybkie i pewne wykona-
nie instalacji wody pitnej i ogrzewania w każdej 
sytuacji montażowej. XS (eXtra Safety) – oznacza 
dodatkową niezawodność złączek. alpex-duo 
XS gwarantuje jeszcze większą pewność dzięki 
inteligentnemu rozwiązaniu, jakim jest funkcja 
kontrolowanego przecieku (LBP). Podczas pró-
by ciśnieniowej wymaganej po montażu, przy 
ciśnieniu od 1 do 6,5 bara, można natychmiast 
określić, gdzie złączka nie została zaprasowana. 
alpex-duo XS oferuje nawet o 30% większą po-
wierzchnię przekroju poprzecznego w porównaniu  

FRÄNKISCHE oferuje 7 rodzajów rur do instalacji wewnętrznych  
i 3 sposoby wykonywania połączeń: zaprasowywane, skręcane  
i zatrzaskowe. Najważniejsze jest to, że każda dowolna złączka może  
być użyta do każdego rodzaju rury, jeżeli tylko zgadzają się wymiary  
tzn. średnica zewnętrzna i grubość ścianki rury. 

systEmy RuRowE  
fRÄnKiscHE 
Różnorodność technologii i zastosowań

Złączki alpex-duo XS można stosować do 
wszystkich rodzajów rur FRÄNKISCHE, 
zarówno uniwersalnych przeznaczonych 
do wszystkich instalacji (wody i ogrze-
wania), jak i wyłącznie do ogrzewania.

Nowe złączki FRÄNKISCHE alpex-duo XS są zoptymalizowane pod względem przepływu

alpex-duo XS
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W wielu instalacjach rury alpex duo-XS można 
zastąpić rurami wielowarstwowymi zbudowa-
nymi z polietylenu o podwyższonej odporno-
ści termicznej PE-RT. Tę możliwość w ofercie 
FRANKISCHE zapewniają rury turatec multi  
PE-RT/Al/PE-RT dostarczane w zakresie średnic 
16, 20, 26, 32 mm zarówno w zwojach 50-500 m, 
jak i w sztangach 5 m. Rury turatec multi są zło-
żone z dwóch warstw polietylenu i z umieszczo-
nej pomiędzy nimi warstwy aluminium spawanej 
doczołowo. Wszystkie trzy warstwy są trwale ze 
sobą połączone, dzięki dwóm specjalnym war-
stwom łączącym. Maks. stałe parametry pracy: 
10 bar, 70°C; dla ogrzewania Tmax 95°C.

ff-therm ML5 profi
Pięć warstw tworzących rurę ff-therm ML5 profi 
wytwarzanych jest jednocześnie dzięki wykorzy-
staniu innowacyjnej technologii produkcji. Taka 
metoda pozwala na umiejscowienie bariery tle-
nowej z EVOH pomiędzy dwoma warstwami po-

lietylenu (PE-Xb) wysokiej gęstości i połączenie 
tych trzech warstw dwoma warstwami specja-
listycznego kleju. Rury te dostępne są w średni-
cach 16 i 20 mm. Maks. stałe parametry pracy: 
10 bar, 95°C.

ff-therm multi Difustop PE-RT
Rury PE-RT są produkowane z polietylenu śred-
niej gęstości, który wykazuje podwyższoną od-
porność na wysoką temperaturę. Jest to rura ide-
alnie nadająca się do ogrzewania podłogowego. 
Dzięki niepowtarzalnej strukturze molekularnej 
zachowuje na długie lata wysoką wytrzymałość 
i odporność na procesy powodujące zmęczenie 
materiału. Jej wyjątkowa elastyczność umożliwia 
szybki i prosty montaż. Warstwa antydyfuzyj-
na EVOH znajduje się na zewnątrz (w przypadku 
wersji 3-warstwowej) lub pomiędzy warstwami 
polietylenu (w wykonaniu 5-warstwowym ML5). 
Średnice: 16x2, 17x2, 20x2 mm. Maks. stałe para-
metry pracy: 6 bar, 70°C.

alpex-duo XS 
System rur wielowarstwowych alpex-duo XS 
(PE-Xb/Al/PE-RT) z warstwą aluminium i złączek  
o średnicach 16-32 mm można zaprasowywać  
2 różnymi konturami szczęk: F i TH. Są to rury  
z polietylenu usieciowanego z warstwą alumi-
nium spawaną doczołowo. Dwie warstwy tworzy-
wa sztucznego i warstwa aluminium są trwale ze 
sobą zespolone, dzięki zastosowaniu specjalnej 
substancji klejącej. Wysoką jakość rury potwier-
dzają liczne certyfikaty wydane w różnych krajach. 
Rury alpex-duo XS dostępne są w zwojach 100-
500 m oraz w odcinkach prostych o długości 5 m.

alpex L
Rozszerzenie systemu alpex-duo XS o średnice 
40, 50, 63 i 75 mm stanowi system alpex L, któ-
rego złączki zaprasowuje się wyłącznie cęgami  
o profilu F. Rury te dostępne są w sztangach. Znaj-
dują zastosowanie w instalacjach c.o. oraz cie-
płej i zimnej wody użytkowej w dużych obiektach  

przemysłowych i mieszkalnych. Lekkie i bardzo 
stabilne rury nadają się świetnie do budowy pio-
nów w budynkach wielokondygnacyjnych, a tak-
że długich rurociągów biegnących wzdłuż hal lub 
piwnic. Rury FRÄNKISCHE nie wymagają tak gę-
stego mocowania, jak rury innych producentów, 
gdzie warstwa aluminium łączona jest na zakład. 
Większa grubość warstwy aluminium pozwa-
la na cieńszą ściankę (w porównaniu z konku-
rencyjnymi rurami), dzięki czemu uzyskano rurę  
o większej średnicy wewnętrznej oraz większym 
przepływie.
Rura alpex spełnia wymogi higieny i jest odpor-
na na inkrustację. Cechy szczególnie ważne dla 
instalacji ogrzewania to: 100% bariera tlenowa, 
maks. ciśnienie pracy 10 barów przy długotrwa-
le występującej temperaturze pracy 95°C.

turatec multi 
turatec multi to wysokiej jakości rury wielowar-
stwowe kompatybilne ze złączkami alpex-duo XS.  

ff-therm ML5 profi

Złączki wykonane z tworzywa sztucznego PPSU (polifenylosulfon) lub z bezołowiowego mosiądzu 
odpornego na odcynkowanie

Warstwa 
kleju

PE-Xb

PE-Xb

 
EVoH

Warstwa 
kleju
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ff-therm multi PE-Xa
Rury ff-therm multi PE-Xa produkowane są  
z polietylenu wysokiej gęstości. Sieciowa-
nie następuje w procesie PAM podczas kąpieli  
w gorącym roztworze specjalnej soli. Wykazują  
najwyższy stopień usieciowania wynoszący po-
nad 70%. Specjalne stabilizatory utrzymują sprę-
żystość i giętkość rury przez długie lata oraz dbają 
o jej wysoką wytrzymałość termiczną. Średnice: 
12x2, 14x2, 16x2, 17x2, 18x2, 20x2, 25x2,3 mm. 
Maks. stałe parametry pracy: 6 bar, 95°C.

ff-therm ML5 Difustop
Jest to rura 5-warstwowa (PE-Xb/EVOH/PE-HD), 
gdzie warstwa antydyfuzyjna znajduje się mię-
dzy warstwami polietylenu. Umiejscowienie ba-
riery tlenowej EVOH w środku rury gwarantuje 
całkowitą ochronę przed czynnikami zewnętrz-
nym takimi, jak: ciepło, wilgoć i uszkodzenia me-
chaniczne. Idealnie sprawdza się w surowych wa-
runkach panujących na budowie. Produkowane 
są w średnicach 16, 17, 18 i 20 mm. Rury w pełni 
tworzywowe bez warstwy aluminium nadają się 
idealnie do instalacji c.o. Maks. stałe parametry 
pracy: 6 bar, 95°C. 

profitherm AL
profitherm AL to najbardziej elastyczna rura wie-
lowarstwowa o średnicy 16 mm. Jest przeznaczo-
na specjalnie do ogrzewania płaszczyznowego. 
Stworzona została z myślą o jak najlżejszej pracy 
instalatora, jest wyposażona w szczególnie cien-
ką warstwę aluminium. Przy zachowaniu promie-
nia 5xdA rurę można łatwo giąć w ręku bez obawy  
o deformację przekroju. Wewnętrzną i zewnętrz-
ną warstwę rury stanowi PE-RT. Pomiędzy nim 
znajduje się aluminium spawane doczołowo. 
Wszystkie warstwy są trwale połączone ze sobą 
specjalną substancją klejącą. Rurę można łą-
czyć z innymi elementami instalacji zarówno 

złączkami skręcanymi, jak i zaprasowywanymi 
zbudowanymi z mosiądzu lub PPSU. Maks. sta-
łe parametry pracy: 6 bar, 70°C.

Rury w izolacji z pianki i/lub w rurze ochronnej
FRÄNKISCHE produkuje także faliste rury ochron-
ne w kolorze czerwonym, niebieskim, czarnym  
i innych. Posiada linie produkcyjne umożliwiające 
umieszczenie dowolnego rodzaju rury w osłonie 
z rury falistej (średnice 16 i 20 mm) lub wyposa-
żenie rury w izolację z pianki PE o dowolnej gru-
bości (średnice 16-32 mm). Standardowe grubo-
ści izolacji to 6, 9 i 13 mm. 

Jakość i certyfikaty 
FRÄNKISCHE to jeden z największych produ-
centów rur z tworzyw sztucznych w Europie. Fa-
bryka znajduje się w miejscowości Königsberg 
w Niemczech. Nazwa firmy pochodzi od znanej 
z produkcji wina i piwa Frankonii – historycznej 
krainy, która dzisiaj stanowi część Bawarii. Wy-
soką jakość systemów potwierdzają dopuszcze-
nia niezależnego instytutu DVGW, DIN Certco 
oraz wiele innych certyfikatów z różnych krajów.  
FRÄNKISCHE udziela 10-letniej gwarancji na 
wszystkie elementy instalacji.

Building Technology Division Fränkische Rohrwerke
97486 Königsberg/Niemcy

danuta.szutkowska@fraenkische.de  
tel.+48 603 50 32 01

slawomir.parchanski@fraenkische.de
tel.+48 789 40 82 16

joanna.brzeska@fraenkische.de  
tel.+48 503 33 20 33

Magazyn ul. Sokołowska 26, 05-806 Komorów
www.fraenkische.com
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sPrzedawaj i montuj Fotowoltaikę 
– największe szkolenie PV  
w Polsce
W dniach 5-7 listopada br. w Warszawie odbędzie się  
konferencja pt: „Sprzedawaj i montuj fotowolta-
ikę – największe szkolenie PV w Polsce”. Głów-
nym celem konferencji szkoleniowej jest eduka-
cja przyszłych i aktualnych specjalistów w branży 
fotowoltaicznej oraz podniesienie jakości obsłu-
gi klientów w tym sektorze. 
Organizator na konferencji przewiduje ponad 
500 uczestników, wśród których będą właści-
ciele firm, dyrektorzy sprzedaży, managero-
wie, monterzy, kierownicy, specjaliści ds. mar-
ketingu.
W każdym z trzech dni szkoleniowych wystąpienia 
będą mieli eksperci w swoich dziedzinach tacy, 
jak: Bogdan Szymański, Paweł Tkaczyk, Grze-
gorz Kropiewnicki, Ryszard Tytko i wielu innych. 
Dodatkowo przewidziano miejsce na prezenta-
cję dla Partnerów wydarzenia, takich jak produ-
cenci komponentów fotowoltaicznych, instytu-
cje, hurtownie itp. Konferencja przewiduje także 
formę targową.
Więcej 

kurs oraz warsztaty 
Przygotowujące do egzaminów  
na uPrawnienia budowlane
PZITS Oddział Katowice zaprasza zainteresowa-
nych na:
•	Szkolenie	przygotowawcze	do	 egzaminu	na	
uprawnienia budowlane w specjalnościach:
- instalacyjnej – w zakresie sieci, instalacji i urzą-
dzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wo-
dociągowych i kanalizacyjnych,
- i innych w tym: konstrukcyjno-budowlanej, dro-
gowej, mostowej, sieci i instalacje elektryczne  
i elektroenergetyczne.
oraz na:
•	Warsztaty	branżowe	przygotowujące	do	egza-
minu na uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w wymiarze czasowym 48 godzin 
lekcyjnych: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocią-
gowych i kanalizacyjnych.
Uczestnicy w ramach kursu otrzymują pełny ze-
staw materiałów szkoleniowych potrzebnych do 
egzaminu. Po warsztatach zdający uzyskują znacz-
nie wyższy stopień zdawalności.
Warunki udziału oraz terminy kursu znajdują się 
tutaj.

PATRON MEDIALNY

http://www.instalreporter.pl
http://sprzedajmontujfoto.pl
http://www.pzits.com.pl/index.php/kurs-przygotowujacy-do-egzaminow-na-uprawnienia-budowlane
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Gazowy, kompaktowy kocioł kondensacyjny  
Vitodens 111-F został zaprojektowany z myślą 
o instalacjach poddawanych modernizacji, do 
zastąpienia starych, gazowych kotłów grzewczych. 
Wyposażony jest w wysokoefektywną pompę 
obiegową z regulowanymi obrotami, która pra-
cuje nadzwyczaj cicho i z minimalnym poborem 
energii elektrycznej. Nowoczesna kompaktowa 
centrala grzewcza spełnia najwyższe wymogi, 
stawiane efektywnemu systemowi zaopatrzenia 
w ciepło. Zintegrowany 130-litrowy emaliowany 
wężownicowy podgrzewacz pojemnościowy gwa-
rantuje bardzo wysoki komfort korzystania z ciepłej 
wody użytkowej – wszystko w jednej obudowie.

Palnik MatriX-Plus i Lambda Pro – czyste i efek-
tywne spalanie. Palnik MatriX-Plus wyróżnia się 
efektywną i cichą pracą oraz bardzo niskimi emi-
sjami substancji szkodliwych. Specjalna powierzch-
nia promiennikowa palnika MatriX, wykonana 
ze stali szlachetnej, jest niewrażliwa na wysoką 
temperaturę i gwarantuje zawsze niezawodne 
działanie i wysoką trwałość. Kolejną innowacją 
techniczną Viessmann jest układ automatycznej 
regulacji spalania Lambda Pro. Dopasowuje się on 
samodzielnie do wszystkich rodzajów gazu, dbając  
w ten sposób o zawsze czyste i efektywne spalanie.

Vitodens 111-F to inteligentna, atrakcyjna cenowo kombinacja 
efektywnej, gazowej techniki kondensacyjnej z wysokim 
komfortem podgrzewu ciepłej wody.

VitodEns 111-f – nowość w ofERciE ViEssmann
Gazowy stojący kompakt kondensacyjny 

Vitodens 111-F – cechy Produktu

•	Gazowy	kompakt	kondensacyjny,	3,2	do	32	kW
•	Emaliowany	wężownicowy	podgrzewacz	c.w.u.	(pojemność	130	litrów)	
•	Sprawność	znormalizowana	do	98%	(Hs)
•	Zakres	modulacji	mocy	do	1:10
•	Oszczędna,	wysokoefektywna	pompa	obiegowa
•	Klasa	efektywności	energetycznej:	A

Technika, umożliwiająca wykorzystanie mieszanin gazu ziemnego  
z wodorem do ogrzewania budynków już istnieje i jest dostępna na ryn-
ku. Gazowe kotły kondensacyjne najnowszej generacji Vitodens 100  
mogą już dzisiaj pracować z 20-procentową domieszką wodoru.  
Dlatego właściciele domów, którzy zdecydują się na te nowoczesne kotły 
wiszące, będą już doskonale przygotowani na wymagania przyszłości.

Vitodens 111-F w atrakcyjnej szacie wzorniczej w kolorze perłowo-białym

http://www.instalreporter.pl
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Wymiennik ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej  
– sprawny i trwały. Stal szlachetna – to jest coś! 
Odporny na korozję wymiennik ciepła Inox-Ra-
dial ze stali szlachetnej jest głównym elementem 
kotłów Vitodens 111-F. Przekształca on efektywnie 
dostarczoną w paliwie energię w ciepło grzewcze  
– z niezawodnością, gwarantowaną przez niezwy-
kle trwałą, wysokojakościową stal szlachetną. Viess- 
mann udziela 10-letniej gwarancji na wymiennik.

Intuicyjne sterowanie, aplikacja mobilna ViCare.  
Kompaktowe kotły kondensacyjne Vitodens 111-F  
zostały wyposażone w panel sterujący z sied-
miosegmentowym wyświetlaczem LED z przy-
ciskami dotykowymi, dzięki czemu ich obsługa 
jest prosta i intuicyjna.
Wyposażono je też w nową platformą regulacyjną 
E3 ze zintegrowaną bramką WiFi, pozwalającą na 
życzenie skomunikować bezpośrednio instalację 

grzewczą z Internetem. Możliwa jest wtedy szybka  
i intuicyjna obsługa całej instalacji grzewczej z po-
ziomu aplikacji mobilnej ViCare. Otwiera ona dostęp 
do usług cyfrowych i stwarza bezpośredni kontakt  
z wybranym lokalnym serwisantem. Aplikacja mobil-
na ViCare prezentuje informacje o aktualnym statu-
sie roboczym systemu grzewczego oraz umożliwia 
programowanie czasów ogrzewania i przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej, przyczyniając się do 
oszczędzania energii. Aplikacja działa na urządzeniach 
mobilnych z systemem operacyjnym iOS i Android.
System można rozbudować o czujnik klimatu ViCare,  
by zyskać jeszcze więcej komfortu i efektywności. 
Dostępne są dwie wersje do pracy 2-stanowej  
lub modulowanej.

Przejdź  Więcej o Vitodens 111-F

V KonfEREncJa bRanży 
instalacyJno-gRZEwcZEJ  
– podsumowaniE

Ponad 60 osób bezpośrednio na miejscu oraz 
kilkaset osób w ramach transmisji online wzięło 
udział w V Konferencji Rynku Urządzeń Grzew-
czych Sanitarnych, Instalacji, Wentylacji i Kli-
matyzacji, która odbyła się 15 września na te-

renie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Udział w jednym z najważniejszych wydarzeń  
w branży instalacyjno-grzewczej stanowił moż-
liwość zapoznania się z aktualnymi trendami  
i nowościami, wymiany doświadczeń oraz nawią-

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-111f.html
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Wśród prelegentów byli także specjaliści branży 
z zagranicy. Tematem prelekcji Pedro Diasa, Se-
kretarza Generalnego Solar Heat Europe, był re-
nesans wykorzystania ciepła z energii słonecz-
nej w świetle inicjatywy Green Deal w UE. Z kolei 
Paolo Basso Dyrektor Polityczny EHI Europej-
skiej Organizacji Przemysłu Grzewczego skon-
centrował się na nowych regulacjach UE do-
tyczących branży instalacyjno-grzewczej oraz 
przedstawił trendy i działania środowiska pro-
ducentów. 
W drugiej części konferencji Janusz Starościk ze 
SPIUG i Tomasz Boruc z ZHI zaprezentowali pod-
sumowanie rynku branży instalacyjno-grzewczej 
w latach 2020-2021. Tomasz Boruc omówił tak-
że Repozytorium ZHI, czyli kwestie zarządzania  

informacją i wiedzą o produktach w branży.
Zwieńczeniem imprezy było wręczenie Statuetek 
Lider Instalacji 2020 – nagród redakcji „Rynku In-
stalacyjnego” za produkty innowacyjne, sprzy-
jające środowisku oraz działania marketingowe  
i popularyzację nowoczesnych technologii.
Wydarzenie zorganizowały: Stowarzyszenie 
Producentów i Importerów Grzewczych SPIUG, 
Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży 
Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyza-
cji i Wentylacji ZHI oraz Grupa MTP. Partnerem 
honorowym imprezy było Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technolo-
gii oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.
Źródło: SPIUG

zania wartościowych kontaktów biznesowych.
Tematem przewodnim tegorocznego spotkania 
była dekarbonizacja ogrzewnictwa poprzez wy-
korzystanie różnych źródeł czystego ciepła klu-
czem dla zapewnienia bezpieczeństwa kom-
fortu życia w przyszłości oraz wpływ Fit for 55 
na ogrzewnictwo. Konferencję otworzył zastęp-
ca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się dysku-
sja „Gazowe paliwa przyszłości: wykorzystanie 
gazu, w tym wodoru w ogrzewnictwie”, w któ-
rym uczestniczyli prof. Jarosław Milewski – ITC 
Politechnika Warszawska, Jacek Parys – SPIUG, 
koordynator Departamentu Technicznego, Ter-
motechnika Robert Bosch sp. z o.o. i Sebastian 
Walerysiak SPIUG, prezes zarządu Viessmann  
sp. z o.o. Przedstawiciele przemysłu podkreśla-
li, że posiadane przez nich obecnie technolo-
gie umożliwiają już teraz współspalanie wodoru  

w udziale 20-30%. Poruszono także problemy 
związane z ekologiczną produkcją wodoru oraz 
jego magazynowaniem i przesyłem, które nadal 
stanowią wyzwanie. Profesor Milewski zwrócił  
uwagę, że wraz z rozwojem energetyki odna-
wialnej nasili się zjawisko nadmiaru mocy, którą 
będzie można przeznaczyć na produkcję wodo-
ru pozbawioną śladu węglowego. Jako możliwe 
rozwiązanie kwestii magazynowania wodoru, 
przedstawił ideę produkcji paliw syntetycznych 
(np. syntetycznego metanu).
W konferencji uczestniczył także dyrektor Depar-
tamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Minister-
stwie Rozwoju i Technologii Przemysław Hoffmann, 
który omówił nowelizacje przepisów budowlanych  
i wdrażanie WT 2021 i EPBD w Polsce.
Scenariusze dla Polski związane z europejskim 
Zielonym Ładem omówił dyrektor Departamen-
tu Ciepłownictwa, Ministerstwo Klimatu i Środo-
wiska Piotr Sprzączak. 

http://www.instalreporter.pl
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Wtyczka BIM Geberit zapewnia dostęp do da-
nych Revit® (znanych również jako rodziny Revit®)  
w 35 językach i 41 lokalnych gamach produktów, 
przy czym informacje te są stale aktualizowane.  
– Kompletny asortyment rur Geberit jest dostęp-
ny w parametrycznych i łatwych w obsłudze geo-
metriach. Dodatkowo, zintegrowaliśmy z BIM  

także elementy montażowe z serii Duofix, Kombi-
fix oraz GIS. Aby ułatwić jeszcze szersze stosowa-
nie, niektóre z tych produktów zostały także włą-
czone do katalogów dobrze znanych aplikacji do 
projektowania, takich jak liNear czy Trimble Nova 
– wyjaśnia Werner Trefzer, szef działu Dokumen-
tacji Technicznej i BIM w Geberit.

Najnowsza aktualizacja rozszerza ofertę BIM o aktualne  
dane produktów Geberit do cyfrowego planowania instalacji 
sanitarnych. Dla wielu inżynierów sanitarnych, hydraulików  
i architektów, Building Information Modelling – w skrócie BIM –  
jest już standardem w cyfrowym planowaniu obiektów 
budowlanych. W 2019 roku firma Geberit zaprezentowała wtyczkę 
Geberit BIM Catalog dla oprogramowania Autodesk® Revit®. 
Obecnie już ponad 5000 biur inżynieryjnych i projektowych  
na całym świecie korzysta z tego narzędzia do planowania  
i umieszczenia produktów Geberit w swoich realizacjach.

nowa wtycZKa gEbERit bim 
Kompleksowa, a jednocześnie prosta

Oprócz zaprojektowanego na nowo interfejsu użytkownika, wtyczka Geberit BIM oferuje również 
wiele innych, pomocnych funkcji, które znacznie upraszczają proces planowania

http://www.instalreporter.pl
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Dzięki dowolnie konfigurowalnej nomenklaturze, 
inżynierowie sanitarni mają pełną kontrolę nad 
nadawaniem numerów dla poszczególnych kształ-
tek czy odcinków rur. W ten sposób już na modelu 
mogą oni zdefiniować, które sekcje powinny być 
prefabrykowane jako komponenty. 

DoPASoWANE WyMIARy

Dzięki nowej wersji wtyczki Geberit BIM przebiegi 
rur można teraz podzielić na odcinki równe dłu-
gości dostarczanych rur. Do tej pory odcinek rury 
o długości na przykład 25 m trzeba było dzielić 
ręcznie, bo w dostawie nie było dostępnych rur 
o takiej akurat długości. Co więcej – niezbęd-
ne złączki również trzeba było dodawać ręcznie 
w odpowiednich miejscach. W dużym stopniu 
utrudniało to planowanie oparte na prefabryka-
cji i tworzenie ofert na bazie modeli. We wtyczce 
Geberit BIM problem ten został w sprytny sposób 

rozwiązany dzięki poleceniu segmentacji długo-
ści. Projektanci wprowadzają po prostu długość 
rury dostarczonej przez dostawcę, a oprogramo-
wanie dzieli ją na odpowiednie odcinki. Oprogra-
mowanie automatycznie dodaje także właściwe 
złączki. Ponadto – numery artykułów Geberit 
można teraz również przypisać do rur systemo-
wych dostępnych w Autodesk® Revit®.

WySZuKIWANIE PRoDuKTóW 
ZA PoMoCą NuMERu ARTyKułu

Kolejną odpowiedzią na potrzeby klientów jest 
możliwość wyszukiwania według numeru artyku-
łu. Oznacza to, że korzystając z modułu katalogu 
„Obiekty BIM” można wyszukiwać produkty po nu-
merach artykułów Geberit. Wtyczka przeszukuje całą 
bazę danych BIM i wyświetla listę pasujących pro-
duktów. Następnie każdy produkt można wybrać  
i umieścić w modelu za pomocą prostego kliknięcia.

Geberit dostarcza także modele BIM ceramiki  
i mebli dla programu Revit®. Modele te są przy-
datnym rozwiązaniem dla inżynierów sanitar-
nych, architektów i projektantów wnętrz, po-
nieważ rodziny Revit mogą być importowane 
do najnowszej wersji AutoCad. Zaktualizowana 
wtyczka Geberit BIM ze znacznie rozszerzonym 
zakresem funkcji została udostępniona do po-
bierania w kwietniu 2021 roku.

PRZEJRZySTA NuMERACJA

Ważne jest, aby w cyfrowych modelach budynków 
komponenty były w przejrzysty sposób nazwane 
i ponumerowane. Tylko wtedy prefabrykacja sie-
ci rurociągów może zostać uwzględniona w cyfro-
wym modelu budynku lub modelu MEP. W najnow-
szej wersji wtyczki BIM jest to ważne na przykład 
podczas numerowania pozycji przebiegu rur.  

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa

tel. 22 376 01 02, faks. 22 843 47 65
www.geberit.pl, geberit.pl@geberit.com
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zintegrowane rozwiązanie

Według opinii użytkowników, najważniejszą nową funkcją jest połączenie wszystkich wtyczek 
Geberit w zintegrowane rozwiązanie dla Autodesk® Revit®. Dostępna od kwietnia 2021 r. nowa 
wtyczka Geberit BIM umożliwia planowanie i kalkulację produktów Geberit z użyciem jednej 
aplikacji, oferującej również dodatkowe funkcje. Jest ona wyposażona w szereg licencjono-
wanych modułów – m.in. katalog BIM, moduł Pluvia oraz moduł systemów instalacyjnych – 
a także dodatkowe funkcje, znacznie ułatwiające cyfrowe projektowanie z wykorzystaniem 
produktów Geberit. Menu można wygodnie nawigować, wybierając język i kraj, co pozwala 
uzyskać dostęp do aktualnego asortymentu produktów dostępnych na danym rynku. 

Teraz cała technika sanitarna może zostać zaplanowana cyfrowo za pomocą nowej wtyczki Geberit BIM:  
od elementów instalacyjnych i ceramiki sanitarnej, aż po systemy rurowe

http://www.instalreporter.pl
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W 2020 roku ofertę marki NIBE wzbogaciły urzą-
dzenia najnowszej generacji, idealnie wpisujące się  
w obecny trend digitalizacji. Nowa seria NIBE S to 
nie tylko bezpieczne, oszczędne i komfortowe urzą-
dzenia, ale przede wszystkim inteligentne i zaawan-

sowane technologie pozwalające na pełną integra-
cję pompy ciepła z domem i jego mieszkańcami. 
Innowacyjna pompa ciepła NIBE S1255 to urzą-
dzenie, które wpisuje się w aktualny trend domu 
w wersji SMART. Pompa ciepła może m.in. opty-
malizować współpracę z fotowoltaiką, stacją me-
teorologiczną lub względem bieżącej ceny energii 
elektrycznej w systemach smart-grid, stabilizując 
sieć elektroenergetyczną. Urządzenie zaprojekto-
wane w technologii SMART ma kolorowy, dotyko-
wy wyświetlacz z wbudowanym przewodnikiem 
możliwości programowania oraz dwie wbudo-
wane anteny, dzięki czemu możliwe jest w pełni 
zdalne sterowanie systemem z telefonu lub table-
tu poprzez aplikację MyUplink, bez konieczności 
podłączenia do Internetu. To wszystko pomaga 
w procesie planowania i instalacji pomp ciepła  
i wspiera poprawne działanie tych urządzeń 
podczas ich eksploatacji. Możliwość sterowania  

Gruntowe pompy ciepła NIBE wyróżnia wysoka 
efektywność pracy, funkcjonalność, a także pro-
stota instalacji oraz obsługi. Bez wątpienia beza-
waryjność tych urządzeń przyniosła marce NIBE 
pozycję lidera w sprzedaży tego typu urządzeń.  

15 września firma NIBE-BIAWAR wystartowała z nową akcją pt. Szwedzka Promocja gruntowych 
pomp ciepła NIBE do 7000 zł! Tym razem na zakup energooszczędnego i ekologicznego 
źródła ciepła do domu do zgarnięcia jest aż do 3000 zł na gruntową pompę ciepła oraz do 
7000 zł na zakup pompy ciepła wraz z systemem fotowoltaicznym NIBE. Promocja potrwa do 
26.11.2021 lub do wyczerpania zapasów. Liczba pomp ciepła biorących udział w promocji jest 
ograniczona. Szwedzką Promocję marki NIBE, można łączyć z ulgą podatkową oraz dotacją  
w ramach programu NFOŚiGW Czyste Powietrze lub Mój Prąd.

sZwEdZKa pRomocJa gRuntowycH 
pomp ciEpła nibE do 7000 Zł
Lubimy komfort tak, jak Ty

Przejdź  rejestracja w promocji, 
regulamin i szczegółowe informacje 
na www.szwedzkapromocja.pl 

http://www.instalreporter.pl
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głosowego, bezprzewodowy odczyt wilgotności 
czy stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu to 
dodatkowe atuty tej innowacyjnej pompy ciepła.
NIBE S1255 to najbardziej zaawansowana techno-
logicznie gruntowa pompa ciepła NIBE z modu-

lowaną mocą grzewczą. Typoszereg NIBE S1255 
wyposażony został w inwerterowo sterowaną sprę-
żarkę i elektroniczne pompy obiegowe z płynną 
regulacją prędkości. Dzięki automatycznemu do-
stosowywaniu parametrów pracy do aktualnego 
zapotrzebowania na ciepło, pompa ciepła pracu-
je płynnie, co powoduje niższe rachunki za ogrze-
wanie i ciepłą wodę. Zastosowanie inwerterowych 
sprężarek pozwala również na skrócenie czasu 
rozruchu systemu, bezpieczny dobór urządzenia, 
brak konieczności stosowania zbiornika buforo-
wego, możliwość rozbudowy domu w później-
szym czasie oraz cichą pracę. Zastosowana tech-
nologia sprawiła, że urządzenie osiąga najwyższą 
klasę energetyczną A+++ i bardzo wysoki śred-
nioroczny współczynnik sprawności SCOP = 5,5!

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 

tel. 85 662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl

www.nibe.pl

r e k l a m a

Podczas tegorocznych Targów ENEX w Sieci, 
firma NIBE-BIAWAR została nagrodzona 
Złotym Medalem Targów za Inteligentną 
gruntową pompę ciepła NIBE S1255 PC

Woda jest niezbędna dla funkcjonowania organizmu,  
a jej skład chemiczny ma kluczowy wpływ na nasze zdrowie 
i samopoczucie. Dlatego też jej produkcja w zakładach 
wodociągowych podlega rutynowym kontrolom.  
W jaki jednak sposób można upewnić się, pobierana 
z domowego kranu woda pitna nadal ma dobrą jakość? 
Jednym z elementów jest odpowiednio dobrana  
armatura wodna.

aRmatuRa a JaKość  
wody pitnEJ w domu
Baterie i zawory SCHELL neutralne dla wody

http://www.instalreporter.pl
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jednak niedobory miedzi są równoważone do-
datkami ołowiu czy niklu, które wytrącając się 
do wody pitnej mogą mieć niekorzystny wpływ 
na ludzkie zdrowie. Nawet śladowe ilości jonów 
ołowiu trwale odkładają się w organizmie, zaś 
nikiel działa uczulająco. Dlatego dobrzy produ-
cenci armatury sanitarnej stosują tylko materiały 
bezołowiowe, a w niektórych krajach nawet za-
broniono stosowania zaworów zawierających ni-
kiel w częściach mających kontakt z wodą. Kor-
pusy baterii i zaworów SCHELL są wykonywane 
w 100% z czystego stopu miedzi i cynku, dlatego 
nie wydzielają żadnych szkodliwych związków,  
a przy tym cechują się bardzo długą żywotno-
ścią. Armatura wykonana z kutego mosiądzu 
o gładkiej, chromowanej powierzchni wykazu-
je również wysoką odporność na odcynkowa-
nie i korozję. Kolejnym przykładem rozwiązania, 
które nie wpływa na skład wody pitnej są bate-
rie umywalkowe SCHELL XERIS E. Zastosowano 
w nich innowacyjną ścieżkę wodną z tworzywa 
sztucznego, która jest całkowicie neutralna che-
micznie w kontakcie z wodą pitną. 

ZAWoRy REGuLACyJNE – oCHRoNA 
PRZED SKAżENIEM uJęć WoDy PITNEJ

Niekiedy dochodzi do awarii sieci wodociągowej, 
w wyniku której może wystąpić potencjalnie groź-
ne w skutkach zjawisko przepływu zwrotnego. 
Spadek ciśnienia w instalacji sprawia, że woda 
zmienia kierunek przepływu, co może skutkować 
zmieszaniem się wody pitnej z różnego rodza-
ju substancjami. W zależności od stopnia szko-
dliwości są one rozróżniane na pięć kategorii,  
od nieszkodliwych, jak kawa czy herbata, poprzez 
zagrażające życiu, jak np. środki dezynfekcji, aż po 
substancje mikrobiologiczne lub wirusowe powo-
dujące ciężkie zachorowania. W razie ich przedo-
stania się do instalacji wody pitnej wodociąg jest 

zamykany i poddawany dezynfekcji. Aby zapobiec 
takim sytuacjom, warto stosować dodatkowe za-
bezpieczenia w postaci montowanych w insta-
lacjach wewnętrznych antyskażeniowych zawo-
rów zwrotnych. Choć tego typu mechanizmy są 
dostępne oddzielnie, można je również spotkać 
w dobrej jakości zaworach regulacyjnych mon-
towanych przed punktami czerpalnymi. Zawo-
ry przyłączeniowe SCHELL są dostępne z różne-
go rodzaju zabezpieczeniami przed przepływem 
zwrotnym zgodnie z normą PN-EN 1717. Np. za-
wór kątowy i kombinowany SCHELL COMFORT 
zostały wyposażone w blokadę typu EB, zaś za-
wór skośny do przyłączania urządzeń – także za-
bezpieczenie typu HD. W zależności od potrzeb 
i konkretnych zastosowań można tworzyć kom-
binacje różnych mechanizmów antyskażenio-
wych zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie. 
Fot. SCHELL

Woda produkowana przez przedsiębiorstwa wod-
no-kanalizacyjne na terenie całej Polski musi 
spełniać surowe wymagania jakościowe wynika-
jące nie tylko z rozporządzenia ministra zdrowia  
z dnia 7 grudnia 2017 roku, lecz także prawa unij-
nego. Zgodnie z nimi woda przeznaczona do pi-
cia przez ludzi musi odpowiadać wielu złożonym 
kryteriom, zarówno pod względem mikrobiolo-
gicznym, jak i chemicznym, które są bardziej re-
strykcyjne niż normy opracowane przez WHO  
w odniesieniu do wody butelkowanej. Zakła-
dy wodociągowe są poddawane częstym kon-
trolom, a coroczne raporty sporządzane przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego wykazują, że 
woda trafiająca do rurociągów jest w pełni bez-
pieczna i przydatna do spożycia w 99% przypad-
ków. Statystyki pokazują, że dziś nawet 46% Po-
laków decyduje się na picie wody bezpośrednio 

z kranu, a 28% z nich nawet nie korzysta z filtru. 
Warto jednak pamiętać, że jakość wody jest za-
leżna nie tylko od technologii oczyszczania, lecz 
także infrastruktury wodnej włącznie z armatu-
rą montowaną w miejscu czerpania wody. Arma-
tura stosowana w punkcie poboru powinna być 
wykonana z czystego mosiądzu pozbawionego 
szkodliwych metali ciężkich, które mogą prze-
nikać do wody pitnej, jak m.in. ołów czy nikiel. 

DoMoWA ARMATuRA TEż WPłyWA 
NA JAKość WoDy

Baterie i zawory to elementy pozostające w cią-
głym kontakcie z wodą pitną, dlatego powinny 
być produkowane z materiałów neutralnych dla 
organizmu, jak czysty mosiądz będący stopem 
miedzi i maksymalnie do 45% cynku. Czasem 

W bateriach SCHELL XERIS E zastosowano innowacyjną ścieżkę wodną z tworzywa sztucznego, 
które nie wchodzi w reakcję z wodą

Zawory przyłączeniowe SCHELL są produkowane  
z neutralnego chemicznie mosiądzu i posiadają  
blokadę przepływu zwrotnego

http://www.instalreporter.pl
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Znajdujemy się w decydującym momencie, jeśli 
chodzi o światową reakcję na kryzys klimatycz-
ny i kryzys związany z różnorodnością biologicz-
ną, a jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może 
jeszcze w porę zadziałać. 

To dziesięciolecie będzie rozstrzygające – wkrót-
ce okaże się, czy wywiązaliśmy się z naszych zo-
bowiązań podjętych w porozumieniu paryskim, 
aby zadbać o zdrowie, dobrostan i dobrobyt 
wszystkich ludzi. 

Pakiet Gotowi na 55 to zestaw wzajemnie po-
wiązanych wniosków, z których wszystkie służą 
temu samemu celowi, jakim jest zapewnienie 
sprawiedliwej i konkurencyjnej transformacji 
ekologicznej do roku 2030 r. i w latach kolej-
nych. Zasadniczo w ramach pakietu wzmac-
nia się osiem obowiązujących obecnie aktów 
prawnych i wprowadza pięć nowych inicja-
tyw obejmujących szereg obszarów polityki 
i sektorów gospodarki: klimat, energię i pali-
wa, transport, budynki, użytkowanie gruntów 
i leśnictwo.

PoDEJśCIE oBEJMuJąCE CAłą 
GoSPoDARKę – SPRAWIEDLIWA  
I KoNKuRENCyJNA TRANSFoRMACJA  
EKoLoGICZNA

Celem pakietu Gotowi na 55 jest osiągnięcie am-
bitniejszego celu UE w zakresie redukcji emisji 
z korzyścią dla wszystkich Europejczyków oraz 
tworzenie możliwości uczestniczenia w transfor-
macji, udzielanie pomocy najbardziej potrzebu-
jącym oraz osiągnięcie wyższych ogólnych po-
ziomów redukcji emisji.

Transformacja sprawiedliwa społecznie – rozwią-
zanie problemu nierówności i ubóstwa energe-
tycznego w ramach działań w dziedzinie klimatu
Transformacja w kierunku neutralności klima-
tycznej może stanowić niepowtarzalną szansę na 
zmniejszenie nierówności systemowej. Przykłado-
wo instrumenty z zakresu ustalania opłat za emi-
sję gazów cieplarnianych powodują zwiększenie 
dochodów, które można ponownie zainwestować 
w celu przeciwdziałania ubóstwu energetyczne-
mu wśród osób w trudnej sytuacji i eliminacji sto-
jących przed nimi wyzwań w zakresie mobilności, 
a także w celu pobudzenia innowacji i wzrostu go-
spodarczego oraz tworzenia miejsc pracy. 
W ramach nowego Społecznego Funduszu Klima-
tycznego państwa członkowskie otrzymają spe-
cjalne środki finansowe przeznaczone na wsparcie 
obywateli Unii najbardziej dotkniętych lub zagro-
żonych ubóstwem energetycznym lub ubóstwem 
w zakresie mobilności, aby towarzyszyły wprowa-
dzeniu systemu handlu emisjami do sektora trans-
portu drogowego i budynków. Obecnie sam pro-
blem ubóstwa energetycznego dotyczy nawet  
34 mln ludzi w Unii Europejskiej. Dzięki temu fun-
duszowi spadną koszty ponoszone przez osoby 
najbardziej narażone na wzrost cen paliw kopal-
nych w okresie transformacji. W ramach tego no-
wego funduszu będzie promowana sprawiedliwość  
i solidarność między państwami członkowskimi  
i w poszczególnych państwach członkowskich,  
a jednocześnie ograniczone zostanie ryzyko ubóstwa 
energetycznego i ubóstwa w zakresie mobilności. 

fit foR 55, cZyli gotowi na 55
Osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r.  
w drodze do neutralności klimatycznej

14 lipca 2021 roku. Komisja Europejska 
opublikowała pakiet 13 wniosków usta-
wodawczych pod nazwą Fit for 55 (Go-
towi na 55). Stanowi on początek dys-
kusji na temat podejmowanych działań 
i możliwych rozwiązań służących realiza-
cji głównego celu, czyli osiągnięcia neu-
tralności klimatycznej przez kraje unii 
Europejskiej do 2050 roku. Najpierw jed-
nak muszą wypowiedzieć się w tej kwe-
stii wszystkie kraje uE. Czeka nas więc co 
najmniej rok negocjacji (a może i dłużej). 
Poniżej przytaczamy niektóre fragmenty 
KoMuNIKATu KoMISJI Do PARLAMENTu 
EuRoPEJSKIEGo, RADy, EuRoPEJSKIE-
Go KoMITETu EKoNoMICZNo-SPołECZ-
NEGo I KoMITETu REGIoNóW EMPTy  
z dnia 14.07.2021 r. pod tytułem: „Goto-
wi na 55: osiągnięcie unijnego celu kli-
matycznego na 2030 r. w drodze do neu-
tralności klimatycznej”.
Źródło: www.eur-lex.europa.eu

Przejdź  Pełna wersja komunikatu

uE dała przykład innym, ustanawiając 
ambitne cele ograniczenia do 2030 r.  
emisji netto o co najmniej 55% w po-
równaniu z poziomem z 1990 r. oraz 
bycia pierwszym kontynentem neu-
tralnym dla klimatu do 2050 r. Cele te 
nie są już tylko aspiracjami czy ambi-
cjami, ale zobowiązaniami określony-
mi w pierwszym europejskim prawie  
o klimacie, które stwarzają nowe moż-
liwości pod względem innowacji, inwe-
stycji i miejsc pracy.

Społeczny Fundusz Klimatyczny zapew-
ni 72,2 mld euro w cenach bieżących  
w budżecie uE na lata 2025-2032 z nowego 
systemu handlu uprawnieniami do emisji.
Jego wielkość zasadniczo będzie sta-
nowić 25% oczekiwanych dochodów  
z handlu nowymi emisjami obejmującego  

© Unia Europejska, 2021.
Ponowne wykorzystanie tego dokumentu jest dozwolone pod warunkiem podania autora i wskazania wszelkich zmian (Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna Creative 
Commons). Wykorzystanie lub zwielokrotnienie elementów, które nie należą do UE, może wymagać uzyskania zgody bezpośrednio od uprawnionych.
Wszystkie ilustracje © Unia Europejska, o ile nie wskazano inaczej.
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Jak uzgodniono w unijnym prawie o klimacie, 
do 2030 r. Unia zmniejszy emisje gazów 
cieplarnianych netto o co najmniej 
55 proc. w porównaniu z poziomami z 1990 
r. 14 lipca 2021 r. Komisja zaproponowała 
rozwiązania mające na celu osiągnięcie tych 
celów i urzeczywistnienie Europejskiego 
Zielonego Ładu.

lipiec 2021

WDROŻENIE 
EUROPEJSKIEGO 
ZIELONEGO ŁADU

DECYDUJĄCA DEKADA

Dyrektywa w sprawie 
opodatkowania energii

CELE 
KLIMA-

TYCZNE NA 
2030 R. 

Rozporządzenie 
w sprawie 

użytkowania gruntów, 
leśnictwa i rolnictwa

Strategia leśna UE

Rozporządzenie 
w sprawie wspólnego 
wysiłku redukcyjnego

Rozporządzenie 
w sprawie rozwoju 
infrastruktury paliw 

alternatywnych

Dyrektywa w sprawie 
odnawialnych źródeł 

energii

Dyrektywa w spra-
wie efektywności 

energetycznej

Unijny 
system handlu 

uprawnieniami do 
emisji w odniesieniu 

do energii, przemysłu, 
transportu 
morskiego 
i lotnictwa

Handel 
uprawnieniami do 

emisji w odniesieniu do 
transportu drogowe-

go i budynków

Normy emisji CO₂ 
dla samochodów 

osobowych i dostaw-
czych

Inicjatywa FuelEU 
Maritime

Mechanizm 
dostosowywania 
cen na granicach 
z uwzględnieniem 

emisji CO₂

Inicjatywa ReFuelEU 
Aviation

Społeczny Fundusz 
Klimatyczny

Źródło: ec.europa.eu
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W celu dalszego wzmocnienia wymiaru społecznego 
Komisja wzywa państwa członkowskie, aby w uzu-
pełnieniu środków ze Społecznego Funduszu Kli-
matycznego przeznaczyły część dochodów z aukcji  
w zakresie sektorów budynków i transportu drogo-
wego na złagodzenie skutków odczuwanych przez 
gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji o niskich  
i średnich dochodach oraz użytkowników transportu.
Państwa członkowskie o większym udziale paliw 
kopalnych w koszyku energetycznym, wyższym 
poziomie emisji gazów cieplarnianych, większej 
energochłonności i mniejszym PKB na mieszkańca 
będą również korzystać ze wzmocnionego fundu-
szu modernizacyjnego. Poziom zasobów dostęp-
nych w ramach tego funduszu będzie zależał od 
opłaty za emisję gazów cieplarnianych, ale fundusz 
zostanie wsparty o dodatkowe 19 mln uprawnień.
Ponadto solidarność będzie również stale za-
pewniana w ramach rozporządzenia w sprawie 
wspólnego wysiłku redukcyjnego i unijnego sys-
temu handlu uprawnieniami do emisji, w ramach 
którego w szczególności jedna dziesiąta upraw-
nień sprzedawanych na aukcjach podlega re-
dystrybucji między państwami członkowskimi.

Konkurencyjna transformacja – nowe możliwości 
za sprawą zmian przemysłowych i sektorowych
Osiągnięcie celu na 2030 r. będzie wymagało sys-
temowej transformacji całej gospodarki.
Podstawowym założeniem pakietu jest bazowanie 

na ważnych osiągnięciach w ramach unijnego sys-
temu handlu uprawnieniami do emisji i rozwinięcie 
tego systemu poprzez jego umocnienie i stosowa-
nie w odniesieniu do nowych sektorów, w których 
jak dotąd brak jest redukcji emisji. Z doświadczeń 
zyskanych na przestrzeni ostatnich 16 lat wynika, 
że handel emisjami stanowi bardzo skuteczny me-
chanizm pozwalający na opłacalną redukcję emisji, 
podczas gdy dochody z handlu można wykorzystać 
na wsparcie transformacji w kierunku bardziej eko-
logicznej produkcji oraz na pobudzenie innowacji.
Oprócz sygnału cenowego dotyczącego emisji 
dwutlenku węgla stymulowanie zmian wymaga 
określenia wyraźnych celów, czego przykładem 
jest zmienione rozporządzenie w sprawie wspól-
nego wysiłku redukcyjnego, w ramach którego 
wzmocni się pozycję państw członkowskich pod 
względem działań krajowych w zakresie elimino-
wania emisji w sektorach budynków, transportu, 
rolnictwa, odpadów i przemysłu drobnego. Wnio-
sek powinien doprowadzić do zmniejszenia emi-
sji z tych sektorów w całej UE o 40% do 2030 r.  
w porównaniu z sytuacją z 2005 r. Zasady przypi-
sywania względnego wysiłku każdemu państwu 
członkowskiemu pozostają takie same, jak wcze-
śniej. Różne zdolności do podjęcia działania nadal 
będą uznawane w ramach określania celów krajo-
wych w oparciu o PKB na mieszkańca, a korekty 
będą dokonywane w celu uwzględnienia sytuacji 
poszczególnych krajów i oszczędności kosztowej.
Stosowanie handlu emisjami wobec nowych sek-
torów uzupełnia pozostałe strategie określone  
w tym pakiecie w celu stymulowania zmian w za-
kresie inwestycji publicznych i prywatnych, za-
chowań konsumentów i praktyk biznesowych. 

Transformacja przemysłowa i ustalanie opłat 
za emisję gazów cieplarnianych
Transformacja ekologiczna stwarza wiele możli-
wości dla przemysłu UE, gdyż UE daje przykład  

sektory budynków i transportu drogo-
wego, począwszy od roku poprzedzają-
cego wejście w życie ustalania opłat za 
emisję gazów cieplarnianych, co ma za-
pewnić gotowość na tę zmianę. środki 
te zostaną połączone z wkładami krajo-
wymi w wysokości przynajmniej do 50%. 

re
kl

am
a

viessmann.pl/vitodens

Ciepło dla 
pokoleń
Gazowe kotły kondensacyjne 
Vitodens – zaprojektowane 
z myślą o przyszłych 
pokoleniach.

Connectivity Inside

Gazowe kotły kondensacyjne Vitodens  
to m.in. wyższa efektywność, niższe emisje 
i prosta obsługa. Są nowoczesne, trwałe 
i cyfrowe, dzięki czemu wytyczają  
kierunek ku lepszej przyszłości.

   Wbudowany moduł WiFi umożliwia  
zdalną obsługę przez aplikację ViCare 

   Nowy, wysokiej jakości gazowy  
palnik MatriX Plus z systemem 
kontroli jakości spalania

   10 lat gwarancji na wymiennik ciepła 
Inox-Radial ze stali szlachetnej

   Przystosowane do spalania gazu 
z udziałem do 20% wodoru

na wszystkie kotły
Vitodens serii 200

5lat
gwarancji
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innym regionom na świecie, jeżeli chodzi o rozwój 
rynków nowych czystych technologii i produktów 
oraz tworzenie w kontekście lokalnym zrównowa-
żonych miejsc pracy dla osób o wysokich kwalifi-
kacjach w całej UE. Unijny przemysł jest gotowy do 
dokonywania inwestycji, ale potrzebuje przewidy-
walności i spójnych ram regulacyjnych, dostępu 
do infrastruktury i wsparcia na potrzeby innowacji.
W pakiecie tym na przemysł nakłada się nowe wy-
mogi dotyczące obniżenia emisyjności procesów 
produkcji, ale również przewiduje mechanizmy 
wsparcia w zakresie wdrażania nowych technologii.

Aby podjąć kwestię emisji w lotnictwie również 
na szczeblu globalnym, wdrożony zostanie me-
chanizm kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa 

międzynarodowego (CORSIA) w drodze dyrekty-
wy w sprawie unijnego systemu handlu uprawnie-
niami do emisji. UE będzie nadal realizować poli-
tykę wewnętrzną oraz współpracę z partnerami 
na szczeblu międzynarodowym w ramach Mię-
dzynarodowej Organizacji Morskiej i Organizacji 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).
Paliwa kopalne wykorzystywane w transporcie 
drogowym i sektorze budynków stanowią źró-
dła znacznych emisji i zanieczyszczeń. Ponie-
waż dotychczas obniżenie ich emisyjności było 
bardzo trudne, w tym zakresie istnieje również 
znaczny potencjał innowacji i tworzenia miejsc 
pracy. Przykładowo handel emisjami w przy-
padku transportu drogowego będzie skutkował 
zwiększeniem zachęt do dostaw bardziej ekolo-
gicznych paliw stosowanych w istniejących po-
jazdach. System ten będzie skutkować zmianą 
paliw dostępnych na rynku na potrzeby istnie-
jącej floty, jako że dostawcy znajdą się pod pre-
sją obniżenia emisyjności paliw. Sama opłata za 
emisję gazów cieplarnianych nie zagwarantuje 
jednak szybkiej transformacji w kierunku mo-
bilności bezemisyjnej, której osiągnięcie wyma-
ga przyjęcia uzupełniających strategii, w tym za-
pewnienia infrastruktury ładowania.
Podobnie stosowanie handlu emisjami wobec 
paliw wykorzystywanych w sektorze budynków 
przyczyni się do wprowadzania na rynek bar-
dziej ekologicznych paliw do ogrzewania, skróce-
nia okresów zwrotu z inwestycji w renowacje oraz 
przyspieszenia przestawienia się na inne paliwo  
w ramach systemów ciepłowniczych i chłodni-
czych stosowanych w przypadku istniejących bu-
dynków. Uzupełnieniem tych działań będą środki 
z zakresu polityki służące zwiększeniu efektywno-
ści energetycznej budynków, urządzeń i systemów 
energetycznych tak, aby ograniczyć również ogól-
ne zapotrzebowanie na energię w domach oraz  
w ramach systemów ciepłowniczych i chłodniczych.

W związku z koniecznością bardziej zde-
cydowanej redukcji emisji Komisja propo-
nuje obecnie, aby do 2030 r. sektory obję-
te zmienionym Eu ETS musiały osiągnąć 
redukcję emisji gazów cieplarnianych  
o 61% w porównaniu z poziomami z 2005 r.  
Aby osiągnąć cen cel, należy obniżyć rocz-
ny pułap emisji zgodnie ze ścieżką ku osią-
gnięciu ambitniejszego celu na 2030 r.

Aby zwiększyć znaczenie ustalania opłat 
za emisję gazów cieplarnianych w sektorze 
transportu, Komisja proponuje stopniowe 
rozszerzenie obecnego unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji i objęcie 
nim sektora morskiego w latach 2023-2025. 
Podobnie przewoźnicy lotniczy będą mu-
sieli zintensyfikować działania w celu re-
dukcji emisji, dlatego też Komisja propo-
nuje wycofanie bezpłatnych uprawnień 
otrzymywanych obecnie przez ten sektor.
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www.afriso.pl

Zobacz 
 

www.youtube.com/afrisopl

Gotowe rozwiązanie
na cyrkulację c.w.u.

Grupa pompowa do cyrkulacji c.w.u. WZS 100
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Uzupełnieniem będą orientacyjne wkłady krajowe, 
wskazujące, jaki wkład w osiągnięcie wspólnego 
celu powinno wnieść każde państwo członkow-
skie. Wniosek zakłada wsparcie państw członkow-
skich w jak najlepszym wykorzystaniu ich racjo-
nalnego potencjału w zakresie energii z OZE we 
wszystkich sektorach. Celem wniosku jest zwięk-
szenie czystości i wydajności systemu energetycz-
nego poprzez wspieranie elektryfikacji opartej na 
OZE, a w sektorach takich jak przemysł i transport, 
w których jest to trudniejsze, wniosek przyczyni 
się do promowania wykorzystania paliw odna-
wialnych, takich jak czysty wodór.
Zmniejszone zużycie energii pozwala obniżyć 
zarówno emisje, jak i koszty energii dla konsu-
mentów i przemysłu. W ramach przeglądu dy-
rektywy w sprawie efektywności energetycznej 
proponuje się zwiększenie poziomu celów w za-
kresie efektywności energetycznej na poziomie 
UE oraz uczynienie ich wiążącymi. 

W tym kontekście kierunek działań państw człon-
kowskich będą wytyczały również orientacyjne kra-
jowe poziomy referencyjne dotyczące efektywno-
ści energetycznej obliczone według nowego wzoru.  

Planowany jeszcze w tym roku przegląd dyrek-
tywy w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków określi konkretne środki mające na 
celu przyspieszenie tempa renowacji budynków, 
co przyczyni się do osiągnięcia celów w zakresie 
efektywności energetycznej i odnawialnych źró-
deł energii oraz ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych w sektorze budynków.

Transformacja ekologiczna: ochrona przyrody 
i zwiększenie naturalnego pochłaniania w uE
Nowa strategia leśna UE, przedstawiona wraz z pa-
kietem Gotowi na 55 oraz planowane na późniejsze 
miesiące 2021 r. nowa strategia ochrony gleb, unij-
ne przepisy dotyczące odbudowy zasobów przy-
rodniczych i inicjatywa na rzecz upraw sprzyjają-
cych pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę 
jeszcze bardziej wzmocnią naturalne pochłaniacze 
w UE, zapewnią kluczowe miejsce różnorodności 
biologicznej w ogólnym podejściu i będą wspierać 
kluczowe funkcje społeczne i gospodarcze leśnic-
twa i sektorów związanych z leśnictwem.

ZRóWNoWAżoNA uE... 

Mimo że UE odpowiada jedynie za 8% światowych 
emisji CO2, uznaje swoją odpowiedzialność za więk-
szą część skumulowanych emisji. UE zobowiązuje 
się do zdecydowanego dążenia w kierunku ekolo-
gicznej, konkurencyjnej gospodarki o obiegu za-
mkniętym sprzyjającej włączeniu społecznemu.  
Europejski Zielony Ład, jako nasza strategia wzrostu 
i konkurencyjności, przyczynia się do zmiany glo-
balnej narracji, wpływając na rynki polityczne i biz-
nesowe oraz stanowiąc przykład do naśladowania.
Globalne zaangażowanie i współpraca między-
narodowa mają kluczowe znaczenie dla zażegna-
nia kryzysu klimatycznego, a UE aktywnie współ-
pracuje z krajami partnerskimi na płaszczyźnie 
dwustronnej i wielostronnej.

BARDZIEJ EKoLoGICZNA MoBILNość I BARDZIEJ  
EKoLoGICZNE PALIWA TRANSPoRToWE

Rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw al-
ternatywnych zapewni niezbędny rozwój interope-
racyjnej i przyjaznej dla użytkownika infrastruktury 
służącej do ładowania i tankowania czystszych eko-
logicznie pojazdów w całej UE, dotrzymując kroku 
rozwojowi rynku i gwarantując objęcie nią również 
obszarów wiejskich i regionów oddalonych. Propo-
nowane obowiązkowe cele w zakresie infrastruktu-
ry paliw alternatywnych mają kluczowe znaczenie 
dla wsparcia rozpowszechniania czystszych ekolo-
gicznie pojazdów i stałego rozwoju tego rynku, który 
stwarza wyjątkowe możliwości dla przemysłu mo-
toryzacyjnego UE. Wszystkie te środki wzajemnie 
się wzmacniają i uzupełniają. Biorąc pod uwagę, że 
przeciętny samochód jest używany przez 10-15 lat, 
istnieje pilna potrzeba ustalenia opłat za emisję ga-
zów cieplarnianych w transporcie drogowym, aby 
istniejąca flota pojazdów stała bardziej ekologiczna. 

Komisja proponuje również promowanie stoso-
wania zrównoważonych paliw w sektorach lotni-
czym i morskim, uzupełniając system handlu emi-
sjami dla sektorów lotniczego i morskiego, który 
sprawia, że paliwa zanieczyszczające są droższe 
dla dostawców. W ramach inicjatywy ReFuelEU 
Aviation, promującej zrównoważone paliwa lot-
nicze, dostawcy paliwa zostaną zobowiązani do 
mieszania coraz większej ilości zrównoważonych 
paliw lotniczych z istniejącymi paliwami do silni-
ków odrzutowych tankowanych w portach lotni-
czych w UE, a także zostaną zapewnione zachęty 
do stosowania syntetycznych paliw niskoemisyj-
nych, znanych jako e-paliwa.

Energia
Zużycie energii odpowiada za 75% emisji w UE, 
dlatego transformacja naszego systemu ener-
getycznego ma kluczowe znaczenie dla naszych 
ambitnych celów klimatycznych. Oszczędzanie 
większej ilości energii i zastosowanie w energii,  
z której korzystamy, w większym stopniu odna-
wialnych źródeł energii jest kluczowym czynni-
kiem sprzyjającym tworzeniu miejsc pracy, wzro-
stowi gospodarczemu i redukcji emisji.

Aby osiągnąć cel na 2030 r., w zaktualizo-
wanej dyrektywie w sprawie oZE zapropo-
nowano zwiększenie ogólnego wiążącego 
celu z obecnych 32% do nowego poziomu 
40% udziału odnawialnych źródeł energii 
w koszyku energetycznym uE. 

Ponadto bardziej ambitne normy emi-
sji Co2 pomogą w szybkim wprowadze-
niu na drogi większej liczby pojazdów 
bezemisyjnych, a zobowiązania w za-
kresie infrastruktury pozwolą na stwo-
rzenie niezbędnych stacji ładowania  
i tankowania, aby obsłużyć miliony no-
wych pojazdów, które mają pojawić się 
do 2030 r., podczas gdy będziemy kon-
tynuować budowę zrównoważonego  
i konkurencyjnego w skali światowej 
łańcucha baterii.

Transport odpowiada za prawie jedną 
czwartą emisji gazów cieplarnianych w uE 
i jest główną przyczyną zanieczyszczenia 
powietrza w miastach. Emisje pozostają 
wyższe niż w 1990 r., a osiągnięcie neutral-
ności klimatycznej wymagać będzie obni-
żenia całkowitych emisji w sektorze trans-
portu o 90% do 2050 r. Pakiet Gotowi na 
55 zawiera zatem cztery wnioski promu-
jące czystsze ekologicznie pojazdy i czyste 
paliwa w sposób technologicznie neutral-
ny. Zmiana norm emisji Co2 dla nowych sa-
mochodów osobowych i samochodów do-
stawczych ma na celu dalsze ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych przez te pojaz-
dy, zapewniając jasną i realistyczną ścieżkę 
prowadzącą do mobilności bezemisyjnej. 

Powinno to doprowadzić do zmniejszenia 
zużycia energii o 9% do 2030 r. w porów-
naniu z prognozami bazowymi.

http://www.instalreporter.pl
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Tinos H wyróżnia całkowicie gładki panel frontowy, 
który razem z zintegrowanymi osłonami bocznymi 
tworzy jeden element. Ponadto grzejnik ten wyposa-
żony jest w specjalnie zaprojektowaną i dedykowa-
ną wyłącznie do tego modelu, unikalną osłonę gór-
ną z zaokrąglonymi prostokątnymi otworami. Razem 
tworzą elegancki, minimalistyczny element wyposa-
żenia wnętrza, który charakteryzują proste linie, gład-
ka płyta frontowa i estetyczne krawędzie boczne.

Tinos H jest wyposażony we wkładkę zaworową 
(przyłącze 50 mm, 2x1/2″ IG), która jest standar-
dowo montowana w prawej górnej części grzej-
nika. Na życzenie dostępna jest wersja, w której 
wkładka zaworowa umieszczona jest po lewej stro-
nie urządzenia Dostępny jest w standardowym 
kolorze białym RAL 9016, a na zamówienie także  
w wielu innych kolorach z palety RAL Purmo Group.

Purmo Group dba, aby produkty wyróżniały się jakością 
wykonania, efektywnością działania oraz eleganckim designem. 
Jest liderem wśród producentów grzejników stalowych z gładką 
płytą frontową, jak również wielu innowacyjnych rozwiązań 
grzewczych. Najnowszym produktem, który został wprowadzony 
do oferty jest poziomy grzejnik dekoracyjny Tinos H.

tinos H – połącZEniE KomfoRtu i dEsignu
Nowy grzejnik dekoracyjny Purmo

Nowy grzejnik dekoracyjny Tinos H produkowany jest w fabryce Purmo Group  
w Rybniku. Model ten dostępny jest w dwóch typach 21 i 22, w łącznie 48 rozmiarach. 
Wysokości grzejnika mieszczą się w zakresie od 300 do 900 mm, a długości od 615 
do 1615 mm, dzięki czemu można dobrać odpowiedni model do każdego wnętrza.

Na stronie produktowej Tinos H dostępne jest również nowe narzędzie, dzięki któ-
remu użytkownik może wgrać wnętrze swojego urządzanego lub modernizowane-
go pomieszczenia i dokonać wstępnej „przymiarki” grzejnika w wybranym miejscu.

http://www.instalreporter.pl
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Tinos H można komponować z jego pionowym 
„odpowiednikiem”, grzejnikiem dekoracyjnym  
Tinos V, co zapewnia najwyższą elastyczność 
aranżacji wnętrz. Te smukłe i kompaktowe urzą-
dzenia doskonale wkomponowują się w każdy 
wystrój domu czy mieszkania.
Do tego modelu producent rekomenduje gło-
wicę termostatyczną Evosense, która idealnie 

komponuje się z grzejnikami dekoracyjnymi po-
ziomymi. Występuje ona w dwóch wersjach ko-
lorystycznych: białej lub czarnej.
Elegancka i płaska konstrukcja grzejnika zapew-
nia również wygodne czyszczenie powierzch-
ni grzejnika, a dzięki unikalnemu (systemowi) 
montażu osłony górnej, również bezproblemo-
we czyszczenie wewnętrznych elementów.

Purmo Group Poland Sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center

02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00

purmow@purmo.pl  
www.purmo.pl

r e k l a m a

Przejdź  Więcej na temat Tinos H i innych 
grzejników dekoracyjnych Purmo 

Pakiety fotowoltaiczne Inisol POWER SET z powietrzną pompą 
ciepła Alezio S V200 to kompleksowa oferta marki De Dietrich 
dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego inwestora. 
Poza produkcją własnej energii elektrycznej zapewni również 
wytwarzanie ciepłej wody oraz ogrzewanie domu.

paKiEty fotowoltaicZnE 
iNisOl POwer set  
maRKi dE diEtRicH 

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.pl/


4109/2021 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

- test gradowy: grad ø25mm, prędkość 23 m/s.
Na życzenie istnieje możliwość konfiguracji in-
stalacji na konstrukcjach naziemnych wolno-
stojących. 

PoMPA CIEPłA ALEZIo S V200

Pompa ciepła typu powietrze/woda zapewnia 
konkurencyjną cenę, szybki zwrot nakładów in-
westycyjnych i proste działanie. Alezio S V200 to 
rozwiązanie kompaktowe, oszczędne i ekologicz-
ne – idealne dla ogrzewania i chłodzenia zarów-
no w budynkach nowych, jak i modernizowanych. 
Urządzenia są dostępne w mocach od 4,6 do 14,65 
kW. Pompa ciepła objęta jest 5-letnią gwarancją. 
Pompa ciepła Alezio S V200 ma zintegrowany 
podgrzewacz c.w.u. o pojemności 177 litrów, 
co pozwala zapewnić wysoki komfort c.w.u.  
Wysokogatunkowa emalia i anoda magnezowa  
w podgrzewaczu zapewnią dodatkowo wieloletnią 
ochronę antykorozyjną. Jest to więc dobry wy-
bór dla osób, dla których priorytetem jest ciepła, 
czysta woda w dużych ilościach. 

Specyfikacja: 
- klasa efektywności energetycznej: do A++ dla 
c.o. dla jednostek 4,5, 6, 8, 11 kW, A dla c.w.u., 
- wysokowydajna sprężarka modulującą typu 
Twin Rotary lub Scroll (technologia DC Inverter), 
- pompa obiegowa c.o. o współczynniku EEI<0,23,
- naczynie wzbiorcze o pojemności 8 litrów,
- możliwość zamontowania jednostki wewnętrznej 
bezpośrednio przy ścianie lub w narożniku dzięki 
wygodnym przyłączom wyprowadzonym do góry.

WyGoDNE STERoWANIE

Pakiety fotowoltaiczne z pompami ciepła Alezio S  
V200 zapewniają wygodną regulację dzięki konsoli 
sterowniczej DIEMATIC Evolution z programowalną,  

zaawansowaną automatyką pogodową. W połą-
czeniu z czujnikiem zewnętrznym, dostarczanym 
w standardzie, zapewnia ona optymalizację stero-
wania łączonymi układami ogrzewania. Opcjonal-
ne doposażenie układu o programowalny termo-
stat pokojowy SMART TCo daje możliwość zdalnego 
sterowania kotłem za pomocą telefonu komórko-
wego lub tabletu z oprogramowaniem Android. 

Oferowane pakiety fotowoltaiczne zapewniają 
niezależność i oszczędności na rachunkach za 
energię elektryczną. Są ekonomicznym i ekolo-
gicznym rozwiązaniem. Dzięki pakietowi fotowol-
taicznemu z pompą ciepła Alezio S V200 można 
w najwyższym stopniu wykorzystać energie od-
nawialne i produkować własny prąd, który zasili 
pompę ciepła wykorzystującą powietrze jako źró-
dło czystej energii. W razie gdy zajdzie taka potrze-
ba, można liczyć na wsparcie dodatkowej grzałki 
elektrycznej zasilanej darmowym prądem. Pakie-
ty fotowoltaiczne z pompą ciepła pozwalają sta-
wiać ochronę środowiska na pierwszym miejscu.

PANELE FoToWoLTAICZNE INISoL PoWER SET 

Inisol POWER SET to wysokowydajne mono-
krystaliczne panele fotowoltaiczne. Są dobrym 
rozwiązaniem zarówno dla domów, jak i obiek-
tów komercyjnych. Szeroki zakres oferty paneli  
(od 3,20 do 9,92 kWp) zapewnia możliwość dobo-
ru optymalnego zestawu w zależności od dostęp-
nej powierzchni. Dostarczane zestawy zawierają 
wszelkie potrzebne elementy: panele fotowolta-
iczne, system zamocowań dachowych, inwerter 
3-fazowy, konektory i kable, dzięki czemu montaż 

systemu jest łatwy, szybki i wygodny. Panele foto-
woltaiczne są doskonale dopasowane do mocy 
inwerterów, co zapewnia uzyskanie maksymalnej 
wydajności instalacji. Zestawy podlegają 10-let-
niej gwarancji na trwałość paneli i 25-letniej gwa-
rancji na liniowy spadek wydajności. 

Specyfikacja: 
- praca w systemie on-grid, 
- zminimalizowany efekt degradacji ogniw dzięki 
technologii Mono PERC ze zwiększoną odporno-
ścią na degradację LID: 1 rok < 2%, 0,55% w la-
tach 2-25,
- wysoka sprawność modułu: 19,3%, 
- redukcja ryzyka powstawania hotspotów dzię-
ki obniżeniu natężenia prądu pracy ogniwa, 
- zwiększony uzysk energii dzięki doskonałej 
sprawności osiąganej przy niskim natężeniu pro-
mieniowania słonecznego oraz wyjątkowo ko-
rzystnemu współczynnikowi temperaturowemu,
- odporność na efekt PID dzięki optymalizacji pro-
cesu produkcji oraz selekcji ogniw słonecznych,
- odporność do 5400 Pa na obciążenia śniegiem 
oraz 2400 Pa na podmuchy wiatru,
- odporność na najtrudniejsze warunki – testo-
wane na działanie mgły solnej i amoniaku,

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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Dzięki niezliczonej liczbie możliwych konfiguracji 
(zarówno z pojedynczym kotłem, jak i w kaskadzie 
do mocy 1120 kW), POWER MAX jest najlepszym 
rozwiązaniem w przypadku nowych i modernizo-

wanych systemów grzewczych. Łatwość montażu  
i maksymalna elastyczność instalacji w połączeniu 
z wysoką wydajnością i niską emisją, wyróżniają ten 
produkt właśnie w zastosowaniach komercyjnych.

Marka Beretta, wychodząc na przeciw wymaganiom rynkowym  
i podążając za nowoczesną technologią, rozwija dynamicznie swoje 
urządzenia. POWER MAX to w pełni zaprojektowane, opracowane  
i wyprodukowane kotły przez markę Beretta, dostępne z szeroką gamą 
akcesoriów hydraulicznych i bezpieczeństwa oraz kompletną ofertą 
elementów systemu spalinowego. Urządzenia te są idealnym wyborem  
z punktu widzenia systemów centralnego ogrzewania dużych pomieszczeń 
mieszkalnych, jak również budynków użyteczności publicznej (hotele, 
centra sportowe, szkoły, budynki biurowe, fabryki itp.). 

Kotły powER max – 
innowacyJnE RoZwiąZaniE 
dla Zastosowań 
KomERcyJnycH 

Seria kotłów PoWER MAX obejmuje 8 modeli (od 34,9 kW do 131 kW). Kotły te mogą 
pracować samodzielnie lub w kaskadzie do łącznej mocy 1,12 MW. Każdy z modeli Po-
WER MAX można zainstalować w kaskadzie do 10 modułów (z wyjątkiem PoWER MAX 
150 – do 8 modułów). Biorąc pod uwagę możliwości montażowe: „w linii” i „plecami 
do siebie”, seria PoWER MAX pozwala na instalację kotłów w jednej z aż 140 typów 
konfiguracji kaskadowych, a w przypadku również pojedynczego zastosowania tych-
że urządzeń, oferuje nawet 148 konfiguracji. Liczba zastosowań dodatkowo wzrasta 
dzięki możliwości wykorzystania wymiennika ciepła i sprzęgła hydraulicznego oraz ze-
stawów dostępnych akcesoriów. To wszystko sprawia, że kocioł PoWER MAX wyróżnia 
się na tle dostępnych na rynku kotłów dużej mocy. 
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PANEL STERoWANIA

Kocioł POWER MAX jest wyposażony w nowo-
czesny i przyjazny dla użytkownika panel ste-
rowania. Cechą charakterystyczną tego panelu 
jest podświetlany wyświetlacz, który komuniku-
je się z użytkownikiem/instalatorem w intuicyjny 
i przystępny sposób poprzez ikony.

DLACZEGo WARTo WyBRAć 
SySTEMy KASKADoWE PoWER MAX

Zakres modulacji systemu kaskadowego POWER 
MAX jest znacznie szerszy niż w przypadku poje-
dynczego kotła. W rzeczywistości poprzez kon-
trolę liczby działających modułów grzewczych 
system optymalizuje dostarczaną moc zgodnie 
z rzeczywistymi wymaganiami. W przejściowych 
porach roku – wiosną i jesienią – gdy zapotrze-
bowanie na moc jest niższe z powodu sprzyjają-
cych warunków pogodowych lub w budynkach 
o różnym zapotrzebowaniu na ciepło w zależno-
ści od obłożenia (hotele i restauracje), sterowa-
nie kaskadowe aktywuje wyłącznie taką liczbę 
kotłów, jaka zapewni moc niezbędną do zaspo-
kojenia faktycznych wymagań cieplnych.
Systemy kaskadowe są znacznie bardziej nieza-
wodne niż kotły monoblokowe. Podczas awa-
rii jednego urządzenia, pozostałe pracują nadal  
i realizują żądanie grzania.
Warto również wspomnieć o wysokiej wydajności, 
która wraz z technologią kondensacji sprawia, że 
system POWER MAX jest idealnym rozwiązaniem 
dla optymalizacji kosztów w modernizowanych 
instalacjach. Koszt wymiany urządzenia szybko 

zwróci się dzięki niskim kosztom eksploatacji.
Ponadto bezpośredni dostęp od przodu do 
wszystkich wewnętrznych elementów sprawia, 
że czynności związane z konserwacją przebie-
gają szybko i sprawnie. Przegląd pojedynczego 
modułu systemu kaskadowego może być prze-
prowadzony, nawet podczas pracy pozostałych 
modułów grzewczych.
Kaskadowy system POWER MAX został zaprojek-
towany tak, aby zajmował jak najmniej miejsca  
i był odpowiedni zarówno dla lokali mieszkal-
nych, jak i budynków komercyjnych. 

5 LAT GWARANCJI

Ze względu na wysoką jakość komponentów 
użytych do produkcji urządzeń, RUG Riello Urzą-
dzenia Grzewcze S.A. oferuje 5-letnią gwarancję.

WyMIENNIK CIEPłA

Wymiennik ciepła w kotle POWER MAX został za-
projektowany do współpracy z palnikiem premix 
i stanowi jedną z najważniejszych cech techno-
logicznych systemu. W wyniku efektywnej syner-
gii między spalaniem a wymianą ciepła uzysku-
je się możliwie najlepsze przekształcenie energii 
gazu w użyteczną energię cieplną przekazywa-
ną do wody. Wymiennik wykonany jest z wyso-
kiej jakości stali nierdzewnej, aby zapewnić długą 
żywotność i niezawodność w czasie eksploata-
cji. Dodatkowo konstrukcja, linia wodna i sekcje 
przepływu zostały zoptymalizowane, aby ogra-
niczyć spadki ciśnienia i zapewnić najlepszą wy-
mianę cieplną, dzięki czemu rozkład tempera-
tury na wymienniku jest równomierny, co także 
wpływa pozytywnie na żywotność i wydajność. 

BuDoWA I TECHNoLoGIA 

Modele POWER MAX 50P D EP – 50P – 65P – 80P 
są wyposażone w pompę obiegową. Do pozosta-
łych modeli dostępne są dedykowane zestawy 
pomp, które można zainstalować wewnątrz lub na 
zewnątrz urządzenia. Wszystkie kotły mają wbu-
dowany przepływomierz do kontroli minimalne-
go natężenia przepływu na rurze zasilającej oraz 
przełącznik minimalnego ciśnienia na rurze po-
wrotnej, aby kontrolować minimalne ciśnienie oraz 
temperaturę powrotu (sterowanie ΔT) w celu mo-
dulowania sterowania pompą ( PWM). Sonda tem-
peratury spalin sprawdza poprawność pracy i ewen-
tualne żądanie czyszczenia wymiennika ciepła. 
Modele 50P DEP i 50P mogą służyć również do pro-
dukcji ciepłej wody użytkowej, dzięki możliwości za-
montowania zaworu 3-drogowego wewnątrz kotła. 

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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POWER MAX 50P-50P DEP POWER MAX 65P-80P
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lub smartfonie. Na uwagę zasługuje również opty-
malizacja miejsca przechowywania. Hurtownia, 
magazyn, sklep instalatorski – dzięki niewielkim 
rozmiarom w miejsce konwencjonalnego zesta-
wu do podnoszenia ciśnienia możemy zmieścić 
aż trzy urządzenia, co pozwala przechowywać 
cały typoszereg pomp Esybox MAX na jednej pa-
lecie. Kompaktowy charakter i niewielki rozmiar 
poszczególnych elementów zestawu gwarantuje 
dostępność od ręki urządzenia o dowolnej kon-
figuracji. To wszystko sprawia, że Esybox MAX to 
najbardziej dogodne rozwiązanie w zakresie sys-
temów podnoszenia ciśnienia na rynku. 

Z myślą o bardziej wydajnej pracy 
i łatwej eksploatacji 
Typoszereg Esybox MAX został zaprojektowany  
w taki sposób, aby ograniczyć ewentualne trudno-
ści z doborem produktu o odpowiednim zakresie 
wydajności do absolutnego minimum. Do wybo-
ru mamy dwa modele części hydraulicznych, któ-
re dobiera się adekwatnie do wysokości budynku. 
Następnie konfigurujemy zestaw, dopasowując go 
do projektowanego zapotrzebowania. Możliwość 
konfiguracji zestawu składającego się maksymal-
nie z 4 pomp pozwala odpowiadać na potrzeby 
nawet najbardziej wymagających projektów. 

To, co wyróżnia każdy zestaw Esybox MAX, to wy-
soka sprawność energetyczna i niezawodność. 
Pompy zostały wyposażone w chłodzone wodą 
silniki z magnesami trwałymi. DAB zadbał również 
o wysoką sprawność części hydraulicznej. Urzą-
dzenia pracują cicho i są łatwe w konserwacji. 

W trosce o środowisko naturalne 
Komponenty typoszeregu Easybox MAX są pro-
dukowane z użyciem materiałów pochodzących 
z recyclingu. Jednocześnie ich kompaktowa bu-
dowa oraz niewielka waga pozwalają na znaczące 
ograniczenie emisji CO2 związanej z transportem. 
To sprawia, że Easybox Max jest nie tylko wygodny 
w instalacji i komfortowy w użytkowaniu, ale rów-
nocześnie wpisuje się w aktualne trendy ochrony 
i dbałości o środowisko – od bezpiecznej i wydaj-
nej linii produkcyjnej, aż po energooszczędną eks-
ploatację i możliwość serwisu zdalnego.

System zapewnia łatwość doboru produktu  
o odpowiednym zakresie wydajności adekwat-
nie do potrzeb danego projektu. Jednocześnie 
koncepcja On-Site-Assembly, czyli możliwość 
zmontowania urządzenia w miejscu instala-
cji rozwiązuje problemy z dostarczeniem zesta-
wu do trudno dostępnych miejsc. Niewielki roz-
miar oraz lżejsze opakowania sprawiają, że praca  

dotychczas wykonywana przez dwie albo trzy 
osoby może zostać z powodzeniem wykonana 
przez jednego instalatora. Dodatkowo zestaw ofe-
ruje prostą instalację – wystarczy podłączyć stację  
Esydock i zamontować pompy jednym kliknięciem. 
Urządzenia konfiguruje się, a później monitoruje 
ich pracę i modyfikuje ustawienia z poziomu apli-
kacji DConnect zainstalowanej na komputerze PC 

Esybox MAX marki DAB Pumps  
to innowacyjny zestaw pompowy. 
Najbardziej kompaktowe oraz 
zintegrowane rozwiązanie na 
rynku, dzięki któremu użytkownik 
końcowy otrzymuje niezawodny, 
wydajny i ekonomiczny w eksploatacji system. Esybox MAX to także 
odpowiedź na zróżnicowane potrzeby projektantów, dystrybutorów, 
instalatorów oraz pracowników obsługi technicznej.

Esybox max
Kompaktowy zestaw 
hydroforowy

W skład pojedynczego urządzenia z typoszeregu Easybox 
MAX wchodzi: wyświetlacz z przyciskami do nawigacji (1), 
zintegrowana przetwornica (2), moduł wifi/bluetooth (3), 
czujniki ciśnienia od strony tłocznej (4) i ssącej (5), zawór 
zwrotny (6), naczynie wzbiorcze o pojemności 2 l (7), 
wirniki (8), przyłącza hydrauliczne (9), silnik z magnesami 
trwałymi chłodzony wodą (10), uchwyty (11). Dodatkowo  
w zestawie znajduje się narzędzie do szybkiego montażu (12)
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Zawory kulowe są to zawory pracujące w try-
bie on-off (otwórz-zamknij), nie są to zawory re-
gulacyjne, pozwalające na precyzyjną regulację 
przepływu czynnika. Wynika to z ich konstruk-
cji polegającej na umieszczeniu w świetle prze-
wodu rurowego kuli z wydrążonym otworem  
w kształcie walca – ustawianie otworu kuli wzdłuż 
osi przewodu (rury) umożliwia prawie niezabu-
rzony przepływ czynnika, przekręcenie zaworu  
o 90o zamyka światło przewodu, blokując tym sa-
mym całkowicie przepływ. Dzięki takiej budowie 
podczas pracy zawory charakteryzują się mały-
mi miejscowymi oporami przepływu (stratami 
ciśnienia), co jednocześnie przyczynia się do ni-
skiego poziomu hałasu. 

RóżNoRoDNość MoDELI WCHoDZąCyCH 
W SKłAD SERII 

Nowa seria zaworów firmy FERRO to bardzo roz-
budowany asortyment, pozwalający na szero-
ki wachlarz zastosowań. Zależnie od wymagań 
instalacji (np. rodzaju, materiału, sposobu łą-
czenia, dodatkowych funkcji zaworu, sposobu 
przełączania), można dobrać z oferty zaworów 
F-Power zawory: nakrętno-nakrętne, nakrętno-
-wkrętne, wkrętno-wkrętne, ze śrubunkiem lub 
półśrubunkiem, do wlutowania, z filtrem, spu-
stowe, kątowe (sterowane motylkiem lub dźwi-
gnią), podtynkowe. 
Producent oferuje także modele zaworów wypo-
sażone w odpowietrzniki, które bez konieczno-
ści montowania dodatkowej armatury pozwalają 
na łatwe odpowietrzenie systemu (serie z odpo-
wietrznikiem ręcznym i korkiem). Rozszerzeniem 
gamy zaworów z odpowietrznikiem są zawory  
z końcówką spustową, odpowietrznikiem ręcz-
nym i korkiem, które pozwalają na łatwe usunięcie  

Nowa seria zaworów kulowych F-Power marki FERRO przeznaczona jest do instalacji wodnych, sprężonego 
powietrza oraz do instalacji pracującej na mieszaninie wody i glikolu (do 50% glikolu). Oznacza to, że poza 
klasycznymi instalacjami wodnymi i pneumatycznymi znajdują one zastosowanie w dość obciążonych 
termicznie instalacjach solarnych, gdzie również muszą spełniać reżimy pracy przy temperaturze czynnika 
obiegowego poniżej 0°C. Zawory F-Power z powodzeniem znajdują zastosowanie również w innych 
instalacjach OZE. Mogą one współpracować z pompami ciepła w systemach grzewczych i chłodniczych,  
jak również w systemach, gdzie instalacja pompy ciepła z dolnym źródłem w postaci wymiennika gruntowego 
lub studni, ma zastosowanie jako układ chłodzenia pasywnego poprzez sieć c.o. Zakres temperatury pracy 
zaworów F-Power zawiera się w przedziale od -30oC do 120oC.

f-powER – nowa sERia ZawoRów KulowycH maRKi fERRo

KFPL2

Nominalne 
ciśnienie 3,0 MPa 

Wytrzymały korpus  
z mosiądzu CW617N-4MS 
o obniżonej zawartości 
ołowiu oraz niklu 

Przystosowane do wody 
pitnej (powierzchnie 
kontaktu z czynnikiem 
pozbawione niklu) 

Dławik umożliwiający 
kompensację luzów uszczelnienie  

trzpienia z PTFE 

Chromowana kula 

Maksymalna 
temperatura pracy 
120°C 
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Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedry Zarządza-
nia Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie oraz Polskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego. Kapituła Programu wysoko oceniła i na-
grodziła działania związane z zaangażowaniem  
FERRO S.A. w doskonalenie procedur zarządzania 
jakością, a także realizowaniem skutecznej poli-
tyki jakości z uwzględnieniem jej roli we wszyst-
kich aspektach działalności. 
Podstawowe modele zaworów serii F-Power mogą 
pracować przy ciśnieniu nominalnym 30 bar.  
W toku badań i testów w ramach KOT (Krajowa 
Ocena Techniczna) przeprowadzonych w labo-
ratorium Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, za-
wory F-Power przeszły z wynikiem pozytywnym 
próby szczelności przy ciśnieniu o połowę wyż-
szym od nominalnego, czyli 45 bar. Ponadto fir-
ma FERRO przeprowadziła w Instytucie Badań  
i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL badania zaworów 
F-Power, mające na celu sprawdzenie wartości ci-
śnienia rozrywającego. Uzyskane wyniki badań 
w zakresie od 130 bar dla zaworów DN25 do 220 
bar dla zaworów DN15 pozwalają stwierdzić, że są 
one bezpieczne, wytrzymałe i będą gwarantować 
długą i bezawaryjną pracę. W celu dywersyfikacji  

i obiektywizacji oceny produktu firma FERRO zle-
ciła fińskiemu instytutowi badawczemu Eurofins 
Expert Services siedzibą w Espoo, specjalizują-
cemu się w badaniach i certyfikacji wykonanie 
badań zaworów F-Power pod kątem możliwo-
ści pracy z czynnikami w niskiej temperaturze.
Przeprowadzone w Skandynawii badania po-
twierdzają możliwość pracy zaworów z roztwo-
rem glikolu o temperaturze -30°C.

czynnika obiegowego z rur. Bardzo przydatne 
są również zawory z zainstalowanym termome-
trem lub przystosowane do montażu czujnika 
temperatury. 

PoLA ZASToSoWAń I MATERIAły 
użyTE Do BuDoWy

Wszystkie zawory mogą pracować na mediach 
takich, jak: woda, roztwór glikolu w wodzie (do 
50%), sprężone powietrze. 
Materiał, z którego wykonany jest korpus, to mo-
siądz CW617N-4MS o obniżonej zawartości ołowiu 
oraz niklu. Nowe zawory pod kątem materiało-
wym określane są jako NICKEL FREE, wskazujące, 
że ich powierzchnia mająca kontakt z wodą nie 
jest niklowana, co jest bardzo pożądaną cechą 
wobec coraz częściej występującej skazy niklo-
wej skutkującej alergią na wodę, która ma kon-
takt z niklem. Materiał uszczelnień kuli i trzpienia 
to PTFE (politetrafluoroetylen, potocznie teflon) 
materiał trwały, odporny na obciążenia termicz-
ne i chemiczne. Maksymalna temperatura pra-
cy zaworów wynosi 120°C, natomiast minimalna 
temperatura jest określona na -30°C, co pozwala 

armaturze i instalacji na pracę z czynnikami ni-
skokrzepnącymi (50% roztwór glikolu w wodzie). 

WyTRZyMAłość I NIEZAWoDNość 

Zawory F-Power marki FERRO są wykonane  
w technologii ABT (Advanced Body Technology) 
łączącej nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne 
i materiałowe. 
Producent udziela na wszystkie zawory 10-letniej 
gwarancji. Udzielenie tak długotrwałej gwaran-
cji przez firmę FERRO świadczy o tym, że produ-
cent w wyjątkowy sposób zadbał o trwałość, wy-
trzymałość i bezawaryjność swoich produktów. 
Otrzymaliśmy w efekcie serię produktów: solid-
nych, niezawodnych i długowiecznych.

ZAWoRy KuLoWE F-PoWER 
W śWIETLE BADAń

Zawory F-Power zostały nagrodzone Złotym  
Godłem	Quality	 International	2021	w	XV	edy-
cji	konkursu	Najwyższa	Jakość	QI.	Jest	to	naj-
większy program projakościowy w Polsce, re-
alizowany pod patronatem Polskiej Agencji 

Dbając o wysoki poziom obsługi, swoich 
klientów, zarówno indywidualnych, jak 
i profesjonalnych instalatorów FERRo  
zapewnia dostęp do szkoleń, filmów 
instruktażowych, materiałów infor-
macyjno-promocyjnych, katalogów. 
W celu promocji zaworów F-Power 
firma organizuje kampanie medialne  
i prezentacje produktu podczas spo-
tkań branżowych. 
Zapraszamy do specjalnej strony interne-
towej dedykowanej zaworom kulowym:  
www.zawory.ferro.pl 

KFP2P KFPM2 KFPOM2 KFPS3A KFPS3T

http://www.instalreporter.pl
https://zawory.ferro.pl/
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Dobre dla użytkownika, przyjazne dla środo-
wiska: nowoczesne kotły gazowe. Warto do-
konać zmiany tam, gdzie jest to naprawdę ważne 
– wybierając przyjazny dla klimatu system ogrze-
wania. Nowoczesny, wysokowydajny gazowy ko-
cioł kondensacyjny zmniejsza emisję dwutlenku 
węgla do atmosfery i obniża koszty ogrzewania. 
Ogrzewanie i zaopatrzenie w ciepłą wodę mają 
największy wpływ na klimat.

Zrównoważona decyzja: gazowa technologia kon-
densacyjna. Niezależnie od tego, czy chodzi o pro-
jekty modernizacyjne, czy nowe budynki: najnowsza 

technologia kondensacji gazowej zapewnia przyja-
zny dla klimatu i ekonomiczny sposób ogrzewania.

Zadbaj o klimat i skorzystaj z rządowej dotacji.
Wraz z wymianą kotła zyskuje się swój wkład  
w ochronę klimatu. Dodatkowo można zaoszczę-
dzić za sprawą dofinansowania z rządowego pro-
gramu Czyste Powietrze.

Zmniejsz zużycie energii i koszty ogrzewania.
Dzięki zawsze zoptymalizowanej efektywności ener-
getycznej obniża się emisję CO₂, a także do 30% kosz-
ty ogrzewania w perspektywie długoterminowej.

Specjalnie dla użytkowników 
końcowych obniżono ceny 
katalogowe urządzeń grzewczych 
nawet o 1000 zł netto!  
Tylko w dniach 6.09-30.11.2021 
można kupić taniej energooszczędny 
kocioł kondensacyjny w pakiecie 
z zasobnikiem ciepłej wody, 
regulatorem systemowym  
i osprzętem.

Wybierz jeden z przyjaznych dla klimatu gazowych kotłów 
kondensacyjnych Vaillant. Zmniejsz emisję CO₂ i przyczyń się do ochrony 
klimatu. Oszczędź na kosztach ogrzewania nawet do 30%. Skorzystaj  
z rządowego dofinansowania w programie Czyste Powietrze.

pRomocJa Kotłów Vaillant 
– kuPuJ taNieJ w Pakiecie!

PobIerz  Cennik promocyjny 

http://www.instalreporter.pl
https://www.vaillant.pl/promocje-cenowe-pomp-ciep-a/2021/cennik-kampania-pakietowa-kotlow-kondensacyjnych-2-09-2180756.pdf
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Zapewnij sobie optymalną temperaturę ogrze-
wania i ciepłej wody. Nowoczesna technologia 
kondensacji gazu gwarantuje komfort użytkowania.  

Kocioł automatycznie dostosowuje się do zmien-
nej jakości gazu, co oznacza stabilną i długoter-
minową eksploatację.

ecoTEC intro ecoTEC pro ecoTEC plus ecoTEC exclusive

Kluczowe 
benefity

niewielkie 
wymiary, elegancka 

konstrukcja, 
doskonały do 

zastąpienia starego 
kotła, niskie koszty 

inwestycji  
i eksploatacji

idealny do 
wymiany kotła 

niekondensacyjnego, 
prosta obsługa mały 

i lekki

najczęściej wybierany 
kocioł, elastyczny 

montaż, duży zakres 
mocy

najbardziej 
zaawansowany 
technologicznie 

kocioł, zastosowana 
technologia 

ExtraCondense, 
najwyższy 

poziom komfortu 
użytkowania

Zastosowanie 1 łazienka, do 4 osób 1 łazienka, do 4 osób 2 łazienki, do 7 osób 2 łazienki, do 6 osób
Klasa ErP  
dla ogrzewania 
(A++ do G)

A A / A+*
*z regulatorem multiMATIC 700 A

Moc c.o. [kW)] 8,4-20,0 5,9-25,9 (zależnie  
od modelu)70

3,3-38,0 (zależnie  
od modelu)

2,8-27,1 (zależnie  
od modelu)

Moc c.w.u. [kW] 24,0 5,2-24,0 (zależnie  
od modelu)

3,1-35,0 (zależnie  
od modelu)

24-36,4 (zależnie  
od modelu)

Wymiary (wys. x 
szer. x gł.) [mm] 625x400x270 720x440x338 720x440x372 720x440x382

Twórczość Christopha Behlinga jest tym, co pozwala odróżnić 
wzornictwo dobre, od tego doskonałego. Jego design opiera się  
na ponadczasowych rozwiązaniach, klasycznych formach  
i szlachetnych materiałach. Jako główny projektant TAG Heuer 
tworzy wysokiej klasy szwajcarskie zegarki, ale to nie jedyny  
przejaw szwajcarskiej precyzji, który znajdziemy w jego portfolio.

międZynaRodowy  
dEsign w gEbERit:  
cHRistopH bEHling

http://www.instalreporter.pl
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mi zmieniającymi się co sezon. Uważa, że wzor-
nictwo nie ma prawa być modne. Musi być po-
nadczasowe. Wzornictwo, które przetrwa lata, 
to też ulga dla planety. Z punktu widzenia eko-
logii mniej znaczy więcej. 
Zrównoważony rozwój to kolejna wartość, która 
łączy projektanta z marką Geberit. Celem kolek-
cji stworzonej przez projektanta jest ograniczenie 
zużycia wody w domostwach, ale także ogólne 
zredukowanie potrzeby konsumpcji dóbr mate-
rialnych. Głównym powodem, dla którego wyko-
nujemy remonty, jest fakt, że nasze wnętrze wyszło 
z mody. Ważne jest więc, by wykorzystywać wiecz-
nie trwałe wzory i najwyższej jakości materiały.  
Dobra jakość nigdy się nie starzeje. Dodatkowo, 
wyposażając wnętrza elementami firmy Gebe-
rit, ma się gwarancję, że części zamienne będą 
dostępne jeszcze przez 25 lat od momentu wy-
cofania produktu ze sprzedaży.

Rewolucja kulturalna w łazience
Idealna łazienka to taka, w której, by umyć dło-
nie, nie trzeba nic nimi dotknąć. Geberit wraz 
z Christophem Behlingiem ukryli cały system 
elektryczny bezdotykowych baterii umywalko-
wych w osobnej skrzynce funkcyjnej, odpornej 
na wodę i uszkodzenia mechaniczne. 
Kolejnym rewolucyjnym projektem designera jest 
toaleta myjąca Geberit AquaClean. Ambitnym za-
łożeniem marki podczas realizacji tego projektu 
było stworzenie „najlepszej toalety świata”. Toa-
lety myjące kojarzone są z ciężką formą przypo-
minającą urządzenie medyczne, a nie wyposa-
żenie domu. Behling zrywa z tym przekonaniem  
w swoim projekcie, tworząc nowoczesną i stylową 
toaletę. Firma Geberit doskonale wie, że łazienki 
to miejsca, w których wiele jest jeszcze do zro-
bienia, a współpraca z Christophem Behlingiem 
jest jedynie początkiem designerskiej rewolucji.
Materiał prasowy Geberit

Główna siedziba Geberit znajduje się w miastecz-
ku Rapperswil-Jona w Szwajcarii. To tutaj ro-
dzą się pionierskie rozwiązania w zakresie wzor-
nictwa ceramiki łazienkowej oraz technologii 
sanitarnej. Grupę Geberit łączy z Christophem 
Behlingiem pasja do szczegółów oraz pięknego  
i ponadczasowego designu. To właśnie ta pasja 
doprowadziła do powstania kolekcji bezdoty-
kowego systemu baterii umywalkowych Geberit 
Brenta i Geberit Piave oraz toalety myjącej Gebe-
rit AquaClean zaprojektowanych przez Behlinga. 

Laboratorium designu
Projektant łączy w swojej twórczości szwajcar-
ską dokładność Genewy z londyńską kosmopo-
litycznością. Studiował wzornictwo przemysło-
we na Akademii Sztuk Pięknych w Stuttgarcie, 
gdzie rozwijał się pod okiem Richarda Sappera  
– jednego z najważniejszych współczesnych pro-

jektantów, który znany jest przede wszystkim z 
innowacyjnych rozwiązań technicznych. Beh-
ling, czerpiąc inspirację od swojego mistrza, już 
podczas studiów zaczął poszukiwać technolo-
gicznych novum, które wpłynęłyby na popra-
wę życia człowieka i środowiska, w którym żyje. 
We wczesnych latach swojej kariery pracował nad 
łodziami z napędem solarnym, dzięki którym zyskał 
popularność, jako twórca ekologicznych projektów. 
Po przeprowadzce do Londynu kontynuował swoje 
eksperymenty nad wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii w projektowaniu przemysłowym. 
W ramach badań nad tym zagadnieniem założył 
Christoph Behling Design Studio oraz laboratorium 
badawczo-rozwojowe SolarLab Research & Design. 

Dożywotnio stylowy
Dla Christopha Behlinga doskonały design to 
taki, który nie podąża ślepo za ulotnymi trenda-

http://www.instalreporter.pl


5009/2021 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

BoSCH EASyREMoTE

Aplikacja Bosch EasyRemote przeznaczona jest 
do mobilnego sterowania systemami grzewczy-
mi z regulatorem CW400 i modułem MB-LAN2 
lub MB LANi. Umożliwia ona komunikację on-line  
(przez internet mobilny lub sieć WLAN) z automa-
tyką sterującą kotłem lub pompą ciepła, obiegami 
grzewczymi i ciepłej wody, czyli możliwość swo-
bodnego programowania żądanej temperatury 
wewnątrz pomieszczeń, ciepłej wody oraz trybu 
pracy. Użytkownik ma również dostęp do informa-
cji o stanie pracy kotła grzewczego, ewentualnych 
nieprawidłowościach, temperaturze wewnątrz  
i na zewnątrz budynku, a w przypadku zastoso-
wania systemu kolektorów słonecznych, do in-
formacji o aktualnym uzysku solarnym oraz do 
danych historycznych. Oczywiście praca źródła 
ciepła w systemie z aplikacją Bosch EasyRemote 

jest w pełni modulowana, co przynosi wymier-
ne korzyści ekonomiczne i wpływa na żywot-
ność kotła. Aplikację Bosch EasyRemote można 
pobrać bezpłatnie z Google Play lub App Store.

BoSCH HoMECoM EASy

Aplikacja HomeCom Easy jest dostępna dla klima-
tyzatorów i pomp ciepła a wkrótce także dla ko-
tłów, systemów solarnych i wentylacji. Aplikacja  

BoSCH EASyCoNTRoL

Aplikacja Bosch EasyControl zapewnia mobilne 
sterowanie domowym systemem ogrzewania wy-
posażonym w regulator CT200 za pomocą smart-
fona lub tabletu z systemem operacyjnym iOS lub 
Android. Jedynym warunkiem jest dostęp do in-
ternetu mobilnego lub sieci WLAN. System stero-
wany przez Bosch EasyControl może być również 
wyposażony w elektroniczne grzejnikowe głowi-
ce termostatyczne Bosch komunikujące się bez-
przewodowo z regulatorem CT200, umożliwiając 

indywidualne nastawy czasów pracy z zapro-
gramowanymi wartościami temperatury nawet 
w kilkunastu pomieszczeniach. Dzięki przetwa-
rzaniu informacji o aktualnej temperaturze na 
zewnątrz budynku i w pełni modulowanym ste-
rowaniu systemy z kotłami grzewczymi Junkers-
-Bosch wykorzystującymi magistralę EMS2 (BUS) 
i obsługiwane przez Bosch EasyControl osiąga-
ją zwiększoną efektywność energetyczną nawet 
5% (zgodnie z Dyrektywą ErP). Aplikację Bosch 
EasyControl można pobrać bezpłatnie z Google 
Play lub App Store.

Aplikacje mobilne oferowane przez Junkers-Bosch stanowią zarówno 
ułatwienie w obsłudze urządzeń, jak i w znaczący sposób wpływają na 
komfort i efektywność użytkowania nie tylko źródła ciepła, ale całych 
systemów ogrzewania i ciepłej wody.

aPlikacJe mObilNe bOsch

http://www.instalreporter.pl
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nowej efektywności energetycznej to zaledwie 
1%. Najwyższej klasy zestawy regulacji jak np. 
regulator Bosch EasyControl CT200 z minimum 
trzema bezprzewodowo sterowanymi głowica-
mi termostatycznymi ma klasę VIII, co oznacza, 
że udział w sezonowej efektywności energetycz-
nej ogrzewania pomieszczeń to aż 5%.
Ponieważ efektywność zestawu: kocioł plus 
regulator sumuje się, w praktyce oznacza to,  
że w przypadku gazowego kotła kondensacyj-
nego o efektywności energetycznej 94% zasto-
sowanie taniego regulatora-termostatu klasy I 
poprawi sezonową efektywność energetyczną 
zaledwie o 1%, czyli osiągnie 95%, a w przypad-
ku klasy VIII poprawi o 5%, czyli wzrośnie do 99%. 
Oba parametry powinny być deklarowane przez 
producenta regulatora, właśnie w celu łatwej we-
ryfikacji przez użytkownika oraz w celu oblicze-
nia łącznej efektywności energetycznej zesta-
wu urządzeń stanowiących źródło ogrzewania. 
Systemy regulacji oparte na komunikacji EMS2 
(BUS) marki Bosch to szeroka gama sterowni-
ków umożliwiających wysoką klasę regulacji 
systemu ogrzewania. Oprócz wspomnianego 

wcześniej zestawu Bosch EasyControl CT200 
z elektronicznymi głowicami termostatyczny-
mi (klasa VIII, 5%), w ofercie znajdują się regu-
latory pokojowe CR10 i CR100RF (klasa V, 3%), 
CR100RF (klasa VI, 4%) oraz regulatory pogo-
dowe CW100, CW400 lub CW800 (klasa VI, 4%).  
W zależności od potrzeb i konfiguracji elemen-
tów systemu umożliwiają one sterowanie mo-
dulacją gazowego kotła kondensacyjnego, ob-
sługę od jednego do ośmiu obiegów grzewczych 
lub do 20 stref grzewczych, współpracę z sys-
temami solarnymi, podgrzewaniem wody do 
celów sanitarnych oraz zarządzanie zarówno  
z poziomu regulatora, jak i urządzeń mobilnych 
takich, jak smartfon lub tablet. 
Oczywiście wyboru systemu regulacji należy do-
konać w porozumieniu z projektantem lub insta-
latorem. Jednak wiedza o klasie regulatora będzie 
na pewno ułatwieniem podczas podejmowania 
świadomej decyzji odnośnie najbardziej optymal-
nego rozwiązania, zapewniającego wysoki komfort 
użytkowania i efekt energetyczny mający wpływ  
na koszty eksploatacji instalacji.

współpracuje z urządzeniami wyposażonymi  
w moduł do komunikacji zdalnej. Docelowo zastą-
pi wymienione wcześniej aplikacje EasyControl  
i EasyRemote. Za pomocą smartfona możesz  
w dowolnym miejscu i czasie sterować ogrzewa-
niem, ciepłą wodą czy klimatyzacją w Twoim domu.
Przejrzysty interfejs umożliwia przegląd tempe-
ratury zewnętrznej lub pokojowej, trybu pracy, 
parametrów technicznych i komunikatów błę-
du. W przypadku awarii urządzenia automatycz-
nie otrzymasz powiadomienie na swój smartfon. 
Aplikacja jest intuicyjna i łatwa w użyciu, dzięki 
czemu zmiana temperatury w pomieszczeniu, 
wybór trybu pracy lub ustawienie programu cza-
sowego jest niezwykle łatwe.
Wybierz harmonogram, który najbardziej pasu-
je do Twojego stylu życia i dostosuj go do siebie.  
Z HomeCom Easy jest to łatwe i szybkie.

REGuLAToRy Z KLASą 
– SySTEM REGuLACJI BoSCH

Na rynku dostępna jest cała gama termostatów  
i regulatorów pokojowych oraz pogodowych, które  

na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo po-
dobne. Jak dokonać najlepszego wyboru skoro 
do dyspozycji są termostaty, regulatory, pokojo-
we, pogodowe, ON/OFF, modulacyjne, bez pro-
gramowania, z programowaniem dobowym lub 
tygodniowym, a w perspektywie… rachunki za 
ogrzewanie? Okazuje się, że porównanie regula-
torów przeznaczonych do sterowania kotłem lub 
całym systemem grzewczym nie jest takie trud-
ne. Dyrektywa ErP określa klasy regulatorów tem-
peratury od I do VIII przyporządkowując każdej 
klasie regulatora odpowiedni udział w sezonowej 
efektywności energetycznej ogrzewania pomiesz-
czeń. Najprostsze i najtańsze termostaty pokojo-
we ze sterowaniem ON/OFF (dwupołożeniowym 
włącz/wyłącz) mają klasę I, a ich udział w sezo-

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

infolinia: 801 600 801, 
www.bosch-termotechnika.pl

r e k l a m a

Przejdź  Więcej o aplikacjach bosch HomeCom easy

Przejdź  razem zawsze lepiej – urządzenia grzewcze i inteligentne systemy regulacji

http://www.instalreporter.pl
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(fot. 1). Kompaktowe, gotowe do podłączenia 
urządzenie z pojedynczą pompą jest przezna-
czone do tłoczenia ścieków zawierających feka-
lia. Zostało ono wyposażone w gazo- i wodosz-
czelny zbiornik retencyjny ze skośnym dopływem 
do komory retencyjnej oraz otwór rewizyjny  
z przejrzystą pokrywą. W zależności od potrzeb 
można wybrać dowolny rodzaj dopływu. Przyłą-
cze tłoczne urządzenia ma zabudowane zabez-
pieczenie przed przepływem zwrotnym z otwo-
rem rewizyjnym.

Na zewnątrz. Dość popularnym i stosunkowo 
dobrym rozwiązaniem jest zewnętrzna prze-
pompownia ścieków. Należy jednak uwzględnić 
określone wytyczne dotyczące posadowienia 
zbiornika w gruncie. Rozporządzenie ministra in-
frastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie mówi, że w przypadku zabudowy jedno-
rodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej 
zbiornik powinien być umieszczony w odległości 

5 m od budynków i 2 m od granicy działki. Trze-
ba też zwrócić uwagę na głębokość dopływu, 
pojemność użyteczną zbiornika, klasę obciążeń 
włazu i wymagania związane z wodami grunto-
wymi. Konstrukcja takiego rozwiązania musi ce-
chować się trwałością i szczelnością, co pozwoli 
wyeliminować infiltrację i eksfiltrację. 
Przepompownia zewnętrzna, jak np. Wilo-Dra-
inLift WS 900/1100 (fot. 2) umożliwia tłocze-
nie ścieków zawierających fekalia lub wstępnie 
oczyszczonych. Stanowi ona gotową do monta-
żu studzienkę z tworzywa sztucznego, jako stacja 
z jedną lub dwiema pompami do instalacji pod-
powierzchniowej oraz z czterema dopływami.  

Obowiązek odprowadzenia wody deszczowej  
i ścieków z domów jednorodzinnych czy innych 
obiektów budowlanych spoczywa na ich użyt-
kownikach. Realizacja takiego systemu wyma-
ga odpowiedniego opracowania projektowego. 

PRZEPoMPoWNIA WóD DESZCZoWyCH 
A PRZEPoMPoWNIA śCIEKóW

Na wstępie należy zaznaczyć, że ścieki dzielą się 
na zawierające fekalia, czyli ścieki bytowe, oraz 
wodę brudną rozumianą jako woda deszczowa 
i roztopowa. Podział ten wynika z normy PN-EN 
12050 dotyczącej projektowania przyobiekto-
wych przepompowni ścieków oraz z Ustawy  
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, zgodnie  
z którą deszczówka i wody roztopowe utraciły 
status ścieków.
Woda deszczowa i ścieki zawierające fekalia nie po-
winny być odprowadzane wspólnym kolektorem. 
Patrząc na problemy związane z deficytem wody 
pitnej w Polsce, wodę deszczową w pierwszej  

kolejności należy ponownie wykorzystać lub 
wprowadzić do gruntu, a dopiero w ostateczno-
ści odprowadzić do kanalizacji deszczowej, co  
z kolei może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

ETAPy PRoJEKToWANIA PRZyoBIEKToWEJ 
PRZEPoMPoWNI 

Miejsce posadowienia przepompowni
Na początkowym etapie projektowania nale-
ży ustalić miejsce posadowienia przepompow-
ni ścieków, która może być zainstalowana we-
wnątrz lub na zewnątrz budynku.

Wewnątrz domu. W tym przypadku wymaga-
ne jest odpowiedniej wielkości pomieszczenie 
zapewniające przestrzeń serwisową, minimalnie 
po 60 cm z każdej strony urządzenia, co umożliwi 
jego konserwację. Należy przy tym wykonać niec-
kę pod przepompownię oraz szczelne połączenie 
z płytą podłogi. Przykładem rozwiązania do zasto-
sowań wewnętrznych jest Wilo-DrainLift SANI-S 

Przyobiektowe przepompownie są stosowane wszędzie tam, 
gdzie nie ma możliwości podłączenia do grawitacyjnego systemu 
odprowadzania ścieków, ze względu na ukształtowanie terenu, 
wysoki poziom wód gruntowych, niższe posadowienie wyjścia 
kanalizacji w stosunku do kolektora sieci kanalizacji lub znaczne 
oddalenie od miejsca zrzutu ścieków. 

pRZEpompowniE ściEKów. 
pRoblEmatyKa i RoZwiąZania

F il ip pogorzelski

2  Wilo-DrainLift WS 900/11001  Wilo-DrainLift SANI-S
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•	Kolejnym	powodem	może	być	nieodpowiedni 
dobór średnicy rurociągu tłocznego do pręd-
kości przetłaczanego medium. Zbyt mała pręd-
kość (poniżej 0,7 m/s) nie zapewnia zdolności „sa-
mooczyszczania” rurociągu, w związku z czym 
zmniejsza on swoją średnicę, ze względu na zale-
gające osady. Z drugiej strony, im większa pręd-
kość przepływu, tym mniej osadów i mniejsze nie-
bezpieczeństwo zatkania. Jednak wraz z rosnącą 
prędkością przepływu wzrasta również opór w ru-
rociągu, co skutkuje brakiem efektywności syste-
mu i uszkodzeniem jego komponentów. 
•	Niektóre	awarie	wynikają	również	z	niewłaści-
wego zastosowania elementów sterujących 
poziomem ścieków w zbiorniku, co może po-
wodować problemy z załączaniem się pompy 
przy poziomie wypompowania. Dlatego w przy-
padku ścieków z fekaliami zaleca się stosowanie 
dzwonu pneumatycznego (pomiar ciśnienia hy-
drostatycznego) zamiast standardowych wyłącz-
ników pływakowych. W zależności od poziomu 
medium powstaje ciśnienie, które jest odprowa-
dzane za pomocą węża do urządzenia pomia-
rowego, gdzie ulega przekształceniu na sygnał 
elektryczny. Umożliwia to ciągły pomiar pozio-
mu napełniania, co pozwala na dowolne defi-
niowanie punktów załączania. 
•	Następnym	ważnym	elementem	jest	sam	zbior-
nik przepompowni, w którym ścieki powinny 
być gromadzone przez odpowiedni czas. Wią-
że się to z pracą samej pompy oraz z zapobie-
ganiem procesom zagniwania ścieków w zbior-
niku. Nieszczelność zbiornika przepompowni 
może powodować ciągły napływ wód grunto-
wych, co zwiększa częstotliwość załączania się 
pomp i skraca ich żywotność, dlatego też należy 
wybrać odpowiedni materiał zbiornika. 
•	Szczególną	uwagę	należy	natomiast	zwrócić	
na odpowiedni punkt pracy przepompowni 
ścieków. Precyzyjne obliczenie wysokości pod-

noszenia i przepływu pozwala na optymalny 
dobór pomp i uzyskanie ich najlepszej spraw-
ności hydraulicznej. Dzięki temu można unik-
nąć przeciążenia pomp i w konsekwencji ich 
uszkodzenia.
•	Ponadto	należy	wykonywać	regularne prze-
glądy techniczne, które pozwolą jednoznacz-
nie określić stan urządzenia. Czynności te po-
winny być wykonywane raz w roku w przypadku 
domu jednorodzinnego lub dwa razy w roku  
w domach wielorodzinnych. Ważnym czynnikiem 
jest również wysoka kultura użytkowania kana-
lizacji, która pozwala uniknąć wielu niepotrzeb-
nych problemów związanych z naprawą i serwi-
sowaniem przepompowni ścieków. 

JAK WAżNy JEST WłAśCIWy PRoJEKT 
I WyBóR PRZEPoMPoWNI…

Podczas projektowania przepompowni należy 
wziąć pod uwagę charakterystykę budynków, 
co pozwoli wyeliminować potencjalne problemy, 
których rozwiązanie może powodować zwięk-
szone nakłady finansowe na naprawy i serwiso-
wanie. Projektowanie przepompowni ścieków 
powinno odbywać się zgodnie z zasadami tech-
niki i jest złożonym procesem, który wymaga 
opracowania odpowiedniej koncepcji zagospo-
darowania terenu oraz projektu samej instalacji 
kanalizacyjnej. Patrząc pod względem ekono-
micznym, najtańsze rozwiązanie nie będzie tym 
optymalnym. W globalnych kosztach inwestycji 
należy ująć cały planowany okres użytkowania,  
z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych oraz 
kosztów potencjalnych skutków awarii. 
Podczas doboru przepompowni ścieków osoby 
decyzyjne powinny postawić na producentów, 
którzy oferują kompleksowe doradztwo tech-
niczne, usługi projektowania oraz obsługę po-
sprzedażową i serwis. 

Wykonany z tworzywa sztucznego zbiornik ma 
cztery zintegrowane stateczniki zapewniające 
lepsze zabezpieczenie przed wyporem. Dno stu-
dzienki w kształcie półkuli ogranicza gromadze-
nie się na nim osadów i zapewnia maksymalną 
stabilność wymiarową rozwiązania.
Zaletą przepompowni umieszczonej wewnątrz 
budynku jest łatwiejszy dostęp podczas prac 
konserwacyjnych oraz brak konieczności wyko-
nywania robót ziemnych. Jednak usytuowanie 
przepompowni na zewnątrz w wielu przypad-
kach jest korzystniejsze, gdyż nie zajmuje ona 
miejsca w budynku, nie generuje hałasu, a pod-
czas prac konserwacyjnych nie dochodzi do roz-
przestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów  
w pomieszczeniach. 
Zbiornik przepompowni musi mieć odpowiednią 
pojemność retencyjną. Należy pamiętać o wyso-
kości zalania pomp - suchobieg, wysokości reten-
cji czynnej i poziomu alarmowego. Składowe te 
powinny znajdować się poniżej wlotu rurociągu 
kanalizacji grawitacyjnej do zbiornika.

DoBóR PoMPy

To bardzo ważne, aby wydatek przepompow-
ni ścieków był o 10 do 15% większy niż zakłada-
ny. Natomiast wysokość podnoszenia powinna 
uwzględniać sumę różnicy wysokości pomiędzy 
najniższym poziomem w zbiorniku a poziomem 
rozprężania ścieków oraz straty liniowe na ruro-
ciągu tłocznym spowodowane tarciem, jak rów-
nież straty miejscowe występujące np. w miejscu 
montażu zaworu zwrotnego czy kolanek. 
Na rurociągu tłocznym należy zastosować zawór 
zwrotny, który zapobiega cofaniu się ścieków  
i chroni przed ewentualnym zalaniem, a także 
zasuwę odcinającą. 

PRoBLEMy PRZEPoMPoWNI śCIEKóW 
– PRZyCZyNy I ZAPoBIEGANIE

Pojawiające się na co dzień problemy z przepom-
powniami ścieków w już istniejących budynkach 
są związane z częstymi pracami konserwacyjny-
mi i wysokimi kosztami eksploatacyjnymi. 
•	Awarie	wynikają	m.in.	z przepuszczania przez 
przepompownię ścieków, oprócz fekaliów, 
także wód deszczowych spływających z da-
chów, balkonów czy podjazdów. Przepływy 
wody brudnej są kilkukrotnie wyższe w po-
równaniu do ścieków z fekaliami, co powoduje 
przeciążenie pomp, brak odpowiedniej retencji  
w zbiorniku, a w konsekwencji cofanie się wody 
i zalanie terenu. 

Następnym krokiem jest wybór od-
powiedniej pompy, czyli kluczowe-
go elementu całej przepompowni.  
Do przpompowywania ścieków z fe-
kaliami w domach jednorodzinnych 
lub w obiektach o małej intensywno-
ści użytkowania można stosować pom-
py z wirnikiem Vortex o swobodnym 
przelocie min. 40 mm oraz z rurocią-
giem tłocznym min. DN80 czy też pom-
py z nożem tnącym z rurociągiem min. 
DN32. W przypadku przepompowni wód 
deszczowych istnieje duża dowolność  

wyboru urządzeń pod względem wol-
nego przelotu w wirniku i średnicy 
rurociągu tłocznego. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że od średnicy ruro-
ciągu tłocznego i przepływu uzależ-
niona jest prędkość przepływu, któ-
ra powinna wynosić od 0,7 do 2,5 m/s.
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caREs s – nowość od aRiston
Kondensacyjny kocioł optymalny dla każdego domu

Nową propozycją firmy Ariston  
w dziale techniki kondensacyjnej 
jest wiszący kocioł Cares S.  
To, co uległo zmianie  
w porównaniu do poprzedniej 
wersji tego kotła, to nowy 
wymiennik ciepła wykonany ze 
stali nierdzewnej. Oferowany jest 
zarówno w wersji dwufunkcyjnej, 
jak i jednofunkcyjnej. Użytkownicy 
ceniący wyższy komfort 
przygotowania ciepłej wody mogą 
skorzystać też z zakupu pakietu: 
jednofunkcyjnego kotła Cares S 
System z zasobnikiem stojącym. Cares S kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny od Ariston

ma stosunkowo dużą moc przy kompaktowych 
wymiarach. Wśród cech urządzenia warto wymie-
nić wskaźnik modulacji 1:5, klasę NOx 6 i proto-
kół komunikacyjny BusBridgeNet®, co czyni go 
nowoczesnym urządzeniem grzewczym. 
Kocioł Cares S został zaprojektowany pod ką-
tem jak największej prostoty i praktyczności,  
z myślą zarówno o użytkowniku, jak i instalato-
rze montującym i serwisującym urządzenie. Tak 
więc użytkownik ma zapewnioną prostą obsłu-
gę kotła – intuicyjny i wygodny panel sterowania  

z czytelnym wyświetlaczem LCD z przyciskami 
silikonowymi, instalator zaś łatwy montaż i pro-
sty dostęp do wnętrza urządzenia w razie po-
trzeby serwisu. Po podłączeniu dodatkowych 
akcesoriów istnieje możliwość zdalnego sterowa-
nia kotłem przez aplikację mobilną Ariston Net.  
Cares S charakteryzuje stopień ochrony IPX5D, 
co umożliwia jego zainstalowanie np. nad wanną.

PAKIET: KoCIoł CARES S SySTEM 24 
+ ZASoBNIK 

Pakiet CaresInoxOptimumPack24 to atrakcyjnie 
skonstruowana cenowo oferta kotła jednofunk-
cyjnego Cares S System 24 z zasobnikiem ciepłej 
wody użytkowej BCH 120 EE ze stojakiem. 
Ten wężownicowy zasobnik ma pojemność 120 
litrów i dedykowany jest do współpracy z kotła-
mi wiszącymi. Emaliowany zbiornik z izolacją  
z pianki poliuretanowej i anodą magnezową pra-
cuje na ciśnieniu roboczym maks. 6 bar. Istnieje 
możliwość podłączenia recyrkulacji.

CARES S – PARAMETRy TECHNICZNE 
I CECHy użyTKoWE 

Cares S to kocioł naprawdę na lata. Produko-
wany w całości we Włoszech, cechuje się nie tyl-
ko minimalistycznym nowoczesnym designem,  
co sprawia, że jest ponadczasowy, ale przede 
wszystkim jest trwały w eksploatacji, wyposażo-
ny został bowiem we wspomniany już wymien-
nik główny wykonany ze stali nierdzewnej. 
Kocioł jest optymalny do wielu obiektów, gdyż 

Ariston udziela na kotły do 8 lat gwarancji dzięki możliwości przedłużenia standardowej,  
12-miesięcznej gwarancji poprzez zawarcie umowy serwisowej na odpłatne przeglądy 
urządzenia wykonywane przez autoryzowany serwis.

Przejdź  Więcej o Cares S

Pakiet CaresInoxOptimumPack24 od Ariston
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gólnie w produkcji rur wielowarstwowych, w tym 
również polietylenowych zbiorników na olej opa-
łowy, wodę deszczową i pitną. 
Przy projektowaniu swoich produktów firma Roth 
bierze pod uwagę aspekty funkcjonalności, ale 
w zgodzie ze środowiskiem. Tak, aby każda in-
stalacja mogła zyskać zwolenników w oparciu  
o przekonanie, że zakupiony produkt jest nie tyl-
ko w pełni nowoczesny, ale stanowi część zo-
rientowanego proekologicznie gospodarstwa 
domowego.

PoJEDyNCZE ZBIoRNIKI MAGAZyNuJąCE 
(fot. 1a i 1b)

Pojedynczy zbiornik naziemny lub podziemny 
sprawdzi się w przypadku niewielkiego gospodar-
stwa domowego lub domku letniskowego. W przy-
bliżeniu 25 m2 zadaszonej powierzchni dachu od-
powiada nie więcej niż 1 m3 objętości zbiornika.
Zaletą tych zbiorników jest również możliwość 
powiększenia objętości magazynowej poprzez 
utworzenie baterii przy zastosowaniu systemo-
wego oprzyrządowania w postaci kolan i trójni-
ków przyłączeniowych lub elementów uniwer-
salnych z szybkozłączką i rurą do wody PE. 
Każdy zbiornik naziemny i podziemny wyposażo-
ny jest w otwór rewizyjny, króciec kanalizacyjny  

Tegoroczne lato w Polsce było „typowo polskie” 
i miesiące wakacyjne obfitowały deszczem, któ-
ry okazał się silnym przeciwnikiem, powodując 
zalania i podtopienia. Na wielu obszarach Polski 
odnotowano w tym roku wręcz rekordowe do-
bowe sumy opadów.
Roczny średni opad deszczu w Polsce kształtuje 
się na poziomie 600 mm/m2. Należy jednak zwró-
cić uwagę, że rzeczywista ilość może być o kilka-
dziesiąt procent większa lub mniejsza, zależnie 
od rejonu kraju, np. w obszarach górskich śred-
nia opadów przekracza nawet 1000 mm. Najwię-
cej opadów przypada na okres lata, bo w lipcu 
spada mniej więcej 80 mm deszczu, najmniej zaś 
w styczniu ~30 mm. 
Pomoc w ograniczeniu zagrożenia powodzio-
wego, ale również w łagodzeniu skutków suszy 
w Polsce (szacuje się, że na jednego mieszkań-
ca przypada nawet 3-krotnie mniej wody rocznie 
niż w pozostałych krajach Unii) ma stanowić ak-
tualnie trwająca druga odsłona programu Naro-

dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Moja Woda z dotacją do 5 tysięcy złotych na 
przydomowe instalacje gromadzące deszczówkę.
Wsparciem w ramach programu objęto zakup, 
montaż, budowę i uruchomienie instalacji po-
zwalających na zagospodarowanie wód opado-
wych lub roztopowych na terenie nieruchomości.
W ofercie rynkowej zbiorniki i systemy magazynu-
jące deszczówkę obecne są od wielu lat. Wzglę-
dy ekonomiczne decydowały jednak o braku lub 
małym zainteresowaniu tego typu instalacjami. 
Dzisiaj zaprezentujemy rozwiązania instalacji do 
wykorzystania deszczówki, które mogą ubiegać 
się o refundację, jakie proponuje swoim klien-
tom firma Roth.

PRoPoZyCJA oFERTy RyNKoWEJ 
ZBIoRNIKóW NA DESZCZóWKę FIRMy RoTH

Marka Roth dysponuje wieloletnim doświadcze-
niem w produkcji wyrobów z polietylenu, szcze-

Dzięki formie wsparcia finansowego w ramach programu Moja Woda zbiorniki 
na deszczówkę z dnia na dzień stały się niezwykle popularne. Opierając 
się na danych po zakończeniu 1. etapu programu, wiemy, jak ogromnym 
zainteresowaniem cieszyła się ta edycja. Wartość złożonych wniosków dla ok. 
25 tysięcy instalacji przekroczyła dostępny budżet 100 milionów złotych. 

magaZynowaniE wody 
dEsZcZowEJ Z dotacJą
Systemy różnorodnych rozwiązań Roth

just ynA py tkowsk A

W skład oferty magazynowania deszczów-
ki firmy Roth wchodzą naziemne zbiorni-
ki o pojemnościach 750/1100/1500/2000 l, 
podziemne zbiorniki 900/1500/3500/5000 l  
oraz kompletne systemy wyposażone  
w sterowanie instalacją deszczową.

http://www.instalreporter.pl
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wody w zbiorniku deszczówki) i otwierana jest 
instalacja zasilania w wodę wodociągową. 
Woda dopływająca do zbiornika niesie ze sobą za-
nieczyszczenia mechaniczne, które zatrzymywane 
są poprzez uspokojony wlew, dzięki czemu strumień 
wody spadając rurą w dół do zbiornika wyhamowu-
je, a następnie zmienia kierunek i wypływa w górę. 
Zanieczyszczenia wyłapuje filtr przepływowy. Na-
niesione przez wodę zanieczyszczenia pozostają-
ce na wkładzie filtra są okresowo odprowadzane 
poza zbiornik przez występujące co jakiś czas inten-
sywne opady; wtedy to woda płynąca przez rury  
z dużą prędkością oczyszcza wkład filtra. Do insta-
lacji wewnętrznej dopływa tylko i wyłącznie woda 
deszczowa pozbawiona zanieczyszczeń.

Jakość i stabilność oferowanych zbiorników ma-
gazynujących wodę deszczową firmy Roth popar-
ta jest 20-letnią ochroną gwarancyjną producenta.  
To pewność i bezpieczeństwo eksploatacji produk-
tów na wiele lat z korzyścią dla środowiska i portfela.

DN 100 oraz króćce górne z możliwością przyłą-
czenia rury DN 50. 
Wśród zbiorników naziemnych wyróżnia się do-
datkowo zbiorniki z syfonem przelewowym oraz 
zbiorniki bez syfonu, które razem mogą być łączo-
ne w baterie. Ewentualny asortyment do pobo-
ru wody ze zbiornika naziemnego, jak np. kranik, 
należy zamocować poprzez dolny kołnierz przy-
łączeniowy na ściance zbiornika. W celu ochro-
ny przed dostępem światła słonecznego i po-
rastaniem glonów, zbiorniki zostały wykonane  
z ciemnozielonego polietylenu.
W każdym przypadku zbiornika, tzn. bez względu 
na typ: naziemny/podziemny, należy przewidzieć 
swobodny przelew do odprowadzenia nadmiaru 
zgromadzonej wody, a w porze zimowej zbiorni-
ki powinny zostać opróżnione. 

PAKIETy ZBIoRNIKóW Z uRZąDZENIEM 
STERuJąCyM (fot. 2)
 
Pakiet Garten, Haustechnik I, Haustechnik II, 
Haustechnik ECO przeznaczone są do zagospo-
darowania wody deszczowej na cele bytowo-

-gospodarcze, czyli spłukiwanie toalety, pranie, 
sprzątanie, podlewanie ogrodu. Każdy z syste-
mów opiera się na zbiorniku/-ach PEHD Twinbloc 
z syfonem przelewowym DN 100 z zabezpiecze-
niem przed dostępem małych zwierząt i telesko-
pową studzienką rewizyjną z deklem do 200 kg.  
Wyposażenie pakietów (oprócz pakietu Garten) 
w urządzenie sterujące z pompą umożliwia po-
bór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do nie-
zależnej instalacji wodociągowej (WC, pralka). 
System sterowania nieustannie kontroluje po-
ziom wody w zbiorniku. Gdy tylko poziom wody 
przekroczy określony stan, urządzenie reaguje 
wizualnie poprzez czerwoną lampkę LED oraz 
akustycznie dźwiękiem przerywanym. System 
sterowania automatycznie zleca również wymia-
nę wody zgromadzonej w tzw. zbiorniku robo-
czym. Dzięki temu zapobiega się ewentualnym 
długim okresom przestoju wody.
Urządzenie sterujące systemem należy umieścić 
np. w pomieszczeniu gospodarczym budynku.  
W przypadku okresowego braku wody deszczo-
wej w zbiorniku (czujnik, za pośrednictwem elek-
tronicznego układu sterującego wykryje brak 

Decyzję o zainstalowaniu systemu zago-
spodarowania wody deszczowej nale-
ży podejmować już na etapie projekto-
wania obiektu mieszkalnego, ponieważ 
konieczne jest zaprojektowanie osob-
nej instalacji wodociągowej wykorzy-
stującej deszczówkę.

Przejdź  Więcej o systemach magazynowania wody roth

2

1a 1b
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NIEWłAśCIWE MIEJSCA LoKALIZACJI 
REKuPERAToRA

Lokalizację rekuperatora wybieramy w oparciu 
o możliwości danego obiektu. W przypadku do-
mów jednorodzinnych w większości przypadków 
będą to przestrzenie poddaszy lub pomieszczeń 

technicznych, garaży itd. Podczas planowania 
miejsca lokalizacji urządzenia należy pamiętać 
o podstawowych zasadach.
•	Rekuperatora	 nie	 należy	montować	 w	 po-
mieszczeniach o wysokiej wilgotności. Gdy 
jednak wystąpi taka konieczność, należy za-
pewnić optymalną wymianę powietrza, przez 

wykonanie dodatkowego punktu wyciągowego.
•	Montaż	w	przestrzeni	poddaszy	bardzo	często	
wiąże się z lokalizacją urządzenia bezpośrednio 
nad pokojami sypialnianymi. Może to sprawić, że 
użytkownicy będą odczuwać dyskomfort spowo-
dowany rezonowaniem rekuperatora (szczegól-
nie w nocy), dlatego każdorazowo należy stoso-
wać maty wibroizolujące. 
•	Lokalizacja	urządzenia	musi	umożliwiać	swo-

bodny dostęp do jego elementów. Jest to szcze-
gólnie istotne w kontekście późniejszej konser-
wacji tj. wymiany filtrów, czyszczenia urządzenia, 
jak również w przypadku awarii wymagających 
wymiany uszkodzonego elementu. 
•	Rekuperator	nie	powinien	być	montowany	zbyt	
blisko ściany, taki montaż może powodować kon-
densację wilgoci, a w konsekwencji pojawienie się  
grzyba i pleśni.

WłAśCIWy DoBóR WERSJI REKuPERAToRA

Po wybraniu wstępnej lokalizacji, należy prze-
myśleć kwestię odpowiedniego doboru wersji 
rekuperatora. Na przykład urządzenia Komfo-
vent Domekt mogą być konfigurowane w opar-
ciu o rodzaj oraz stronę wykonania.
Rekuperatory Domekt występują w różnych warian-
tach, jeśli chodzi o lokalizację króćców przyłącze-
niowych. Oznacza to, że taką samą intensywność 
wymiany powietrza można uzyskać, stosując różne 
modele urządzeń. Szeroki wybór umożliwia, indywi-
dualne podejście do każdej instalacji. Dzięki temu 
każdorazowo możemy zastosować rekuperator, 
który wpasowuje się w specyfikę danego obiektu.
Rodzaje wykonania:
- poziomy – króćce urządzenia są skierowane po-
ziomo, zastosowanie to np. poddasza budynków,

Wybór rekuperatora to jedna  
z najczęściej poruszanych kwestii, 
podczas planowania domowej 
wentylacji mechanicznej. Czy jest 
ona najważniejsza? Wentylacja 
mechaniczna odpowiada za 
dostarczanie świeżego powietrza do domu. W dużym uproszczeniu w jej 
skład wchodzą rekuperator oraz instalacja. Rekuperator to urządzenie 
odpowiedzialne za proces filtracji, obróbki termicznej oraz wymiany 
powietrza. Instalacja jest odpowiedzialna za prawidłowy rozdział 
powietrza a wszelkie aspekty montażowe, decydują o końcowym 
zadowoleniu Inwestora. Dobrze wykonana instalacja i prawidłowy 
montaż mogą ukryć wiele niedoskonałości urządzenia, jednak należy 
pamiętać, że błędy popełnione podczas wykonywania instalacji mogą 
sprawić, że nawet najlepsze urządzenie nie zdoła ich zatuszować.

JaK pRawidłowo 
Zamontować 
rekuPeratOr?

AdriAn z Agulski
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- pionowy – króćce urządzenia są skierowane 
pionowo, zastosowanie to garaże, pomieszcze-
nia gospodarcze, zabudowy,
- podwieszany – urządzenia mają króćce skiero-
wane poziomo, dodatkowo ich wysokość jest 
bardzo mała, co umożliwia montaż w przestrze-
ni pod sufitem podwieszanym.
Rekuperatory Komfovent Domekt poza trzema 
rodzajami wykonania, można również konfigu-
rować w kontekście strony wykonania. Dzięki 
zastosowaniu odpowiedniej strony wykonania,  
w wielu przypadkach można znacząco uprościć 
instalację przyłączeniową, a co za tym idzie, wy-
korzystać mniejszą ilość materiału, ograniczyć 
opory generowane przez instalację oraz zopty-
malizować czas samego montażu.
Strona wykonania:
- prawa – króćce powietrza nawiewanego oraz 
wywiewanego zlokalizowane są z prawej stro-
ny, również po tej stronie rekuperatora zlokali-
zowane są zamki,
- lewa – analogicznie, po lewej stronie znajdują 
króćce powietrza nawiewanego, wywiewanego 
oraz zamki.
Materiały: www.ventia.pl

oszczędność czasu
Jak podkreśla Uponor, stacje mieszkaniowe 
Combi Port XS zostały zaprojektowane z my-
ślą o polskich użytkownikach. Producent zde-
cydował się na zastosowanie w nich rozwiąza-
nia plug&play, by instalacja przebiegała szybko, 
a urządzenia były niemal natychmiast gotowe 
do użytkowania. Dostępne są w aż pięciu kon-
figuracjach, co ułatwia dopasowanie ich do róż-
nych projektów instalacji. Dzięki temu ich mon-
taż trwa średnio o 30% krócej w porównaniu  
z innymi stacjami. Ponadto Uponor oferuje przy-
gotowanie na zamówienie dodatkowych warian-
tów, a każde urządzenie jest testowane przed 
dostarczeniem do klienta.

Energooszczędność
Jednak wybór Combi Port XS to nie tylko oszczęd-
ność czasu. Stacja mieszkaniowa obniża również 
koszty użytkowania, gdyż została opracowana z my-
ślą o energooszczędnym i przyjaznym środowisku 
budownictwie. W zestawieniu z podobnymi urzą-
dzeniami zużywa aż o 40% mniej energii. To efekt 
zastosowania między innymi termicznie oddzielo-
nych mocowań oraz izolowanych przewodów ciepłej 
wody. Przepływ wody w stacji mieszkaniowej regulu-
je bardzo czuły, proporcjonalny zawór typu PM-Regel  
z potrójnym uszczelnieniem z samosmarującą tule-
ją silikonową, a za sterowanie instalacją centralnego 
ogrzewania odpowiada zawór strefowy, który moż-
na połączyć z siłownikiem. Ponadto, dzięki wysoce  

wydajnemu lutowanemu wymiennikowi ciepła ze sta-
li nierdzewnej, woda nie jest magazynowana w zasob-
niku, a ogrzewanie jej następuje wyłącznie w momen-
cie pojawienia się zapotrzebowania. To – w połączeniu  
z filtrem siatkowym chroniącym przed zanieczysz-
czeniami – znacznie zwiększa jakość i czystość wody.

Komfort użytkowania
Efektywność energetyczną, jak również komfort 
użytkowania, można dodatkowo zwiększyć po-
przez zintegrowanie sterowania Uponor Smatrix 
z opcją autoregulacji. W stacjach przewidziano 
również przestrzeń do montażu licznika ciepła 
oraz wodomierza dla pełnego opomiarowania 
obsługiwanego przez urządzenie lokalu.

Kompaktowe, przyjazne środowisku  
i użytkownikom – to stacje mieszkaniowe  
Uponor Combi Port XS do wytwarzania ciepłej 
wody oraz dystrybucji centralnego ogrzewania. 
Dostępne w kilku gotowych konfiguracjach, 
wyróżniają się między innymi krótszym czasem 
montażu oraz mniejszym zużyciem energii. 

combi poRt xs  
– nowa gEnERacJa  
stacJi miEsZKaniowycH  
uPONOr
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Panasonic rozszerzył swoją gamę produktów 
VRF o nową serię R32 Mini VRF ECOi LZ w mar-
cu tego roku. Seria obejmuje pięć kompakto-
wych jednostek zewnętrznych (4, 5, 6, 8 i 10 KM),  
a także szereg jednostek do montażu sufitowe-
go lub ściennego oraz adaptacyjne jednostki ka-
nałowe do instalacji pionowych lub poziomych, 
których wydajność wynosi od 1,5 kW do 16 kW. 
R32 Mini VRF ECOi LZ oferuje pięć zewnętrz-
nych agregatów skraplających wraz z najszer-
szą gamą możliwych do podłączenia jednostek 
wewnętrznych R32 VRF wykorzystujących tech-
nologię nanoe™ X.

NATuRALNE KoRZyśCI WEWNąTRZ 
PoMIESZCZEń

Technologia nanoe™ X przynosi występujące  
w naturze korzyści płynące z działania rodni-
ków hydroksylowych do wnętrza pomieszczeń, 
dzięki czemu twarde powierzchnie, miękkie me-
ble i środowisko wewnętrzne mogą być czystsze  
i przyjemniejsze. nanoe™ X może działać w try-
bie ogrzewania, chłodzenia oraz wentylatora, 
poprawiając stan powietrza 24 godziny na dobę,  
7 dni w tygodniu.

WyJąTKoWA WyDAJNość 
I RoZWIąZANIE R32

Seria oferuje wyjątkową wydajność dla maksy-
malnych oszczędności i komfortu. Wykorzystu-
je czynnik chłodniczy nowej generacji R32, któ-
ry efektywnie transportuje energię, jednocześnie 
zmniejszając wpływ na środowisko dzięki lepsze-
mu wskaźnikowi SEER/SCOP. Rozszerzony za-
kres pracy pozwala na ogrzewanie przy tempe-
raturze zewnętrznej do -20°C i chłodzenie przy 
temperaturze zewnętrznej do 52°C. Całkowicie 
nowe jednostki 8 KM (22,4 kW) i 10 KM (28 kW) 

są imponująco ciche, a cała gama ma zwiększo-
ny współczynnik wydajności o 150%. 
Aby umożliwić instalację jednostek R32 w ma-
łych pomieszczeniach, Panasonic zastosował 
detektor wycieków R32 oraz wbudowany obieg 
powietrza. Nowe adaptacyjne jednostki są wy-
posażone we wbudowane czujniki przecieków. 
Pozostałe jednostki mogą być w razie potrzeby 
wyposażone w opcjonalny zewnętrzny czujnik 
nieszczelności.

ELASTyCZNE RoZWIąZANIA

Jednostki zewnętrzne R32 Mini VRF zajmują nie-
wiele miejsca i idealnie nadają się do instalacji 
w projektach wymagających minimalnej inge-
rencji, a jednocześnie charakteryzują się wyso-
ką wydajnością. 
Panasonic zadbał o to, aby najnowsza seria ofe-
rowała przyjazne dla użytkownika sterowanie. 
Nowe jednostki R32 Mini VRF Indoor mogą ko-
rzystać zarówno ze standardowego sterowania 
przewodowego, jak i z połączenia z CONEX firmy 
Panasonic poprzez Bluetooth®, wykorzystując 
aplikację H&C Control App. CONEX jest zaawan-
sowanym systemem firmy Panasonic, który za-
pewnia sterowanie jednostek poprzez smartfon 
lub tablet. 
Nowa seria mini VRF od Panasonic (zarówno urzą-
dzenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne) jest w peł-
ni kompatybilna ze wszystkimi istniejącymi urzą-
dzeniami sterującymi PACi i ECOi.

Nowa seria systemów mini VRF od Panasonic, przeznaczona dla 
obiektów handlowo-usługowych, budynków mieszkalnych oraz 
hoteli, odpowiednia do potrzeb niewielkich obiektów komercyjnych, 
uzyskała certyfikację Eurovent, która weryfikuje właściwości systemów 
grzewczych i chłodniczych w nawiązaniu do standardów legislacyjnych 
Unii Europejskiej. Certyfikowane urządzenia gwarantują klientom 
Panasonic założony standard i poziom kosztów eksploatacji, a dla 
projektanta są potwierdzeniem rzetelności parametrów technicznych.

nowa sERia panasonic VRf: 
R32 mini VRf Ecoi lz  
Z cERtyfiKatEm EuRoVEnt

Przejdź  Kanał YT Panasonic
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umożliwia wszystkie kierunki instalacji. Dzięki zasto-
sowaniu najnowocześniejszej technologii silników, 
modele TacoFlow3 GenS i TacoFlow3 GenS Solar 
charakteryzują się nie tylko wysoką niezawodno-
ścią i brakiem konieczności konserwacji, ale także 
bezpieczną i cichą pracą. Oprócz automatycznej 
funkcji zapobiegającej blokowaniu, pompy wypo-
sażone są również w śrubę odpowietrzającą, któ-
ra umożliwia ręczne odblokowanie.
 
Rozwiązania dostosowane do potrzeb
Od wielu lat firma Taconova rozwija rozwiązania 
produktowe, specjalnie dostosowane do potrzeb 

klientów OEM. Efektem jest wieloletnia współpra-
ca z renomowanymi producentami rozwiązań 
systemowych. – Jesteśmy dumni z listy naszych 
klientów OEM, z których wielu stosuje pompy obie-
gowe Taconova w swoich urządzeniach od 2001 
roku. Ciągle mobilizuje nas to do dalszej optymali-
zacji wysokiej jakości produktów poprzez innowa-
cyjne pomysły. To my zaprezentowaliśmy pierw-
sze wysokowydajne pompy do gazowych kotłów 
ściennych i możemy pochwalić się 25 patentami  
i ponad 30-letnim doświadczeniem w samym tyl-
ko sektorze pomp – mówi Ralph Seewald.
Zdjęcia: Taconova

Mały, solidny i wydajny: nowy produkt firmy  
Taconova wyróżnia się zarówno kompaktowy-
mi wymiarami, jak i wysoką efektywnością. In-
nowacyjna, bezdławnicowa pompa obiegowa 
TacoFlow3 GenS przeznaczona jest do stoso-
wania w urządzeniach, takich jak kotły gazowe, 
stacje świeżej wody użytkowej czy solarne grupy 
pompowe (wersja TacoFlow3 GenS Solar). Nowa 
pompa, sterowana zewnętrznym sygnałem PWM 
jest dostępna w różnych wariantach obudowy 
z przyłączami DN15 i DN25 oraz w specjalnej 
wersji z materiału kompozytowego, do zastoso- 
wań grzewczych. 

łatwa integracja ze wszystkimi urządzeniami
Integracja pomp TacoFlow3 GenS i TacoFlow3 
GenS Solar z różnorodnymi produktami jest ła-
twa i bezproblemowa. 
– Zaczęliśmy już stosować je w naszych własnych urzą-
dzeniach, takich jak nowa stacja świeżej wody użyt-
kowej TacoTherm Fresh Mega3 oraz solarne grupy 
pompowe TacoSol Circ ER i TacoSol Circ ZR – mówi 
Ralph Seewald, dyrektor zarządzający firmy Taco-
nova. – Integracja obu pomp jest szybka i wygodna, 
co stanowi istotną zaletę, zwłaszcza dla naszych klien-
tów OEM – dodaje. Specjalnie opracowana wtyczka  
TacoSmart z kablem i wysokim stopniem ochrony IP,  

Od klasycznego ogrzewania do instalacji 
solarnych i ciepłej wody użytkowej: Taconova 
oferuje szeroką gamę pomp obiegowych 
do różnorodnych zastosowań. Nowością 
w asortymencie firmy jest wysokowydajny 
model TacoFlow3 GenS, dedykowany 
zwłaszcza klientom OEM, którzy stosują 
pompy cyrkulacyjne w swoich urządzeniach. 
To jeden z najmniejszych produktów tego typu 
na rynku, dzięki czemu idealnie nadaje się do 
montażu w różnych systemach grzewczych. 
Pomimo tak kompaktowych wymiarów 
pompa TacoFlow3 GenS przekonuje 
wysokością podnoszenia nawet do 8,5 m. 

tacoflow3 gEns: małE wymiaRy, dużE możliwości
Jedna z najmniejszych bezdławnicowych pomp obiegowych

Pompa obiegowa TacoFlow3 GenS Solar Pompa obiegowa TacoFlow3 GenS
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oszczędzanie wody też jest ważne
Prócz jakości wody, ważna jest także jej oszczęd-
ność, ponieważ tylko niewielka jej część na Zie-
mi jest zdatna do picia. Według danych Polskiej 
Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych, źródłem 
wody pitnej jest słodka woda, która stanowi nie-
cały 1% całkowitych zasobów. Zasoby te z roku 
na rok zmniejszają się, dlatego więc oszczędza-
nie wody powinno być priorytetem. 
W badaniu dwóch na trzech ankietowanych uwa-
ża za istotne, aby posiadać system pozwalający 
oszczędzać wodę. Blisko 75% badanych kobiet  
i ponad 56% badanych mężczyzn zwraca uwa-
gę na posiadanie w domu systemu, który poma-
ga oszczędzać wodę. 
Pomimo deklaracji na rzecz ochrony klimatu po-
nad połowa badanych do 25 roku życia zwraca 
uwagę na oszczędzanie wody, natomiast dużo 

bardziej oszczędne są osoby starsze – wśród 
osób powyżej 50 roku życia aż 70% deklaruje, że 
oszczędza wodę. Bardziej niż Polakom na oszczę-
dzaniu wody zależy mieszkańcom Rumuni (83%), 
w Czechach i Słowacji odsetek oszczędzających 
jest podobny jak w Polsce – ponad 70%, nato-
miast na Węgrzech dwóch na trzech badanych 
ogranicza zużycie wody.

Według danych z Głównego Urzędu Statystycz-
nego z sieci wodociągowej korzysta ponad 91,9% 
ogółu ludności. W miastach dostęp do wodociągu 
ma ponad 96,5% ludności, a na terenach wiejskich 
85%. W wielu przypadkach woda z sieci, mimo że 
jest już uzdatniona, to nie spełnia naszych oczeki-
wań odnośnie jej twardości, smaku czy zapachu.

Coraz częściej zwracamy uwagę na jakość 
wody w domach
Polska znalazła się na przedostatnim miejscu 
wśród badanych krajów europejskich pod wzglę-
dem świadomości jakości wody pitnej w kranach. 
W Rumuni, Czechach i na Węgrzech jakość wody 
jest ważna aż dla ponad 90% badanych, na Słowa-
cji dla 85%, w Polsce dla niecałych 75%. Badanie 
wykazało również zależność, że im starszy badany, 
tym ważniejsza jest dla niego jakość wody w kranie. 

Twarda woda przeszkadza w codziennych 
czynnościach
Najczęstszym problemem dotyczącym jakości 
wody wodociągowej, jest jej twardość. 
W składzie twardej wody znaleźć można znaczą-
ce ilości soli wapnia i magnezu. Woda ta nie jest 
szkodliwa dla zdrowia, natomiast może powo-
dować problemy z eksploatacją instalacji i urzą-
dzeń, przez co trzeba je często wymieniać. 
Badanie pokazało, że utrzymanie twardości wody 
na odpowiednim poziomie jest istotne w Polsce 
dla dwóch na trzech badanych (66%), w tym dużą 
wagę przykłada do tego 24%. To znów mniej niż 
w innych krajach UE. 
W badaniu Resideo Water Index ponad 80% 
mieszkańców Słowacji, Czech i Węgier przy-
kładało wagę do twardości wody w swoich 
domach.

Czysta woda jest jednym z naszych najcenniejszych 
zasobów, natomiast jej jakość w domu nie zawsze 
odpowiada naszym oczekiwaniom. Z europejskiego badania 
Resideo Water Index wynika, że smak oraz jakość wody jest 
ważna dla 75% badanych Polaków, a 66% zwraca uwagę na 
jej twardość. Dwóch na trzech badanych Polaków uważa za 
istotne, aby posiadać system pozwalający oszczędzać wodę. 
Jak wygląda to w innych krajach Europy?

ZnacZEniE JaKości wody  
w 6 KRaJacH EuRopy 
…według raportu Resideo Water Index

skuteczne rozwiązania  
do uzdatniania wody 

Każda czynność wykonana z odkręconą 
baterią to nawet kilkukrotnie większe zu-
życie wody. Uzdatnianie wody przez Za-
kłady Wodociągowe, czy zmiana nawyków  
w trakcie wykonywania codziennych czyn-
ności z pewnością przyczyniają się do za-
pewnienia lepszej jakości wody i ograni-
czenia jej zużycia. 
– Istnieją także urządzenia, które pozwa-
lają oszczędzać wodę i poprawiać jej ja-
kość bez dodatkowego wysiłku. Mogą 
one nawet łączyć kilka funkcji jednocze-
śnie np. prosty w instalacji i konserwacji 
filtr z płukaniem wstecznym Braukmann – 
F74CS i FK74CS, został tak zaprojektowa-
ny, by odfiltrowywać z wody pitnej wszel-
kie cząstki stałe, bez wpływu, na smak 
wody i jednocześnie pomagać ją oszczę-
dzać. Innowacyjny filtr można przy tym 
zamontować zarówno na rurze poziomej, 
jak i pionowej, a więc praktycznie w każ-
dej łazience i kuchni – podkreśla Sylvain  
Baladon, ekspert ds. urządzeń wodnych 
w Resideo. 
Więcej informacji na temat oferty produk-
tów wodnych Resideo można znaleźć tutaj

http://www.instalreporter.pl
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własnych obiektów m.in. obecnie niemal zeroemi-
syjną siedzibę firmy w duńskim Nordborgu, która 
już w przyszłym roku będzie całkowicie neutral-
na klimatycznie. Wizyta w Nordborgu i poznanie 
zastosowanych w obiektach Danfoss technolo-
gii będzie jednym z istotnych punktów progra-
mu studenckiego wyjazdu studyjnego do Danii.  
Na naszym krajowym rynku firma jest obecna od 
30 lat i również tutaj wdraża rozwiązania nisko-
emisyjne wytwarzane m.in. w kampusie w Grodzi-
sku Mazowieckim, w którym w ubiegłym tygodniu 
uroczyście otworzono nową halę produkcyjną. 
To właśnie jubileusz 30-lecia Danfoss Poland zain-
spirował do realizacji projektu Inżynierowie Nowej 
Generacji, który pod patronatem Ambasady Kró-
lestwa Danii, łączy 3 zaangażowane strony – Po-
litechnikę Warszawską, miasto stołeczne Warsza-
wę i firmę Danfoss. Projekt zostanie sfinansowany  

z środków pozyskanych podczas aukcji dzieł sztu-
ki studentów Warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych, przeprowadzonej podczas Nocy dla Kli-
matu, wyjątkowego wydarzenia uświetniającego  
30 lat Danfoss w Polsce.
Projekt zakończy się prezentacją wyników przed 
władzami Miasta Stołecznego Warszawy. Dwóch 
najzdolniejszych studentów biorących udział  
w projekcie zostanie nagrodzonych stażem w fir-
mie Danfoss, w ramach Danfoss Postgraduate 
Program, w dowolnym zakładzie na świecie bio-
rącym udział w wyżej wymienionym programie. 
Wybór lokalizacji zostanie dokonany przez stu-
dentów – finalistów będących nowym pokole-
niem inżynierów gotowych do dalszego działania 
by tworzyć innowacyjne technologie i wdrażać 
je z korzyścią dla nas wszystkich i naszej planety. 
Źródło: Informacja prasowa firmy Danfoss

Budynki odpowiedzialne są za 30% globalne-
go zużycia energii oraz ponad 36% światowych 
emisji dwutlenku węgla i wciąż mają olbrzymi, 
niewykorzystany potencjał oszczędności. We-
dług szacunków KAPE, końcowe zużycie energii  
w krajowych zasobach budowlanych można ogra-
niczyć w opłacalny kosztowo sposób aż o 75%.
Zgodnie z danymi z poprzedniego Spisu Po-
wszechnego (2011 r.) w Warszawie znajdowało 
się 79 tys. budynków zamieszkanych, co prze-
kładało się na największe w Polsce zagęszczę-
nie tego typu budynków na 1 km2 powierzch-
ni. W zdecydowanej większości były to budynki 
wielorodzinne. Co charakterystyczne, w stolicy 
znajduje się duża liczba budynków mieszkalnych 
wzniesionych w latach 1945-1988 – 32,6 tys. Bu-
dynki mieszkalne z wcześniejszego przedziału 
czasowego (1918-1944) to 11,2 tys. sztuk. Te licz-
by i daty budowy nie pozostają bez znaczenia, 
jeśli chodzi o poziom efektywności energetycz-
nej i powiązane z tym emisje dwutlenku węgla.  

Im budynek jest starszy, tym więcej energii zużywa 
i powoduje wyższe emisje gazów cieplarnianych. 
Obliczenia pokazujące tzw. ślad węglowy budyn-
ków Warszawy zostaną przeprowadzone przez 
studentów Politechniki Warszawskiej w ramach 
projektu Inżynierowie Nowej Generacji, który zo-
stał uroczyście zainaugurowany podpisaniem we 
wrześniu 2021 r. czterostronnego porozumienia 
pomiędzy Ambasadą Królestwa Danii w Warsza-
wie, Miastem Stołecznym Warszawą, Politechniką 
Warszawską i firmą Danfoss Poland. Celem pro-
jektu będzie opracowanie szczegółowego planu 
dekarbonizacji budynków Warszawy.
Inwentaryzacja budynków to jednak nie wszyst-
ko, aby jak najlepiej merytorycznie przygotować 
dokument końcowy. W trakcie opracowywania 
analizy studenci nawiążą merytoryczną współ-
pracę z ekspertami z firmy Danfoss. Nie bez zna-
czenia pozostaje przy tym fakt, że Danfoss jest 
jednym z globalnych liderów w zakresie zielonej 
transformacji dostarczającym technologie umoż-
liwiające szybką i efektywną dekarbonizację bu-
dynków oraz sektora przemysłowego. Studenci 
w ramach projektu wezmą udział w cyklu wykła-
dów i warsztatów online dotyczących efektyw-
ności energetycznej budynków organizowanych 
przez ekspertów Danfoss. Czeka ich także wizy-
ta studyjna w Kopenhadze, która obejmie zwie-
dzanie obiektów referencyjnych prezentujących 
najbardziej zaawansowane technologie zwięk-
szające efektywność energetyczną. Co więcej, 
Danfoss, wyznając zasadę „walk the talk” ma rów-
nież praktyczne doświadczenia w dekarbonizacji 

młodE poKolEniE inżyniERów na RZEcZ 
dEKaRboniZacJi waRsZawsKiEgo budownictwa 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny pokazał, że młodzi 
ludzie zdają sobie sprawę z klimatycznego zagroże-
nia, które czeka ludzkość w nadchodzących dekadach. 
Najważniejsze jest jednak, że młode pokolenie działa. 
Na polskim gruncie dowodem na tę aktywność jest 
m.in. projekt Inżynierowie Nowej Generacji, realizo-
wany dzięki współpracy Miasta Stołecznego Warsza-
wa, Politechniki Warszawskiej oraz firmy Danfoss,  
w ramach którego grupa studentów opracuje plan 
dekarbonizacji budynków w Warszawie do 2050 roku. 

http://www.instalreporter.pl
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grohe smartcontrol

Baterie kuchenne GROHE SmartControl to wygodne rozwiązanie, które umożliwia intuicyjną ob-
sługę bez konieczności użycia dłoni. Tradycyjną dźwignię zastąpiono bowiem wygodnym przyci-
skiem u wylotu wylewki. Można go obsługiwać z łatwością za pomocą łokcia lub nadgarstka. Roz-
wiązanie to idealnie sprawdza się w tych sytuacjach, w których obie ręce są zajęte lub zabrudzone. 
Konsumenci planujący wymianę tradycyjnej baterii kuchennej na GROHE SmartControl, mogą 
wybierać spośród trzech wariantów wzornictwa: GROHE Minta, GROHE Essence oraz GROHE  
w kształcie litery A. Dostępna jest również paleta aż dziesięciu modnych kolorów oraz dwa ro-
dzaje powłok – błyszczące i szczotkowane. Projekt kuchni dopełnią także kompatybilne zlewo-
zmywaki, które idealnie pasują do armatury pod względem formy i funkcji.
Odkryj więcej kuchennych historii na nowej cyfrowej platformie doświadczeń GROHE X.

groHe

kratki X-grille modular

X-GRILLE modular to znormalizowane aluminiowe kratki wentylacyjne, które mogą być stosowane w celu spełnienia prawie wszystkich wymagań. Istnieje 
możliwość indywidualnej konfiguracji ramek, rdzeni kratek i wyposażenia w dowolnej kolorystyce i wymiarach – ponad 3000 wariantów wykonania.
Kratki wentylacyjne są elementami rozdziału powietrza przeznaczonymi do nawiewu i wywiewu w systemach wentylacji i klimatyzacji. Nawiewane po-
wietrze kierowane jest bezpośrednio do pomieszczenia. Kratki wentylacyjne z przestawianymi kierownicami pozwalają na regulację kierunku nawie-
wu powietrza zgodnie z lokalnymi wymaganiami. Wynikiem jest dobra wentylacja całego pomieszczenia, zarówno w strefach komfortu jak i obszarach 
przemysłowych. Na skutek indukcji prędkość strumienia powietrza maleje wraz ze wzrostem odległości od kratki. Zasięgiem strumienia nazywana jest 

odległość, w której prędkość strumienia powietrza osiąga określoną wartość 
np. 0,2 m/s. Strumień powietrza nawiewanego z kratek ściennych umieszczo-
nych blisko sufitu osiąga większy zasięg niż porównywalny strumień swobod-
ny (bez oddziaływania sufitu). Kratki pojedyncze, grupy kratek i kratki liniowe 
charakteryzują się różnymi zasięgami strumieni powietrza. W trybie chłodze-
nia należy wziąć pod uwagę ugięcie strumienia powietrza w kierunku strefy 
przebywania ludzi, które wzrasta wraz ze wzrostem różnicy temperatury po-
między powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu, oraz spad-
kiem prędkości wypływu powietrza. W trybie ogrzewania strumień nawiewa-
nego powietrza odchyla się w stronę sufitu. Zjawisko to nie ma negatywnego 
wpływu na prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, natomiast może 
wpływać na skuteczność całkowitego przewietrzania pomieszczenia.
Zobacz warianty kratek

troX

•	Różnorodne	wzornictwo	
pozwalające na dopasowanie od 
pomieszczeń reprezentacyjnych do 
hal magazynowych.
•	Szybka	i	łatwa	instalacja	w	różnych	

warunkach konstrukcyjnych dzięki  
6 wariantom montażu.
•	Elementy	wentylacyjne	w	szerokim	

zakresie wymiarów do nawiewu  
i wywiewu powietrza
•	Możliwość	aranżacji	liniowych	dzięki	

odcinkom krańcowym i środkowym.
•	Możliwość	łączenia	z	wyposażeniem	

kratek TRoX. 
•	Łatwa	wymiana	istniejących	

kratek wentylacyjnych TRoX dzięki 
standardowym wymiarom otworów 
montażowych.
•	Program	do	wymiarowania	kratek.
•	Zbiory	danych	do	projektowania	

BIM.

http://www.instalreporter.pl
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inteligentny system wentylacji lindab dcV one

Lindab wprowadził do oferty najbardziej inteligentny system wentylacji Lindab DCV ONE.  
Zastosowanie większości systemów DCV (Demand Control Ventilation), czyli ze zmiennym prze-
pływem powietrza, zgodnym z rzeczywistymi potrzebami osób znajdujących się w pomiesz-
czeniach, wymaga zastosowania kilku oddzielnych komponentów. System wentylacyjny Lin-
dab DCV ONE to inteligentne rozwiązanie, w którym wszystkie komponenty są zintegrowane 
w jednej (ONE) jednostce. Jeśli pojawiają się nowe wymagania związane z przearanżowaniem 
powierzchni biurowych czy open space, z pomocą DCV ONE można tego dokonać w łatwy  
i niewymagający ponoszenia dodatkowych kosztów sposób (brak konieczności przebudowy 

instalacji, montażu nowych czujni-
ków, sterowników). 
 
Zalety Lindab DCV oNE:
· niższy koszt instalacji,
· mniejszy koszt przebudowy,
· zmniejszone zużycie energii,
· łatwe okablowanie,
· krótszy czas instalacji/oszczędność 
czasu,
· uproszczenie instalacji wentyla-
cyjnej,
· dzięki połączeniu z Lindab Pascal 
System i Pascal Operate pełna kon-
trola i scentralizowany dostęp do 
systemu wentylacji (przeglądy, ła-
twa konfiguracja, kontrola klimatu 
wewnętrznego w pomieszczeniach 
przy najniższym zużyciu energii),
· elastyczność i 4 rozmiary ułatwia-
jące dostosowanie do różnych wy-
magań pomieszczenia i osób w nim 
przebywających.
Rozmiary produktu:
· DCV ONE 125: do 24 m² lub 3 osób,
· DCV ONE 160: do 35 m² lub 6 osób,
· DCV ONE 200: do 43 m² lub 9 osób,
· DCV ONE 250: do 50 m² lub 14 osób.

lindAb

Premiery Lindab

2021
Co miesiąc  nowy produkt  w ofercie!

bostik suPergriP Fast cure h910

Bostik wprowadził na rynek nowy klej jednoskładnikowy SUPERGRIP 
FAST CURE H910. Nowe, zaawansowane rozwiązanie firmy Bostik to gwa-
rancja ekstremalnie krótkiego czasu schnięcia oraz zwiększenia efek-
tywności wykonywanej pracy. Dzięki zastosowaniu technologii hybry-
dowej szybkoschnącej, produkt w ciągu 15 minut od nałożenia uzyskuje 
80% swojej wytrzymałości końcowej i utwardza się całkowicie już po 
jednej godzinie. Produkt jest idealny do mocowania ciężkich materia-
łów budowlanych lub elementów wykończeniowych, które szybko po 
przyklejeniu muszą być poddane obciążeniu – jego maksymalna wy-
trzymałość na zerwanie wynosi 3,7 MPa. Bostik SUPERGRIP FAST CURE 
H910 ma także wysoką odporność na uszkodzenia, czyli twardość na 
poziomie 78 Shore A, nie tworzy szkodliwych naprężeń, jest odporny na 
wilgoć i warunki atmosferyczne oraz niekorozyjny w kontakcie z meta-
lami. Można go stosować w pionie, jak i w poziomie. Nie zawiera izocy-
janianów, silikonu i rozpuszczalników. 
Klej polecany jest do zastosowań ogólnobudowlanych i przemysłowych. 
Ma bardzo dobrą przyczepność bez gruntowania do większości mate-
riałów budowlanych. Bostik SUPERGRIP FAST CURE H910 doskonale 
klei np. płyty g-k, podkonstrukcje, profile aluminiowe, luksfery, sztuka-
terię ścienną i sufitową, płytki ceramiczne, listwy, parapety, progi, co-
koły, panele ścienne, okładziny izolacyjne, stolarkę meblową, prefabry-
katy, a także galanterię betonową, architekturę ogrodową, dachówkę 
ceramiczną lub cementową.

bostik
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zehnder comFoair 70

Zdecentralizowane urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła i wilgoci Zehnder ComfoAir 70 ide-
alnie nadaje się do montażu w renowacyjnych, jak i nowych budynkach, mieszkaniach, domach stu-
denckich lub innych pomieszczeniach. Łączy ono w sobie najwyższy komfort, prostą obsługę oraz 
wysoki stopień sprawności. Głównym elementem jednostki jest wysoce wydajny entalpiczny krzy-
żowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła osiągający sprawność odzysku ciepła do 89%. Opcjonal-
nie urządzenie wentylacyjne Zehnder ComfoAir 70 może obsługiwać dwa znajdujące się blisko sie-
bie pomieszczenia. Z tyłu jednostki jest możliwość podłączenia dodatkowego kanału nawiewnego 
bądź wywiewnego.
•		 wydajność	urządzenia	do	60	m³/h
•		 entalpiczny	wymiennik	krzyżowo-przeciwprądowy
•		 sprawność	odzysku	ciepła	do	89%
•		 cicha	praca	dzięki	zastosowaniu	wysokiej	jakości	wentylatorów
•		 zintegrowana	czerpnia	i	wyrzutnia	w	jednym	elemencie
•		 kompaktowe	wymiary
•		 brak	konieczności	odprowadzenia	kondensatu
•		 możliwość	mycia	wymiennika	ciepłą	wodą
•		 łatwy	i	szybki	montaż
•		 możliwość	obsługi	dwóch	niezależnych	pomieszczeń
•		 wymiennik	odporny	na	zagrzybienie,	drobnoustroje	oraz	
zamarzanie
•		 połączenie	komfortowej	 jednostki	wentylacyjnej	 i	ory-
ginalnych filtrów Zehnder (zgodnie z normą ISO 16890) za-
pewnia bezpyłowe powietrze w pomieszczeniach i maksy-
malną higienę

zeHnder
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