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Instalatorze dołącz
do społeczności GO GREEN

CALEFFI – odkryj wirtualne
modele produktów

GO GREEN to kampania skierowana do ludzi zajmujących się lub chcących zajmować się profesjonalnie pompami ciepła, zwłaszcza pompami
ciepła Panasonic Aquarea. To również cykl spotkań informacyjnych, dzięki którym zdobędziesz
cenną wiedzę, zobaczysz jak wygląda serwis, uruchomienie i dobór pomp ciepła oraz spotkasz
się z ekspertami z rynku pomp ciepła, fotowoltaiki i dotacji.
Kampanię zainaugurowało 6 października wydarzenie główne GO GREEN LIVE, podczas którego można było odkryć świat instalatorów pomp
ciepła Panasonic Aquarea. Po wydarzeniu otwierającym, Panasonic zaprasza na cykl czterech
piątkowych webinarów z ekspertami, podczas
których zostaną poruszone najważniejsze tematy w branży pomp ciepła. Rejestracja na webinary jest wymagana.

Firma Caleffi prezentuje w innowacyjny sposób
swoje produkty. Aby wyjaśnić, jaka jest zasada działania danego produktu, ze strony Caleffi
można przejść na aplikację, która w sposób interaktywny pozwala odkryć wszystkie właściwości produktu. Zaczynamy od rysunku w CAD
3D: klikając na przyciski (po prawej stronie ekranu) można zobaczyć produkt w stanie rozłożonym lub w przekroju pod różnym kątem, uzyskać
dostęp do całej dokumentacji technicznej (broszury, instrukcji obsługi) oraz uzyskać informacje
o przeznaczeniu produktu. Wszystko to w bardzo wysokiej jakości graficznej.
Produkty 3D dostępne są za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz na urządzeniach mobilnych dzięki aplikacji SHOWin3D.

Pełne kalendarium wydarzeń w ramach
kampanii GO GREEN!
• 22 października, 10:00-11:00, II Webinar
Temat: Rynek pomp ciepła 2021, aspekty prawne i perspektywy rozwoju, prowadzący: Paweł
Lachman – prezes PORT PC
Rejestracja
• 29 października, 10:00-11:00, III Webinar
Temat: Ulga Termomodernizacyjna i Program
Czyste powietrze – aktualia i wnioski z ich realizacji, prowadzący: Rafał Adamus – niezależny
doradca energetyczny
Rejestracja
• 5 listopada, 10:00-11:00, IV Webinar
Temat: Dobór pompy ciepła do nowego i modernizowanego obiektu, prowadzący: Stanisław
Glodny – Area Sales Manager A2W, Panasonic
Rejestracja

Koniec naboru wniosków
na dofinansowanie mikroinstalacji
fotowoltaicznych w programie
Mój Prąd 3.0
NFOŚiGW poinformował, że ze względu na wyczerpanie budżetu trzeciej edycji programu Mój
Prąd w dniu 6 października 2021 r. o 14:05 został
zamknięty nabór. Wpłynęło 178 005 wniosków
w GWD, co wyczerpuje pule budżetu trzeciego naboru programu Mój Prąd wynoszącą 534 mln zł.
Regulamin programu priorytetowego Mój Prąd
Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021-2023 przewiduje zatrzymanie naboru wniosków w przypadku wyczerpania budżetu programu przed
terminem zakończenia naboru wskazanym
w ogłoszeniu o tymże naborze. W związku z powyższym platforma GWD służąca do składania

wniosków elektronicznych została zamknięta i nie
będzie możliwości złożenia nowych wniosków.
Nabór w programie Mój Prąd 3.0 rozpoczął się
1 lipca 2021 r. i – zgodnie założeniami – miał być
prowadzony najwyżej do 22 grudnia 2021 r. lub
do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych
na dofinansowanie domowych mikroinstalacji
fotowoltaicznych. Zainteresowanie programem
w bieżącej edycji, podobnie jak w dwóch poprzednich, okazało się tak duże i dynamiczne,
że po trzech miesiącach trwania naboru, środki
finansowe zostały wyczerpane.
Przy budżecie obecnej edycji programu Mój Prąd
w wysokości 534 mln zł, dotację w wysokości
3 tys. zł mogło otrzymać maksymalnie 178 tys.
beneficjentów. Tymczasem od początku naboru do NFOŚiGW codziennie wpływało nawet
3-4 tys. wniosków i już po miesiącu, na koniec
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lipca br., złożonych było ponad 85 tys. wniosków.
Warto przypomnieć, że o dotację w programie
Mój Prąd mogła ubiegać się osoba fizyczna, której instalacja fotowoltaiczna jest już wykonana
i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in.
istnieje licznik dwukierunkowy). Instalacja o mocy
2-10 kW musi być przeznaczona na cele mieszkaniowe. Dotacja obejmowała wydatki poniesione od 1 lutego 2020 r. – pod warunkiem, ze instalacja nie została zakończona przed tą datą,
a inwestycja nie jest rozbudową już istniejącego
systemu. Z NFOŚiGW w ramach dofinansowania
można było uzyskać zwrot do 50 proc. kosztów
inwestycji, maksymalnie 3000 zł na instalację.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij:
- link 1
- link 2
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Warsztaty PZITS 2021
pod hasłem ZIELONO MI!

ski (Politechnika Warszawska, PZITS), Paweł Wilkosz (GAZ-SYSTEM S.A.), Paweł Wróbel (POBE).

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych zaprasza do udziału w III edycji Warsztatów Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji
i Sieci Sanitarnych, których tematem przewodnim jest ZIELONO MI! Warsztaty odbędą się
w dniach 18-19 listopada 2021 r. w formie online.
Prelegenci: Mateusz Bil (Gaz-system), Tomasz Cholewa (Politechnika Lubelska, PZITS), Norbert Duczmal (a-went sp. z o.o.), Eliza Dyakowska (Izba Gospodarcza Gazownictwa, PZITS), Andrzej Fedor
(GAZ-SYSTEM S.A., PZITS), Marcin Glixelli (Wodociągi Miasta Kraków S.A., PZITS), Wiesław Iwan
(Activtek Medica sp. z o.o.), Mariusz Iwanejko (Blejkan S.A.), Jacek Janicki (ZRB Janicki), Roland Kośka (GAZ-SYSTEM S.A.), Małgorzata Król (Politechnika Śląska, PZITS), Paweł Lachman (PORT PC),
Krystyna Lelicińska-Serafin (Politechnika Warszawska, PZITS), Radosław Lenarski (ENGIE SAR),
Anna Majkowska (Darco sp. z o.o.), Agnieszka Malesińska (Politechnika Warszawska, PZITS), Piotr
Manczarski (Politechnika Warszawska, PZITS), Karolina Myk (POliner sp. z o.o.), Mariusz Piasny (MPI
s.c.), Florian Piechurski (Politechnika Śląska, PZITS),
Wojciech Ratajczak (Trim-tech, PZITS), Anna Rolewicz-Kalińska (Politechnika Warszawska, PZITS),
Grzegorz Rosłonek (PGNiG, PZITS), Andrzej Różycki
(ENGIE SAR), Anna Selma (Berner), Alicja Siuta-Olcha (Politechnika Lubelska, PZITS), Mariusz Smaczyński (a-went sp. z o.o.), Paweł Stańczak (PZITS),
Krzysztof Stelągowski (PZITS), Tomasz Szczypiński
(Urząd Dozoru Technicznego), Przemysław Szkudlarczyk (Blejkan S.A.), Mirosław Szyłak-Szydłow-

Tematyka poszczególnych paneli:
·	Współpraca instalacji tryskaczowych i systemów oddymiania garaży.
· Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja.
· Regulacja pogodowa a prognozowa parametrów pracy instalacji ogrzewczej – teoria, praktyka i wyniki pierwszych badań.
· Jak wpłynie taksonomia na działalność branży
HVAC?
· Nowe Standardy Techniczne.
· „Zielone” paliwa.
· Model opadowy dla miasta Krakowa.
·	Wykorzystanie technologii bezwykopowych na
terenach chronionych oraz usuwanie rur azbestowych i ołowianych.
· Zagospodarowanie wód opadowych.
· Bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym – zagadnienia techniczno-organizacyjne.
· Konkluzje NDT (BAT) dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dot.
Instalacji Komunalnych).
· Pracownia cytostatyczna bez tajemnic.
· Przełom w zakresie dezynfekcji powierzchni
szpitalnych.
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Partnerami Strategicznymi Warsztatów są: Activtek Medica, a-went.eu, Wilo Polska, BLEJKAN,
POliner, MARPLAST, Smay.
Udział w Warsztatach jest bezpłatny – wymagana jest wyłącznie rejestracja (formularz dostępny na stronie www.warsztaty.pzits.pl).
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Wodór staje się rzeczywistością
– sprawdź interaktywną mapę
ENTSOG!
W dniu 9 września 2021 r. Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG)
uruchomiła ogólnounijną platformę wizualizacyjną (Hydrogen project visualisation platform
– ENTSOG – kliknij), która zapewnia kompleksowy przegląd bieżących projektów wodorowych
we wszystkich zagadnieniach, od produkcji, poprzez przesył i dystrybucję do końcowego wykorzystania. Te projekty – ponad 300 – zostały
zebrane w ramach grupy „Gas Quality and Hydrogen Handling”, którą koordynuje ENTSOG
i której EHI – Organizacja Przemysłu Grzewczego jest aktywnym członkiem.
Dlatego też większość projektów związanych
z ciepłownictwem została zrealizowana przez EHI,
dzięki swojej roli w organizacji Okrągłego Stołu
„Budynki” unijnego sojuszu na rzecz czystego
wodoru. Oprócz mapy opracowanej przez EHI
przed Forum Wodorowym w czerwcu, platforma

W Środzie Śląskiej mieszkańców
ogrzeje wodór
Polskie Domy Drewniane i SES Hydrogen należąca do Grupy Sescom podpisały list intencyjny
o współpracy w zakresie wykorzystania technologii wodorowej do zasilania osiedla w Środzie
Śląskiej, gdzie powstanie ok. 1,8 tys. mieszkań.
Taki sposób ogrzewania jest nie tylko ekologiczny, ale pozwala również ograniczyć wydatki na
energię. Europejska strategia osiągania neutralności klimatycznej zakłada, że do 2050 r. udział
wodoru w koszyku energetycznym Europy wzrośnie z obecnego poziomu poniżej 2% do 13-14%.

A K T U A L N O Ś C I   |    A R T Y K U Ł    |    P O R A D a   |    P R O D U K T Y    |    w y w iad

Nowy program doboru
grzejników REGULUS®-SYSTEM
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ta jest ważnym wkładem do przesłania na rzecz
wykorzystania zielonych gazów do ogrzewania i
dowodem na to, że wykorzystanie wodoru w budownictwie jest już rzeczywistością w Europie.
Dzięki tej mapie zainteresowane strony i decydenci mogą wizualizować, gdzie powstają centra podaży i popytu – tak zwane doliny wodoru
– oraz jak można je połączyć w celu transportu wodoru z obszarów o dużym potencjale produkcyjnym do centrów popytu zlokalizowanych
prawdopodobnie w innych państwach członkowskich ogólnounijną infrastrukturą logistyczną.
Będzie to kluczem do stworzenia sieci wodorowej,
która pomoże trudnym do dekarbonizacji sektorom, takim jak budynki, stać się neutralnymi pod
względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Jako
członek grupy głównych inicjatorów, EHI przyczynia się również do opracowania planu – w tym
scenariusze krótko-, średnio- i długoterminowe
– w celu skoordynowania wysiłków całej branży
związanej z wykorzystaniem gazu w przyszłości.
Źródło: SPIUG
Pełna wersja informacji: kliknij

Narzędzie opracowane przez programistów i
zespół Regulusa umożliwia szybki dobór grzejników, nawet użytkownikom bez specjalistycznej wiedzy.
Prace nad programem rozpoczęto od wnikliwej
analizy algorytmu, który wylicza zapotrzebowanie na moc do danego pomieszczenia, według
podanych parametrów.
• Dwie opcje: obliczenie zapotrzebowania na moc,
a następnie dobór grzejników lub wpisanie znanej mocy i dobór grzejników.
• Program umożliwia dobór wszystkich produktów REGULUS®-system, z wyjątkiem grzejników
o specyficznej budowie (narożny S-CORNER
i modułowy FRACTAL).
• Po wpisaniu/wyliczeniu mocy dostępna jest lista wszystkich pasujących grzejników z wybranej kategorii.
• Oprócz typu grzejnika użytkownik ma dostęp
do podstawowych informacji, takich jak: moc,

wymiary, cena, zdjęcie produktu oraz odnośnik
do strony www z pełną informacją.
• Wybór grzejnika można ograniczyć do maksymalnej wysokości i długości, określić niemal dowolną temperaturę zasilania i typ podłączenia.
Dostępne są cztery sposoby sortowania wyników.
• Domyślnie program podpowiada od jednego
do trzech grzejników najbliższych potrzebom,
ale jest też opcja „wyświetl wszystkie”.
• Aby wybrać dany grzejnik, należy kliknąć „wybierz”,
po czym otwiera się dodatkowe okno z dostępnymi wersjami (PLAN, METTALIC, basenowa, wykonanie strukturalne). Kolor należy wybrać z listy.
Wybrany grzejnik dodaje się do listy podsumowania wraz z opisem wybranych opcji oraz kodem
grzejnika. Listę wybranych grzejników można eksportować do pliku pdf. W przypadku grzejników
kanałowych podane są moce na poszczególnych
biegach. Jeśli dobór grzejników poprzedziło wyliczenie mocy pomieszczenia, na wydruku będą
dane tego pomieszczenia. Z takim wydrukiem
można pójść do dystrybutora i złożyć zamówienie.
Przejdź do kalkulatora

Wodór jest pierwiastkiem powszechnie dostępnym i ma duży potencjał. Podobnie jak paliwa
kopalne może być stabilnym źródłem energii.
Ma stosunkowo niską temperaturę spalania i nie
wytwarza dwutlenku węgla oraz innych cząstek
powodujących powstawanie smogu. Nowoczesne metody pozyskiwania wodoru są oparte na
energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.
Osiedle w Środzie Śląskiej będzie pierwszym,
w którym wykorzystany zostanie wodór jako energia. Cele wykraczają jednak poza tę inwestycję.
PDD była jednym z podmiotów, które podpisały
list intencyjny dotyczący powołania Dolnośląskiej
Doliny Wodorowej. Jej celem ma być prowadzenie

prac naukowo-badawczych, inwestycyjnych
i wdrożeniowych, zwracając szczególną uwagę na potencjał gospodarczo-naukowy danego
regionu. Oprócz tego podmioty zaangażowane
w ten projekt mają wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii. Oficjalne podpisanie listu intencyjnego miało miejsce 9 września br. na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.
Energia pochodząca z wodoru jest również ważnym elementem europejskiej strategii osiągania neutralności klimatycznej. Zakłada ona, że
do 2050 r. udział wodoru w koszyku energetycznym Europy wzrośnie z obecnego poziomu poniżej 2% do 13–14%.

O PDD:
Spółka Polskie Domy Drewniane SA (PDD) jest
firmą deweloperską budującą energooszczędne budynki mieszkalne, usługowe i mieszkalno-usługowe, wykonywane w technologiach drewnianych z wykorzystaniem krajowego potencjału
przemysłu drzewnego i budowlanego.
Spółka powołana została przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (właściciel 99% akcji Spółki) oraz Banku Ochrony Środowiska (właściciel 1% akcji Spółki).
Swoją działalność rozpoczęła 4 września 2019 roku.
Źródło: Polskie Domy Drewniane
Pełna wersja informacji: kliknij
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Aż 20 mln zł przeznaczą Ministerstwo Klimatu
i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na poprawę jakości powietrza Dolnego Śląska. Uruchomienie
pilotażu 11 października 2021 r. – w którym dostępne będą dotacje do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i ocieplenie
domów w budynkach wielorodzinnych – połączono z otwarciem punktu konsultacyjno-informacyjnego Czystego Powietrza w Strzegomiu.
Już niebawem, bo w 2022 r., resort klimatu i środowiska oraz NFOŚiGW planują uruchomienie
ogólnopolskiego programu wsparcia wymiany
nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Jest on poprzedzony trzema pilotażami: w Pszczynie na Śląsku, w województwie zachodniopomorskim i właśnie na Dolnym Śląsku.
Pilotaż dla wspólnot mieszkaniowych
Beneficjentami pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od
3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do
60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys.
zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu
wspólnota może ubiegać się również o pożyczki
wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na
uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku
nie będzie występować kryterium dochodowe.
Te dwie formy dofinansowania pomogą usprawnić kompleksową termomodernizację budownictwa wielorodzinnego na Dolnym Śląsku.
Program również dla osób fizycznych
Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne
o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100

tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów
kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45%
kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu
realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:
• do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła
na pompę ciepła powietrze/woda, która może być
uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;
• do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła
albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła
w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
• do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko
wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup
i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.
Dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
dla osób, których przeciętny miesięczny dochód
na jednego członka gospodarstwa domowego,
wskazany w zaświadczeniu z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości
do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów
kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.
Wyższe dotacje dla przygranicznych gmin
Dla mieszkańców gmin graniczących z Republiką
Czeską dotacje będą odpowiednio wyższe o dziesięć punktów procentowych. W programie określono, że tych gmin jest 30, a wśród nich m.in.:
Bogatynia, Zgorzelec, Nowa Ruda, Jelenia Góra,
Szklarska Poręba, Kudowa Zdrój.
Szczegóły pilotażu dostępne będą na stronie
WFOŚiGW we Wrocławiu: kliknij
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij

rekl ama

dopłaty do wymiany kopciuchów
w budynkach wielorodzinnych
dla Dolnego Śląska

10/2021
LINDAB – dom w ekoklimacie
W odpowiedzi na wzrost zainteresowania energooszczędnymi rozwiązaniami dla budownictwa
jednorodzinnego, firma Lindab uruchomiła nową
usługę o nazwie Dom w ekoklimacie.
Inwestorzy indywidualni nie muszą już samodzielnie
poszukiwać różnych rozwiązań do domu ani zlecać
ich wykonanie oddzielnym ekipom wykonawczym.
Wszystkie systemy: od pokrycia dachowego, systemu fotowoltaicznego, przez system rekuperacji i klimatyzacji, system centralnego ogrzewania oparty
na pompach ciepła, aż po przydomową stację ładowania samochodów elektrycznych można teraz

Nowelizacja ustawy o oze
oraz niektórych innych ustaw
podpisana przez Prezydenta RP
Nowe przepisy przedłużają m.in. obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Dotychczasowe systemy wsparcia kończą się bowiem
31 grudnia 2021 r. Dzięki zaproponowanym zmianom, możliwe będzie przedłużenie aukcyjnego systemu pomocy do 31 grudnia 2027 r. Ustawa wprowadza także przepisy, które ograniczą obowiązki
koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących
działalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje OZE. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o OZE 5 października 2021 roku.
Najważniejsze rozwiązania zaproponowane
w ustawie to m.in.:
• Programy wsparcia związane ze sprzedażą energii
elektrycznej po stałej cenie (tzw. system FiT) albo
prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (tzw. system FiP), zostaną przedłużone do
30 czerwca 2024 r. czyli maksymalnego wynikającego z obowiązywania tzw. rozporządzenia GBER,
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zamówić wraz z montażem w jednym miejscu. Dom
w ekoklimacie to kompleksowa oferta energooszczędnych rozwiązań oraz ich realizacja skierowana
do inwestorów indywidualnych planujących budowę
lub remontujących już istniejący budynek mieszkalny.
Główną zaletą usługi Dom w ekoklimacie jest dostęp do najnowszych technologii i wysokiej jakości rozwiązań dla budownictwa oferowanych przez
Lindab połączonych z know-how sprawdzonych
i rzetelnych ekip wykonawczych. Inwestor zyskuje
oszczędność czasu, rozwiązania dostosowane do
potrzeb, montaż instalacji „pod klucz” oraz opiekę posprzedażową i pełną obsługę gwarancyjną.
www.eko-lindab.pl

czyli Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym.
• Ograniczone zostaną obowiązki koncesyjne dla
przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Będzie to
efekt zmiany definicji i podniesienia progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW
do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW dla tego typu instalacji.
• Na poziomie ustawy potwierdzona zostanie dotychczasowa praktyka prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki dotycząca sposobu określania łącznej
mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE.
Ma to znaczenie w kontekście zmiany kwalifikacji
obowiązku – z koncesyjnego na rejestrowy – dla
wytwórców energii z OZE z kilku tysięcy instalacji. Po zmianie, przedsiębiorcy, którzy posiadają
koncesję, a ich instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, zostaną wpisani do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.
• Wprowadzona zostanie możliwość uzyskania
pomocy operacyjnej na dodatkowe 2 lata – wyłącznie w systemach FIT oraz FIP dla instalacji

małej energetyki wodnej (MEW) i instalacji biogazowych o mocy nieprzekraczającej 1 MW, które korzystały z systemu zielonych certyfikatów
przez minimum 5 lat.
• W rezultacie, z systemu wsparcia umożliwiającego pomoc operacyjną do 17 lat, skorzysta ponad 400 elektrowni wodnych oraz ok. 80 instalacji produkujących tzw. biogaz składowiskowy
(BGS) i innych biogazowni, o mocy zainstalowanej do 1 MW. Przepisy dotyczą instalacji, dla których upłynął lub upłynie w bieżącym roku i w kolejnych latach– 15-letni okres wsparcia.
• Wprowadzona została możliwość określenia
długoterminowego harmonogramu udzielania
wsparcia wytwórcom OZE przez sześć kolejnych
lat. Ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane
w aukcji w latach 2022-2027, zostanie określona
w rozporządzeniu. Ilość i wartość nie będą mogły zostać zmniejszone. Rozwiązanie to stworzy
przewidywalne ramy rozwoju sektora OZE oraz
zapewni stabilną perspektywę inwestycyjną.
• Wprowadzona zostanie zmiana dotycząca mocy
urządzeń wytwarzających energię z OZE, któ-

re mogą być lokalizowane bez konieczności
uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy z obecnie obowiązującej mocy zainstalowanej 100 kW do 500 kW. Dodatkowy wyjątek
dotyczyć będzie instalacji fotowoltaicznych (PV)
zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klasy V i VI, VI i nieużytkach,
gdzie wartość ta wyniesie 1000 kW. Ponadto,
takiemu zwolnieniu będą podlegać urządzenia
inne niż wolnostojące (czyli w praktyce zamontowane na dachach budynków).
Od 2016 r., w ramach aukcji na wytwarzanie energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, prezes
URE udzielił wparcia obejmującego ponad 209 terawatów (TWh) energii elektrycznej, co odpowiada zakontraktowanej energii elektrycznej o wartości ponad 50 mld zł wypłacanej wytwórcom przez 15 lat.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie po
14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw,
z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną
obowiązywać w późniejszych terminach.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij
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Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 22 września 2021 r. nowe, bardziej wymagające wytyczne
jakości powietrza. Wymogi WHO, jakie powinno
spełniać zdrowe powietrze, wskazują kierunek,
w którym podąży świat i Unia Europejska. Dla Polski – państwa w czołówce najbardziej zanieczyszczonego powietrza w UE – oznacza to konieczność
przyspieszenia polityki antysmogowej, w szczególności zmiany sposobu ogrzewania domów
oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń generowanych przez ruch samochodowy w miastach.
Poprzednie wytyczne WHO pochodziły z roku

Węgiel już nie „eko”, ale normy
wciąż słabe
Nowe normy jakości węgla zaproponowane przez
Ministerstwo Klimatu wyżej stawiają interes branży węglowej niż zdrowie mieszkańców Polski.
Pomimo niewielkiego zaostrzenia wymagań dla
węgla przeznaczonego dla gospodarstw domowych są one słabym kompromisem, za który zapłacimy naszym zdrowiem. Jedyna pozytywna
zmiana to usunięcie przedrostka „eko” z nazwy
popularnego węgla, będąca krokiem w kierunku rzetelnego informowania klientów.
Europejska Agencja Środowiskowa szacuje, że
w wyniku wdychania bardzo drobnego pyłu PM2.5
przedwcześnie umiera prawie 50 tys. osób w Polsce. Źródłem tego pyłu jest przede wszystkim spalanie paliw stałych (węgla i drewna) w gospodarstwach domowych, które odpowiada za około 50%
emisji pyłu PM2.5 na terenie Polski. Pył PM2.5 przyczynia się do powstawania chorób układu krążenia

2005. Najnowsze badania i rosnąca liczba dowodów naukowych dotyczących wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie sprawiły, że
WHO zdecydowało o podwyższeniu standardów
jakości powietrza.
W przypadku PM2.5 roczny standard został zaostrzony, aż dwukrotnie (z 10 na 5 ug/m3), a dla
dwutlenku azotu – czterokrotnie (z 40 na 10 ug/m3).
Te standardy oznaczają konieczność podjęcia
bardziej zdecydowanych działań ograniczających zanieczyszczenie powietrza tj. ustanawianie
stref czystego transportu w miastach, czy zdecydowanie większe ograniczenie emisji ze spalania węgla i drewna w domach.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij

i układu oddechowego, w tym udarów mózgu, zawałów serca, nowotworów i wielu innych schorzeń.
Niestety zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu nowe normy jakościowe dla węgla nie wyeliminują z obrotu węgla złej jakości. Nadal będzie
można kupić węgiel o zbyt wysokiej zawartości siarki (1,2%), popiołu (12%) czy wilgoci (nawet 20%).
Co ważne propozycje Ministerstwa Klimatu stoją
w sprzeczności z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, które rekomenduje następujące parametry
jakościowe – zawartość siarki nie powinna przekraczać 0,6%, popiołu 3,2%, a wilgoci 2,4%. Rozbieżności między rekomendacjami zdrowotnymi, a propozycją Ministerstwa Klimatu są więc kilkukrotne.
22 września b.r. WHO ogłosiła, że roczne stężenia pyłu PM2.5 nie powinny przekraczać 5 mikrogramów na metr sześcienny. W Unii Europejskiej
już rozpoczął się proces dostosowywania przepisów do wytycznych WHO.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij
rekl ama

WHO podnosi smogową poprzeczkę
– nowe rekomendacje dla
czystego powietrza

BDR THERMEA GROUP
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Viessmann wyróżniony
w plebiscycie Superbrands 2021

Aquarea Designer teraz
w wersji online
Program Panasonic Aquarea Designer dedykowany dla projektantów, instalatorów i dystrybutorów HVACR, którzy chcą prawidłowo dobrać pompę ciepła powietrze woda Panasonic
Aquarea, od teraz jest dostępny w wersji online.
Możliwość zdalnego dostępu z poziomu każdego
urządzenia, bez konieczności logowania się, to nie
jedyna zmiana w programie. Dodatkowo Panasonic
wprowadził szereg domyślnych i automatycznie
aktualizowanych danych. W starszej wersji programu należało samodzielnie konfigurować różne
koszty, choćby ceny prądu, w nowej – tego typu
dane są aktualizowane domyślnie. Kolejnym ułatwieniem jest skrót do schematów hydraulicznych.
W procesie doboru pompy ciepła dostępne są również akcesoria, które na ostatnich etapach projektowania instalacji pomagają w wyborze schematu
hydraulicznego. Nowa wersja programu generuje
również SCOP dla zdefiniowanego zastosowania.
Program pomaga wyliczyć koszty energii zużywanej

przez projektowany układ i SCOP dla ogrzewanych pomieszczeń, dla ciepłej wody użytkowej
i wspólny dla obu. Dzięki Aquarea Designer można zaprezentować klientowi porównanie wydajności i kosztów eksploatacji oraz konserwacji instalacji ogrzewania pompą ciepła z innymi
systemami grzewczymi, np. z ogrzewaniem gazowym, olejowym czy elektrycznym.
Za pomocą programu można też wykonywać projekty instalacji pompy ciepła. Program uwzględnia zyski solarne, obliczenia zapotrzebowania na
podstawie zużycia innego paliwa, wybór modelu
pompy ciepła (split, monoblok, All in One), a także
akcesoria takie, jak zbiorniki buforowe i podgrzewacze c.w.u. Po analizie danych program generuje prosty i przejrzysty raport, schemat hydrauliczny oraz etykietę energetyczną. Prowadzi też krok
po kroku do zbudowania bazy danych tworzonego projektu i pozwala na generowanie raportu, który może zostać zapisany w formacie PDF.
Dostęp do programu możliwy jest po zalogowaniu się do Panasonic Pro Club lub bezpośrednio
na AQUAREA Designer (panasonicproclub.com).

Firma Viessmann została laureatem tegorocznej
edycji Superbrands. To już druga nagroda dla
Viessmann w plebiscycie wyróżniającym najsilniejsze marki biznesowe w Polsce.
Superbrands jest unikatowym na rynku wyróżnieniem przyznawanym za wieloletnią konsekwentną pracę na rzecz budowy marki oferującej konsumentom istotne korzyści materialne
i emocjonalne, które wykraczają poza te zapewniane przez konkurencję, i za które konsumenci
są gotowi zapłacić wyższą cenę. Uzyskanie statusu Superbrand wzmacnia pozycję marki oraz
utwierdza jej klientów i partnerów biznesowych
w przekonaniu, że mają do czynienia z najlepszą
ofertą w swojej kategorii.
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Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było „the
new normal” – nowa normalność, która dopiero
tworzy się we wciąż jeszcze pandemicznej rzeczywistości. Uroczysta gala Superbrands odbyła się 30 września w Warszawie.
- Opinia naszych Klientów jest dla nas szczególnie istotna, dlatego jesteśmy dumni z wyróżnienia
Superbrands 2021. To przecież z myślą o Klientach
firma Viessmann dba o najwyższą jakość swoich
produktów i nieustannie je ulepsza. – powiedział
Sebastian Walerysiak, prezes Viessmann Sp. z o.o.
–Skoncentrowanie na konsumencie, zorientowanie
na zespół, odpowiedzialność i przedsiębiorczość
– to wartości, na których Viessmann opiera swoje
działania. Dziękuję wszystkim, którzy poprzez swoją
codzienną pracę budują wartość firmy Viessmann.
Razem z wami, z dumą wchodzę w czwartą dekadę obecności firmy Viessmann w Polsce – dodał.

10/2021
KAMPANIA ARISTON
Mocne wejście marki Ariston jesienią – w ramach
kampanii wizerunkowej opartej na działaniach
digital. Komunikacja internetowa została wsparta reklamą w prasie branżowej oraz spotami
w stacjach radiowych: Rock Radio oraz w TOK FM.
Już jutro – piątek 22 października – Ariston
zaprasza o godz.16:10 do słuchania w Rock
Radio kolejnej miniaudycji z udziałem eksperta marki Ariston.
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GROHE jednym z najlepszych
pracodawców w Europie
GROHE to globalna marka kompletnych rozwiązań łazienkowych i armatury kuchennej, która
znalazła się na liście Best Workplaces in Europe™
w 2021 roku, opracowanej przez organizację Great Place to Work® – światowy autorytet w dziedzinie oceny kultury pracy, we współpracy z tygodnikiem The Economist. Firma GROHE została
wyróżniona za swoje zaangażowanie w tworzenie
dostosowanego do potrzeb pracowników środowiska pracy, niezależnie od stanowiska piastowanego przez pracownika. Jako część LIXIL, firma GROHE rozpoczęła transformację w kierunku
zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy
oraz płaskiej struktury organizacji. Marka GROHE
zakwalifikowała się w kategorii najlepszych międzynarodowych pracodawców w lokalnych rankingach na 6 rynkach, na ponad zaś 20 otrzymała
certyfikaty Great Place to Work®. W Polsce firma
GROHE Polska znalazła się w lokalnym rankingu już po raz piąty. Po raz drugi uznano ją również za jedno z Najlepszych Miejsc Pracy dla milenialsów. Dodatkowo, marka GROHE otrzymała
w tym roku status Legendy – przyznawany fir-

Konferencja o jakości powietrza
– tym razem online
XVI Ogólnopolska Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” odbędzie
się w dniach 2 i 3 grudnia 2021 roku.
W tym roku referat otwierający wygłosi prof.
Lidia Morawska z Queensland University of Technology (QUT), Australia. Prof. Lidia Morawska
wzięła udział w wielu fundamentalnych projektach naukowych poświęconych możliwości

mom, które pięciokrotnie z rzędu brały udział
w konkursie i znalazły się w gronie laureatów.
Przygotowując ranking, przeanalizowano warunki zatrudnienia ponad miliona pracowników
z 36 krajów i ponad 1500 firm w Europie. Analizując kluczowe czynniki, które determinują najlepsze miejsca pracy, w rankingu oceniano dane

z anonimowych ankiet, które recenzowały doświadczenia pracowników związane z zaufaniem,
innowacyjnością, wartościami firmy i kadrą kierowniczą. Aby zyskać miano najlepszego miejsca pracy
w Europie, firmy muszą najpierw zająć najwyższe
pozycje na krajowych listach Najlepszych Miejsc
Pracy ™ w całym regionie.

rozprzestrzeniania się epidemii (w tym SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2) drogą powietrzną. W roku
2021 została zaliczona przez magazyn „Time”
do grona 100 najbardziej wpływowych osób na
świecie. Organizatorzy liczą, że podobnie jak w
poprzednich latach uda się przygotować atrakcyjny program dotyczący różnorodnych problemów związanych z jakością powietrza w pomieszczeniach.
Ze względu na niepewną sytuację związaną
z pandemią, obrady tym razem odbędą się online.

Ma to niewątpliwie wady, ale z drugiej strony
może dzięki temu uda się rozszerzyć zakres oddziaływania treści związanych z jakością powietrza wewnętrznego.
Tradycyjnie udział w konferencji jest bezpłatny.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o zarejestrowanie uczestnictwa
przesyłając: imię, nazwisko, adres e-mail oraz afiliację na adres maciej.mijakowski@pw.edu.pl lub
korzystając z formularza tutaj. Zgłoszenia należy
przesyłać do dnia 26 listopada 2021 r.
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Onninen wkracza na drogę
elektromobilności razem z Arval
Ogólnopolska sieć hurtowni elektryczno-hydraulicznych Onninen rozpoczęła współpracę z Arval
Service Lease Polska i wprowadziła do swojej
floty pierwszy w pełni elektryczny samochód –
Skodę Enyaq. Łącznie firma wynajmie od Arval
84 pojazdy, a wśród nich oprócz zeroemisyjnego modelu znajdą się m.in. hybrydy plug-in Škoda Octavia IV. Elektryczny model Enyaq już trafił
do firmowej floty, pozostałe samochody zostaną przekazane na przełomie października i listopada. Onninen postawił w swojej flocie w całości na markę Škoda.
Pierwsze w pełni elektryczne auto we flocie Onninen wyjechało na trasę w lipcu.
– Właśnie wprowadzamy na drogi nasz pierwszy samochód elektryczny. Pora dotknąć nowej
technologii, bo wiemy, że wkrótce będzie to standard. Škoda Enyaq odwiedzi wszystkie oddziały
Onninen. Zadbaliśmy również o jego oryginalny
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wygląd, dzięki czemu z pewnością będzie przyciągał oko wielbicieli motoryzacji. Spodziewajcie
się Państwo naszej „bestii” na trasie – jesteśmy
w kontakcie – mówi Wiktor Kępiński, dyrektor zarządzający Onninen.
Pojazdy wynajmowane są w ramach 36-miesięcznego kontraktu z firmą Arval, liderem rynku
wynajmu i zrównoważonej mobilności. Oprócz
finansowania Arval zapewnia pełną obsługę pojazdów, ubezpieczenie oraz pojazdy zastępcze
w razie potrzeby.
– Cieszymy się, że kolejna firma rozpoczyna transformację energetyczną floty we współpracy z Arval.
Od dłuższego czasu rozbudowujemy naszą ofertę
w taki sposób, by stać się naturalnym partnerem dla przedsiębiorstw szukających wsparcia
we wdrażaniu niskoemisyjnych napędów. Sprzyja
temu nasz nowy pakiet GO ELECTRIC, który pozwala przełamać bariery dla rozwoju elektromobilności
m.in. poprzez rozwiązania ułatwiające ładowanie
pojazdów na co dzień i w trasie. Bardzo chętnie
będziemy towarzyszyć firmie Onninen w dalszym

budowaniu ekologicznej floty – mówi Klaudia Nita,
Business Manager Arval Service Lease Polska.
Onninen już od 2019 roku inwestuje też w stacje
ładowania przy swoich centrach dystrybucyjnych,
więc elektryfikacja floty była tylko kwestią czasu. Pierwsza stacja powstała przy centrum dystrybucyjnym firmy w Teolinie koło Łodzi. Potem
pojawiły się bardziej nowoczesne punkty ładowania w Toruniu i Gdańsku, a w najbliższym czasie stacje pojawią się również przy oddziałach
Onninen Express w Lublinie i Opolu.
We flocie 84 pojazdów zamówionych przez firmę
znajdą się także modele: Škoda Octavia IV, Škoda Octavia, Škoda Superb i Škoda Scala.
– Jest nam bardzo miło, że firma Oninnen postanowiła nam zaufać oraz, że mamy możliwość współpracowania z takim kontrahentem. Niezmiernie
mocno cieszy nas fakt wyboru aut z niekonwencjonalnym napędem. Kierunek ten jest bardzo pożądany. Marka Škoda mocno angażuje się w rozwój
aut z napędem alternatywnym, zwracając uwagę na dbałość o nasze środowisko. Škoda Enyaq
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to nasz pierwszy SUV z napędem elektrycznym,
który zdobył serca użytkowników. Motywuje nas
to dalszej pracy i rozwoju w tym kierunku – mówi
Agnieszka Krawentek z Działu Handlowego Škoda.
Wszystkie zamówione przez Onninen pojazdy zostaną dostarczone przez autoryzowanego dealera Škody, firmę Carsed.
– Od samego początku naszej obecności na rynku flotowym współpracujemy z firmami Onninen
i Arval. Podstawą naszej pracy jest budowanie
partnerskich relacji i zaufania Klientów. Stale się
rozwijamy, by spełniać oczekiwania. Specjalnie
dla naszych Klientów wybudowaliśmy wyjątkowy
obiekt, jakim jest Centrum Flotowe, gdzie w komfortowych warunkach możemy wydać nawet 40
samochodów. Co więcej, użytkownicy mogą u nas
zostawić swoje dotychczasowe auto, a w trzech
w pełni wyposażonych salach konferencyjnych
odbyć szkolenia. Firmy takie, jak Onninen i Arval
wskazują właściwy kierunek zmian, jakie nadchodzą w motoryzacji – mówi Zenon Płudowski,
kierownik salonu Škoda Carsed.
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Danfoss: efektywność
energetyczną najlepszą drogą
do neutralności emisyjnej
28 września UE opublikowała nowe rekomendacje
i wskazówki w zakresie „pierwszeństwa efektywności energetycznej”, które mają sprawić, że ta reguła
ma stać się nie tylko zapisem w prawie, ale praktyczną zasadą działania. Dzięki jej wdrażaniu osiąga się
cele klimatyczne, gospodarcze, środowiskowe i klimatyczne, które wpisują się w szerszy kontekst zrównoważonego rozwoju. Danfoss, firma obecna od
30 lat na polskim rynku, od początku swojego istnienia nie tylko edukuje w tym zakresie, ale również

Uponor – spotkania Live Talks
Uponor rozpoczyna Live Talks – serię cyfrowych,
bezpłatnych spotkań, których celem jest przekazywanie rzetelnej wiedzy z zakresu ogrzewania, chłodzenia oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. Każdemu ze spotkań ma
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wdraża ten koncept w praktyce, dając tym samym
przykład i inspirując innych do działania na rzecz ograniczenia zużycia energii i wpływu człowieka na klimat.
Cel klimatyczny jest w Danfoss stawiany bardzo
wysoko – osiągnięcie neutralności emisji CO2
wszystkich działań biznesowych zaplanowano do
2030 roku. Jest to cel możliwy do zrealizowania,
a obecny etap, jest już trzecim w strategii klimatycznej przyjętej w firmie w 2008 r. – Jeśli chodzi
o polską spółkę Danfoss już obecnie jesteśmy niemal neutralni emisyjnie, a to dzięki wytwarzanym
i sprzedawanym w kraju produktom – mówi Adam
Jędrzejczak, prezes zarządu Danfoss Poland.
– Niewiele ponad 10 h pracy rocznie urządzeń pro-

dukowanych przez fabryki w Grodzisku Mazowieckim i Tuchomiu zapewnia redukcję energii równoważną całkowitemu zużyciu energii (prąd + gaz)
przez oba zakłady Danfoss Poland, a jedynie 1,1 h
pracy produktów rocznie powoduje redukcję zużycia energii, a tym samym emisji CO2 na poziomie,
który offsetuje całkowite emisje CO2 z obu zakładów.
Danfoss wdraża zasadę energy efficiency first
nie tylko za sprawą produkcji urządzeń poprawiających efektywność energetyczną. W nowowybudowanej hali produkcyjnej w Grodzisku
Mazowieckim zastosowano m.in. technologię
odzysku ciepła i jego wykorzystania do ogrzewania pomieszczeń oraz pompy ciepła. Dodatkowo

towarzyszyć czat oraz sesja pytań i odpowiedzi. Riello – szkolenie online dla
Pierwsza z sesji ma na celu rozprawienie się projektantów – 28 października
z najpopularniejszymi mitami i błędnymi wyobrażeniami na temat zdecentralizowanego wytwa- RUG Riello zaprasza projektantów na szkolenie
rzania ciepłej wody. W spotkaniu wezmą udział: w dniu 28 października w godzinach 09:00-11:30.
Thomas Raadts, wiceprezes ds. marketingu i roz- Szkolenie bezpłatne, wymagana rejestracja.
woju Uponor Building Solutions Europe, projek- W tym szkoleniu zostanie przedstawiona oferta kotant Michael Kirchner z IBK tłów kondensacyjnych marki Riello o dużej mocy,
Haustechnik, deweloper Tor- przeznaczonych do użytku komercyjnego i będą to:
sten Kai-Larsen z SBU Fram- • wiszące kotły kondensacyjne Condexa Pro (35ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH
tid w Szwecji oraz specjaliści 1120 kW),
z hiszpańskiej firmy instala- • stojące kotły kondensacyjne Steel Pro Power
Kotły kondensacyjne
i możliwości
od 35kW do 23 MW!
cyjnej Castellanadużych
de Instala-mocy
(114-1310
kW),
ciones CIMESA.
stojące
kotły kondensacyjne do pracy z palni21.10.2021 •lub
4.11.2021
Pierwsze 60-minutowe
spo- 9:00
kami –Tau
N (115-23 568 kW).
godz.
11:30
tkanie prowadzone w języku Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane:
zaprezentowane:
angielskimPodczas
odbędzieszkoleń
się już zostaną
• możliwości
techniczne i instalacyjne kotłów,
28 października
o godz. 10:00
• przykłady
– wiszące
kotły kondensacyjne
- Condexa
Pro (35zastosowań,
kW –1 120 kW),
i
jest
otwarte
dla
wszystkich
•
materiały
dla
– stojące kotły kondensacyjne - Steel Pro Power (114projektantów.
kW – 1310 kW),
zainteresowanych.
RejestraSzkolenie
jest- cennym
źródłem
wiedzy
na te– stojące
kotły kondensacyjne
do pracy
z palnikami
Tau N (115
kW – 23
568 kW).
cja na wydarzenie jest prowa- mat produktu oraz rozwiązań konfiguracyjnych
oraz
dzona na stronie internetowej: i technicznych oferowanych przez markę Riello.
– możliwości techniczne i instalacyjne kotłów,
https://uponor-livetalk.com. Zapisz się już teraz!
– przykłady zastosowań,
– materiały dla projektantów.
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planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej.
– Słysząc alarmujące informacje na temat stanu naszego klimatu, czuję się odrobinę lepiej wiedząc, że
jako Danfoss mamy wpływ i możemy dołożyć swoją
cegiełkę do spowolnienia globalnego ocieplenia tworząc technologie i rozwiązania umożliwiające znaczny wzrost poziomu efektywności energetycznej. Przed
nami dużo pracy i wyzwań, ale też ogromne wsparcie, które nadejdzie wraz z pakietem Gotowi na 55.
Pakietem przepisów dotyczących klimatu, energii
i transportu, dzięki którym będzie możliwe zrealizowanie ambicji Unii Europejskiej do obniżenia emisji
o 55% do 2030 roku oraz dojścia do neutralności klimatycznej w 2050 roku – dodaje prezes Danfoss Poland.

Dla każdego
uczestnika szkolenia
przewidziany jest
upominek
– bezprzewodowy głośnik
oraz mysz do komputera.
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Osad przyczyną
rozbieżności wskazań
wodomierzy
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Grzejnik Dekoracyjny

Y

Zdalny odczyt a analiza zużycia wody w budynku
Wo jciech Cie jk a

W aktualnym felietonie zastanowimy się, jak praktycznie
wykorzystać systemy zdalnego odczytu do analizy zużycia wody.
Przeanalizujemy przypadek budynku wielorodzinnego, w którym
były bardzo duże rozbieżności między wskazaniem wodomierza
głównego z sumą wodomierzy mieszkaniowych i postaramy się
wskazać przyczynę. Sprawiedliwe rozliczenie zużycia wody jest
obecnie tym istotniejsze, że w wielu miastach powiązano zużycie
wody z kosztami wywozu śmieci.

Data
12.04
13.04
14.04

Zużycie wg wskazań
wodomierza gł. [m3]
18
27

Połączenie Komfortu i Designu –
Nowy Grzejnik Dekoracyjny Tinos H

Krok 1. Dokonujemy odczytu 2-3 razy dziennie, w krótkich dobowych interwałach. W przykładowym budynku w dniach 12-14.04 br. dokonano odczytu kontrolnego jednocześnie dla
wodomierzy lokalowych/mieszkaniowych i wodomierza głównego. Celem było uchwycenie
dobowej różnicy w ilości rejestrowanej wody
(tabela poniżej).
Zużycie wg wskazań
wodomierzy lokalowych [m3]
7,1
10,5

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.

Uchyb/różnica

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

Dowiedz się więcej o grzejniku Tinos H:

41,51%
40,30%

www.purmo.pl

rekl ama

Przedmiotem analizy jest typowy 56-lokalowy
budynek wielorodzinny wyposażony w 4-letnie
(ważna cecha legalizacyjna) wodomierze mieszkaniowe z modułami radiowymi, zasilany z wodociągowej sieci miejskiej.
W poniższych krokach pokażę, jak wstępnie taką
analizę wykonać, dysponując odczytami urządzeń oraz danymi od dostawcy wody.

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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Rok
2016
2017
2018
2019
II-XII 2020

Wodomierze lokalowe [m3]*
4146
4044
3780
3200
3153

Wodomierz główny [m3]
5145
5459
6368
6281
5856
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Krok 2. Przeanalizujmy zużycie wody w latach
ubiegłych wg wskazań wodomierzy lokalowych
oraz wodomierza głównego (tabela poniżej). W postaci graficznej obrazuje to także poniższy wykres.
Wynik pokazuje tendencję potwierdzoną dla mniejszej próby czasowej: coroczny wzrost ilości rejestrowanej zużycia wody przez wodomierz główny Wodociągów przy jednoczesnym corocznym
spadku ilości rejestrowanego zużycia wody przez
wodomierze lokalowe. To w stosunku do „bazowego” zużycia poziom w przedziale 4-5 tys m3.

MOCNY PUNKT
KAŻDEJ INSTALACJI

Krok 3. Określenie możliwych przyczyn.
Prawdopodobnej przyczyny tego stanu – po wyeliminowaniu ew. awarii wodomierzy –należy
szukać po stronie obecności w wodzie osadów
np. tlenków żelaza.
Pytanie: czy obecność osadów może przynieść
tak odmienne skutki/wyniki dla ilości rejestrowanej wody?
Odpowiedź jest twierdząca, gdy weźmie się pod
uwagę charakterystykę działania wodomierzy.
• Wodomierz główny, w tym przypadku, jest
popularnym wodomierzem mokrobieżnym wielostrumieniowym DN50. Wodomierz pracuje
w zakresie od wartości nominalnych tylko w godzinach porannych i wieczornych, w pozostałych

N

Wynik: uchyb przekracza wytyczne zawarte
w rozporządzeniu ministra gospodarki z 2007 r.
(dopuszczalne 10%).

Uchyb
19,42%
25,92%
40,64%
49,05%
46,16%

*dla wodomierzy lokalowych „stojących” do obliczeń przyjęto wartości zużycia z okresów sprawności urządzeń.

7000
5250
Zużycie lokalowe
Wodomierz główny

3500

Zawory kulowe
Ferro F-Power

1750

2016

2017

2018

Mniej niklu =
BEZPIECZEŃSTWO

2019 II-XII 2020
10
rekl ama

0

Advance Body
Technology =
WYTRZYMAŁOŚĆ

GWARANCJA
JAKOŚCI

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 barów. Jakość
poparta gwarancją liczoną w dekadach.
/grupaFERRO
ferro.pl
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okresach doby nie rejestruje lub pracuje w zakresach bliskich progowi rozruchu.
Wieloletnie badania (literatura pkt. 6, 7 ,9) wskazują, że dla tego typu wodomierzy przepływy bliskie minimalnym lub postoju ułatwiają proces
odkładania się osadów w kierownicach wodomierza oraz w kanale regulacyjnym. Z upływem
czasu powoduje to zawyżanie wskazań do nawet kilkudziesięciu procent.
• Wodomierze mieszkaniowe/lokalowe są wodomierzami suchobieżnymi jednostrumieniowymi. W tym przypadku osad odkłada się przy łożysku wirnika (sprzęgło magnetyczne ułatwia ten
proces, przyciągając osad). W efekcie, z uwagi na
wzrost tarcia, następuje zaniżenie wskazań wodomierzy, aż do zatrzymania obrotów wirnika przetwornika wodomierza włącznie (stąd tzw. zerowe
przyrosty zużycia). Ponadto wyniki badań, na certyfikowanym stanowisku, losowo wybranych wodomierzy mieszkaniowych z tego budynku wskazały ich błąd pomiarowy „in minus” – co dla bilansu
wody dodatkowo nie jest korzystną przesłanką.
Reasumując: jedna przyczyna może spowodować różne/odmienne skutki.
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Krok 4. Co można zrobić, gdy już mamy zdiagnozowany problem?
1. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków niezbilansowaną wodę należy rozliczyć na poszczególnych użytkowników wg przyjętego algorytmu
w regulaminie (ustawodawca nie narzuca metody!). Nie ma tu dobrego rozwiązania („mleko –
a raczej woda – się rozlało”).
2. Przeprowadzić badania wody pobranej w hydroforni budynku w kierunku osadów. Po potwierdzeniu uzasadnione byłoby zastosowanie
filtru z magnetyzerem. Wydatek niewielki a korzyść oczywista.
3. Gdy kończy się okres legalizacji wodomierzy lokalowych należy przewidzieć ich wymianę
w terminie.
4. Zwrócić się do Wodociągów z wnioskiem
o sprawdzenie wodomierza głównego na stanowisku badawczym (uwaga: w stanie po demontażu wodomierza). Uzasadnione byłoby, by przedstawiciel budynku był obecny przy demontażu
wodomierza i sprawdzeniu stanu przetwornika. W przypadku potwierdzenia, wyższego niż

normatywny, błędu wskazań uzasadnione byłoby złożenie wniosku o korektę faktur za wodę.
5. Zweryfikować trafność doboru wielkości wodomierza głównego dla budynku i jego typu (ew.
rozważyć wymianę na jednostrumieniowy suchobieżny). Tu pomocny byłby specjalista.
6. Należy sprawdzić system filtrów i odmulania
budynku i pilnować ich okresowego czyszczenia i kontroli.
7. Okresowo kontrolować bilans budynku – nie
rzadziej niż raz na kwartał.
Na koniec rada dla zarządców budynków wielorodzinnych.
Prawdą jest, że mieszkańcy danego budynku/
mieszkania – w rocznym okresie rozliczeniowym
– zużywają porównywalną ilość wody.
Dlatego, gdy wodomierz główny rejestruje
zużycie roczne [m3] na podobnym poziomie
w stosunku do poprzednich okresów (chodzi
o rząd wielkości), a uchyb rośnie, to badamy
wodomierze mieszkaniowe (wodomierze stojące, o znacząco niższych wskazaniach ). Gdy
jest odwrotnie tzn. suma zużycia rocznego [m3]
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wodomierzy mieszkaniowych utrzymuje się
na mniej więcej podobnym poziomie a rośnie
uchyb, badamy wodomierz główny (opłaca się
zamówienie profesjonalnej ekspertyzy na stanowisku GUM).
Zarządco nieruchomości, nie czekaj, aż bilans wody spowoduje problemy w relacjach
z mieszkańcami! Pilnujmy akceptowalnej granicy, która w przypadku powiązania zużycia wody z kosztami wywozu śmieci wyraźnie maleje…
Poniżej znajduje się dokumentacja fotograficzną wodomierza głównego.
PS Gdyby któryś z czytelników odczuł niedosyt
w zbyt popularnym, uproszczonym i nadmiernie
zrozumiałym dla zwykłych ludzi poruszeniu tematu, załączam literaturę. Tam znajdziecie Państwo dużo wzorów, wykresów, całek, rachunków
różniczkowych...

Pobierz Literatura
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Armaturowe nowości HERZ

Wielofunkcyjny regulator HERZ-4012
Firma HERZ wprowadza na rynek istotną nowość
w grupie armatury regulacyjnej – wielofunkcyjny
regulator różnicy ciśnień serii 4012. Konstrukcja
tego regulatora zawiera funkcje czterech zaworów zintegrowane w jednym:
· zawór regulacji różnicy ciśnienia,
· zawór regulacyjny,
· zawór strefowy,
· zawór odcinający.
HERZ-4012
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Regulator HERZ-4012 (produkowany w trzech
typach: DN15 LF; DN15 i DN20) idealnie nadaje
się do nowych budynków z instalacją grzejnikową z rozprowadzeniem poziomym. Zapewnia on
stabilne i odpowiednie ciśnienie różnicowe poprawiające pracę zaworów termostatycznych
w systemach, gdzie poprzez przymykanie poszczególnych zaworów grzejnikowych lub innych
odbiorników następuje redystrybucja czynnika
grzewczego, która może powodować niestabilność i hałasy w instalacji.
Kolejnym rekomendowanym zastosowaniem
tego regulatora jest system grzewczy dla poszczególnych jednostek budynku, oparty na ogrzewaniu powierzchniowym, który poprzedzony jest
rozdzielaczem, do którego podłączone są pętle
grzewcze. Każda pętla regulowana jest indywidualnie, za pomocą zaworów współpracujących
z siłownikami, pozwalając na dostosowanie temperatury w pomieszczeniach do potrzeb użytkowników i osiągnięcie komfortu cieplnego.
W funkcji wielu zmiennych, takich jak: temperatura zewnętrzna, usytuowanie pomieszczeń
względem kierunków świata, liczba użytkowników, zyski wewnętrzne, siłowniki przymykają lub
otwierają zawory tak, aby dostosować ilość czynnika grzewczego do potrzeb. Skutkuje to zmiennym przepływem czynnika w instalacji i niekorzystnie wpływa na inne lokale w danym budynku.

Zastosowanie regulatora HERZ-4012 umożliwia
w takiej sytuacji właściwy rozdział ciepła i stabilizację między mieszkaniami, poprawiając rachunek ekonomiczny w całym budynku.
Aby uzyskać funkcję zaworu strefowego, należy
zamontować na zaworze 4012 siłownik i zastosować termostat pokojowy. Dzięki temu możemy płynnie regulować temperaturę w zależności
od pory dnia (np. obniżenia nocne) dla poszczególnych dni tygodnia.
W celu regulacji różnicy ciśnień należy go zamontować na rurociągu powrotnym, podłączając rurkę przekazującą ciśnienie z zasilania do zaworu
odcinającego typ Strömax-4115 lub do zaworów
równoważących serii Strömax-4117, Strömax-4017
lub Strömax-4217.
Dobór regulatora 4012 nie wymaga skomplikowanych obliczeń hydraulicznych. Znając wymagany
przepływ i wymaganą różnicę ciśnień, wybieramy wynikową nastawę wyrażoną w procentach,
widoczną na korpusie zaworu

kotłów w Europie zalecają montaż filtra magnetycznego w instalacji w celu ochrony elementów kotła.
Dzięki przemyślanej konstrukcji filtra i zabudowie
zaworu zwrotnego od strony kotła możemy w prosty sposób wyczyścić wkład filtracyjny i magnes
z zanieczyszczeń, bez konieczności spuszczania
zładu z instalacji. Zastosowanie filtra magnetycznego Herz 1125 zwiększa wydajność systemów grzewczych, zmniejsza ich awaryjność oraz
zwiększa sprawność i żywotność samego kotła.
Parametry techniczne filtra magnetycznego HERZ
1125:
- maks. ciśnienie pracy: 10 bar;
- maks. temperatura pracy: 90°C;
- kvs: 3,5;
- rozmiar oczek: 300 μm;
- siła magnesu: 12 000 G.
HERZ 1125

Filtr magnetyczny HERZ 1125
Kolejną nowością w ofercie firmy Herz jest filtr
magnetyczny z separatorem do kotłów wiszących. Zamontowana w filtrze siatka filtracyjna
o rozmiarze oczek 300 μm pozwala na wyłapanie
bardzo drobnych zanieczyszczeń z instalacji. Dodatkowym elementem wspomagającym usuwanie nieczystości jest silny magnes neodymowy,
który przyciąga i zbiera zanieczyszczenia ferromagnetyczne. Praktycznie wszyscy producenci

HERZ Armatura i Systemy
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
rekl ama
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Kanalizacja GEBERIT SUPERTUBE
System zyskujący przestrzeń
Właściciele budynków, architekci
i inżynierowie sanitarni na ogół starają
się uzyskać jak największą powierzchnię
mieszkalną, zatem planowanie instalacji
kanalizacyjnej jest szczególnie ważne. Dzięki
pomysłowej, zoptymalizowanej pod kątem
przepływu technologii Geberit SuperTube,
w pionie kanalizacyjnym tworzy się ciągły
słup powietrza, co oznacza, że nie jest już
potrzebna równoległa rura wentylacyjna,
a przepustowość pionu jest znacznie
większa. Piony o mniejszych wymiarach, bez
równoległych rur wentylacyjnych wymagają
znacznie mniejszych szachtów instalacyjnych.
W rezultacie system Geberit SuperTube
tworzy więcej wolnej powierzchni użytkowej.
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W wysokich budynkach piony kanalizacyjne wraz
z równolegle prowadzonymi rurami wentylacyjnymi zajmują dużo miejsca. Dzięki nowej technologii Geberit SuperTube można z dodatkowej
wentylacji całkowicie zrezygnować. Zamiast tradycyjnego układu, czyli pionu d160 można zastosować pion o takiej samej przepustowości, ale
znacznie mniejszej średnicy – d110. Możliwe jest
również prowadzenie poziomych odcinków, do
sześciu metrów długości, bez spadku.
Uzyskanie ciągłego słupa powietrza w takim
pionie kanalizacyjnym jest możliwe dzięki nowej technologii Geberit SuperTube, opartej na
trzech kształtkach zoptymalizowanych pod kątem przepływu – kształtka Geberit Sovent stosowana zamiast standardowego trójnika oraz
dwa kolana Geberit BottomTurn i Geberit BackFlip stosowane w miejscach przejścia pionu
w poziom lub odwrotnie.
TRZY KSZTAŁTKI STANOWIĄ ISTOTNĄ RÓŻNICĘ
Technologia Geberit SuperTube opiera się na doskonałej wzajemnej zależności pomiędzy trzema nowoczesnymi kształtkami i systemową rurą
spustową Geberit PE. Razem tworzą innowacyjne rozwiązanie hydrauliczne, które przynosi

W Geberit SuperTube (po lewej) przepustowość wynosi 12 l/s. Technologia umożliwia uzyskanie jednolitej rury
kanalizacyjnej o średnicy d110, co oznacza, że nie ma potrzeby stosowania rury wentylacyjnej. Konwencjonalna rura
kanalizacyjna (po prawej) osiąga przepustowość 12,4 l/s przy średnicy rury d160 i dodatkowej rurze wentylacyjnej d90
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wyraźne dodatkowe korzyści. Wszystkie elementy
są łączone poprzez zgrzewanie elektrooporowe
lub doczołowe. Uzyskane w ten sposób połączenie, które powstaje na poziomie molekularnym,
gwarantuje absolutną szczelność całego systemu.
Kształtka Geberit PE Sovent

Kolano Geberit PE BottomTurn

Geberit PE Sovent d110 – wytwarzanie
ruchu wirowego w pionie
Zoptymalizowana geometria kształtki Geberit
Sovent powoduje, że spływająca woda w pionie,
w obrębie kształtki zostaje wprawiona w ruch obrotowy z taką siłą, że przylega mocno do ścianek
przewodu, pozostawiając wewnątrz wolną przestrzeń dla powietrza. Dzięki temu możliwe jest zachowanie małej średnicy pionu przy dużej przepustowości dochodzącej do 12 l/s.
Geberit PE BottomTurn – utrzymanie
słupa powietrza w przypadku
zmiany kierunku

Kolano Geberit PE BackFlip

Zawsze, gdy następuje zmiana kierunku przepływu w wysokim pionie, ścieki spiętrzają się
u podstawy pionu, blokując przepływ powietrza. Dlatego w takich sytuacjach (przejście pionu
w poziom) wymagana jest dodatkowa rura wentylacyjna. W przypadku zastosowania kolana
Geberit PE BottomTurn zmiana kierunku powoduje zmianę przepływu pierścieniowego (pion)
na przepływ laminarny (poziom), bez zakłócenia
słupa powietrza. Takie rozwiązanie chroni przed
niepożądanymi wahaniami ciśnienia w pionie kanalizacyjnym. Budowa kolana zapewnia to, że
ścieki, opadając, nie tracą swojej energii i mają
wystarczająco dużą prędkość, aby bez spadku
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pokonać prosty odcinek aż do 6m. To daje znaczne oszczędności w przypadku prowadzenia odsadzki w stropie podwieszonym.
Geberit PE BackFlip – bez zakłócania
słupa powietrza w kierunku pionowym
Kolano o specjalnie wymodelowanym kształcie
– Geberit PE BackFlip – wprawia laminarny przepływ wody w odcinku poziomym odsadzki w ruch
wirowy w dalszym odcinku pionu. Wewnętrzny
słup powietrza po raz kolejny zostaje utrzymany.
Oszczędność miejsca i moc
Połączenie kształtki PE Sovent z technologią SuperTube umożliwia inżynierom sanitarnym projektowanie pionów kanalizacyjnych z zastosowaniem rur o znacznie mniejszych średnicach,
a pozbycie się rur wentylacyjnych umożliwia
zmniejszenie szachtów instalacyjnych. Zmniejszeniu ulega również przestrzeń wewnątrz stropów
podwieszonych, a także przestrzeń pod stropem
w pomieszczeniach gdzie prowadzone są kolektory zbiorcze kanalizacji sanitarnej.
Minimalizowanie nakładu pracy
Technologia Geberit SuperTube przynosi korzyści również dla wykonawcy sytemu kanalizacyjnego w budynku wysokim lub wysokościowym.
Mniejsze średnice, mniej pionów, jedna kształtka
Sovent zamiast kilku trójników na pionie oznaczają szybszy i prostszy montaż oraz lepszą organizację podejść kanalizacyjnych na tej samej
kondygnacji.
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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Grzejnik aluminiowy czy grzejnik stalowy?
Przekonaj się sam, który z nich wybrać!

Czym cechują się grzejniki aluminiowe, a czym grzejniki stalowe? Jaka jest ich efektywność? Który produkt
jest tańszy? Na co zwrócić uwagę, podczas wyboru konkretnego modelu? Na te i wiele innych pytań warto
znaleźć odpowiedzi przed wyborem idealnego grzejnika, służącego użytkownikowi na lata.
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Z grzejnikiem aluminiowym oszczędzasz
wodę, energię i… pieniądze!
Decydując się na grzejnik aluminiowy, można
zmniejszyć ilość wykorzystywanej wody (w porównaniu do grzejników stalowych czy żeliwnych).
Przykładowo w 10-członowym grzejniku aluminiowym płyną zaledwie 3 litry wody. To znacznie mniej niż w przypadku innych grzejników
o podobnych rozmiarach i parametrach.
Wybierając grzejnik aluminiowy, można zaoszczędzić również sporo energii. Jest on znacznie lżejszy niż stalowy, dzięki czemu nagrzewa się szybciej i efektywnie oddaje energię cieplną.
Dobierając idealny grzejnik dla domu, nie sposób również pominąć korzyści finansowych płynących z wyboru grzejnika aluminiowego. Poza
wspomnianą oszczędnością związaną z mniejszym zużyciem energii, jest on po prostu tańszy
w zakupie nawet o 50% w porównaniu do zbliżonych rozmiarowo grzejników stalowych. Warto również wspomnieć, że grzejniki aluminiowe
są odporne na ścieranie i korozję. Dzięki temu
przez długi czas nie będzie potrzeby wymiany na
nowy. Najdłuższy na polskim rynku okres gwarancji na swoje grzejniki ma polska firma KFA Armatura – aż 20 lat.
Komfort cieplny w domu
Aluminium jest materiałem szybko nagrzewającym się i efektywnie oddającym energię. Porównując do ogrzewania podłogowego, może to być
nawet kilkanaście razy szybciej. Jest to szczególnie ważne w okresie jesiennym, wczesnozimowym i wiosennym, kiedy temperatura na zewnątrz
bywa skrajnie różna i użytkownikom często zależy na szybkim dogrzaniu domu czy mieszkania.
Na komfort cieplny z pewnością wpływają również odpowiednio wyprofilowane kierownice

powietrza w grzejnikach marki KFA Armatura. Kierują one ciepło w stronę pomieszczenia zamiast
pod parapet jak w przypadku grzejników płytowych, co zdecydowanie zwiększa ich efektywność.
Warto jednak pamiętać, że niezależnie od tego
czy zamontujemy grzejnik aluminiowy czy stalowy na komfort cieplny duży wpływ mają również
głowice termostatyczne, które zapewniają bardziej
komfortowe sterowanie temperaturą grzejników.
Łatwy montaż i dopasowanie grzejnika
do pomieszczeń
Grzejniki aluminiowe są najczęściej zbudowane
z kilku lub kilkunastu identycznych elementów,
tworzących całość produktu. Daje to duże możliwości dokładnego dostosowania wielkości grzejnika do wymagań cieplnych konkretnego miejsca. Po
zmierzeniu kubatury pomieszczenia można więc
w łatwy sposób dobrać liczbę członów, by osiągnąć idealną temperaturą w domu czy mieszkaniu.
Kiedy jednak zmienią się preferencje cieplne
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użytkowników lub liczba elementów zostanie źle
dobrana, istnieje możliwość prostego dodania
lub odjęcia członów. Takiej możliwości nie ma,
jeśli posiadamy grzejniki stalowe bądź żeliwne.
Podczas wyboru konkretnego grzejnika dużym
atutem jest również łatwy montaż produktu.
Opatentowane dolne podłączenie, zastosowane
w grzejnikach aluminiowych KFA Armatura znacząco go ułatwia, a przy tym całość wygląda estetycznie. Podczas projektowania instalacji grzewczej nie musimy się również martwić czy grzejnik
w danym pomieszczeniu będzie wyprowadzony z podłogi czy podłączany do ściany. To duże
ułatwienie także w przypadku wymiany instalacji
w istniejących już pomieszczeniach.
Zabezpieczenie przed korozją
Grzejniki aluminiowe można podłączyć do każdego typu instalacji. Jest to zasługa procesów anaforezy i fluorocyrkonowania stosowanych przez
KFA Armatura. W procesie produkcji grzejniki

zostają odpowiednio zabezpieczone przed szkodliwym działaniem korozji. Nie ma więc możliwości utraty szczelności ani potrzeby stosowania inhibitorów korozji, nawet w przypadku połączenia
z instalacjami miedzianymi.
Odporność na korozję grzejników KFA Armatura
pozwala na zamontowanie ich zarówno w obiegu
zamkniętym, jak i otwartym, a nawet w łazienkach, gdzie panuje duża wilgoć. Grzejniki stalowe
ze względu na materiał, z którego są wykonane,
są zdecydowanie bardziej podatne na korozję,
mimo że mogą być za to bardziej odporne na
uszkodzenia mechaniczne.
Sztuka użytkowa w (nie)codziennym
wydaniu
Wartość estetyczna produktów codziennego
użytku ma dla użytkowników coraz większe znaczenie. Coraz bardziej na popularności zyskuje sztuka użytkowa, a dbałość o szczegóły stała
się standardem. Co się przez lata nie zmieniło?
Z pewnością różnorodność ludzkiego gustu, a co
za tym idzie preferencje odnośnie wnętrz, którymi się otaczamy.
Wybierając każdy ze stałych elementów użytkowych mieszkania, takich jak m.in. grzejniki, warto
więc sprawdzić, czy jest możliwość dopasowania go do wymarzonego wnętrza. W KFA Armatura, dzięki dostępności różnych wariantów kolorystycznych jest to bardzo proste. Tak więc
elegancki biały grzejnik sprawdzi się w wielu klasycznych wnętrzach, wersja grafitowa, o ciekawej fakturze to dobry wybór do przestrzeni loftowych, natomiast czarny model tej marki będzie
idealny do projektów najbardziej nowoczesnych.
Skoro już o estetyce mowa – jak w tej kwestii wypadają różne typy grzejników również pod kątem
praktycznym? Z pewnością grzejniki aluminiowe
są łatwe do utrzymania w czystości. Czyszczenie
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grzejników stalowych, w których otwory wyprowadzające powietrze umieszczone są na górze,
jest trudniejsze. Kształt grzejników aluminiowych
nie stwarza tego problemu. Powierzchnie, na których może osadzać się kurz, są stosunkowo niewielkich rozmiarów i łatwo je umyć.
Nowe technologie wśród grzejników
W grzejnikach aluminiowych znajdziemy wiele
rozwiązań innowacyjnych. Przykładem może być
grzejnik aluminiowy z jonami srebra KFA Armatura, który zwalcza bakterie i inne drobnoustroje. Grzejnik ten jest malowany specjalną powłoką Interpon AM firmy AkzoNobel z certyfikowaną
technologią przeciwdrobnoustrojową BioCote®.
Jest to środek z aktywnymi jonami srebra, który
zapobiega rozmnażaniu się i przetrwaniu drobnoustrojów, takich jak bakterie, grzyby oraz pleśnie.
Opatentowana technologia BioCote® sprawia,
że zastosowane w niej produkty działają antywirusowo, między innymi przeciw wirusowi grypy H1N1. Udowodniono, że technologia przeciwdrobnoustrojowa BioCote® dezaktywuje również
wirus grypy AH1N1, a nawet redukuje szczep z rodziny koronawirusów aż o 90% w ciągu 2 godzin.
Podsumowując: grzejniki aluminiowe
czy stalowe? Odpowiedź jest tylko jedna
– aluminiowe grzejniki KFA Armatura!
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Star-Z NOVA T – maksymalny
komfort i bezpieczeństwo

Wilo-Star-Z NOVA…
także w wersji T
z programatorem
czasowym

Wersja T oferuje najwyższy poziom higieny
dzięki zintegrowanemu przełącznikowi czasowemu z możliwością ustawienia 3 przedziałów czasowych, zintegrowanemu termostatowi załączającemu i wyłączającemu pompę
w zależności od temperatury wody oraz automatycznej funkcji rozpoznania dezynfekcji
termicznej. Dodatkowo zapewnia intuicyjną
i komfortową obsługę dzięki technice zielonego pokrętła i wyświetlaczowi LCD.
Modele Wilo-Star-Z NOVA T oraz A mają
fabrycznie wbudowany zawór zwrotny
i kulowy zawór odcinający. Zawór zwrotny
charakteryzuje się niezwykle małymi oporami hydraulicznymi, dzięki czemu zapewnia długotrwałą eksploatację szczególnie
w instalacjach o wysokich współczynnikach twardości wody. Zawór odcinający
zaś wbudowany po stronie ssawnej umożliwia z kolei szybki oraz prosty montaż i demontaż pompy w instalacji pod ciśnieniem.

Niezawodna cyrkulacja
ciepłej wody
Pompy cyrkulacyjne Wilo-Star-Z
NOVA oferują najwyższy poziom
komfortu dzięki natychmiastowemu
zapewnieniu ciepłej wody w każdym
punkcie poboru, jednocześnie
oszczędzając zasoby i minimalizując
koszty energii.

Wersje pomp od podstawowej do premium
Podstawowa pompa cyrkulacyjna w typoszeregu to Star-Z NOVA – pompa z wtyczką Wilo-Konektor i izolacją termiczną korpusu.

SPRAW
NIEZA DZONA
WODN
OŚĆ
NOWY
DESIG ,
N

Bardziej rozbudowaną wersją jest Star-Z NOVA
A, czyli pompa wzbogacona już o zawór zwrotny oraz kulowy zawór odcinający.
Typoszereg zamyka najbardziej zaawansowana
technologicznie i najlepiej wyposażona pom-
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pa Star-Z NOVA T z zaworem zwrotnym, zaworem odcinającym i programatorem czasowym,
kontrolą temperatury oraz funkcją wykrywania
i wsparcia termicznego systemu załączenia funkcji dezynfekcji obiegu po stronie kotła.

Dane techniczne
• Temperatura przetłaczanego medium: woda
użytkowa do 20 °dH: maks. 95°C.
• Podłączenie do sieci 1~230 V.
• Przyłącze gwintowane: z zaworami G 1″ (wersja A),
bez zaworów Rp ½.
• Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar.
Wilo-Star-Z NOVA
Najwyższy standardy higieny. Wszystkie podzespoły, mające styczność z przetłaczanym medium,
stworzone są z najwyższej jakości materiałów

10/2021
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Korzyści z zastosowania
pomp Wilo-Star-Z NOVA
• Natychmiastowa dostawa ciepłej wody
• Najniższe zużycie energii
• Cicha praca i długa żywotność
• Łatwa instalacja
• Zawór zwrotny i odcinający
w komplecie (wersja A/T)
• Regulator czasowy (wersja T)

Kabel podłącza się najpierw do zacisków połączenia wtykowego, a następnie wtyka się do odpowiedniego podłączenia na pompie – prosto i szybko.
Wilo-Star-Z NOVA

i spełniają najwyższe standardy higieny: KTW,
WRAS, ACS. Charakteryzują się zwiększoną odpornością na zwapnienie i korozję, co przekłada
się na znaczne wydłużenie okresu użytkowania.
Dostosowanie do pracy z twardą wodą. Pompa Wilo-Star-Z NOVA jest dostosowana do pracy
w trudnych warunkach, czyli tam, gdzie woda
ma wysoką zawartość związków wapnia – do
20°dH, a więc potocznie mówiąc, jest bardzo
twarda. Na podstawie danych publikowanych
przez regionalne PWiK maksymalne twardości wody w Polsce znacznie przekraczają średnie wartości. Sytuacja ta panuje w wielu regionach kraju.
Wyjątkowo niski pobór mocy i zużycie energii.
Niesamowicie niski pobór mocy 3-6 W jest możliwy dzięki technologii z silnikiem synchronicznym. Na oszczędności zużycia energii wpływają

Wilo-Star-Z NOVA A

także małe straty ciepła, które są zachowane dzięki izolacji cieplnej korpusu, będącej
w standardowym wyposażeniu pompy. Zakładając nocne wyłączanie pompy na 6 godzin
i przeciętny pobór wody w ciągu dnia, roczne
koszty zużycia energii elektrycznej będą na
poziomie 7 zł!

Cicha praca. Dzięki zastosowaniu podwójnego łożyska pompa Wilo-Star-Z NOVA jest wyjątkowo cicha.

Łatwy serwis silnika. Silnik serwisowy Wilo-Star-Z NOVA RMOT pasuje do ponad 40 konkurencyjnych produktów i można go szybko i łatwo
wymienić bez konieczności demontażu korpusu
hydraulicznego z rurociągu.

Prosty i szybki montaż. Dzięki małym rozmiarom
pompa Wilo-Star-Z NOVA pasuje do każdej sytuacji montażowej. Stosuje się tu „sprytne” podłączenie zasilania za pomocą wtyczki Wilo-Konektor.

Ze swoimi kosztami zużycia energii, o 80% niższymi w porównaniu ze standardowymi pompami cyrkulacyjnymi wody użytkowej i wody pitnej,
Wilo-Star-Z NOVA jest liderem na rynku.

Wilo-Star-Z NOVA T

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola
tel. 22 702 61 61
wilo.pl@wilo.com, www.wilo.pl
rekl ama
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Ile i jakich urządzeń grzewczych sprzedało się
w 2020 i pierwszej połowie 2021?
Podsumowanie rynku
Podczas V. Konferencji Rynku Urządzeń Grzewczych,
która odbyła się w Poznaniu w połowie września br.,
Janusz Starościk – prezes Stowarzyszenia Producentów
i Importerów Grzewczych SPIUG, przedstawił
podsumowanie rynku urządzeń grzewczych. Raport
ten pokazuje sprzedaż urządzeń z poszczególnych grup
asortymentowych zarówno w ujęciu ich liczby,
jak i w tendencji spadkowej lub wzrostowej w stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego roku.
Tło rynkowe 2020
• Początkowe zawirowania w branży spowodowane rozpoczęciem pandemii i częściowym lockdownem.
• Niepewność w pierwszej połowie 2020, co do
rozwoju rynku i negatywnego wpływu lockdownu na działania biznesowe w branży.
• Inicjatywy na rzecz pobudzenia gospodarki na
poziomie UE i krajowym.

• Podwyżki cen surowców i problem z ich dostępnością dla produkcji urządzeń i elementów instalacji grzewczych.
• Panująca w 2020 i 2021 roku koniunktura sprzyjająca inwestycjom na rzecz ograniczenia niskiej
emisji – modyfikacja programu Czyste Powietrze
i kontynuacja lokalnych inicjatyw i programów
wsparcia.
• Rozwój budownictwa mieszkaniowego od II połowy 2020.

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce
Mieszkania, których budowę zakończono
Wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem
budowlanym na budowę

2020
221 978

Δ%
7%

I-VI 2021
105 425

Δ%
8,6%

275 938

2,8%

171 468

40,2%

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto

223 842

-5,7%

144 561

44,6%

Zmiany rynkowe w kategoriach produktów razem
Grupa produktowa
Gazowe kotły wiszące ogółem
Gazowe kotły wiszące kondensacyjne
Gazowe kotły wiszące konwencjonalne
Gazowe kotły stojące ogólnie
Gazowe kotły stojące kondensacyjne
Gazowe kotły stojące konwencjonalne
Gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u.
Olejowe kotły stojące ogólnie
Olejowe kotły stojące kondensacyjne
Olejowe kotły stojące konwencjonalne
Pompy ciepła
Kotły na paliwa stałe
Kolektory słoneczne
Zasobniki i bufory

LATA 2020/2019
+10%
+11%
-12%
+2%
+6%
-51%
+9%
-29%
-16%
-47%
+99%
b/d
-44%
-2%

LATA I-VI 2021/I-VI 2020
+14%
+14%
+7%
+5%
+4%
+27%
+8%
+15%
+29%
-20%
+57%
b/d
+40%
+20%
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Lubimy
tak, jak Ty!
Ekologiczne źródło ciepła
do Twojego domu

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”

rekl ama

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
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Podsumowanie, czyli rok 2020 w pigułce
1. Wzrost liczby oddanych mieszkań przełożył się
na liczbę zainstalowanych urządzeń grzewczych.
2. Lokalne programy ograniczania niskiej emisji miały znaczny wpływ na dynamiczny rozwój
rynku wymian.
3. Pandemia nie miała negatywnego wpływu
na wyniki branży instalacyjno-grzewczej w skali całego 2020 roku – wprowadzono od razu na
początku procedury bezpieczeństwa dla serwisantów, klientów, instalatorów, handlowców
i producentów.
4. Rośnie udział w rynku zaawansowanych technicznie urządzeń grzewczych i coraz więcej montuje się instalacji wykorzystujących OZE.
5. Braki personalne wśród instalatorów.
6. Opóźnienia w dostawach urządzeń i elementów
instalacji
grzewczych spowodowane
wysokim poRynku
Urządzeń
Grzewczych
pytem i problemami dostępnością surowców do
ich wytwarzania na poziomie ogólnoeuropejskim
Co może przynieść nam rok 2021
i lata kolejne

1. Istotny
liczby pozwoleń
na budowę
mowanie
rynkuwzrost
urządzeń
grzewczych
i rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych
w 2020-2021 roku prognozują rozwój rynku pierwszych instalacji w latach kolejnych.
2. Rozwój programów ograniczania niskiej emisji z urządzeń grzewczych będzie
w dalszym ciągu stymulować rynek wymian.

3. Istotny wpływ pakietu Fit for 55 na wymuszenie
przyspieszonej transformacji dla całego ogrzewnictwa – szansa: przyspieszenie na rynku wymian.
4. Można się spodziewać nowego rozdania i powrotu do idei wsparcia rozwoju wytwarzania
ciepła z OZE zarówno w instalacjach indywidualnych, jak i w instalacjach ciepła sieciowego –
powrót do ustawy/rozporządzenia o cieple z OZE.
5. Utrzyma się wzrostowy trend sprzedaży pomp
ciepła do ogrzewania zwłaszcza powietrznych
pomp ciepła.
6. Ogólny trend elektryfikacji ogrzewania jest
szansą dla szerszego wykorzystania energii elektrycznej na cele grzewcze, w tym wykorzystania nadwyżek energii elektrycznej pochodzącej z OZE.
7. Spodziewane jest szersze wykorzystanie kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania w instalacjach hybrydowych z innymi źródłami ciepła, głownie w istniejących budynkach.
8. Szersze wykorzystanie instalacji hybrydowych
opartych na różnych źródłach ciepła w celu podwyższania efektywności energetycznej instalacji grzewczej.
9. Rozwój działań w kierunku dekarbonizacji gazu
i coraz szerszego
wykorzystania
2020
do I-VI
2021 tzw. „zielonych
gazów”, w tym wodoru w ogrzewnictwie.
10. Zagrożenia toPoznań,
osłabienie15-09-2021
siły nabywczej inwestorów spowodowane wzrastającą inflacją oraz
brak wystarczającej liczby instalatorów do realizacji transformacji ogrzewnictwa.
11. Zagrożenie płynności dostaw spowodowane
problemem z pozyskiwaniem surowców i podzespołów.

PEWNOŚĆ
NA TWOICH
WARUNKACH
8

DO
LAT
GWARANCJI*

NAWET 8 LAT
GWARANCJI*
NA KOTŁY
I POMPY CIEPŁA

* Dzięki możliwości przedłużenia standardowej, 12-miesięcznej gwarancji poprzez
zawarcie umowy serwisowej na odpłatne przeglądy urządzenia wykonywane
przez autoryzowany serwis.

www.ariston.com
rekl ama
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Jak właściwie posadowić zbiornik
z PE-HD w wykopie budowlanym?
Jus t y n a P y t kows k a

Gwarancją właściwej pracy
zbiorników tworzywowych z PE-HD
o różnym przeznaczeniu (zbiorniki
na deszczówkę, przydomowe
oczyszczalnie ścieków itp.) jest
ich odpowiednie posadowienie
w wykopie. Warto dowiedzieć się,
z czego mogą wynikać ewentualne
problemy eksploatacyjne
i na co zwrócić uwagę, aby je
wyeliminować, żeby cieszyć się
długą, bezawaryjną pracą. Żeby
po prostu klient był zadowolony.

28

Tworzywo jako surowiec do produkcji wyrobów
dominuje we wszystkich dziedzinach gospodarki. W branży instalacyjnej nikogo już dzisiaj nie
dziwi, że materiałem rur do centralnego ogrzewania, wody użytkowej, zbiorników na szambo,
deszczówkę lub dla przydomowych oczyszczalni ścieków, jest również tworzywo.
Wieloletnie doświadczenie producentów wyrobów budowlanych z tworzyw sztucznych, gwarancja jakości i ich bezawaryjnego użytkowania,
eliminuje ryzyko, że potocznie ta „rzecz z plastiku”, bo w definicji branży instalacyjno-budowlanej nie jest ani rzeczą, ani plastikową, może jednak sprawić komplikacje.
Technologia produkcji i przykładowe
konstrukcje zbiorników z PE-HD
Popularną technologią produkcji zbiorników
z PE-HD jest metoda wytłaczania z rozdmuchem.
Przed wprowadzeniem do formy, polietylen mieszany jest z barwnikiem, np. czarnym, zielonym.
Tak powstała mieszanka dozowana jest do wytłaczarki, w której następuje proces uplastycznienia
tworzywa. Uplastyczniona masa tworzywa spływa do zamkniętej formy, w której kształtowany

KOCIOŁ KONDENSACYJNY

MYNUTE X
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Prace przygotowawcze i przydatność
strukturalna gruntu
Przed przystąpieniem do instalacji zbiorników
z PE-HD w wykopie budowlanym należy sprawdzić zarówno przydatność strukturalną gruntu,
jak i poziom wód gruntowych.
Obszar wykopu musi być odpowiednio oznakowany i oddalony od szlaków komunikacyjnych celem zabezpieczenia przed przenoszeniem nadmiernego obciążenia przez pojazdy mechaniczne.
Przydatność strukturalną gruntu potwierdzają badania geotechniczne w postaci odwiertów geologicznych. Badania te pozwalają na
wydobycie próbek, które trafiają do analizy laboratoryjnej. Na ich podstawie określany jest typ

gruntu na danym terenie w zależności od głębokości oraz głębokość zalegania wód gruntowych.
Od 29 kwietnia 2012 roku należy przeprowadzać
badania geotechniczne, które warunkują pozwolenie na budowę. Zatem na terenie, na którym
będzie wznoszony budynek, oprócz odwiertów
pod fundament, dobrze jest wykonać również
dodatkowy odwiert w miejscu planowanego posadowienia zbiornika z tworzywa.
Opinię geotechniczną opracowuje inżynier
uprawniony do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawniony
w kategorii VI lub VII geolog, na podstawie interpretacji prawnej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Odpowiednia dla posadowienia zbiornika z PE-HD
w wykopie budowlanej jest kategoria gruntu A
i B (bardzo dobra i dobra przepuszczalność).
Instalacja zbiorników powinna zostać przeprowadzona przez instalatorów z doświadczeniem,
którzy posiadają niezbędne zaplecze techniczne
i odpowiedni sprzęt.

NISKA KLASA
EMISJI NOX 6

SZYBKA
I PROSTA
INSTALACJA

DOSTĘP DO
KOMPONENTÓW
OD FRONTU

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

UNIWERSALNE
ZASTOSOWANIE

WYMIENNIK CIEPŁA
ZE STALI
NIERDZEWNEJ

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA BERETTA,
TERAZ Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA
ZE STALI NIERDZEWNEJ
MYNUTE X JEST
KOMPATYBILNY
ZE WSZYSTKIMI
FUNKCJAMI
PROGRAMATORA
BeSMART

ZAINSTALUJ APLIKACJĘ BeSMART Thermostat

Zestaw BeSMART Wi-Fi
pozwala na kontrolę
oraz zarządzanie
komfortem w domu,
gdziekolwiek jesteś,
za pomocą prostej
aplikacji.
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Wykop
Obszar pod wykop budowlany musi być wolny od
wód gruntowych. Podłoże ziemne pod wykop powinno być poziome i równe oraz mieć odpowiednią
nośność. W przypadku wytrzymałego gruntu należy położyć podwalinę ze żwiru (maks. uziarnienie
rekl ama

jest produkt końcowy przez wtłaczanie do jej
wnętrza sprężonego powietrza.
Proces wytwarzania kontroluje automatyczny
system sterowniczy. Zbiorniki po schłodzeniu
poddawane są obróbce polegającej na wycięciu ewentualnych otworów włazowych i rewizyjnych, króćców/otworów wlotowych i wylotowych,
W zależności od zastosowanej formy uzyskujemy
np. cylindryczne lub prostopadłościenne kształty zbiorników. Widoczne boczne przetłoczenia
(wklęsłe kształty) lub metalowe opaski (tylko dla
zbiorników naziemnych) są odpowiedzialne za
dodatkowe wzmocnienie ich konstrukcji.

NOWY
PANEL
STEROWANIA

ZGODNE
Z PROGRAMEM

CZYSTE
POWIETRZE

www.beretta.pl

10/2021
8/16), w przeciwnym razie – betonu, uszczelnić
oraz wyrównać do żądanej wysokości h ≥ 100 mm.
Skarpy oraz szerokości wykopów pod budowę
muszą być zgodne z normą DIN 4124. Odstęp od
stałych konstrukcji budowlanych powinien wynosić minimum 1000 mm. Aby stworzyć dostatecznie dużo przestrzeni do prac montażowych,
powierzchnia oparcia fundamentu wykopu musi
przekraczać wymiary zbiornika o 600 mm z każdej strony.
W przypadku zabudowy zbiornika na terenie pochyłym lub w bezpośrednim sąsiedztwie (< 5 m)
zbocza, wzgórza lub skarpy, należy wykonać obliczony na obciążenia statyczne mur oporowy
do przyjęcia parcia gruntu. Mur musi przekraczać wymiary zbiornika przynajmniej o 500 mm
we wszystkich kierunkach oraz mieć minimal-

ny odstęp od zbiornika wynoszący 1000 mm.
Zbiornik zainstalowany przy przejezdnych powierzchniach należy zabezpieczyć, aby występujące obciążenia wywoływane przez ciężkie pojazdy nie były przenoszone na zbiornik.
Posadowienie zbiornika w wykopie
budowlanym
Przed montażem sprawdzić, czy na składowych
dostarczonego zestawu nie ma uszkodzeń powstałych w trakcie transportu lub wad innego typu.
Wykop musi być dopasowany do wysokości dopływu i ewentualnego odpływu, jeśli przedmiotem instalacji jest tworzywowy osadnik gnilny lub
zbiornik/-iki przydomowej oczyszczalni ścieków.

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.

rekl ama

Przykładowe wykonanie podłoża pod osadnik gnilny (żwir lub suchy beton)

10/2021
Przy stałym podłożu wystarczy ułożyć zniwelowaną do odpowiedniego poziomu oraz dobrze
zagęszczoną około 200-milimetrową warstwę
żwiru – ziarno ok. 3 mm. W innym przypadku należy jako fundament umieścić płytę betonową
B 25, grubości około 150 mm.
Za pomocą odpowiednich urządzeń należy
umieścić zbiornik w wykopie budowlanym oraz
wypoziomować we właściwym położeniu. Wykop napełniać warstwami po 300 mm odpowiednim materiałem zasypowym (żwir okrągły
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o maks. uziarnieniu 8/16) oraz w przypadku osadnika gnilnego lub POŚ – równocześnie wypełniać
zbiornik wodą. Odpowiedni materiał wypełniający
musi łatwo się utwardzać i przepuszczać wodę.
Nie może zawierać elementów o ostrych krawędziach. Najbardziej odpowiednie są zatem mieszaniny piasku i żwiru. Glina oraz gleby wiążące
nie są odpowiednim podłożem do wypełniania.
Poszczególne warstwy należy mocno utwardzić
(ręcznym ubijakiem). Trzeba zwrócić szczególną uwagę na dokładne wypełnienie wszystkich

zagłębień zbiornika materiałem oraz mocne ubicie warstw, tak by w zasypce nie było żadnych
pustych przestrzeni, co zagwarantuje stabilność
zbiornika. Obsypka z odpowiedniego materiału
musi mieć szerokość co najmniej 600 mm. Pozostałą przestrzeń w wykopie można wypełnić ziemią. Wykop wypełnić piaskiem wstępnie tylko
do poziomu przyłączy dopływu i odpływu, natomiast osadnik gnilny lub POŚ dodatkowo wypełnić wodą maks. poniżej poziomu rury odpływu.
W przypadku głębszego posadowienia zbiornika
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(jeśli producent dopuszcza możliwość) celem
późniejszego dostępu np. w celach serwisowych,
należy zamontować dodatkowe przedłużenie
studzienki kontrolnej dopasowując ją do odpowiedniego poziomu terenu (zamknięcie studzienki powinno znajdować się około 100 mm powyżej poziomu terenu). Studzienki i dekle zazwyczaj
mocowane są na śruby.
Z uwagi na uwarunkowania wytrzymałościowe,
producent zbiornika określa maks. ilość nasypu
na zbiorniku.
Powyższy opis ma charakter przykładu, zatem
podczas realizowania prac instalacyjnych należy się odnosić do wytycznych i instrukcji montażu danego producenta zbiornika.
W przypadku warunków gruntowych innych niż
opisane w instrukcjach, każdorazowo należy podjąć szczególne rozwiązania i w razie potrzeby zasięgnąć opinii projektanta.
Przyczyny i skutki niewłaściwego
zachowania zbiornika w wykopie
budowlanym

Wyrównywanie dna wykopu

Wypełnianie wykopu budowlanego

Poziomowanie osadnika gnilnego we właściwym położeniu

Rozwiązanie niestandardowe – zbiornik w wykopie murowanym dla
gruntów niekorzystnych

Przestrzeganie wytycznych producenta dotyczących reżimu technologicznego posadowienia
zbiornika tworzywowego (stabilne dno wykopu
zapewniające nośność, dokładne wypełnienie
wszystkich zagłębień konstrukcji zbiornika odpowiednim gruntem wraz z mocnym ubiciem
warstw, tak by w zasypce nie było żadnych pustych przestrzeni oraz odpowiednia, dopuszczalna przykrywająca warstwa ziemi), gwarantuje jego prawidłowe zachowanie w wykopie
budowlanym.
Stabilność i funkcjonalność zbiorników jest zapewniona po spełnieniu wszystkich wytycznych
technicznych zawartych w instrukcjach montażu.
Ewentualne awarie są zatem wynikiem tylko i wyłącznie nieprawidłowości montażowych.

Zbiorniki i systemy do magazynowania
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Przedstawiam kilka wybranych przypadków.
1. Napierający grunt uniemożliwiał nałożenie dekla studzienki rewizyjnej (rys. 1).
- Widoczne różnice w niwelacji terenu.
- Zbiorniki posadowione w wykopie o niewypoziomowanym dnie, pochylenia włazów z deklami.
- Zbiorniki usytuowane w bliskim sąsiedztwie
drzew, których system korzeniowy dodatkowo
niekorzystnie wpływał na zachowanie zbiorników.
2. Studzienki zbiegają się do środka wskutek parcia gruntu (rys. 2a i 2b).
- Brak stabilności zbiornika w wykopie, zbiornik
osiadł. Podbudowa i obsypka z niedopuszczalnej kategorii gruntu oraz brak ubicia warstw wypełniających.

1

i zagospodarowania wody deszczowej

3. Przypadek, który należy opisać jako mała katastrofa budowlana! (rys. 3)
- Całkowite zniszczenie zbiornika w wykopie po
obsypaniu gruntem spoistym.
Przeciętna masa 1 m3 suchego piasku waży ~1600 kg
(1,6 tony), natomiast 1 m3 mokrej gliny ~2000 kg
(2 tony).
W związku z powyższym nie ulega wątpliwości
fakt, że nasyp z gliny ewidentnie spowodował
nieodwracalne zniszczenie zbiornika i nie jest
odpowiednim gruntem do posadowienia i wypełniania wykopu budowlanego, o czym wprost
mówią wytyczne w instrukcjach montażu zbiorników z tworzywa.
Zdjęcia z archiwum firmy ROTH POLSKA

Sprawdzone produkty solidnej, niemieckiej marki

2a

Specjalne rabaty na wszystkie zbiorniki do magazynowania wody
Możliwość dofinansowania z programu NFOŚiG „Moja woda”
20 lat gwarancji na zbiorniki TWINBLOC

3

2b

rekl ama

Transport do klienta gratis

ROTH POLSKA Sp. z o.o. • ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra • Telefon 68/453 91 02 • www.roth-polska.com
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Kupuj w Onninen, wypożyczaj w Ramirent!
Artykuły elektrotechniczne,
hydrauliczne, sanitarne, grzewcze,
wentylacyjne, rusztowania
i sprzęt budowlany w jednym
miejscu – połączenie idealne?
Teraz to możliwe za sprawą
porozumienia o współpracy
pomiędzy ogólnopolską
hurtownią instalacyjną Onninen
i największą wypożyczalnią
sprzętu budowlanego
Ramirent. Obie firmy mają sieć
oddziałów, przedstawicieli
i wykwalifikowanych doradców
na terenie całej Polski, a więc
skuteczne partnerstwo
w inwestycjach budowlanych
i przemysłowych mają w swoim DNA.
Zakupy tradycyjne czy online
– w Onninen Ty wybierasz!
Onninen jest częścią Grupy Kesko. Na mapie Polski można znaleźć 36 oddziałów Onninen Express
– profesjonalnych sklepów samoobsługowych
dostosowanych do potrzeb instalatorów, firm
budowlanych oraz instytucji. W ofercie sklepów
znajduje się asortyment z branży elektrycznej
i hydraulicznej. W doborze produktów pomaga
wykwalifikowany zespół doradców technicznych.
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Onninen Express to również miejsce odbioru zamówień realizowanych w internetowym systemie zamówień OnnShop – dostępnym 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Biuro, dom,
czy inwestycja – w OnnShop możesz zamawiać
z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.
Sukcesywne wydłużanie czasu składania zamówień z dostawą na kolejny dzień jest możliwe dzięki automatyzacji magazynu centralnego.
Wynajem sprzętu budowlanego i rusztowań
Ramirent jest częścią globalnej Grupy Loxam –
największej wypożyczalni sprzętu budowlanego w Europie i trzecim, największym graczem
w branży wynajmu na świecie.
Działalność Ramirent w Polsce oparta jest
o grupy produktowe: sprzęt budowlany, podnośniki, kontenery, rusztowania, podesty, platformy i dźwigi. Innowacją na rynku jest możliwość
sprawdzenia online 24/7 dostępności wybranej
maszyny w danym oddziale oraz zamówienie jej
do wynajmu. Ramirent jest marką znaną w skali lokalnej i europejskiej. Jako sprawdzeni partnerzy na budowie, dostarczają usługi cenione
i rekomendowane przez klientów w całym kraju. Dzięki solidności i kompleksowości oferty, firma wypracowała mocną pozycję w branży oraz
zaufanie największych polskich inwestorów budowlanych. W efekcie, uczestniczy w najpoważniejszych realizacjach dla szeroko pojętego budownictwa i przemysłu.

Onninen Sp. z o.o.
www.onninen.pl

rekl ama
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Sprzęgła hydrauliczne – dlaczego
to niezbędnik na wielu instalacjach?
Sprzęgła są ważnym elementem wielu układów. Niektórzy instalatorzy
uważają je jednak za niepotrzebny dodatkowy koszt. Czy warto
zainwestować w sprzęgło? Co może dać użycie sprzęgła w instalacji?
Pompa źródła ciepła ma identyczną wydajność
jak inne pompy. Nie dochodzi do mieszania się
medium w sprzęgle.

Pompa źródła ciepła ma większą wydajność niż inne
pompy na instalacji. Do sprzęgła wtłacza się więcej
ciepła niż jest odbierane.

Pompy na instalacji mają większą wydajność niż
pompa źródła ciepła. Dochodzi do mieszania się
medium w sprzęgle.

Trzy stany pracy sprzęgła hydraulicznego

SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
– ZA CO ODPOWIADA
Rozdziela obieg źródła ciepła od obiegu instalacyjnego. W sprzęgle odbywa się hydrauliczne
równoważenie dwóch obiegów. W zależności od
wydajności pompy źródła ciepła i pomp zamontowanych na instalacji są trzy stany pracy:
1. Jeśli pompa kotłowa (źródła ciepła) ma wydajność identyczną jak inne pompy na instalacji, to nie dochodzi do mieszania się medium
w sprzęgle.
2. Jeśli pompa źródła ciepła ma większą wydajność niż inne pompy na instalacji, to do
sprzęgła wtłacza się więcej ciepła niż jest odbierane. Medium w sprzęgle zaczyna się mieszać, co podnosi temperaturę powracającą do
źródła ciepła.
3. Stan pracy najczęstszy z gazowymi kotłami
kondensacyjnymi, które wyposażono w pompę
obiegową. Pompy na instalacji działają z większą wydajnością niż pompa kotłowa, więc dochodzi do zmieszania się wody w sprzęgle hydraulicznym, co obniża temperaturę wracającą
do kotła i jednocześnie zwiększa to sprawność
kotła kondensacyjnego.

SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE – BUDOWA
To najczęściej zbiornik pusty w środku. Są dostępne modyfikacje, np. niektórzy producenci dodatkowo montują siatki separacyjne – tak jak AFRISO
w sprzęgle BLH 801 (siatka ze stali nierdzewnej). Siatki mają rozbijać strumień wpływający do sprzęgła, a
to ułatwia wytrącanie się powietrza i zanieczyszczeń.
Budowa i pionowy montaż sprzęgła łatwiej oddzielają powietrze i usuwają je przez odpowietrznik automatyczny (w sprzęgłach BLH jest to
odpowietrznik z zaworem stopowym). Zanieczyszczenia są usuwane z pomocą zaworu spustowego.
W gamie AFRISOBasic pojawiły się nowe wersje
sprzęgieł BLH 801 i BLH 850. Mają stalowy, ocynkowany, odporny na korozję korpus. Oprócz odpowietrznika z zaworem stopowym i zaworu
spustowego KFE wyposażono je w dwuczęściową izolację z twardego i wytrzymałego materiału EPP, który chroni przed stratami ciepła i ma
wytłoczenie na czujnik temperatury.
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SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
– GDZIE STOSOWAĆ?
W instalacjach, gdzie jest kilka obiegów grzewczych – czyli jednocześnie kilka pomp. Sprzęgło
odpowiednio zbilansuje hydraulicznie wszystkie obiegi. Sprzęgło zabezpieczy też obiegi
i pompy obiegowe przed wzajemnym wpływaniem na swoją pracę, czyli nie dojdzie do tzw.
„walki pomp”.
Zaleca się też montować sprzęgło w instalacji
z kotłem gazowym i podłogówką, bo zapewnia minimalny przepływ przez kocioł. Dodatkowo w układzie pośrednim za sprzęgłem można
zastosować pompę obiegową dowolnej wielkości, co da odpowiedni przepływ na każdej z pętli rozdzielacza.
Sprzęgło sprawdzi się też w kaskadzie kotłów,
np. kiedy dwa kotły gazowe pracują jednocześnie, rury zasilające podłączono do sprzęgła,
a za sprzęgłem medium jest dystrybuowane
do dalszych części instalacji.
Wiadomo, że sprzęgło hydrauliczne jest dodatkowym kosztem i nie każdy inwestor będzie do niego przekonany. Niemniej użycie sprzęgła to korzyści: płynna praca instalacji i źródła ciepła, większa
żywotność pomp obiegowych, odpowietrzanie
i separacja zanieczyszczeń. Korzyści nie muszą
zwrócić się w sensie finansowym, ale z pewnością oszczędzą wielu problemów na instalacji.

Przejdź Więcej informacji o sprzęgłach
hydraulicznych BLH od AFRISO

AFRISO SP. Z O.O.
42-677 Czekanów
Szałsza, ul. Kościelna 7
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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Kaskady powietrznych pomp ciepła
Dobór: liczby i mocy pomp ciepła, mocy źródła szczytowego
S t e fa n Ż uchow s k i

W przypadku zasilania budynków o średnim i wyższym zapotrzebowaniu na ciepło coraz częściej stosowane
są kaskadowe układy pomp ciepła powietrze-woda. Dotyczy to na przykład budynków biurowych,
magazynowych, przedszkoli, budynków handlowych czy wielorodzinnych. Mimo nieco wyższych kosztów
montażu zastosowanie kaskady pomp ciepła często jest bardziej opłacalne od zastosowania jednego,
dużego urządzenia. Takie rozwiązanie zapewnia również wyższy poziom bezpieczeństwa na wypadek
awarii. Urządzenia
niższej mocy z reguły
cechują się również
wyższą wartością
współczynnika
wydajności COP, a układ
kaskadowy zapewnia
lepsze dopasowanie
mocy do zmieniającego
się zapotrzebowania
na ciepło.

Fot. Vaillant

Strefa
klimatyczna

I
II
III
IV
V

Projektowana
temperatura
zewnętrzna
[oC]
-16
-18
-20
-22
-24

Temperatura biwalentna
(temperatura zewnętrzna,
do której pompy ciepła
pracują samodzielnie) [oC]
-5 do -7
-6 do -8
-8 do -10
-9 do -11
-11 do -13

Tabela 1 Temperatura biwalentna dla
poszczególnych stref klimatycznych

35

Kluczowym etapem inwestycji jest dobór wielkości i liczby pomp ciepła oraz
mocy źródła szczytowego.
Należy przy tym uwzględnić wszystkie ważne parametry instalacji, w tym:
- projektowane obciążenie cieplne,
- projektowane obciążenie chłodnicze
(jeśli latem pompy ciepła mają pracować również w trybie chłodzenia),
- projektowaną temperaturę zasilania
w trybie ogrzewania i chłodzenia,
- lokalizację budynku,
- zużycie ciepłej wody.

Pobierz  Rys. 1 Schemat
przykładowego układu
kaskadowego pomp ciepła

System monoenergetyczny, dobór pomp
ciepła na potrzeby ogrzewania
W budynkach biurowych, magazynowych czy
handlowych często zużycie ciepłej wody jest niskie i pompy ciepła dobiera się głównie na potrzeby ogrzewania, ewentualnie również chłodzenia
budynku. W systemie monoenergetycznym, czyli w przypadku, gdy instalację mają zasilać pompy ciepła wspomagane okresowo przez grzałkę
czy kocioł elektryczny dąży się do tego, by udział
energii dostarczanej przez źródło szczytowe nie
przekraczał 2-3% w skali roku. Na podstawie
uporządkowanych wykresów temperatury zewnętrznej dla poszczególnych stref klimatycznych
szacuje się, iż będzie to możliwe do osiągnięcia
w przypadku, gdy pompy ciepła będą w stanie
samodzielnie zasilić instalację do temperatury
podanej w tabeli obok.
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Obciążenie cieplne/moc pompy ciepła [kW]

Oczywiście w praktyce roczny udział energii dostarczanej przez grzałkę/kocioł będzie zależał od
szeregu czynników. Przede wszystkim od liczby
godzin z temperaturą zewnętrzną poniżej punktu
biwalentnego w danym roku, wymaganej temperatury wewnętrznej, a także lokalizacji budynku.
Przykładowo temperatura zewnętrzna w gęstej
zabudowie miejskiej jest okresowo wyższa nawet
o 1-3 K od temperatury zmierzonej w zabudowie
rozproszonej. Przełoży się to na znaczne różnice
w czasie pracy źródła szczytowego.
Przystępując do doboru pojedynczej pompy ciepła dużej mocy, wystarczy nanieść linię teoretycznego przebiegu projektowanego obciążenia

cieplnego na wykres mocy pomp ciepła z danego typoszeregu.
Przeanalizujmy obiekt o szczytowej wartości strat
ciepła 50 kW, zlokalizowany w III strefie klimatycznej Polski. W tym więc przypadku linię teoretycznego przebiegu obciążenia cieplnego rozpoczynamy od wartości obciążenia dla -20oC (50 kW),
a kończymy przy temperaturze zewnętrznej, dla
której zyski ciepła równoważą straty ciepła dla
danego budynku, np. 15oC.
Punkty przecięcia linii projektowanego obciążenia cieplnego z liniami przebiegu mocy poszczególnych pomp ciepła to tzw. punkty biwalentne
(rys. 2) wyznaczające temperaturę zewnętrzną,
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2 Przebieg linii projektowanego obciążenia cieplnego na tle mocy poszczególnych pomp ciepła/
punkty biwalentne dla poszczególnych pomp ciepła
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powyżej której moc pompy ciepła jest wyższa
od obciążenia cieplnego.
Dla poniższego przykładu wybór pompy ciepła nr
1 oznaczałby, iż już poniżej -4oC niezbędna byłaby praca dodatkowego źródła ciepła, a przez to
jego udział w pokryciu rocznego zużycia energii
byłby wyższy od oczekiwanych 2-3%.
Wybór pompy ciepła nr 3 oznaczałby bardzo niski udział pracy źródła szczytowego. Za to koszt
pompy ciepła byłby znacznie wyższy. Dodatkowo w okresie występowania dodatniej temperatury zewnętrznej moc minimalna pompy ciepła nr 3 mogłaby być znacznie wyższa
od obciążenia cieplnego, przez co poszcze-

gólne cykle pracy urządzenia byłyby krótkie.
Najkorzystniejszy byłby w tym przypadku wybór
pompy ciepła nr 2. Takie rozwiązanie pozwoliłoby zredukować koszty inwestycji oraz uzyskać
racjonalny udział energii dostarczanej przez źródło szczytowe.
W trakcie projektowania kaskady pomp ciepła o
niższej mocy dzielimy wartość projektowanego
obciążenia cieplnego przez planowaną liczbę jednostek i nanosimy na wykres mocy pomp ciepła.
Planując wstępnie (rys. 3) zastosowanie kaskady trzech pomp ciepła dla powyższego przykładu obciążenie cieplnej w odniesieniu do pojedynczej pompy ciepła wyniesie 50/3 = 16,6 kW

SZWEDZKI STYL ŻYCIA W TWOIM DOMU
DOTACJA DO POMP CIEPŁA
Pionier w dziedzinie
pomp ciepła

5-letnia gwarancja

Cenę każdej gruntowej pompy
o mocy 1,5 - 18 kW okresowo
obniżamy o 4000 zł netto.

Gwarancja na pompę ciepła
po okresie 2 lat zostaje wydłużona
o kolejne 3 lata.

Czas trwania promocji

Dotacja „Czyste Powietrze”

Promocja trwa od 1 października
do 10 grudnia 2021 roku.

Kupując pompę ciepła Thermia
w obniżonej cenie dodatkowo wykorzystaj
dotację WFOŚiGW w ramach programu
„Czyste Powietrze”.

Pompy ciepła dostępne w promocji
są sprzedawane na zasadach 100%
przedpłaty. Płatność na podstawie
proformy przed dostawą.
Odbiór pompy do 17 grudnia 2021.

nowatermia.pl

rekl ama

Szwedzka
jakość

Dotacja 4000 zł

Przedpłata i odbiór

3 Przebieg linii projektowanego, jednostkowego obciążenia cieplnego dla wariantu z trzema
lub czterema pompami ciepła na tle mocy poszczególnych pomp ciepła.

Twórcza
pasja

NOWATERMIA NOWAK Sp. k.
ul. Duninowska 4, 87-800 Włocławek
bok@nowatermia.pl, tel. 882 054 012

Autoryzowani Partnerzy
Zakup i montaż wyłącznie przez
autoryzowane firmy. Znajdź instalatora na
nowatermia.pl i poland.thermia.com

poland.thermia.com

10/2021

A K T U A L N O Ś C I    |   A R T Y K U Ł   |    P O R A D a   |    P R O D U K T Y    |    w y w iad

można rozważyć również wariant z zastosowaniem trzech pomp ciepła typu PC1. Wg wykresu
będą one w stanie pracować samodzielnie do
około -12oC, a więc nieco poniżej typowego zakresu dla strefy III. Jednak dzięki zastosowaniu
kaskady układ nadal będzie w stanie płynnie dopasowywać moc do zapotrzebowania. Zaś wymagana moc źródła szczytowego będzie niższa
i wyniesie: 50 – 3 x 9,6 = 21,2 kW. W tym przypadku różnica jest niewielka, poza tym, w ogólnym
bilansie wzrośnie udział mocy sprężarek. Zdarzają się jednak przypadki, w których zastosowanie
pomp ciepła o nieco wyższej mocy pozwoli znacznie zredukować zamówioną moc, bez nadmiernego wzrostu kosztów inwestycji czy trudności
w bieżącym dopasowaniu mocy pomp ciepłą do
zapotrzebowania.

Pobierz  Rys. 4 Wykres mocy pompy ciepła nr 2 dla poszczególnych prędkości
sprężarki, dla temperatury zasilania instalacji równej 35oC

Pobierz  Rys. 5 Wykres mocy pompy ciepła nr 2 dla temperatury zasilania 55oC

Dobór mocy źródła szczytowego
Zgodnie z rozporządzeniem „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki…” moc
źródła ciepła powinna być co najmniej równa
wartości strat ciepła budynku dla obliczeniowej
temperatury zewnętrznej. Zatem, dla powyższego przykładu, łączna moc układu ziębniczego i grzałki/kotła szczytowego powinna wynosić co najmniej 50 kW. Jak wynika z powyższego

wykresu moc czterech pomp ciepła typu PC3
dla temperatury zewnętrznej -20oC wynosi 4 x 6,7
= 26,8 kW.
Zatem wymagana moc kotła szczytowego to
50 – 26,8 = 23,2 kW.
W przypadku, gdy uzyskanie zwiększonego przydziału mocy jest problematyczne lub wiąże się
ze znacznym wzrostem opłat stałych wówczas

Obciążenie cieplne/moc pompy ciepła [kW]

(linia żółta na rys. 2). W przypadku zastosowania czterech pomp ciepła będzie to 50/4=12,5 kW
(linia niebieska na wykresie). Analizując punkty
przecięcia linii projektowanego obciążenia cieplnego oraz linii mocy poszczególnych pomp ciepła (od PC1 do PC6), widać, iż:
- decydując się na zastosowanie trzech pomp
ciepła należałoby wybrać model PC2, dla którego punkt biwalenty wynosi około -7oC;
- w przypadku czterech pomp ciepła odpowiedni będzie model o charakterystyce PC3 (punkt
biwalenty -8oC).
Ostatecznego doboru dokonuje się często w oparciu o dodatkowe kryteria, w tym koszt całkowity
układu kaskadowego. Zdarza się bowiem, iż kaskada czterech pomp ciepła o niższej mocy będzie tańsza od układu trzech pomp ciepła wyższej
mocy. Taka sytuacja miała miejsce również w tym
przypadku. Zdecydowano zatem o zastosowaniu czterech pomp ciepła o charakterystyce PC3.
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6 Przebieg linii projektowanego, jednostkowego obciążenia cieplnego z uwzględnieniem c.w.u.
na tle mocy trzech modeli pomp ciepła

38

W przypadku braku możliwości uzyskania przydziału mocy uwzględniającego szczytowy kocioł
elektryczny i braku dostępu do gazu ziemnego,
pozostaje możliwość zastosowania kotła szczytowego zasilanego gazem płynnym.

Dla zredukowania mocy szczytowego
źródła ciepła ważne jest stosowanie
pomp ciepła, które mają możliwość pracy co najmniej do poziomu zewnętrznej
temperatury obliczeniowej, np. -20oC.
W przeciwnym razie może się okazać,
iż wymagana moc źródła szczytowego jest równa całości strat ciepła. Wiele zależy tu od wymaganej temperatury zasilania instalacji. Przykładowo
większość pomp ciepła jest w stanie zasilać instalację podłogową, z temperaturą 35oC, co najmniej do -20oC (rys. 4).
Za to w przypadku zaprojektowania
instalacji z temperaturą zasilania 55oC
może się okazać, że pompa ciepła jest
w stanie pracować jedynie do -11oC czy
-13oC (rys. 5). Poniżej tego punktu sprężarka zostaje wyłączona. W przypadku
strefy III kocioł wspomagałby zatem
pompę ciepła od temperatury około
-8oC, ale poniżej -11oC musi w całości
pokryć obciążenie cieplne.

Dobór mocy i liczby pomp ciepła oraz
źródła szczytowego z uwzględnieniem
zapotrzebowanie na energię
do przygotowania c.w.u.
W szczególności w budynkach wielorodzinnych
średnia godzinowa moc na potrzeby przygotowania
c.w.u. może przekraczać 20% strat ciepła budynku.
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7 Przebieg linii projektowanego, jednostkowego obciążenia cieplnego dla wariantu z czterema
lub pięcioma pompami ciepła na tle mocy poszczególnych pomp ciepła

jednostkowe wyniesie 70/4 = 17,5 kW na pompę
ciepła w przypadku czterech jednostek i 70/5 =
14 kW na jednostkę w przypadku pięciu pomp
ciepła. Po naniesieniu tych wartości na wykres
mocy poszczególnych pomp ciepła widzimy, iż
możliwe byłoby zastosowanie czterech pomp
ciepła typu PC1 lub pięciu typu PC2.
W przypadku wykorzystania kaskady pomp ciepła również na potrzeby chłodzenia budynku niezbędne jest także sprawdzenie dostępnej mocy
chłodniczej. W szczególnych przypadkach wymagane będzie zastosowanie pomp ciepła o nieco
wyższej mocy lub zwiększenie ich liczby dla zapewnienia komfortu w budynku również w okresie letnim.

POMPY CIEPŁA

MONOBLOK INWERTER
PRIMA 4-16GT

N

www.galmet.com.pl

OW
OŚ
Ć

Kompletne systemy 4w1 z inwerterową pompą ciepła
Prima - optymalne połączenie ekologicznej mocy pomp
ciepła Prima z najwyższą jakością i wydajnością
zbiorników do pomp ciepła Galmet.

rekl ama

W takim przypadku, w trakcie dokonywania analizy i doboru pomp ciepła należy uwzględnić również średnią godzinową moc na potrzeby c.w.u.
W analizowanym przypadku szczytowa wartość
strat ciepła wynosiła 50 kW, a średnia godzinowa
moc na potrzeby c.w.u. 20 kW. Powoduje to przesunięcie linii przebiegu zapotrzebowania na ciepło. Jak widać na wykresie (rys. 6) punkty biwalentne dla analizowanych wcześniej pomp ciepła
nr 1, 2 i 3 wynoszą od -4oC do +3oC. Niezbędne byłoby zatem zastosowanie pompy ciepła o jeszcze
wyższej mocy.
W przypadku układu kaskadowego, jeśli weźmiemy pod uwagę zastosowanie czterech lub
pięciu (rys. 7) pomp ciepła wówczas obciążenie

Nowa pompa ciepła
Bosch Compress 5000 AW
Wszystko z jednego źródła w dużym zakresie mocy
Bosch wzbogaca ofertę pomp ciepła o przyjazną dla środowiska
monoblokową pompę ciepła Compress 5000 AW. Niezależnie
od miejsca montażu np. w bloku mieszkalnym, w budynkach
użyteczności publicznej czy komercyjnych – pompa ciepła Compress
5000 AW sprosta różnym wyzwaniom i może być stosowana nie tylko
w nowych, ale także modernizowanych obiektach.

A K T U A L N O Ś C I    |   A R T Y K U Ł   |    P O R A D a   |    P R O D U K T Y    |    w y w iad

Wydajność po trzykroć
Nowa pompa ciepła Compress 5000 AW jest dostępna aż w trzech wersjach mocy. Do wyboru są
urządzenia o mocy 17, 22 lub 38 kW oraz temperaturze zasilania do 65°C, co sprawia, że pompa
ciepła może zastąpić nawet duże kotły kondensacyjne podczas modernizacji budynków. Wymiana, która się opłaca po trzykroć – odbiorcy
końcowi oszczędzają energię, ogrzewają mieszkanie lub dom w sposób przyjazny dla klimatu
i mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup
urządzenia. Pompa ciepła Compress 5000 AW
może być również używana w systemie biwalentnym z ogrzewaniem gazowym, olejowym,
słonecznym lub na paliwo stałe.
Moc razy cztery
W wersji 38 kW Compress 5000 AW jest jedną
z najmocniejszych pomp ciepła na rynku grzewczym. W blokach mieszkalnych lub budynkach
użyteczności publicznej i komercyjnych wymagania w zakresie mocy są często jeszcze wyższe, dlatego urządzenie można szybko i łatwo
połączyć w układ kaskadowy do czterech urządzeń, dzięki czemu moc takiego układu wzrasta do 152 kW.
Zgodnie z mottem „wszystko z jednego źródła”,
Bosch oferuje regulator kaskadowy HPC 300 C,
który zapewnia płynną pracę systemu. Dwustopniowa sprężarka umożliwia łatwą regulację mocy.
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· Trzy warianty mocy 17, 22 i 38 kW –
dla większej wydajności.
· Układ kaskadowy do czterech urządzeń –
dla obiektów wielkopowierzchniowych.
· Konstrukcja monoblokowa bez dodatkowej jednostki wewnętrznej – dla małej powierzchni montażowej.

Za pośrednictwem KNX lub ModBus można łatwo i szybko połączyć pompę ciepła Compress
5000 AW z innymi systemami budynku.
Wszystko w jednej obudowie
Jako pełny monoblok, nowa pompa Compress
5000 AW radzi sobie bez dodatkowej jednostki wewnętrznej. Wszystkie elementy hydrauliczne i przewody rurowe do podłączenia do zbiornika buforowego i zbiornika wody pitnej są już
fabrycznie zintegrowane. Compress 5000 AW
w wersjach 17 i 22 kW ma stosunkowo niewielkie wymiary (1070x765x1815 mm).
Przy minimalnym poziomie hałasu, możliwe jest
również ustawienie urządzenia w obszarze mieszkalnym. Dzięki osłonie chroniącej przed warunkami atmosferycznymi poziom ciśnienia akustycznego pompy ciepła Compress 5000 AW jest
obniżony o kolejne 2 dB(A).

Compress 5000 AW w skrócie:
- moc cieplna dla temperatury powietrza
-7°C: 17 kW, 22 kW, 38 kW,
- klasa efektywności energetycznej
dla temperatury 35°C: A++,
- COP: do 4,5 wg EN 14511,
- praca w trybie pompy ciepła do -22°C,
- temperatura zasilania do 65°C.

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

rekl ama
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Auriga – nowa pompa ciepła od marki Baxi
Pompy ciepła to jedne z najnowocześniejszych i najszybciej
rozwijających się urządzeń w sektorze grzewczym. Coraz bardziej
zaawansowane technologicznie propozycje producentów są
odpowiedzią na rosnące oczekiwania inwestorów, którzy chcą cieszyć się
tanim i ekologicznym ogrzewaniem i wysokim komfortem ciepłej wody
użytkowej. Ostatnio nową pompę ciepła Auriga, zaproponowała także
marka Baxi należąca do grupy BDR Thermea.
Auriga to pierwsze urządzenie z segmentu pomp
ciepła w ofercie marki Baxi. Jest to pompa powietrze/woda typu monoblok, zapewniająca ogrzewanie, chłodzenie i wytwarzanie ciepłej wody użytkowej. Nowy szereg obejmuje 5 modeli od 5 do 16 kW,

w wersji z zasilaniem jednofazowym lub trójfazowym.
Pompa ciepła dzięki sprężarce inwerterowej DC
gwarantuje maksymalną efektywność energetyczną i pracę w szerokim zakresie temperatury zewnętrznej: grzanie od -25°C, a chłodzenie
aż do 46°C. Auriga ma mocną pompę obiegową, dzięki której sprawdza się nawet w najbardziej wymagających instalacjach. Pompa ciepła
ze względu na dostępne moce może pracować
zarówno w nowych budynkach, jak i modernizowanych. Pompę ciepła Auriga można w łatwy sposób połączyć w jeden system z instalacją solarną, kotłem lub grzałką elektryczną,
co pozwoli na jeszcze większy komfort i większą
oszczędność. Pompa ciepła pracuje cicho dzięki
specjalnie wykonanej konstrukcji komory chłodniczej i izolacji sprężarki. Dodatkowo użytkownik
ma do wyboru z poziomu regulatora dwa tryby
pracy ograniczające hałas.
Zaawansowany panel sterowania pozwala zarządzać ogrzewaniem i chłodzeniem przy
wykorzystaniu aż 16 krzywych pogodowych,
a także sterować zasobnikiem c.w.u., zintegrowanym kotłem, wspomagającą grzałką elektryczną oraz umożliwia integrację z instalacją solarną

i zarządzanie pompą cyrkulacyjną c.w.u. Pompa
ciepła ma także funkcję dezynfekcji termicznej,
tryb cichy z 2 ustawianymi poziomami ciszy oraz
tryb wakacyjny wraz z zabezpieczeniem przeciw zamarznięciu. Dzięki zastosowaniu protokołu Modbus Aurigę można połączyć z systemem
zarządzania budynkiem (BMS).
Pompa ciepła Auriga jest dostępna w sprzedaży z wyposażeniem dodatkowym, jak regulacja,
wiszący zasobnik buforowy, grzałka czy zawór
przełączający c.o./c.w.u., a także w pakietach
z podgrzewaczem c.w.u.

BDR THERMEA GROUP
BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
rekl ama
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Powietrzne pompy ciepła Buderus
Gr z egor z Ł uk as ik

Mimo ciągle bardzo dużej popularności konwencjonalnych źródeł
energii, coraz większym zainteresowaniem cieszą się odnawialne
źródła energii (OZE). Powodem tego jest coraz większy nacisk na
ekologiczne, niezanieczyszczające środowisko źródła energii zarówno
cieplnej, jak i elektrycznej. Pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele
fotowoltaiczne – wszystkie te urządzenia zaliczają się do grupy
odnawialnych źródeł energii. Warto przypomnieć, że panele fotowoltaiczne
służą do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego,
natomiast kolektory słoneczne służą do produkcji energii cieplnej
z tego samego promieniowania, co często jest mylone. Natomiast
funkcjonowanie pompy ciepła polega najczęściej na wykorzystaniu energii
elektrycznej jako „paliwa” do napędzania tego urządzenia i jednoczesnym
czerpaniu energii naturalnej, odnawialnej zawartej w powietrzu, wodzie
lub gruncie i przekazywaniu jej jako energii cieplnej do ogrzewanego
obiektu. Marka Buderus również oferuje paletę urządzeń zaliczających się
do tej grupy. Jedną z nich są pompy ciepła, które można podzielić na
powietrzne – czerpiące energię z powietrza w wersji monoblok i split
oraz gruntowe – czerpiące energię z gruntu.
Logatherm WLW196i
Urządzenia Logatherm WLW196i zaliczamy do
grupy powietrznych pomp ciepła w kategorii monoblok. Dostępne są w czterech mocach grzewczych nominalnie: 6, 8, 11 i 14 kW i cechują się
wysoką efektywnością pracy, gdzie współczynnik efektywności pracy COP przy temperaturze
7°C sięga nawet wartości bliskiej 5. Urządzenia
dostępne są razem z 4 modelami wewnętrznymi.

Oprócz nietuzinkowego wyglądu – przedni front
urządzenia wykonany ze szła tytanowego w kolorze białym lub czarnym, cechującego się wysoką estetyką – każdy z nich pełni inną rolę. Trzy
z nich przeznaczone są do budynków nowo budowanych (dwa z nich mają wbudowany zasobnik c.w.u., a jeden jest do powieszenia na ścianie). Natomiast ostatni dedykowany jest do
budynków, gdzie ma miejsce modernizacja istniejącej już kotłowni.

Logatherm WLW196i
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Logatherm WPLS.2
W podobny sposób zostały zaprojektowane powietrzne pompy ciepła typu split Logatherm
WPLS.2, gdzie w ofercie można znaleźć 4 moce
grzewcze (6, 8 11 i 13 kW) i 4 jednostki wewnętrzne o podobnej specyfice, jak w przypadku pomp
ciepła monoblok. Efektywność pracy przy temperaturze 7°C sięga wartości 4,8. Maksymalna temperatura zasilania instalacji grzewczej to 57°C,
a w przypadku pomp monoblok wynosi ona 62°C.
Łatwą obsługę zapewnia nowoczesny regulator
HMC 300 do współpracy z modułami EMS Plus.
Umożliwia sterowanie: do 4 obiegów grzewczych,
instalacją solarną, współpracą z kotłem grzewczym.
Pompa ciepła wstępnie napełniona jest czynnikiem chłodniczym, co pozwala na połączenie
rurowe o łącznej długości 15 m bez dopełniania.
Minimalna ilość prac montażowych dzięki kompletnie wyposażonym modułom wewnętrznym
Tower i Tower Solar, a przy tym bardzo lekka jednostka zewnętrzna (maksymalnie 96 kg) zapewnia szybki montaż.
Obydwa typy wymienionych pomp ciepła są wyposażone w inwerter czy urządzenie regulujące
prędkość obrotową sprężarki, dzięki czemu uzyskuje się zmienną moc grzewczą, co pozwala na
jej dostosowanie do zapotrzebowania cieplnego budynku. Dodatkowo oba typy (monoblok
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i split) są rewersyjne, co oznacza, że oprócz funkcji
grzewczej, mają funkcję chłodzenia, zatem oprócz
komfortu cieplnego w okresie grzewczym zapewniają też komfort w okresie letnim, obniżając temperaturę w budynku. W okresie zimowym wszystkie
powietrzne pompy ciepła pracują do temperatury
zewnętrznej -20°C. W przypadku, gdy temperatura będzie niższa pompa ciepła wyposażona jest
dodatkowe źródło ciepła, jakim jest dogrzewacz
elektryczny, który zapewnia dalszą dostawę ciepła lub współpracuje z innym istniejącym źródłem
ciepła np. kotłem. Trzeba pamiętać, że występowanie tak niskiej temperatury jest w naszej strefie
klimatycznej dość rzadkie, więc praca dogrzewacza lub kotła jest w dużym stopniu ograniczona.

Przejdź Więcej o powietrznych
pompach ciepła Buderus

Każda z wyżej wymienionych pomp ciepła ma możliwość zdalnej komunikacji
za pomocą bezpłatnej aplikacji MyDevice
dostępnej na systemy Android, jak i iOS,
pozwalającej na sterowanie temperaturą w budynku, regulację c.w.u., ustawianie programów czasowych, czy rejestracja historii parametrów instalacji.

Łącząc pompę ciepła z jednym z modeli wewnętrznych, mamy złożoną niemal całą kotłownię. Każda z pomp ciepła Logatherm WLW196i
wyposażona jest w moduł do komunikacji przez
Internet. Warto również dodać, że pompa ciepła

Logatherm WLW196i występuje w wariancie AR
do montażu na zewnątrz budynku i w wariancie
IR do montażu wewnątrz budynku, gdzie powietrze doprowadzane jest za pomocą kanałów powietrznych.

Systemy grzewcze
przyszłości.

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

rekl ama

Logatherm WPLS.2
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Nowość Galmet – kompletne
zestawy z pompami ciepła Prima
Idealnie dopasowana moc w najwyższej klasie A+++
Ofertę sprawdzonych i nagradzanych pomp ciepła Galmet poszerzył właśnie
o kompletne zestawy z powietrznymi pompami ciepła Prima. Systemy z pompą ciepła
Prima to optymalne połączenie ekologicznej mocy powietrznej pompy ciepła Prima R32
z najwyższą jakością i wydajnością zbiorników do pomp ciepła Galmet. Ogrzewanie, chłodzenie
domu oraz grzanie wody użytkowej zyskuje się dzięki darmowej energii ze źródeł odnawialnych. Powietrzna
inwerterowa pompa ciepła Prima jest optymalna do nowych, energooszczędnych budynków oraz domów
modernizowanych, a dzięki możliwości pracy do -25°C może być montowana w każdej strefie klimatycznej w Polsce.

Kompletny gotowy do instalacji zestaw!
Inwerterowe pompy ciepła Prima oferowane są
w postaci gotowych do instalacji zestawów. Każdy zestaw z pompą ciepła Prima to optymalnie
dobrane rozwiązanie 4w1:
1. Powietrzna pompa ciepła w wersji monoblok
4, 6, 8, 10, 12, 14 lub 16 kW.
2.	Wymiennik c.w.u. do pomp ciepła – Tower
Grand 200, 300 lub Complete 250/135.
3. Bufor c.o. do pomp ciepła 40 lub 60 – osobny
zbiornik lub w ramach Complete.
4. Zawór 3-drogowy z siłownikiem do realizacji
funkcji c.w.u.
Prima – idealnie dopasowana
Podwójna rotacyjna sprężarka inwerterowa (twin
rotary) w pompie ciepła Prima zapewnia szeroki zakres modulacji mocy i optymalne dobranie
mocy pompy ciepła do każdego domu. Wysoka wydajność COP równa nawet 5,6 (Prima 8GT
– A10W35) i klasa energetyczna A+++ (A7W35)
gwarantują niskie koszty eksploatacji. Zastosowanie ekologicznego czynnika R32 przekłada się
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na osiągnięcie wyższej efektywności oraz temperatury na wyjściu z pompy ciepła do 65°C.
Komfortowe sterowanie na podstawie krzywej
grzewczej i pakiet niezbędnych funkcji zapewnia intuicyjny panel sterujący i aplikacja w telefonie. 2 specjalne programy pracy sprężarki
i wentylatora pozwalają na jeszcze cichszą pracę
urządzenia. Konstrukcja monoblokowa ułatwia
szybki montaż. Jednostki 4-10 GT mogą być zasilane z instalacji jednofazowej, 12-16 GT to jednostki podłączane do instalacji trójfazowej.

Komfortowe
sterowanie online
• Sterowanie online poprzez aplikację – w standardzie.
• Automatyczne sterowanie na podstawie krzywej grzewczej.
• Sterownik z funkcją termostatu pokojowego.
• Harmonogram dzienny
i tygodniowy.
Sterowanie poprzez aplikację

Prima 4GT – ciśnienie akustyczne pomiar w odległości 3 m

Zakres modulacji mocy grzewczej Prima 4-16 GT dla A7W35

• Szybki podgrzew ciepłej wody użytkowej – tryb
TURBO – DHW.
• Tryby EKO i wakacje. Funkcja Antylegionella –
bezpieczna dezynfekcja instalacji c.w.u.
• Zabezpieczenie przed zamarzaniem – Anti-Freeze.
• Sterowanie pompą cyrkulacyjną i grzałką zbiornika c.w.u.
Ekstremalnie cicha
• 2 ciche programy pracy sprężarki i wentylatora.
• Ciśnienie akustyczne tylko 35 dB (A) – Prima 4GT
Ekologiczny czynnik chłodniczy
• Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy.
• Niskie GWP – 675 (potencjał tworzenia efektu
cieplarnianego).
• Zerowy wpływ na warstwę ozonową.
• Lepsza wydajność w trudnych warunkach.
Czyste Powietrze w najwyższej klasie
• Maksymalne dotacje w programie Czyste Po-

wietrze dzięki klasie energetycznej A++ dla A7W55
i certyfikatowi Keymark.
Łatwa i szybka instalacja
• System 4w1: pompa ciepła + wymiennik c.w.u.
+ bufor c.o. + zawór trójdrogowy.
• Prosta instalacja bez uprawnień f-gazowych.
• Wbudowana elektroniczna pompa obiegowa.
• Smart Grid Ready – współpraca z inteligentną
siecią elektryczną.
• Dodatkowa grzałka elektryczna zabudowana
w urządzeniu: 3 kW (Prima 4-10GT) lub 9 kW (Prima
12-16GT).
• Wbudowane naczynie przeponowe o pojemności 8 l.

• Zasilanie 230V – 4-10 GT lub 400V – 12-16 GT.
• Kaskada do 6 pomp ciepła.
• Protokół Modbus.
Prima do każdej instalacji
Kompletne systemy grzewcze z pompami ciepła
Prima zostały opracowane jako najczęściej wybierane, uniwersalne, bazowe konfiguracje. Mogą
być rozbudowane przez Instalatora zgodnie z doborem przeprowadzonym dla danego budynku.
Profesjonalna pomoc ekspertów
Specjaliści Galmet zapewniają licencjonowane
szkolenia online oraz lokalne, pakiety materiałów promocyjnych oraz doborowych, wsparcie
w zakresie doboru, konfiguracji i „pierwszego
uruchomienia” pompy ciepła Prima. Zapraszamy do kontaktu na pompyciepla@galmet.com.pl
lub pod nr 77 403 45 60.

Krajowe Centrum Doradztwa
Techniki Grzewczej
tel. 77 403 45 60
e-mail: pompyciepla@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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Pompy ciepła Prima
• 3 funkcje w 1 urządzeniu – ogrzewanie i chłodzenie budynku, grzanie wody użytkowej.
• COP = 5,6 (Prima 8GT – A10W35).
• Praca do -25°C.
• Temperatura na wyjściu z pompy ciepła do 65°C.
• Ekologiczny czynnik chłodniczy – R32.
• 2 tryby pracy cichej.
• Modulowana moc grzewcza – podwójna rotacyjna sprężarka inwerterowa (twin rotary).
• Szybka instalacja –
pompa ciepła monoblok
– zintegrowany układ
pompy ciepła.
• Do 5 lat gwarancji.
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POMPY CIEPŁA PCCO MONO
Ekonomicznie, inteligentnie, bezpiecznie
Rok 2021 przyniósł firmie Hewalex, polskiemu producentowi
oraz dystrybutorowi urządzeń OZE, wiele zmian. Jedną z nich
było wprowadzenie do oferty pomp ciepła serii PCCO MONO,
które pracują na ekologicznym czynniku chłodniczym R32.
Czynnik ten charakteryzuje się niskim wpływem na globalne
ocieplenie, nie niszcząc przy tym warstwy ozonowej.
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Nowy typoszereg, szersze MOŻLIWOŚCI
Oferta pomp ciepła PCCO MONO zawiera bogaty wachlarz urządzeń zarówno modeli jednofazowych (PCCO MONO 6, 9, 11), jak i trójfazowych
(15 oraz 18). Każde z urządzeń ma, przy temperaturze zasilania 55°C, klasę efektywności energetycznej A+++, co pozwala na uzyskanie maksymalnego poziomu dofinansowania z programu
Czyste Powietrze. Urządzenia charakteryzują się
szerokim zakresem temperaturowym, mogą podgrzewać wodę grzewczą aż do 58°C przy temperaturze zewnętrznej -15°C. Pracują zaś do aż
-25°C. Dzięki temu pompy ciepła Hewalex mogą
być jedynym źródłem grzewczym w budynku lub
pracować w tzw. układzie hybrydowym. Każda
z pomp ciepła może zostać wyposażona w dodatkowy, wbudowany podgrzewacz elektryczny
o mocy 3 lub 6 kW.
Oprogramowanie dla wymagających
Sterownik pompy ciepła zabudowany jest integralnie w jednostce wewnętrznej. Obsługiwany
jest za pomocą wygodnego i intuicyjnego panelu. Dzięki współpracy działu technicznego oraz
instalatorów i serwisantów system jest na bieżąco rozbudowywany, by sprostać nawet najbardziej wymagającym klientom.
Obecnie sterownik ma rozbudowane funkcje
m.in.:
· obsługa 3 obiegów grzewczych instalacji c.o.
(w tym: 3 pompy obiegowe, 1 mieszacz),
· nastawa temperatury wody grzewczej w trybie
komfort oraz ekonomicznym,
· harmonogramy czasowe,
· współpraca z dodatkowym źródłem grzewczym
w trybie c.o. i c.w.u.,
· sterowanie pompą cyrkulacji c.w.u.,
· obsługa trybu higienicznego,
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· obsługa zdalna dzięki platformie EKONTROL
w standardzie,
· możliwość akumulacji ciepła przy wykorzystaniu tanich taryf energetycznych,
· możliwość współpracy z instalacją fotowoltaiczną.
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Zdalny monitoring i automatyczna
diagnostyka pompy ciepła
Innowacyjny układ zdalnego monitoringu i automatycznej diagnostyki pompy ciepła poprzez system EKONTROL pozwala na pełną kontrolę pompy
ciepła w dowolnym miejscu i o każdej porze. Dzięki temu można czuć się jeszcze bezpieczniej podczas użytkowania pompy ciepła. Opieka techniczna
producenta i automatyczna diagnostyka gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia. Wygodną i szybką obsługę podstawowych funkcji zapewnia aplikacja mobilna (wersja na Android oraz iOS). Dostęp do
pełnego zakresu funkcji jest możliwy z poziomu przeglądarki internetowej w serwisie https://ekontrol.pl.
Co ważne dzięki systemowi EKONTROL nie są
wymagane przeglądy pompy ciepła w okresie
trwania gwarancji, ponieważ przegląd najważniejszych funkcji pompy mogą przeprowadzić
zdalnie wykwalifikowani pracownicy producenta.
Ponadto EKONTROL gwarantuje możliwość zdalnego wsparcia instalatora poprzez serwis fabryczny producenta w momencie pierwszego uruchomienia urządzenia.

Prostota montażu
Firma Hewalex stawia na profesjonalizm dotyczący możliwości obsługi i prostotę dotyczącą
montażu. W tym celu przygotowano jednostkę
wewnętrzną, która pozwala na szybkie podłączenia elektryczne, dzięki zastosowaniu rozdzielni
elektrycznej wbudowanej wewnątrz urządzenia.
Dzięki czemu czas montażu znacznie się skraca.
Urządzenie ma wbudowaną pompę obiegową
oraz zawór trójdrogowy, co pozwala na kolejne
oszczędności czasowe.

Pompy ciepła powietrze/woda PCCO MONO są
zabezpieczane przed zamarzaniem na wypadek
przerw w zasilaniu. Standardowym rozwiązaniem
dla pomp ciepła typu monoblok jest zastosowanie czynnika niezamarzającego, zwykle glikolu.
Wymusza to z kolei rozbudowę instalacji o dodatkowy wymiennik ciepła i pompę obiegową.
Z innowacyjnym rozwiązaniem firmy Hewalex
w postaci Modułu Zabezpieczającego PZ HX, nie
musimy się obawiać przerw w dostawie energii
elektrycznej. Rozwiązanie daje 100% pewności
w zakresie ochrony przeciwzamarzaniowej.

Współpraca z profesjonalistami
Firma Hewalex posiada szerokie zaplecze rozwojowo-badawcze z wykwalifikowaną kadrą
techniczną. Dzięki narzędziom doborowym, instalator może w krótkim czasie przygotować dobór urządzenia oraz zestawienie niezbędnych

komponentów instalacji. Dział techniczny prowadzi także liczne szkolenia związane z tematyką
pomp ciepła, na których mile widziane są osoby
chcące nawiązać współpracę z firmą Hewalex.
Przejdź Więcej o współpracy z instalatorami

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, hewalex@hewalex.pl
www.hewalex.pl
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Bezpieczeństwo użytkowania
i gwarancja opieki serwisowej
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Pompy ciepła
Immergas
Techniczna rewolucja czy
innowacyjna ewolucja?
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Pompy ciepła typu split – Magis PRO V2
Magis PRO V2 to pompy ciepła powietrze-woda
typu split, składające się z jednostki wewnętrznej i jednostki zewnętrznej. Standardowe wyposażenie jednostki wewnętrznej składa się
z 72-płytowego wymiennika płytowego, automatyki oraz kompletnej grupy hydraulicznej: naczynia przeponowego pojemności 12 l, zaworu
bezpieczeństwa 3 bar oraz elektronicznej pompy obiegowej Grundfos UPM3 PWM. Dodatkowo jednostka wewnętrzna zawiera fabrycznie
zamontowany zawór 3-drogowy z napędem.
Jednostka zewnętrzna oprócz standardowych

elementów układu termodynamicznego zawiera fabrycznie zamontowaną grzałkę dolnej tacy
ociekowej (modele 9/12/14/16 V2). Standardowa
automatyka pomp ciepła Magis PRO V2 pozwala na obsługę 2 stref grzewczych, w tym jednej
z mieszaczem czy zaworu 2- lub 3-drogowego
pozwalającego oddzielić układ grzewczy c.o.
od chłodzącego.
Innowacyjny system Magis COMBO V2
– hybrydowa pompa ciepła
System Magis COMBO V2 to hybryda: pompa
ciepła powietrze-woda typu split zintegrowana

Coraz więcej osób wybiera pompy
ciepła do ogrzewania budynku.
Na decyzję o wyborze pompy
wpływa kilka istotnych czynników,
jak dostęp do dofinasowań
rządowych przy modernizacji
budynku, brak konieczności doprowadzania
instalacji gazowej do budynku, a także to,
że są jednym z najbardziej ekologicznych
rozwiązań grzewczych.
gaz
230 V

R32

odpływ skroplin

Magis COMBO V2
pompa ciepła zintegrowana
z kotłem kondensacyjnycm

min. 15 cm

230 V
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Budowa, COP, zużycie energii
elektrycznej
W najnowszej gamie pomp ciepła Magis PRO V2
oraz Magis COMBO V2 zastosowano sprężarki
typu Twin-Rotary. Konstrukcja sprężarki oparta
o dwie krzywe mimośrodowe cechuje się wysoką kulturą pracy. Sprężarka pracuje cicho oraz
nie przenosi silnych drgań na całą konstrukcję
pompy ciepła. Dodatkowo zastosowanie ekologicznego czynnika R32 w modelach 4, 6 oraz
9 V2 pozwoliło na znaczną poprawę efektywności pracy. Urządzenia zachowują do 80% nominalnej mocy grzewczej w warunkach A-20/W35!
Z kolei współczynnik COP w warunkach A7/W35
osiąga wartości nawet 5,2. Na uwagę zasługuję również sezonowy współczynnik efektywności energetycznej (SCOP) tych modeli, który dla
temperatury zasilania 35°C wynosi 4,6. Oznacza
to, że w ciągu całego sezonu grzewczego praca
pompy ciepła generuje do 4,6 razy więcej energii grzewczej od pobieranej w tym czasie energii
elektrycznej. Dzięki takim sprawnościom pompy ciepła Magis PRO V2 pozwalają ogrzewać budynki jako jedne z najtańszych w eksploatacji
źródeł ciepła.
Dla przykładu:
Dom o powierzchni ogrzewanej 150 m2 oraz
zapotrzebowaniu na ciepło na ogrzewanie budynku: 15 000 kWh/rok, ogrzewany za pomocą
instalacji podłogowej (maksymalne temperatury zasilania 35/30°C). W tych warunkach pracy
współczynnik SCOP pompy ciepła Magis PRO
V2 może osiągnąć wartość 4,6.
15 000 : 4,6 = 3361 kWh – zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła.
W przeliczeniu na zł, przy założeniu ceny brutto
0,65 zł/kWh energii elektrycznej, otrzymujemy:
3361 x 0,65 zł = 2184,65 zł – roczny koszt ogrzewania budynku.
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z jednofunkcyjnym lub dwufunkcyjnym kotłem
gazowym. Urządzenie ma możliwości ogrzewania, chłodzenia oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Jednostka wewnętrzna zawiera kocioł
o mocy 27 kW na potrzeby podgrzewu c.w.u.
i 24 kW na c.o. Elementy kotła gazowego są zintegrowane z modułem hydraulicznym pompy
ciepła w jednej obudowie. Takie połączenie to
idealne rozwiązanie do modernizowanych budynków z przyłączem gazowym ogrzewanych
za pomocą grzejników. W tego typu budynkach
często zamiana grzejników na niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe wiązałaby się
z kosztowną inwestycją. Gdy temperatura na
zewnątrz spada mocno poniżej 0°C, instalacja
grzejnikowa wymaga wyższej temperatury zasilania. W takich warunkach praca kotła gazowego generuje niższe koszty niż praca pompy ciepła wspomaganej grzałką elektryczną. Co więcej
moc grzewcza oraz temperatura zasilania generowane przez kondensacyjny kocioł gazowy
są wyższe od tych w pompie ciepła. Oznacza to
efektywniejsze osiąganie wymaganej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. Z kolei,
gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest
wyższa od 0°C, COP pompy ciepła osiąga wysokie wartości i jej praca generuje niższe koszty od
pracy kotła gazowego. Zastosowanie hybrydowej
pompy ciepła to gwarancja wysokich oszczędności przy ogrzewaniu budynków oraz produkcji ciepłej wody użytkowej.
Nowa generacja hybrydowych pomp ciepła Magis COMBO V2 to jeszcze lepsze parametry pracy, a dzięki zastosowaniu czynnika chłodniczego
R32 urządzenia są bardziej przyjazne dla środowiska. Ich efektywność energetyczna dla temperatury 35°C wynosi aż A+++.
Pompa ciepła typu monoblok – AUDAX
Dzięki pompie obiegowej i wymiennikowi pły-

towemu, które są wyposażeniem fabrycznym,
pompa Audax jest łatwa w instalacji i obsłudze.
Odpowiednio zaprojektowany system z ogrzewaniem podłogowym, klimakonwektorami, grzejnikami, pozwala zredukować dotychczasowe koszty ogrzewania nawet o połowę. Dodatkowo takie
rozwiązanie umożliwia korzystanie, np. latem,
z efektywnego chłodzenia. Automatyka reguluje prędkość obrotową sprężarki i wentylatora,
w wyniku czego pompa ciepła jest źródłem ciepła
o zmiennej mocy, przystosowującej się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej zużycie energii
elektrycznej zostało znacząco zredukowane, przy
jednocześnie zwiększonej efektywności pracy zarówno na ogrzewanie, jak i chłodzenie, szczególnie w sezonie przejściowym np. wiosna czy jesień.
Możliwość pracy w kaskadzie
Pompy ciepła Immergas z serii Audax, Magis PRO
czy nawet Magis COMBO mogą pracować w systemach kaskadowych, tworząc jeden system
grzewczy o mocy do 64 kW. Za pracę kaskady
pomp ciepła odpowiada sterownik centralny, który w zależności od wymagań budynku, angażuje
do pracy od 1 do 4 pomp ciepła. Zadaniem sterownika centralnego jest również równomierne
rozkładanie czasu pracy poszczególnych pomp
ciepła w kaskadzie, by wydłużyć żywotność całego systemu. Oprócz sterowania pracą pomp ciepła, sterownik centralny obsługuje pracę nawet
8 stref grzewczych, dodatkowego źródła ciepła
(jak np. kocioł gazowy, kocioł elektryczny) czy
instalacji solarnej.

AUDAX

Ogrzewanie, produkcja c.w.u. oraz chłodzenie
Audax, Magis PRO oraz Magis COMBO coraz częściej wykorzystywane są także do chłodzenia pomieszczeń. Funkcja chłodzenia dostępna jest dla
temperatury powietrza zewnętrznego od 10 do
46°C. W tych wartościach pompa ciepła w funkcji aktywnego chłodzenia jest w stanie zasilić instalację wodą lodową o temperaturze od 5 do
25°C. Dzięki tak szerokiemu zakresowi temperatury wody chłodzącej, pompy ciepła mogą z powodzeniem współpracować w trybie chłodzenia
zarówno z instalacją podłogową, jak i specjalnie
do tego przeznaczonymi klimakonwektorami.
W przypadku chłodzenia poprzez instalację podłogową ważnym jest kontrolowanie poziomu wilgotności pomieszczeń chłodzonych. W tym celu
sterowniki pomp ciepła Immergas wyposażono
w czujnik wilgotności.
IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
biuro@immergas.pl
www.immergas.pl
rekl ama
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Pompy ciepła NIBE typu smart
Pompy ciepła od dłuższego czasu cieszą się zainteresowaniem inwestorów
budujących domy, a od początku 2021, gdy zaczęła obowiązywać
nowa norma energetyczna WT2021 – walczą o miano kluczowego
urządzenia grzewczego. Firma NIBE-BIAWAR spodziewała się tego
wzrostu zainteresowania i w ubiegłym roku wzbogaciła ofertę o pompy
ciepła serii S. Są to urządzenia nie tylko efektywne, ale wykorzystujące
najnowocześniejsze technologie, dzięki czemu inteligentną pompą ciepła
można zarządzać nie tylko za pomocą smartfona, ale i… głosem!

Smart home kojarzy się przede wszystkim ze smartfonem, a konkretnie z aplikacjami pozwalającymi
na zarządzanie, a co najmniej – na sterowanie rozmaitymi instalacjami. Tymczasem jest to zaledwie
„wisienka na torcie” inteligentnych technologicznie budynków. Mają one nie tylko ułatwiać funkcjonowanie użytkowników, ale przede wszystkim
ograniczać koszty użytkowania. A skoro tak, to fundamentem inteligentnego domu powinien być inteligentny system energetyczny. Wszystkie takie
systemy łączy instalacja pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz systemu wentylacji z rekuperacją.

Technologicznie najbardziej
zaawansowane na rynku
Od ubiegłego roku pompy ciepła NIBE stały się
inteligentne, czyli smart. Wtedy to bowiem ofertę marki NIBE wzbogaciły urządzenia najnowszej
generacji, idealnie wpisujące się w obecny trend
SMART, czyli domu inteligentnego. Nowe oprogramowanie zastosowane w urządzeniach serii NIBE
S to ponad 10 milionów wierszy kodu, dzięki którym pompy ciepła NIBE oferują jeszcze bardziej
wydajne i zaawansowane technologicznie funkcje.
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Wszystkie pompy ciepła NIBE z serii S
są zarządzane poprzez połączenie Wi-Fi
z poziomu aplikacji MyUplink poprzez
smartfona lub z klawiatury komputera, ale także za pomocą głosu. Same
pompy ciepła serii S wyposażone są
w intuicyjny wyświetlacz z kolorowym
panelem dotykowym wyposażonym
w przewodnik tzw. „samouczek”.

Urządzenia serii S wyposażone zostały w prosty
w obsłudze sterownik z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem, który umożliwia sterowanie pompą ciepła bezpośrednio na ekranie lub zdalnie za pomocą
aplikacji MyUplink lub witryny www.myuplink.com.
Po podłączeniu do Internetu, pompa ciepła poinformuje użytkownika o zakłóceniach w jej pracy przez telefon, automatycznie dostosuje pracę
do bieżących warunków pogodowych, a także względem bieżącej ceny energii elektrycznej
w systemach smart-grid, stabilizując sieć energetyczną. Co więcej, dzięki dwóm wbudowanym
antenom oraz łączności bezprzewodowej, pompa ciepła automatycznie sygnalizuje dostępność
najnowszej wersji oprogramowania.
Aplikacja przyjazna dla każdego
Dzięki pełnej komunikacji urządzeń w chmurze
obliczeniowej oraz synchronizacji pracy pompy ciepła z aktualnymi warunkami pogodowymi,
urządzenia serii NIBE S stają się integralną częścią
inteligentnego domu, samodzielnie dostosowując
wydajność ogrzewania, chłodzenia czy wentylacji,
w zależności od odczytów z czujników dwutlenku
węgla i wilgotności, w poszczególnych pomieszczeniach naszego domu. Co ważne, bezprzewodowe połączenie pompy i jej akcesoriów umożliwia

także zdalne uruchamianie diagnostyki, co ma
ogromne znaczenie w toku eksploatacji pompy.
Dzięki dwóm dedykowanym wersjom nowa aplikacja MyUplink jest przyjazna zarówno dla użytkownika pompy serii S, jak i instalatora i serwisanta. Łatwy dostęp do zaawansowanych ustawień
eksperckich z poziomu menu, ułatwia proces instalacji pompy NIBE serii S, jej uruchomienie (za
pomocą kreatora pompy ciepła), jak i późniejszą eksploatację. Istnieje również możliwość
szybkiego bezpośredniego sparowania telefonu komórkowego ze sterownikiem urządzenia,
co ułatwia instalatorowi montaż i konfigurację
systemu szczególnie w przypadku oddalonych
od siebie jednostek (zewnętrznej i wewnętrznej) powietrznej pompy ciepła. Po nawiązaniu
przez Wi-Fi połączenia między pompą ciepła
a aplikacją MyUplink użytkownik może na smartfonie lub ekranie komputera odczytywać informacje o pompie w czasie rzeczywistym i dostosowywać jej ustawienia. Aplikacja umożliwia także
bezprzewodową aktualizację oprogramowania.
Oprócz inteligentnego systemu sterowania, pompy serii NIBE S wykorzystują najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania do energetycznej
obsługi domu. NIBE S1255 to najbardziej
zaawansowana technologicznie gruntowa pompa ciepła NIBE z modulowaną mocą grzewczą do 6, 12 lub 16 kW.
Model o mocy 6 kW jest dostępny
w wersji z wbudowanym modułem
chłodzenia pasywnego NIBE S1255 PC.
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Typoszereg NIBE S1255 wyposażony
został w inwerterowo sterowaną sprężarkę i elektroniczne pompy obiegowe
z płynną regulacją prędkości. Umożliwia
to automatyczne płynne dostosowanie
wydajności pracy systemu pompy ciepła do aktualnego zapotrzebowania na
ciepło bez skoków poboru energii, czego
efektem są niższe rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę. Inne atuty, to łatwiejszy rozruch urządzenia, brak konieczności stosowania zbiornika buforowego,
cicha praca (pompa ciepła z serii S pracuje ciszej niż lodówka) oraz możliwość
rozbudowy domu w późniejszym czasie. Co ważne urządzenie ma najwyższą klasę energetyczną A+++ oraz bardzo wysoki średnioroczny współczynnik
sprawności (SCOP) równy 5,5.
Automatyczna współpraca z innymi
urządzeniami
O najwyższym poziomie „smartowności” pomp
ciepła serii S świadczy także funkcja optymalizacji współpracy z instalacją fotowoltaiczną czy ze
stacją meteorologiczną. Potrafi ona też dostosowywać się do optymalnego poboru energii elektrycznej w systemach smart-grid różnicujących
ceny energii elektrycznej np. w różnych porach
dnia. Warto też wspomnieć o bezprzewodowym
odczycie wilgotności czy stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu oraz możliwości sterowania
pracą termostatów instalacji grzewczej.

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
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Uchwały antysmogowe
stają się rzeczywistością
A nn a Paw ł ows k a-K awa

Uchwały antysmogowe przyjęło już 14 z 16 polskich województw.
Niestety wprowadzanie kolejnych, restrykcyjnych przepisów nie idzie
w parze z odpowiednią kampanią informacyjną. Mieszkańcy często
nie wiedzą, co i kiedy mają wymienić, a także jakiej klasy jest ich
dotychczasowe źródło ciepła. Ten fakt idealnie oddaje liczba deklaracji
złożonych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została uruchomiona 1 lipca 2021 roku. Jej celem jest zgromadzenie danych na temat tego,
jak Polacy ogrzewają swoje domy. Baza w teorii ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji i umożliwia zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł
energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. CEEB
uwzględnia także informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.
Według najnowszych danych z dnia 11 października 2021 roku do bazy wpłynęło 340 270 wniosków. Zdecydowana większość deklaracji tj. 317
798 dotyczyła źródeł ciepła, które zostały uruchomione po 1 lipca 2021 roku, natomiast pozostała część 22 481 – przed 1 lipca 2021 roku. Skąd
taka dysproporcja? Otóż właściciele budynków,
którzy uruchomili źródło ciepła w lipcu lub później mają tylko 2 tygodnie na złożenie deklaracji

do CEEB. Pozostali, czyli osoby, które uruchomiły źródło ciepła przed 1 lipca mają 12 miesięcy
na złożenie stosownych informacji.
Czym więc ogrzewają Polacy?
Najwięcej osób zadeklarowało korzystanie ze
źródeł gazowych (143 568). Na kolejnym miejscu
uplasowały się kotły na paliwa stałe z opcją ręcznego podawania paliwa (94 258), kotły na paliwa stałe z automatycznym podajnikiem (67 650),
kominki i kozy (62 872), ogrzewanie elektryczne
i bojlery (43 822). Właściciele nieruchomości zadeklarowali także korzystanie z kolektorów słonecznych do ciepłej wody lub z funkcją ogrzewania (20 630) oraz pomp ciepła (16 361).
Niestety w naszych domach najwięcej jest kotłów
poniżej 3. klasy (78 144), czyli takich, które muszą
być wymienione jako pierwsze. Termin ich wymiany zależny jest od zapisów poszczególnych uchwał
antysmogowych dla danego województwa.
Do 01.01.2022 r. w województwie podkarpackim

i śląskim należy wymienić kotły użytkowane powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub te bez tabliczki znamionowej. Do 1 stycznia 2023 roku
mieszkańcy Małopolski, świętokrzyskiego, opolskiego i Mazowsza będą musieli wymienić wszystkie pozaklasowe kotły, a do użytku będą dopuszczone tylko te trzeciej, czwartej i piątej klasy. Rok
później taki sam zapis wejdzie w życie w Wielkopolsce, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim.
W województwie lubuskim termin wymiany urządzeń pozaklasowych to koniec roku 2026. Województwami, które nie opracowały jeszcze swoich

uchwał są warmińsko-mazurskie oraz podlaskie.
Z kolei obowiązująca od 2017 r. opolska uchwała
antysmogowa wprowadziła jedynie zapisy dotyczące tego, czym nie można palić w kotle, ale nie
określiła terminów funkcjonowania starych kotłów grzewczych. Teraz ma się to zmienić – trwają prace nad nowelizacją uchwały.
Należy pamiętać, że wymiana urządzeń pozaklasowych to nie koniec. Następnie likwidowane mają być urządzenia klasy 3. i 4., aż pozostaną tylko te spełniające klasę 5. oraz wymogi
ekoprojektu.
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Nasze pierwsze kotły 5. klasy wprowadziliśmy na rynek w 2015 r. jako
jedna z pierwszych firm w kraju i były
to modele BIO SOLID oraz SOLID. Jeśli użytkowany kocioł jest starszy, to
istnieje duże prawdopodobieństwo,
że jest on klasy 4. lub niższej bądź też
pozaklasowy (jak np. kotły zasypowe)
i wkrótce będzie on do wymiany. Informacje o klasie kotła znajdują się
na tabliczce znamionowej oraz w dokumentacji techniczno-rozruchowej.
Również producent zobowiązany jest
do udzielenia informacji o klasie danego urządzenia.

Na co wymienić stare źródło ciepła?
Wymieniając swoje dotychczasowe urządzenie
grzewcze, warto skorzystać z programów dofinansowań m.in. programu Czyste Powietrze.
Od 1 lipca 2021 roku w programie Czyste Powietrze możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie
na zakup oraz montaż kotła peletowego o podwyższonym standardzie.
Wymieniając stary, nieekologiczny kocioł na taki
o podwyższonym standardzie, można uzyskać
max. 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji tj.
do 9000 zł. Będąc w tzw. 2 grupie beneficjentów
wyższe dofinansowanie to 60% kosztów kwalifikowanych (do 12 000 zł).
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2 grupa beneficjentów to osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1564 zł
(w gospodarstwie wieloosobowym) i 2189 zł
(w gospodarstwie jednoosobowym). W ofercie
firmy SAS znajdują się urządzenia kwalifikujące
się do podwyższonego poziomu dofinansowania
z programu Czyste Powietrze. Na nowe modele
kotłów peletowych o podwyższonym standardzie – BIO COMPACT PLUS i BIO EFEKT PLUS inwestor może uzyskać wspomniane 12 000 zł dopłaty. To wszystko dzięki obniżonej emisji pyłów
– PM ≤ 20 mg/m3.
Z kolei powietrzne pompy ciepła
VESTA o klasie efektywności A++ kwalifikują się do uzyskania aż 18 000 zł
dofinansowania. Dodatkowo pracują
one na ekologicznym czynniku roboczym propanie R290, a do ich montażu
nie są wymagane uprawnienia F-gaz.

Kocioł peletowy BIO EFEKT

Takie pytanie zadaje sobie każdy, kto próbuje zgłosić urządzenie do CEEB. Pierwsza polska norma
wprowadzająca klasy kotłów (klasy 1.-3.) istnieje
od 2002 r., ale nie była obowiązkowa. Aktualizacja tej normy z 2012 r. (PN-EN 303-5:2012) usunęła klasy 1. i 2., a dodała klasy 4. i 5. Należy zaznaczyć, że kotły z tzw. „certyfikatami ekologicznymi”
nie spełniają wymagań żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 i w kontekście uchwał antysmogowych podlegają wymianie – jako „pozaklasowe”.

Vesta – monoblokowa pompa ciepła powietrze-woda

ZMK SAS Sp. z o.o.
28-100 Busko-Zdrój,
Owczar y, ul. Przemysłowa 3
tel. +48 41 378 46 19,
faks +48 41 370 83 10
biuro@sas.busko.pl, www.sas.busko.pl
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Jakiej klasy jest mój kocioł?
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Powietrzne pompy ciepła
GeniaAir Mono i GeniaAir Split
Proste ogrzewanie, proste chłodzenie, po prostu ekonomicznie
Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda, w połączeniu z optymalnym
stosunkiem jakości do ceny. Powietrzna pompa ciepła GeniaAir gwarantuje
wysoki poziom komfortu i niskie koszty energii. Wytrzymała technologia
i sprawdzone podzespoły Saunier Duval zapewniają niezawodność,
komfort, niskie koszty serwisowania i długą żywotność. W ofercie
producenta znajdują się 2 technologie pomp ciepła – split i monoblok.

Pompy ciepła Genia Air dostępne są w mocach grzewczych od 3 do 12 kW

GeniaAir Mono

Jednostka zewnętrzna pompy ciepła montowana na gruncie

W pompach ciepła GeniaAir Split producent używa czynnika chłodniczego R410a, natomiast pompa ciepła typu monoblok jest napełniona naturalnym czynnikiem chłodniczym R290 – przyjazny
środowisku czynnik chłodniczy o GWP = 3 (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego – wskaźnik
służący do ilościowej oceny wpływu danej substancji na efekt cieplarniany. Im mniejszy, tym
czynnik jest bardziej ekologiczny).
Pompy ciepła GeniaAir Mono mają parametry
podobne do instalacji na paliwa kopalne, dzięki więc temperaturze zasilania sięgającej 75°C
pompę można eksploatować w instalacji z grzejnikami, np. w trybie monowalentnym (bez wspomagania grzałką elektryczną). Możliwość osiągnięcia temperatury wody grzewczej na poziomie
65°C przy temperaturze powietrza zewnętrznego
-10°C zapewnia, iż GeniaAir Mono ogrzeje każdy

dom jednorodzinny nawet w chłodnym klimacie.
Niski poziom hałasu wynoszący zaledwie 28 dB(A)
w trybie cichym w odległości 3 m pozwala bez
problemów zainstalować urządzenie zgodnie
z przepisami o emisji hałasu. Jest zatem idealne
do montażu na gęsto zabudowanych osiedlach
mieszkaniowych.
Pompę ciepła można podłączyć do wieży hydraulicznej GeniaSet Mono, wyposażonej w zasobnik
ciepłej wody o pojemności 190 litrów. Dzięki wysokiej temperaturze zasilania możliwe jest uzyskanie wyższej ilości dostępnej ciepłej wody przy tej
samej wielkości zasobnika (190 l pozwala pobrać
do 380 l ciepłej wody). W przypadku wyższego zapotrzebowania na ciepłą wodę można połączyć
pompę GeniaAir Mono z naściennym modułem
hydraulicznym HE 9-6 WB i zasobnikiem dedykowanym do pomp ciepła, o pojemności 300 litrów.
Chłodzenie aktywne to standardowa funkcja,
która może być uruchomiona po odpowiednim
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skonfigurowaniu systemu. Maksymalna moc
chłodzenia dla A35W7 oscyluje na poziomie
5,2-12 kW w zależności od mocy urządzenia
przy zachowaniu współczynnika EER w zakresie 3,4-3,5.
Instalacja GeniaAir Mono jest szybka. Dzięki koncepcji instalacji dzielonej „split mounting” dwie
osoby mogą zamontować jednostkę zewnętrzną
i zdejmowaną wieżę hydrauliczną w wybranych
miejscach niemal błyskawicznie. Montaż i uruchomienie systemu może następnie przeprowadzić
jeden instalator. Instalacja pompy GeniaAir Mono
nie wymaga uprawnień do prac z czynnikami
chłodniczymi (certyfikat F-Gaz). Pompę GeniaAir Mono można montować na gruncie, ścianie
lub dachu. Dla każdej opcji montażu dostępy jest
odpowiedni osprzęt.

GeniaAir Split
Dzięki nowej technologii GeniaAir Split pracuje bardzo cicho i ekonomicznie, a moc pompy ciepła waha się od 3,5 kW do 12 kW – zapewnia to pełen komfort użytkowania zarówno

Pomp ciepła GeniaAir dostępne
w sprzedaży tylko w sieci hurtowni
Grupy Instal-Konsorcjum.

Jednostka zewnętrzna Genia Air Split z jednostką wewnętrzną ze zintegrowanym zasobnikiem
ciepłej wody i regulatorem MiPro

w małych, jak i dużych, wielorodzinnych domach.
GeniaAir jest pompą ciepła o konstrukcji refrigerant-split, tj. z dzielonym obiegiem chłodniczym, w której większość elementów obiegu
czynnika chłodniczego znajduje się w jednostce zewnętrznej. Tylko wymiennik ciepła skraplacza jest umieszczony w oddzielnej jednostce
wewnętrznej w obrębie budynku. Oba główne
moduły są połączone ze sobą rurami z czynnikiem chłodniczym. Za dostarczanie ciepła do
budynku przede wszystkim odpowiada pompa
ciepła. Elektryczne grzałki pomocnicze w jednostkach wewnętrznych wspierają pompy ciepła w zależności od układu i konfiguracji systemu. W ciepłe dni pompa ciepła może służyć do
chłodzenia budynku.

GeniaAir Split to:
- niskie koszty zakupu,
- niskie zużycie energii i koszty użytkowania,
- cicha praca – 32 dB(A)* w odległości 5 m,
- ponad 200 litrów gorącej wody dziennie,
- COP do 5,0 (A7/W35), A+++ dla c.o., A dla c.w.u.
W skład systemu oferowanego przez Saunier Duval wchodzi jednostka zewnętrzna GeniaAir Split
oraz jednostka wewnętrzna GeniaSet Split.
Jednostka zewnętrzna GeniaAir Split – moduł instalowany na zewnętrznej ścianie budynku, dachu lub jako urządzenie wolnostojące w ogrodzie. Jednostka zewnętrzna zawsze zajmuje taką
samą powierzchnię. Także położenie przyłączeń
czynnika ziębniczego jest identyczne w każdej

wielkości w celu ujednolicenia kolejności czynności podczas instalowania. Niska emisja dźwięku – jedynie 32 dB(A) – pozwala na montaż nawet w gęstej zabudowie miejskiej.
Jednostka wewnętrzna GeniaSet Split – centrala grzewcza ze zintegrowanym zasobnikiem do
przechowywania ciepłej wody 188 litrów jest
instalowana w pomieszczeniu. Komponenty
systemu wymagane do prostego i wydajnego
montażu są już wbudowane do centrali grzewczej GeniaSet.
Jednostkę wewnętrzną można zastąpić wiszącą stacją hydrauliczną, która będzie idealnym
wyborem dla tych, którzy chcą ogrzewać dom,
ale nie potrzebują podgrzewać wody. Będzie to
też dobre rozwiązanie gdy zapotrzebowanie na
ciepłą wodę jest wysokie – wystarczy dodać do
stacji hydraulicznej zasobnik wolnostojący (300400 litrów).

Saunier Duval
tel.: 22 323 01 80, infolinia: 801 80 66 66
info@saunierduval.pl www.saunierduval.pl
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GeniaAir Mono to:
- instalacja w jeden dzień bez uprawnień na czynniki chłodnicze,
- cicha praca 28 dB(A) w odległości 3 m, dzięki
systemowi Sound Safe,
- COP do 5,4 (A7/W35), A+++ dla c.o., A dla c.w.u.,
- do 25% więcej ciepłej wody użytkowej po połączeniu z GeniaSet Mono w porównaniu z typowymi pompami ciepła typu split,
- elastyczność zastosowań: w nowo budowanych
domach, projektach modernizacji, dzięki temperaturze zasilania sięgającej 75°C,
- możliwość pracy do temperatury powietrza zewnętrznego -25°C, idealna dla warunków klimatu chłodnego.

55

10/2021

A K T U A L N O Ś C I    |   A R T Y K U Ł   |    P O R A D a   |    P R O D U K T Y    |    w y w iad

56

Powietrzne pompy ciepła ogrzewaniem przyszłości
Niezależność, oszczędność energii, bezpieczeństwo użytkowania oraz poszanowanie środowiska naturalnego
Gwałtowne zmiany cen nośników energii, niestabilność
cen paliw kopalnych, wraz z sygnałami z każdego zakątka
naszej planety o dewastacji środowiska naturalnego,
czy też daleko przewyższające przewidywania
i prognozy emisje zanieczyszczeń, dają wyraźne sygnały
o konieczności zmiany sposobu pozyskiwania energii.
Wielu inwestorów budując swój dom, stoi przed
dylematem wyboru sposobu jego ogrzewania,
źródła energii i wewnętrznej instalacji grzewczej.

Pompy ciepła Tweetop EcoHeat Complex oraz EcoHeat Mono

Powietrze zewnętrzne, jako źródło energii odnawialnej ma niewątpliwą zaletę i wyższość nad innymi źródłami, np. gruntem, gdyż jest dostępne
bez ograniczeń, bez konieczności wykonywania
skomplikowanych i drogich prac ziemnych. Montaż jest szybki, co już na etapie inwestycyjnym
daje przewagę nad innymi rozwiązaniami. Obserwacje ostatnich lat, zmiany klimatyczne na świecie, przebieg okresu zimowego w Polsce (średna
temperatura waha się w zakresie od 2°C do 8°C,
a minimalna temperatura sporadycznie spada
poniżej -15°C), ukazują bezsprzecznie, że pompy

ciepła na powietrze zewnętrzne to doskonałe,
alternatywne źródło czystej energii pozyskanej
z szacunkiem dla natury.
Kluczowe zalety powietrza zewnętrznego jako
źródła energii:
• nieograniczona ilość energii cieplnej,
• nieograniczona dostępność przez cały sezon
grzewczy,
• pozyskiwanie ciepła z powietrza zewnętrznego
jest proste i bezpłatne,
• brak kosztów związanych z jakimikolwiek pracami ziemnymi,

• brak obowiązku posiadania zgody urzędowej
na korzystanie z zasobów naturalnych, w przeciwieństwie do prac wiertniczych,
• minimalne nakłady na obsługę serwisową,
• korzystanie z powietrza zewnętrznego nie wpływa niekorzystnie na otaczającą przyrodę.
Zasada działania
Pompa ciepła to urządzenie, które przenosi energię cieplną z miejsca o niskiej temperaturze nośnika, do instalacji grzewczej budynku o dużo

wyższej temperaturze nośnika (c.w.u., c.o.), korzystając w procesie z energii elektrycznej. Nazwa pompa ciepła pochodzi z 1852 roku, kiedy
to po raz pierwszy Lord Kelvin (Wiliam Thomson)
opisał teoretycznie możliwość zbudowania machiny cieplnej, którą będzie można wykorzystać
do ogrzewania budynków. Zrozumienie działania pompy ciepła to poznanie dwóch własności
substancji nazywanej czynnikiem chłodniczym.
W nowoczesnych pompach ciepła stosowane
są niegroźne dla ludzi i środowiska syntetyczne
czynniki chłodnicze, których temperatura wrzenia
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kosztów eksploatacji pompy ciepła, jest zastosowanie dobrze zaprojektowanego i wykonanego ogrzewania podłogowego.
Koszty eksploatacyjne instalacji z pompą ciepła,
w tym rachunek za prąd elektryczny do napędu
pompy ciepła, zależą w głównej mierze od:
• jakości wykonania instalacji grzewczej i wody
użytkowej,
• dopracowania koncepcji i projektu instalacji
grzewczej budynku,
• wykonania budynku – jakości robót oraz zastosowanych technologii i materiałów,
• sposobu eksploatacji budynku i pompy ciepła.
Zestawienie kosztów ogrzewania
budynku dla różnych źródeł ciepła
przy ciśnieniu otoczenia jest ujemna. Oznacza
to, że wszystko o temperaturze wyższej niż -50°C
będzie dla nich źródłem ciepła.
Drugą właściwością czynnika chłodniczego jest
to, że podczas gwałtownego podnoszenia ciśnienia gwałtownie rośnie jego temperatura.
W wyniku tego para czynnika chłodniczego wytłaczana ze sprężarki ma temperaturę dochodzącą
nawet do 80-100°C. Podczas parowania pompa
ciepła pobiera energię cieplną od powietrza zewnętrznego, a podczas skraplania oddaje tę energię do wody c.o. w instalacji grzewczej budynku.
Wydajność
Wydajność pompy ciepła przedstawia się za pomocą współczynnika wydajności COP (Coefficient of Performance). Wyraża stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości energii elektrycznej
zużytej przez pompę. Im COP jest większy, tym
uzyskanie tej samej ilości ciepła wymaga mniejszego nakładu w postaci energii elektrycznej.
W uproszczeniu, współczynnik COP wynoszący 4,

oznacza około 4 razy mniejsze zużycie energii dla
wyprodukowania tej samej ilości ciepła, niż przy
ogrzewaniu grzałką elektryczną.
Co ma wpływ na koszty ogrzewania
budynku?
Użytkownik ma wpływ na koszty związane z pracą
pompy ciepła, gdyż może znacząco wpływać na
wartość współczynnika COP, a przez to aktywnie
oszczędzać. Podwyższenie wartości współczynnika COP ma kluczowy wpływ na efektywność
energetyczną działania pompy ciepła, co przekłada się bezpośrednio na koszty eksploatacyjne.
Począwszy od wymaganej temperatury zasilania
instalacji grzewczej, poprzez jakość wykonania
oraz sposób eksploatacji budynku, na wyborze
rodzaju instalacji grzewczej skończywszy – każdy z tych czynników ma duży wpływ na wartość COP, a co za tym idzie, również na końcowe koszty ogrzewania. Jednocześnie praktyka
projektowa i wykonawcza wskazuje jednoznacznie, że najskuteczniejszym sposobem obniżenia

Zakładamy, że przykładowy budynek mieszkaniowy o powierzchni 140 m2 w Warszawie został
wybudowany zgodnie z najnowszymi zaleceniami
dotyczącymi ochrony cieplnej budynków i wykazuje własności budynku wysoko energooszczędnego, ale nie pasywnego. Zakładamy, że system
ogrzewania to dobrze zaprojektowane i wykonane

Pompy ciepła są doskonałą alternatywą
dla tradycyjnych źródeł ciepła, takich
jak kotły węglowe, gazowe, olejowe,
czy też opalane biomasą. Pozyskując
aż 80% energii cieplnej z powietrza zewnętrznego, przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery, nie emitując przy tym spalin, ani nie generując popiołu oraz innych zanieczyszczeń. Są przy tym łatwe w montażu i świetnie współpracują
z nowoczesnymi systemami ogrzewania, w szczególności z ogrzewaniem podłogowym, więc śmiało można je określić mianem ogrzewania przyszłości.
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ogrzewanie podłogowe z maksymalną temperaturą zasilania wynosząca 35°C, a temperatura
utrzymywana wewnątrz budynku wynosi 20°C.
Dla tych parametrów założono wskaźnik zapotrzebowania na moc cieplną na poziomie 55 W/m2.
Domy pasywne charakteryzują się wartością na
poziomie 25 W/m2, a budynki nieprawidłowo zbudowane i eksploatowane na poziomie 65 W/m2.
Na podstawie powyższych założeń, obliczyliśmy
zapotrzebowanie budynku na energię cieplną
do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej,
na poziomie 20 670 kWh rocznie i dla tej wartości przedstawiamy porównanie kosztów w zależności od nośnika energii (wykres). Na wykresie
widać wyraźnie, że powietrzna pompa ciepła to
najtańszy sposób ogrzewania rozważanego budynku. Przy tym porównaniu należy również zaznaczyć, że ogrzewanie pompą ciepła jest zupełnie bezobsługowe, nie powoduje unoszenia się
kurzu, czy brudu oraz nie jest bezpośrednim źródłem emisji zanieczyszczeń środowiska.

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

rekl ama
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aroTHERM plus czy aroTHERM Split
– najnowsze pompy ciepła Vaillant
Wyjątkowo szybki montaż, ciche w użytkowaniu
Vaillant oferuje wydajne systemy
ogrzewania, umożliwiające
wygodne wykorzystywanie
energii odnawialnych. Przykładem
oszczędnego pod względem
eksploatacyjnym urządzenia
grzewczego jest pompa ciepła.
Na 1 kWh zużytej energii
elektrycznej pompa ciepła może
dostarczyć do budynku nawet
od 3 do 5 kWh energii cieplnej.

aroTHERM plus

aroTHERM plus
Vaillant wprowadza w pompach ciepła naturalny czynnik chłodniczy R290. Ma on niewątpliwe
zalety w porównaniu z innymi czynnikami: około 75% mniejszą objętość w obiegu, niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) oraz
przynosi wiele korzyści klientom dzięki wysokiej
temperaturze w obiegu (75°C), co jest szczególnie

korzystne w projektach modernizacji instalacji.
Nowa pompa monoblokowa aroTHERM plus to
jedno z pierwszych urządzeń Vaillant z zastosowaniem R290.
R290 w pompach ciepła to szereg niewątpliwych
korzyści:
• poprawa współczynnika sprawności COP do
5,4 zmniejsza koszty eksploatacji;
• wyższa temperatura w obiegu, sięgająca 75°C

w trybie pompy ciepła, idealna do modernizacji;
• wyższy komfort dostępu do ciepłej wody i ochrona przed bakteriami Legionelli nawet bez grzałki wspomagającej, dzięki szerokiemu zakresowi
temperatury roboczej od -25 do 46°C;
• niski GWP wynoszący 3 – wyjątkowo ekologiczny i bezpieczny;
• stabilne koszty serwisu przez cały okres eksploatacji.
Pompy ciepła aroTHERM plus mają parametry
podobne do instalacji na paliwa kopalne. Dzięki
temperaturze w obiegu sięgającej 75°C pompę 
aroTHERM plus można eksploatować w instalacji z grzejnikami, np. w trybie monowalentnym
z temperaturą grzania 65°C przy temperaturze

Centrala grzewcza uniTOWER

na zewnątrz dochodzącej do -10°C. System jest
więc idealnym wyborem dla domów jednorodzinnych w każdej strefie klimatycznej.
Współczynnik COP (A7/W35) sięgający 5,4 sprawia, że pompa aroTHERM plus jest wyjątkowo
efektywna energetycznie. System pozwala
uzyskać oszczędność energii przekraczającą
10% w porównaniu z podobnymi pompami ciepła powietrze-woda. Pompę aroTHERM plus
można także łączyć z ogniwami fotowoltaicznymi i włączać do inteligentnych sieci elektroenergetycznych (SG ready).
Niewielka jednostka zewnętrzna aroTHERM plus
może być połączona z wieżą hydrauliczną uniTOWER plus lub stacją hydrauliczną montowaną na
ścianie. Dzięki wysokiej temperaturze w obiegu
wspomagające ogrzewanie elektryczne nie jest
niezbędne, aby chronić przed bakteriami Legionelli. Ponadto w trybie pompy ciepła można
uzyskać temperaturę w zasobniku sięgającą
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Vaillant wprowadził nową pompę ciepła powietrze-woda aroTHERM plus.
W pompach ciepła aroTHERM Monoblok
i aroTHERM Split Vaillant używa czynnika chłodniczego R410a, natomiast nowa
pompa ciepła szóstej generacji jest napełniona naturalnym czynnikiem chłodniczym R290.

70°C. Przy pojemności 190 litrów uniTOWER plus
zapewnia dostateczną ilość ciepłej wody dla
pięcioosobowej rodziny. Dzięki niewielkim wymiarom system jest idealnym wyborem do nowych domów. Jednostka wewnętrzna uniTOWER
plus jest wielkości lodówki i pozostawia cenną,
wolną powierzchnię w pomieszczeniu, w którym
jest zainstalowana.
Wyjątkowo cicha praca aroTHERM plus sprawia,
że jest niezwykle dyskretna. W trybie cichej pracy
poziom hałasu to 28 dB(A), czyli dźwięk pracującej pompy ciepła w odległości 3 m nie jest głośniejszy niż tykanie zegarka. To zapewnia dużą
swobodę w wyborze miejsca montażu, nawet
na terenach o gęstej zabudowie, bez uciążliwości dla ciebie i sąsiadów.

Przejdź do SoundBoxa
aroTHERM Split
Pompy ciepła aroTHERM Split oparte są na konstrukcji refrigerant-split – większość elementów obiegu czynnika chłodniczego znajduje się
w jednostce zewnętrznej (poza budynkiem),
a tylko część w budynku. Jednostka zewnętrzna
może zostać zainstalowana na ścianie domu lub
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aroTHERM Split

na ziemi w ogrodzie. Tak jak w modelu aroTHERM
plus można zastosować opisaną wyżej jednostkę wewnętrzną (centrala grzewcza) – uniTOWER
ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.
Pompy ciepła aroTHERM Split mogą pracować
w bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, dochodzącej nawet do -20°C. Dzięki temu grzałka
pomocnicza włącza się bardzo rzadko. Oznacza
to, że komfort ogrzewania domu i przygotowania w nim ciepłej wody jest zapewniony przy niskich kosztach eksploatacyjnych. Pompy mają
bardzo wysoką efektywność – ich współczynnik COP może być bliski nawet 5.
System pomp ciepła aroTHERM Split może także podczas gorącego lata służyć do schładzania
powietrza w pomieszczeniach.
aroTHERM Split to gwarancja niezawodnego
i długotrwałego działania instalacji grzewczej,

a także niższych niż zwykle kosztów serwisowania. Ma on bardzo wysoką sprawność – pod
względem efektywności energetycznej spełnia
kryteria klasy A++ (dla ogrzewania) i klasy A (dla
przygotowania ciepłej wody).
Pompa ciepła aroTHERM Split o mocy od 3 do 12 kW
jest to jedna z najcichszych propozycji na rynku,
którą bez problemu można zastosować do ogrzania zarówno małych, jak i większych budynków.
Zalety aroTHERM Split
• Cicha praca urządzenia – nowa pompa ciepła Vaillant wyposażona jest w funkcję „Sound
Safe” oraz funkcję ograniczenia hałasu w trybie
cichym – zmniejsza poziom hałasu w każdych
warunkach pracy. Jest idealna do domów szeregowych – poziom głośności urządzenia to jedynie 32 dB(A).

• Wysoka efektywność – dzięki temu pompa ciepła pracuje nawet przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, nawet do -20°C.
• Wysoki współczynnik COP – korzyścią są niskie koszty eksploatacji – wysoki komfort ogrzewania pomieszczenia i ciepłej wody przy niewielkim zużyciu energii.
• Wysoka sprawność – efektywność energetyczna klasy A++ dla ogrzewania pomieszczeń i klasy A dla podgrzewania wody.
• Wielofunkcyjność urządzenia – możliwość chłodzenia i ogrzewania za pomocą jednego systemu.
• Bezpieczna dla dzieci – pompa aroTHERM Split
została zaprojektowana zgodnie z normami obowiązującymi dla obiektów z placami zabaw.
• Estetyczny wygląd urządzenia – warto, aby
urządzenie wpasowało się w otoczenie wewnątrz
i na zewnątrz budynku i nie zajmowało dużo miejsca. W nowym systemie pomp ciepła Vaillant centrala grzewcza uniTOWER odpowiada wymiarom
standardowej lodówki (szerokość 60 cm), a wysokość jednostki zewnętrznej zależy od mocy
urządzenia (wymiary podstawy pozostają bez
zmian, zmienia się tylko wysokość – im większa
moc, tym wyższe urządzenie).

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa
infolinia: 801 804 444
tel. 22 323 01 00, faks 22 323 01 13
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
rekl ama
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Monoblokowe pompy ciepła
od Viessmann dopasowane do obiektu
Różne urządzenia, różne wyróżniające je aspekty
Każdy dom ze względu na swoją specyfikę, jak wielkość, liczba mieszkańców i ich preferencje odnośnie
komfortu korzystania z ciepłej wody użytkowej, czy rodzaj zamontowanej instalacji grzewczej wymaga doboru
pompy cieplnej optymalnie do niego dopasowanej. Wśród pomp ciepła powietrze/woda typu monoblok
marki Viessmann możemy obecnie wybierać aż między trzema urządzeniami, każdy w kilku wielkościach:
Vitocal 350-A, Vitocal 222-A i Vitocal 200-A, a firma już zapowiada na styczeń premierę nowych rozwiązań.
Warto więc zapoznać się z tymi cechami wymienionych pomp ciepła,
które predysponują je do konkretnego obiektu.

Vitocal 350-A

Vitocal 350-A – pompa ciepła o wysokiej
temperaturze zasilania 65°C
Pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 350-A
o znamionowych mocach cieplnych od 12,7 do
20,6 kW doskonale nadaje się do instalacji modernizowanych. Przez dodatkowy wtrysk par
czynnika w procesie sprężania (cykl EVI) możliwe jest uzyskanie temperatury zasilania nawet do
65°C także przy niskiej temperaturze zewnętrznej
w zimie. Dzięki temu Vitocal 350-A można stosować z powodzeniem również w starszych instalacjach grzewczych z grzejnikami.
Regulator pompy ciepła Vitotronic 200 dysponuje zintegrowaną funkcją sterowania kaskadą
maksymalnie pięciu pomp ciepła. Można w ten
sposób przy wyższym zapotrzebowaniu ciepła
uzyskać moce grzewcze do 92,5 kW.
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Vitocal 350-A może współpracować z przepływowym podgrzewaczem wody grzewczej zainstalowanym wewnątrz budynku. Wyższa temperatura
zasilania pozwala przy odpowiednim wykonaniu
instalacji uzyskiwać w zasobniku c.w.u. temperatury do 55°C. Dzięki temu pompa Vitocal 350-A
zapewnia szczególnie duży komfort korzystania
z ciepłej wody.
Pompę Vitocal 350-A można zainstalować
w domu lub na zewnątrz. Jej trzystopniowy wentylator promieniowy charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą. Zoptymalizowany przepływ powietrza oraz izolowana akustycznie obudowa
również ograniczają emisję hałasu.
Ponadto w trybie nocnym regulator przełącza
wentylator na niższy stopień obrotów, jeszcze
bardziej redukując szumy pracy.
Vitocal 222-A

Vitocal 200-A

Vitocal 222-A
Vitocal 222-A to kompaktowa centrala grzewcza
z pompą ciepła typu monoblok oraz ze zintegrowanym pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u,
co czyni ją idealną zarówno do nowo budowanych, jak i modernizowanych budynków.
Maksymalna moc grzewcza wynosi od 4,2 do
14,7 kW dla A7/W35 oraz 3,8 do 11,6 kW dla A-7/
W35, przy czym maksymalna temperatura zasilania to 60°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C.
Urządzenie to zapewnia niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności COP (COP = Coefficient of Performance) wg
EN 14511: do 5,0 (A7/W35).
Pompy ciepła Vitocal 222-A mogą pracować jako
czysty system grzewczy lub jako instalacja grzewczo-chłodząca.
Urządzenie to rozdzielone jest na jednostkę wewnętrzną i najcichszą na rynku jednostkę zewnętrzną.
Kompaktowa jednostka wewnętrzna zawiera zasobnik ciepłej wody, wysokoefektywną pompą

obiegową, trójdrożny zawór przełączający, przepływowy podgrzewacz wody grzewczej, armaturę zabezpieczającą i regulator. Wysoki komfort
ciepłej wody użytkowej zapewniony jest dzięki 220-litrowemu emaliowanemu pojemnościowemu podgrzewaczowi wody podgrzewanemu
przez wewnętrzną wężownicę.
Jednostki zewnętrzne monoblokowych pomp
ciepła Vitocal zaprojektowano z kolei z wykorzystaniem technologii Advanced Acoustic Design (AAD).
Widmo emitowanych częstotliwości zoptymalizowano przez przesunięcie niskich dźwięków
w wyższy zakres częstotliwości. Dzięki temu są
one mniej uciążliwe i lepiej tłumione przez substancję budowlaną. Dzięki zoptymalizowanym parametrom akustycznym Vitocal 200-A nadaje się
szczególnie dobrze do instalowania na gęsto zabudowanych obszarach, jak np. na osiedlach domów szeregowych.
Vitocal 200-A
Vitocal 200-A jest uproszczoną wersją pompy ciepła Vitocal 222-A zbudowaną analogicznie jak ona. Ma więc identyczną jednostkę ze-
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wnętrzną, a więc te same parametry, jak moc,
maksymalna temperatura zasilania i współczynnik COP, jednak jednostka wewnętrzna nie ma
zasobnika wody, a ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w przepływowym podgrzewaczu wody grzewczej.
Nowe jednostki zewnętrzne wyróżniają się
estetycznym, ponadczasowym wyglądem.
Urządzenia te – wyposażane w jeden lub dwa
wentylatory – zostały zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę Viessmann. Oprócz wysokich parametrów pracy wyróżnia je doskonała jakość materiałów i wykonania – Made in
Germany.
Vitocal 200-A w skrócie:
– ogrzewanie i chłodzenie w jednym urządzeniu,
– wyjątkowo cicha praca urządzenia dzięki zastosowaniu technologii Advanced Acoustic Design (AAD),
– łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym,
– sterowanie instalacją grzewczą także przez internet za pośrednictwem darmowej aplikacji ViCare App,
– możliwość pracy w układzie kaskadowym do
5 urządzeń.

Przypominamy! Każdy instalator będący uczestnikiem Programu Instalator firmy
Viessmann może skorzystać ze wsparcia na pompy ciepła Vitocal 200-A/222-A
w ramach trwającej obecnie kampanii. Za każdy montaż wymienionej pompy ciepła
instalator otrzymuje aż 200 zł i 200 punktów.

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

rekl ama
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Przegląd powietrznych pomp ciepła WOLF
Wysoka wydajność, precyzja wykonania, harmonijny design
Producenci prześcigają się w tworzeniu ultranowoczesnych urządzeń, które będą niezwykle wydajne
i energooszczędne, a także nie będą emitowały do atmosfery szkodliwego CO2. Doskonałym przykładem
ekologicznych produktów są wysokoefektywne pompy ciepła firmy Wolf. Pompy ciepła powietrze-woda Wolf,
charakteryzują się jednymi z najlepszych parametrów wśród tego typu urządzeń na rynku, produkowane są
w całości w niemieckich fabrykach Wolf GmbH w Mainburgu. Jest to gwarancją najwyższej jakości „made in Germany”.

WOLF CHA Monoblock
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WOLF CHA Monoblock
Zastosowanie technologii inwerterowej zapewnia wysoką wydajność i niskie koszty użytkowania. Duży zakres modulacji pozwala w większym
stopniu dopasować parametry działania pompy
do konkretnych potrzeb użytkownika. Umożliwia
to uzyskanie komfortowych warunków w domu
o każdej porze roku. Niezwykle cichą pracę gwarantuje dopracowanie licznych detali technologicznych, takich jak wolno obracający się wentylator, którego łopatki zostały zaprojektowane
na wzór skrzydeł sowy, czy dźwiękoszczelna obudowa z EPP.
Wszystko to sprawia, że pompa ciepła CHA Monoblock emituje dźwięk na poziomie < 35 dB(A)
(emisja dźwięku w trybie nocnym w odległości
3 m od urządzenia), co czyni ją cichszą od deszczu. Zastosowany czynnik chłodniczy R290 (propan) jest przyjazny dla środowiska i nie szkodzi
warstwie ozonowej. Umożliwia on także uzyskanie wysokiej temperatury zasilania, dochodzącej do 70°C. Taka temperatura zapewnia ochronę przed Legionellą bez użycia dodatkowego
źródła ciepła.
Pompa ciepła CHA Monoblock została zaprojektowana tak, aby umożliwić szeroką modulację i dostosowanie parametrów działania do
indywidualnych potrzeb i upodobań użytkownika. Niezwykle pomocny jest przy tym dostępny dodatkowo moduł WOLF LINK HOME i portal
Smartset. Dzięki nim, użytkownik może w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca na
świecie sprawdzić aktualny status swojej pompy ciepła, a także sterować jej nastawami. Potrzebne jest jedynie urządzenie z dostępem do
Internetu. Jest to praktyczne nie tylko dla użytkownika, ale także serwisanta, który bez wychodzenia z domu będzie mógł sprawdzić odczyty urządzenia.
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Najważniejsze cechy CHA-Monoblock:
• Dostępna w mocach 7 lub 10 kW.
• Wysoki stopień modulacji.
• Wydajna i niezwykle cicha praca.
• Ekologiczny czynnik chłodniczy R290.
• Wyjątkowy, cieszący oko design.
• Kompaktowe wymiary i łatwy montaż.
• Wbudowana grzałka elektryczna o mocy 9 kW.
• Możliwość zintegrowania z inteligentnym systemem zarządzania energią.
• Łatwe sterowanie online przez smartfona lub
laptopa.

sterowane bezstopniowo, oszczędne wentylatory powietrza. W efekcie, pompy ciepła BWL-1 są 
bardzo ciche, a dźwięk mierzony w odległości
10 m od urządzenia wynosi mniej niż 27 dB (A).
Dzięki regulowanemu elektronicznie systemowi
miękkiego startu, uruchomienie urządzenia odbywa się praktycznie bezgłośnie. BWL-1 zapewniają 
temperaturę na zasilaniu instalacji grzewczej do
63°C. Aby zwiększyć komfort cieplny, pompy BWL-1
standardowo wyposażono w układ dodatkowego ogrzewania elektrycznego, regulowany elektronicznie w zakresie 1-6 kW.

BWL-1-I – pompy ciepła do montażu
wewnętrznego

Cechy powietrznych pomp ciepła BWL-1-l:
• Cztery jednostki o mocy: 8, 10, 12, 14 kW.
• Doskonała efektywność energetyczna urządzenia, współczynnik COP do 4.
• Maksymalna temp. na zasilaniu 63°C.
• Minimalna temp. powietrza -25°C.
• Niski poziom emisji dźwięku < 27 dB (A).
• Układ dodatkowego ogrzewania (1-6 kW).
• Łatwy w obsłudze regulator WPM-1, możliwość 
sterowania ogrzewaniem z dowolnego miejsca
w budynku.

Zastosowano w nich sprężarkę czynnika chłodniczego z podwójnym odprzężeniem drgań oraz

BWL-1S(B), czyli split w ofercie
Splitowa pompa ciepła BWL-1S(B) składa się
z dwóch modułów – wewnętrznego i zewnętrznego. Jednostka zewnętrzna może być zamontowana na budynku na wsporniku ściennym lub
na gruncie. Zastosowana w pompach BWL-1S(B)
sprężarka inwerterowa umożliwia optymalne
wykorzystanie pompy splitowej do ogrzewania,
chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Maksymalna odległość montażu pomiędzy
modułami wewnętrznym i zewnętrznym to 25 m.
Szeroka oferta przygotowanych akcesoriów sprawia, że montaż urządzenia jest szybki i prosty.
Wysoki współczynnik COP 3,8 (A2/W35 wg EN

Powietrzna pompa ciepła BWL-1-I
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Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy
tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.polska.wolf.eu
rekl ama

14511), bogate wyposażenie standardowe sprawia, że splitowe pompy ciepła BWL-1S(B) to jedno z lepszych i skuteczniejszych rozwiązań z zakresu ogrzewania i chłodzenia dostępnych na
rynku, a do wyboru dostępne są trzy modele
o mocach 5, 7, 10, 14 lub 16 kW. Moduł wewnętrzny
wyposażony jest w izolowany skraplacz ze stali szlachetnej. Osprzęt stanowi m.in. pompa wysokosprawna o sterowanej prędkości obrotowej (EEI < 0,23)
Cechy powietrznych pomp ciepła BWL-1S(B):
• Trzy jednostki o mocach: 5, 7, 10, 14 lub 16 kW.
• Współczynnik COP do 3,8 (EN 14 511).
• Klasa efektywności energetycznej A++

• Maksymalna temp. na zasilaniu 63°C.
• Minimalna temp. powietrza -25°C.
• Niski poziom emisji dźwięku < 27 dB (A).
• Grzałka elektryczna (6/9 kW).
• Możliwość połączenia z innymi źródłami ciepła
(olej/gaz/biomasa/solar).
• Wersja opcjonalna to centrala ciepła, tzn. urządzenie jest wyposażone w zbiornik ciepłej wody.
• Obsługa za pomocą zintegrowanego modułu
wyświetlacza AM.
• Moduł złącza LAN/WLAN zapewnia kompatybilność modelu BWL-1S(B) z systemami typu SmartHome i gwarantuje bardzo łatwą obsługę za pomocą aplikacji Smarset WOLF lub przeglądarki
internetowej.

Powietrzna pompa ciepła BWL-1S(B)
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Bezdotykowe przyciski do WC firmy Viega
Czyste i higieniczne rozwiązanie
Przyciski uruchamiające Visign for More 205 sensitive i Visign
for Style 25 sensitive bazują na elektronicznych rozwiązaniach,
które od lat sprawdzają się w systemach podtynkowych firmy Viega.
Dzięki bezdotykowej technologii spłukiwania, modele te oferują
jednocześnie wyjątkowo wysoki
poziom komfortu i higieny.
Wystarczy jedynie zbliżyć dłoń do
jednego z wyraźnie podświetlonych
pól. Większe z nich uruchamia
pełne spłukiwanie, a mniejsze
oznacza spłukiwanie oszczędne,
czyli od 2 do 4 l wody, w zależności
od ustawienia.

Visign for More 205 sensitive

Elektroniczny przycisk Visign for Style 25 sensitive firmy Viega

Delikatnie zaokrąglone krawędzie i błyszcząca powierzchnia z czarnego szkła: przycisk Visign for More
205 sensitive przekonuje lekką formą i nowoczesnym wzornictwem. Produkt ten odpowiada aktualnym trendom łazienkowym, łącząc emocjonalny
design z najwyższą funkcjonalnością. Na przycisku widoczne są dwa podświetlone pola w kształcie pikselowych chmurek. Kiedy zbliżymy się na
odległość 250 cm, zaczynają one świecić bardziej
intensywnie. Delikatny ruch dłonią aktywuje bezdotykowe spłukiwanie. Zarówno forma, jak i wykończenie przycisku, świadomie nawiązują do wzornictwa nowoczesnych smartfonów klasy premium.
Model Visign for Style 25 sensitive wyróżnia się gładką, białą powierzchnią z jasnoszarymi pikselowymi chmurkami. Oznaczają one pola uruchamiające

Bezdotykowe przyciski firmy Viega mogą również pełnić rolę dyskretnego i nastrojowego
oświetlenia w łazience

bezdotykowe spłukiwanie. Farba luminescencyjna, którą pokryte są oba pola, ładuje się w ciągu
dnia światłem naturalnym i sztucznym, a następnie świeci nastrojowo, zapewniając orientację
w ciemności. Ten elegancki produkt doskonale
pasuje do nowoczesnych łazienek, gdzie liczy się

wysokiej jakości design i komfort użytkowania.
Wszystkie przyciski uruchamiające z serii Visign
zostały zaprojektowane we współpracy z renomowanym studiem ARTEFAKT design z Darmstadt i otrzymały wiele prestiżowych nagród
w dziedzinie wzornictwa.

10/2021

A K T U A L N O Ś C I    |   A R T Y K U Ł   |    P O R A D a   |    P R O D U K T Y    |    w y w iad

65

ArmaComfort AB Alu Plus
w Mennicy Legacy Tower
Ochrona przed hałasem na najwyższym poziomie
Izolacje Armacell to od
lat sprawdzone rozwiązania
wspomagające ochronę
przed stratami energii,
kondensacją, korozją
instalacji i hałasem.
Przed zastosowaniem
izolacji akustycznej
ArmaComfort AB Alu Plus
na klimakonwektorach
wentylatorowych
w warszawskim
wieżowcu Mennica
Legacy Tower ich
wysoką skuteczność
potwierdziły niezależne
badania laboratoryjne.
Wykorzystanie izolacji
ArmaComfort AB
Alu Plus pozwoliło
zmniejszyć poziom
hałasu generowany przez
urządzenia klimatyzacyjne
nawet o 4,2 dB.

Śródmiejska lokalizacja, nowoczesne urządzenia
biurowe, wydajna klimatyzacja – to nieodłączny
atrybut nowoczesnych biurowców. Wszystkie te
czynniki to jednak także źródła hałasu, który negatywnie wpływa na komfort osób w pomieszczeniu. Aby zmniejszyć poziom rozprzestrzeniającego się dźwięku, konieczna jest więc coraz
skuteczniejsza ochrona. Zgodnie z panującymi
trendami pozostawianie odsłoniętych instalacji
daje większe możliwości aranżacyjne, niemniej
wymaga stosowania jedynie materiałów zapewniających wysoki poziom estetyki i bezpieczeństwa pożarowego.
Aby sprostać tym wymaganiom, w wieżowcu
Mennica Legacy Tower zdecydowano się na zastosowanie ArmaComfort AB Alu Plus – nowoczesnej izolacji o doskonałych właściwościach
akustycznych i wysokiej klasie reakcji na ogień
B-s1, d0. Materiał ten składa się z bariery akustycznej epdm-eva o grubości 2 milimetrów
z folią aluminiową oraz z warstwy pianki elastomerycznej ArmaFlex 9 mm o właściwościach tłumienia dźwięków materiałowych i izolacji termicznej. Mata zapewnia izolacyjność akustyczną Rw

wg norm EN ISO 10140-2, ISO 717-1 na poziomie
Rw (C; Ctr) 24,5 dB (-1; -3).
Zewnętrzna warstwa aluminiowego pokrycia izolacji ArmaComfort AB Alu Plus, w kolorze srebrnym, nie wymaga dodatkowego wykończenia,
ale pozostawia taką możliwość.
Skuteczność potwierdzona badaniami
W celu potwierdzenia spodziewanych rezultatów redukcji hałasu generowanego przez klimakonwektory wentylatorowe, zlecono wykonanie
badań laboratoryjnych, które zostały przeprowadzone przez Instytut Energetyki ITC w Łodzi.
Wykonane w komorze pogłosowej, spełniającej
wymagania normy PN-EN ISO 3741:2011, pomiary poziomu mocy akustycznej, przy pracy urządzenia Daikin FWE07C5FV1B, wykazały wysoką skuteczność badanej izolacji dla wszystkich
trzech biegów.
Pierwszy etap badań posłużył do wyznaczenia poziomu mocy akustycznej dla urządzenia
klimakonwetora wentylatorowego bez izolacji na obudowie dla trzech biegów urządzenia.
W kolejnym etapie przeprowadzono takie same
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pomiary dla urządzenia zaizolowanego matami
ArmaComfort AB Alu Plus. Stwierdzone obniżenie poziomu sum logarytmicznych hałasu (mocy
akustycznej) zależało od badanego biegu pracy urządzenia. Najwyższą redukcję stwierdzono
w przypadku niskiego biegu (4,2 dB). Przy biegu
wysokim redukcja mocy akustycznej dla izolacji
wyniosła 2,2 dB.
Bezpiecznie i z klasą
Izolacja ArmaComfort AB Alu Plus w klasie B-s1,
d0 zapewnia też wysoki poziom bezpieczeństwa
pożarowego i może być stosowana w pomieszczeniach użytkowych bez dodatkowych warstw
ochronnych. Materiały, z których została wykonana, zaliczane są do nierozprzestrzeniających
ognia. Izolacja znalazła się w najwyższej podklasie s1, przyznawanej produktom emitującym jedynie bardzo ograniczoną ilość gazów ze spalania. Dodatkowo, ma najwyższą podklasę d0,
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odnoszącą się do ilości powstających płonących
kropli. Właściwości te sprawiają, że jest to materiał bezpieczny, który może być zastosowany nawet w odsłoniętej przestrzeni.
Arkusze ArmaComfort są trwałe, elastyczne,
co w połączeniu z grubością jedynie 11 mm, ułatwia montaż i dokładne dopasowanie warstw.
Sprawdzą się jako doskonała izolacja akustyczna i antyroszeniowa rur kanalizacji bytowej, ściekowej i deszczowej, a także kanałów wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach
mieszkalnych i komercyjnych.
Do przyklejania produktów ArmaComfort stosuje się kleje Armaflex, a podłużne łączenia wzmacnia się dodatkowo odpowiednimi taśmami samoprzylepnymi. Dzięki temu uzyskujemy szczelną,
bardziej skuteczną warstwę ochronną, zabezpieczającą także przed przenikaniem pary wodnej,
a tym samym jej skraplaniem się na powierzchni przewodów i ich potencjalną korozją.

Immergas pomaga
– Fundacja Virtuosa
Immergas angażuje się w inicjatywy, które rodzą się z potrzeby serca, pomagają tym, którzy
tego potrzebują, a pasja jest motorem napędowym tych działań. Nie sposób nie dostrzec pasji
przez wielkie „P” w działaniach fundacji, z którą
właśnie firma nawiązała współpracę.
Fundacja Virtuosa narodziła się w lutym tego roku
z potrzeby wsparcia i umilenia czasu najmłodszym pacjentom, dla których szpital niestety często bywa drugim domem. Patrycja Piekutowska,
która stoi na czele Fundacji to słynna skrzypaczka, która przez wiele lat walczyła o życie i zdrowie swojego synka. Dzisiaj pomaga innym, a Jej
misją jest tworzenie szpitali przyszłości: nowoczesnych i przyjaznych pacjentom i lekarzom.
Patrycja Piekutowska, z godną podziwu determinacją w trzy miesiące, wykorzystując fundusze
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pozyskane wyłącznie od sponsorów, powołała
do życia pierwszą w Polsce Pracownię Kardiologicznej Symulacji Medycznej przy Centrum
Zdrowia Dziecka. Koszt tej pracowni wyniósł 1,1
mln złotych.
W ramach nawiązanej współpracy z Fundacją
Immergas wspiera obecnie projekt modernizacji nieremontowanej od blisko czterdziestu lat
izby przyjęć i holu rejestracji specjalistycznych
poradni w Instytucie „Pomnik Centrum Zdrowia
Dziecka” – szpitalu dziecięcym w Warszawie. Remont rozpoczął się z końcem lipca, a teraz prace
dobiegają końca. To będzie pierwsza Izba Przyjęć w Polsce, która w tak dużym stopniu pochyli się nad tematem pierwszego zderzenia dziecka ze szpitalem. Poza nowoczesnym sprzętem
i funkcjonalnym rozkładem oraz wyposażeniem
pomieszczeń ogromną rolę w tym projekcie odgrywa kolor i jego wpływ na samopoczucie małych pacjentów.
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Gwałtowne zmiany
zniweczą rozwój
polskiej fotowoltaiki
Apel do rządu
Proponowane przez rząd rozliczanie energii z domowej fotowoltaiki
grozi załamaniem prężnie rozwijającego się sektora odnawialnych
źródeł energii w Polsce. To koniec marzeń milionów Polaków
o własnej, tańszej i czystej energii. Blisko pięćdziesiąt społecznych
i branżowych organizacji wystosowało protest przeciwko rządowym
propozycjom. Apelują o wprowadzenie okresu przejściowego
i społeczne konsultacje nowych zasad rozliczeń prosumentów.
Rząd forsuje niekorzystne dla obywateli zmiany
rozliczeń energii z przydomowych instalacji fotowoltaicznych w najgorszym możliwym momencie – ceny energii w Polsce biją rekordy, a spółki energetyczne zapowiadają wysokie podwyżki
rachunków. Tymczasem polskie społeczeństwo
deklaruje wyższą niż kiedykolwiek chęć inwestowania w zieloną energię.*
– Zaproponowany nowy system rozliczeń nie pozwala na określenie opłacalności inwestycji w instalację fotowoltaiczną – mówi Paweł Lachman
prezes PORT PC. – Może to na kilka lat skutecznie zablokować rozwój energetyki obywatelskiej.
Apel organizacji branżowych i społecznych, przesłany Premierowi RP oraz członkom rządu, Sejmu i Senatu w dniu 20 października br., wskazuje negatywne skutki zapowiadanej zmiany

rozliczeń. Ucierpi rynek produktów i usług instalacyjnych, tempo transformacji energetycznej oraz ceny energii.
– Gwałtowna i nieprzygotowana zmiana już wpływa na rozwój rynku prosumenckiego w Polsce.
To poważne kłopoty dla polskiego społeczeństwa,
potrzebującego taniej energii elektrycznej oraz zagrożenie dla tysięcy miejsc pracy w branży – komentuje Grzegorz Burek, wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej.
Zmiany dotkną też rozpoczęte samorządowe
projekty finansowane z funduszy unijnych oraz
zmniejszą zaufanie społeczne wobec państwa
chroniącego interes spółek energetycznych,
a nie obywateli.
Skutki forsowanych zmian odbiją się również
na walce o czyste powietrze, a więc i o zdrowie

publiczne. Osoby wymieniające przestarzałe piece węglowe często decydują się instalację pompy ciepła zasilanej instalacją fotowoltaiczną.
– Co szósty właściciel fotowoltaiki zainstalował
w swoim domu pompę ciepła, czyli najczystsze,
bezemisyjne źródło ogrzewania. Kolejne 14% właścicieli planuje zakup pompy ciepła wraz z fotowoltaiką – wskazuje Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego. – Teraz ci ludzie zostaną
pozbawieni wsparcia, co będzie miało negatywne skutki w walce ze smogiem – dodaje.
Na zmianach szczególnie ucierpią mniej zamożne gospodarstwa domowe, mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi, którzy ze względu na
brak dostatecznych funduszy odkładali decyzję
o takiej inwestycji na przyszłość. Jak pokazują badania, 59% właścicieli domów jednorodzinnych,
którzy nie zainstalowali jeszcze paneli fotowoltaicznych, planuje taką instalację w przyszłości.
Przyłączanie rosnącej liczby instalacji do przestarzałej sieci energetycznej może stać się problemem. Jak podkreślają jednak sygnatariusze
apelu, to do obowiązków spółek energetycznych
należy takie planowanie i modernizacja sieci dystrybucyjnych, które umożliwi podłączenie jak najwięcej mocy ze źródeł odnawialnych. – Nie dajmy
sobie wmówić, że w kraju, w którym 70% energii
pochodzi z paliw kopalnych, problemem jest nadmiar taniej, zielonej energii – apeluje Jan Ruszkowski, specjalista ds. energetyki obywatelskiej
z Polskiej Zielonej Sieci. – Problemem są zaniedbane, niedoinwestowane sieci, które wszystkimi
siłami trzeba dostosowywać do nowej rzeczywistości, zamiast rzucać kłody pod nogi milionom
nowych prosumentów.
Sprzeciw strony społecznej budzi też tryb pracy
nad proponowanymi zmianami. Z projektu rządowego niekorzystne dla prosumentów propozycje
zostały przeniesione do procedowanego równolegle projektu poselskiego (druk 1382), całkowicie

* Indywidualne instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych. Raport Kantar Public dla Instytutu Ekonomii Środowiska. Wrzesień 2021 r. (bit.ly/PV-opinie)
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zmieniając jego sens. Ścieżka legislacyjna projektów poselskich jest znacznie krótsza. – Szczególnie niepokoi nas pośpiech towarzyszący pracom
legislacyjnym nad tak ważną ustawą oraz bardzo
krótki okres przejściowy. Ponadto, procedowanie
projektów poselskich wiąże się z rezygnacją z przeprowadzenia oceny skutków regulacji oraz konsultacji publicznych – podkreśla Anna Frączyk, prawniczka z Fundacji ClientEarth Prawnicy Dla Ziemi.
Źródło: informacja prasowa PORT PC
Dzisiejsi prosumenci nadmiar energii, której nie
zużywają, przekazują do sieci energetycznej, by
później bezpłatnie odebrać od 70% do 80% oddanej wcześniej nadwyżki. Według zaproponowanych zasad (tzw. net-billingu), nowi prosumenci
nadmiar energii sprzedawaliby do sieci po cenach
hurtowych, zaś brakującą energię kupowaliby już
po cenach detalicznych – zwykle ok. dwukrotnie
wyższych. Co istotne, hurtowa cena zakupu prądu z instalacji PV byłaby zmienna (po roku 2024 –
ustalana co godzinę), czyli w długim okresie praktycznie nieprzewidywalna.
Autorzy rządowych poprawek chcą, by nowe zmiany weszły w życie w wyjątkowo krótkim terminie
– już od początku 2022 roku, czyli za niecałe 2,5
miesiąca. Przy zachowaniu konstytucyjnych terminów dla Sejmu, Senatu i Prezydenta RP, okres
vacatio legis nowych przepisów mógłby wynieść
zaledwie kilka dni. Rząd motywuje ten pośpiech
koniecznością wdrożenia przepisów tzw. dyrektywy o rynku energii (IEMD), jednak ta przewiduje okres przejściowy nawet o dwa lata dłuższy (do
końca 2023 roku), o co stanowczo apeluje strona
społeczna i branżowa.

Pobierz Treść wspólnego protestu organizacji
społecznych i branżowych (19.10.2021)
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podsumowanie XX FORUM TERMOMODERNIZACJA 2021

Spotkanie otworzył prezes ZAE Dariusz Heim,
a obrady rozpoczął sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, który
stwierdził, że „poprawa efektywności energetycznej budynków jest jednym z kluczowych działań,
jakie możemy podjąć, aby poprawić standard
mieszkań i podnieść jakość życia Polaków”. Zielona transformacja, której elementem są działania termomodernizacyjne była jednym z dwóch
priorytetów podczas przygotowywania Krajowego Planu Odbudowy (drugim jest transformacja
cyfrowa). Działania mające na celu zmniejszenie
energochłonności zostały wskazane jako te, które mogą przyczynić się do wyjścia z kryzysu związanego z pandemią i odpowiedzieć na przyszłe
wyzwania związane z innymi kryzysami.
Wystąpienia w pierwszej sesji dotyczyły bardzo
ważnych, aktualnych i przyszłościowych problemów termomodernizacji budynków.
Barbara Wąsowska, naczelnik wydziału MRiT
przedstawiła długoterminową strategię renowacji budynków przygotowaną w MRiT, stanowiącą projekt uchwały Rady Ministrów. W strategii
przyjęto, że renowacja zasobów budowlanych
jest jednym z największych wyzwań infrastrukturalnych Polski do 2050 r. Rekomendowany
scenariusz renowacji przewiduje szybkie przeprowadzenie pierwszego etapu termomodernizacji budynków o najgorszej efektywności

energetycznej połączone z popularyzacją głębokiej termomodernizacji, a następnie upowszechnienie wysokiego standardu renowacji w skali
całego rynku. Przewiduje się wycofanie wykorzystania węgla we wszystkich budynkach mieszkalnych do 2040 r., a w miastach – do 2030 r. Liczba
corocznie modernizowanych budynków powinna być znacznie zwiększona. Realizacja rekomendowanego scenariusza będzie wymagała mobilizacji zarówno prywatnych, jak i publicznych
środków finansowych na dużą skalę. Całkowite
wydatki inwestycyjne na renowację budynków
w latach 2021-2050 r. (w zakresie termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła) wyniosą ok. 1,54 bln zł.
Paweł Mirowski – zastępca prezesa NFOŚiGW
przedstawił działanie, dotychczasowe wyniki
i perspektywy programu Czyste Powietrze, Stop
Smog i innych wspierających termomodernizację,
w tym nową inicjatywę NFOŚiGW i PFG wsparcia
inwestycji w modelu ESCO.
Tomasz Makowski (BGK) omówił nowe zasady
funkcjonowania związane z nowelizacją Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz efekty działania FTiR. W ustawie zwiększono
premię dla OZE i wzmocnienia budynków wielkopłytowych, a także premię dla budynków komunalnych. Poszerzona została grupa odbiorców
premii i katalog obiektów podlegających pod
premię. Bank posiada wystarczające środki na

Fot. Maciej Mijakowski

Zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE)
XX FORUM TERMOMODERNIZACJA 2021 odbyło się 6 października 2021
w Warszawie. FORUM składało się z trzech sesji, a jego wiodącym
tematem była STRATEGIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW.

obsługę stale zgłaszanych wniosków o premię.
Anna Nikodemska-Minota (Alior Bank S.A.) przedstawiła korzystne zasady finansowania termomodernizacji budynków realizowane przez Alior
Bank ze wsparciem ze środków inicjatywy ELENA.
Bank udostępnia pożyczkę termomodernizacyjną finansowaną ze środków regionalnych
programów operacyjnych (RPO) i środków własnych Alior Banku oraz kredyt z premią termomodernizacyjną i remontową udzielany w oparciu
o umowę z BGK. Inwestorzy mogą także uzyskać
refundację 90% kosztów audytu energetycznego
i dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania pożyczki/kredytu z premią BGK.
W drugiej sesji omawiano przykłady rozwiązań
technicznych.

Anna Komerska i Andrzej Wiszniewski (NAPE)
omówili wyniki badań dotyczących rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce do roku 2050,
a Marek Szczepański (BOŚ) finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych przez BOŚ.
Krzysztof Antecki (Aereco Wentylacja) przedstawił
ciekawe przykłady modernizacji instalacji wentylacyjnych w budynkach wielorodzinnych, użyteczności publicznej i kultu religijnego, a Bartosz
Pawela (Frapol) rozwiązania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w salach szkolnych.
Sebastian Kondracki (Gazuno Langowski) przedstawił systemy grzewcze oparte o OZE i przykład
modernizacji źródła ciepła z wykorzystaniem OZE.
Arkadiusz Dębowy (ROCKWOOL Polska) omówił
problem termomodernizacji budynków z fasadami
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hybrydowymi i przykłady obliczeń przeprowadzanych w tych przypadkach.
W trzeciej sesji przedstawione zostały prace prowadzone w kilku projektach międzynarodowych.
Wojciech Stańczyk (KAPE) omówił projekt DEESME,
którego celem jest wsparcie transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez wykorzystanie wielorakich korzyści i systemów zarządzania
energią, Marek Amrozy (NAPE) – projekt INNOVEAS, który ma zadanie podnieść świadomość wśród
MŚP w celu intensyfikacji wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej i przeprowadzania audytów energetycznych, a Jerzy Kwiatkowski
(NAPE) – projekt X-TENDO przygotowujący nową
generację świadectw charakterystyki energetycznej budynków poprzez rozszerzenie zakresu oceny i certyfikacji oraz ujednolicenie ich w skali UE.
Agata Syropolska (Danfoss Poland) omówiła wpływ
konfiguracji instalacji grzewczej i c.w.u. na zużycie
energii budynków mieszkalnych, a w tym znaczenie wymiany starych zaworów termostatycznych
na zawory nowej generacji z nastawą wstępną i dolnym ograniczeniem temperatury. Rafał Kropiewnicki (NAPE) przedstawił ciekawy przykład ciągłej modernizacji dostosowującej duży budynek mieszkalny
do zmieniających się warunków prawnych, technicznych, ekonomicznych i kulturowych, poprzez wprowadzanie całego szeregu nowych, opłacalnych rozwiązań w obszarach zużycia energii elektrycznej,
zaopatrzenia w ciepło i zużycia wody (w tym OZE).
W ostatnim wystąpieniu (Michał Strzeszewski,
SANKOM) omówione zostały nowe możliwości
wymiany danych pomiędzy programami Revit
i Audytor OZC, które są możliwe, nawet w przypadku dużego i skomplikowanego obiektu.
Obradom FORUM towarzyszyły stoiska informacyjne Złotego Sponsora Alior Bank S.A. oraz firm:
Gazuno Langowski Sp. J., Frapol Sp. z o.o. i Aereco
Wentylacja Sp. z o.o.
Opracował Maciej Robakiewicz
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Dzięki CEEB znamy już dane
o kotłach w ponad 300 tys. domach
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. CEEB to Centralna
Ewidencja Emisyjności Budynków ustanowiona
ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz niektórych innych ustaw. Prowadzi ją Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących
źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem. Obowiązek
składania deklaracji dotyczy właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, które mają źródło ciepła/spalania paliw o mocy nominalnej do 1 MW.
Terminy:
– dla nowo powstałych budynków termin ten
wynosi 14 dni,
– dla budynków, które już istnieją, to 12 miesięcy.
Uwaga: obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.
Sposób złożenia deklaracji:
– w formie elektronicznej, czyli przez Internet
na stronie zone.gunb.gov.pl – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwia proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Deklarację elektronicznie mogą złożyć jedynie osoby,
które posiadają profil zaufany albo e-dowód,
– w formie papierowej – wypełniony dokument
można też wysłać listem albo złożyć osobiście

w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy,
właściwej ze względu na lokalizację budynku.
Formularze do pobrania tutaj
Więcej informacji na stronie GUNB: kliknij
Zgodnie ze stanem na 04.10.2021 r. złożono
314 923 deklaracji w systemie CEEB
Deklaracje typu A (budynki i lokale mieszkalne)
– 301 455
Deklaracje typu B (budynki i lokale niemieszkalne)
– 13 468
142 130 złożonych deklaracji przez urzędnika,
a 172 793 online
Liczba deklaracji ze wskazaniem domu jednorodzinnego: 274 264
Liczba deklaracji ze wskazaniem budynku
wielolokalowego: 33 328
Liczba deklaracji dla źródeł ciepła uruchomionych:
– przed 1 lipca: 293 825
– po 1 lipca: 21 098
Liczba kotłów na paliwo stałe w podziale na
klasy kotła:
– Ekoprojekt: 4919
– klasa 3: 23 834
– klasa 4: 15 477
– klasa 5: 30 452
– poniżej klasy 3 lub brak informacji: 71 735

Rodzaj paliwa dla kotłów na paliwo stałe:
– drewno kawałkowe: 72 763
– Inny rodzaj biomasy: 2178
– Pellet drzewny: 17 389
– Węgiel i paliwa węglopochodne: 107 950
Na twitterze z kolei GUNB (kliknij) podał szczegółowe dane obejmujące wszystkie deklarowane źródła ciepła i spalania paliw wprowadzone
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 12.10.21 r. (patrz tabela)
Źródło: GUNB
Pełna wersja informacji: kliknij
Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz
gazowy przepływowy/ kominek gazowy
Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet
lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem
paliwa / zasypowy
Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet
lub inny rodzaj biomasy) z automatycznym
podawaniem paliwa / z podajnikiem
Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo
state (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
biomasy)
Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny
Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej
lub z funkcją wspomagania ogrzewania
Pompa ciepła
Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa
Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno,
pellet lub inny rodzaj biomasy)
Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe /
lokalna sieć ciepłownicza
Kocioł olejowy

143 568
94 258

67 650

62 872

43 822
20 630
16 361
15 487
13 842
12 971
6310
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Nowe zasobniki c.w.u. w marce KELLER
Oferta zasobników marki KELLER poszerzyła się o kolejne produkty: zasobniki stojące KELLER MG dostępne w pojemnościach
100, 120 i 150 l. Zasobniki przeznaczone są do podgrzewania
i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań,
domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe kotły wodne dowolnego typu.
Zasobniki KELLER MG wyposażono w wężownicę spiralną umożliwiającą przyłączenie do niskotemperaturowego kotła wodnego c.o.
Zbiorniki zasobników wykonane są z blachy stalowej pokrytej
wewnątrz warstwą specjalnej, wysokotemperaturowej emalii
ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni je przed korozją. Dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym zbiorników jest anoda magnezowa, której działanie opiera się na różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody.
Izolacja termiczna wykonana jest z pianki poliuretanowej. Zewnętrzna obudowa wymienników wykonana jest z tworzywa sztucznego typu HIPS. Zasobniki KELLER MG mają możliwość zainstalowania elektrycznego, jednofazowego zespołu grzewczego EJK mini
o mocy 1,5; 2; lub 3 kW i niezależnego ogrzewania c.w.u. np. wykorzystując nadprodukcję energii elektrycznej z własnej instalacji PV.
GRUPA SBS

Przyciski TECEloop w wyjątkowej odsłonie
Odpowiedzią firmy TECE na tę potrzebę bliskości z naturą są przyciski spłukujące do WC TECEloop – inspirowane i wykonane z naturalnych materiałów. Nowe modele dostępne są w wariancie dąb,
marmur, kamień łupkowy i szkło. Bazując na niezmiennej funkcjonalności i doskonałości kształtów, otrzymały nowy wyraz i oryginalne wykończenie.
Osoby, które stawiają na przytulność, docenią przycisk TECEloop
w wariancie dąb. Drewno pozwala nadać naturalny charakter wnętrzu oraz sprawić, że staje się ono ciepłe i przyjemne dla zmysłów.
Marmur zachwyca swoim pięknem i szlachetnością od pokoleń.
Przyciski TECEloop w tym wykończeniu podkreślą unikalny, a zarazem szlachetny charakter łazienki.
Kamień łupkowy intryguje surową elegancją i strukturą. Zafascynowani wielowymiarowością i tajemniczością kamienia, odkrywamy jego naturę w nowoczesnym detalu. Szkło to z kolei jeden
z najbardziej klasycznych materiałów wykończeniowych przycisków TECEloop. Teraz przybiera intrygujące barwy: wieczorny
zmierzch, rubinowa czerwień, kawowy brąz, jasny beż i szkło tytanowe.
System modułowy TECEloop pozwala na spersonalizowanie przycisku spłukującego i dopasowanie do indywidualnego gustu oraz
stylu wykończenia łazienki. Dokonuje się tego poprzez dobór
płytki i koloru przycisków. Szeroka paleta barw i materiałów zapewnia możliwość stworzenia produktu idealnie wpisującego się
w projekt łazienki. Dodatkowo przyciski mogą być montowane tradycyjnie, tj. natynkowo, a także w sposób zlicowany z powierzchnią ściany – za pomocą dodatkowej ramki.
TECE
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Kocioł elektryczny DBE OPTIMA

Prandelli – rura Inflex HD
Rura Inflex HD przeznaczona jest do transportu cieczy w zewnętrznych instalacjach grzewczych, sanitarnych oraz systemach ciepłowniczych. Rura preizolowana z rurą medialną PE-X/
Al/PE-X Multyrama gwarantuje:
• izolację cieplną, co zapobiega stratom energii,
• izolację akustyczną, chroniąc przed niepożądanymi szumami.
Rura medialna Multyrama umieszczona jest
w dodatkowej, wewnętrznej rurze osłonowej,
która zapewnia ochronę mechaniczną oraz stałą dylatację rurze medialnej. Ponadto sprawia,
że rurę medialną można wysunąć z instalacji bez
konieczności zrywania tynku czy betonu i wykopywania całej rury preizolowanej.
Cechy charakterystyczne rur preizolowanych
Inflex HD:
• minimalna nasiąkliwość i przenikalność pary
wodnej,
• odporność na odkształcenia mechaniczne,
• duża elastyczność i niewielki promień gięcia,
• udarność w szerokim zakresie temperatury.
Cechy te sprawiają, że rura idealnie nadaje się
do stosowania na zewnątrz w wykopach, instalacjach naziemnych, budynkach oraz miejscach,
gdzie wymagana jest podwyższona ochrona
mechaniczna.
PRANDELLI

Firma DEFRO wprowadziła do oferty kocioł elektryczny DBE OPTIMA, który zapewnia bezobsługową oraz bezpieczną eksploatację. Montaż urządzenia jest
relatywnie prosty i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Kocioł może
funkcjonować jako główne źródło ciepła szczególnie w domach z dobrą izolacją cieplną oraz ogrzewaniem podłogowym działającym na niskim parametrze temperatury.
Moc: 8-24 kW
Napięcie zasilania: 3 x 400 V, możliwość zasilania 230 V modeli 8-12 kW
Maks. temp.: 80°C
Gwarancja: 2 lata
Sprawność: 99,5%
Stopień ochrony elektrycznej: IP20
DEFRO
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Zalety kotła DEFRO DBE OPTIMA:
• modulacja mocy maksymalnej kotła,
• dobowo-tygodniowy programator pracy kotła,
• opcjonalne sterowanie Wifi,
• opcjonalna współpraca z wymiennikiem c.w.u.,
• wybór mocy kotła od 8 do 24 kW,
• współpraca z instalacją PV,
• obsługa zaworu mieszającego oraz dodatkowej pompy c.o.,
• programator zużycia energii elektrycznej,
• praca w otwartych i zamkniętych układach c.o.,
• doskonały do pracy z ogrzewaniem podłogowym,
jak i grzejnikowym,
• system antifreeze,
• system antystop,
• zaawansowany system chłodzenia komponentów kotła,
• zakres pracy od 5 do 80°C,
• idealny do współpracy z innym źródłem ciepła (pompą
ciepła, kotłem gazowym, stałopalnym, a także kominkiem).

10/2021
Centrala wentylacyjna Zehnder ComfoAir Standard
Zehnder ComfoAir Standard to najnowsza centrala wentylacyjna w ofercie marki. Dzięki kompatybilności wstecznej Zehnder ComfoAir Standard oferuje możliwość modernizacji istniejących systemów wentylacji w celu spełnienia dzisiejszych przepisów. I to w kilku prostych krokach. Centrala ta
jest idealnym zamiennikiem nie tylko do wcześniejszych modeli marki, jak Zehnder ComfoAir WHR
G90-300/G91-350. Bez problemu może być wykorzystana jako zamiennik w systemach innych marek.
Centralę wentylacyjną Zehnder ComfoAir Standard charakteryzuje nowoczesny, a jednocześnie dyskretny design. Wbudowany wyświetlacz pozwala na łatwe uruchomienie i gwarantuje wygodną obsługę z rożnymi opcjami sterowania, takimi jak Zehnder ComfoSense.
Alert filtra pozwala na wymianę zawsze w razie realnej potrzeby, szczególnie w oparciu o koncepcję ePM1 (F7)/zgrubny (G4). Jeszcze lepsza jakość powietrza jest możliwa z wbudowanym wymiennikiem entalpicznym, który odzyskuje wilgoć wywiewaną z domu (ComfoAir Standard 375 ERV).
Elektryczna nagrzewnica wstępna umożliwia bezproblemową
wentylację w niższej temperaturze. By-pass (0 lub 100%) zapewnia komfort, szczególnie latem,
gdyż tworzy optymalną temperaturę powietrza nawiewanego.
W zależności od zapotrzebowania można dobrać wersję o wydajności do 300 lub 375 m3/h –
dostępne w wariancie lewym
lub prawym. Wydajny wymiennik ciepła i niski wskaźnik SFP
umożliwiają osiągnięcie wysokiego poziomu efektywności energetycznej przy niskim zużyciu
energii.
Regulowane króćce przyłączeniowe to gwarancja łatwej i elastycznej instalacji. Dopracowana
konstrukcja wentylatora zapewnia nie tylko optymalny przepływ
powietrza, ale także lepszą wydajność akustyczną, jakże istotną w codziennym użytkowaniu.
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