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w terminie od 1 września do 31 grudnia 2021 kup co 
najmniej 2 promocyjne zestawy pomiarowe, każdy 
z innej grupy produktowej w ramach Fantastycz-
nej Trójki, zarejestruj swój produkt i otrzymaj pro-
fesjonalną walizkę narzędziową Dewalt GRATIS.

Walizka narzędziowa w 3 prostych krokach:
1. Kup co najmniej 2 zestawy pomiarowe – każ-
dy z innej grupy produktowej Fantastycznej Trój-
ki (analizator spalin/ kamera termowizyjna/elek-
troniczna oprawa zaworowa) w Testo Sp. z o. o. 
lub u wybranego dystrybutora, biorącego udział 
w promocji.
2. Zarejestruj swoje mierniki Testo na stronie 
Jesiennej Promocji Testo – Fantastyczna Trójka  
i załącz kopię faktury.
3. Po pomyślnej weryfikacji rejestracji, Testo wy-
śle profesjonalną walizkę narzędziową Dewalt za 
pośrednictwem poczty kurierskiej. 

Zobacz promocyjne zestawy pomiarowe
Więcej

Promocja Fantastycznej trójki od testoPomPa ciePła Hewalex Pcco SPliT 
– nr 1 w liSToPadowym rankingu 
enerad.Pl
 
Ranking producentów pomp ciepła publikowany 
cyklicznie przez portal Enerad.pl wymienia firmę 
Hewalex w TOP10 producentów, a samą pompę 
ciepła PCCO SPLIT 20kw umieszcza na 1 pozycji 
zestawienia w listopadowym rankingu. 
Portal dokonuje szeregu porównań produktów 

m.in. z branży grzewczej, instalacyjnej i finan-
sowej. Jakie wyróżniki producentów pomp cie-
pła są brane pod uwagę w wykonywanych ze-
stawieniach:
•	doświadczenie	(firma	Hewalex	działa	na	rynku	
producentów OZE od ponad 30 lat, a pompy cie-
pła są oferowane ponad 10 lat),
•	gwarancja	na	produkt	(standardem	dla	pomp	
ciepła PCCO jest 5-letni okres gwarancji bez obo-
wiązku przeglądów dzięki zdalnej automatycznej 
diagnostyce pracy),
•	opinie	użytkowników	(do	tej	pory	zainstalowa-
no ponad 21 000 pomp ciepła Hewalex, co sta-
nowi dużą bazę do wiarygodnej szerokiej oceny 
produktów),
•	stosunek	jakości	do	ceny	(jest	jednym	z	głów-
nych priorytetów dla firmy Hewalex, aby ofero-
wane urządzenia wysokiej klasy technicznej i ja-
kości, posiadały korzystną cenę zakupu),
•	doradztwo	 i	 serwis	 (jako	 polski	 producent	 
i dystrybutor, firma posiada m.in. własne zaple-
cze techniczne, badawczo-rozwojowe i serwiso-
we, a obsługa klienta prowadzona jest w kraju,  
co nie jest obecnie standardem rynkowym).
Pełna treść rankingu 

dzień oTwarTy  
inżyniera BudownicTwa  
– PodSumowanie akcji

Po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii samorzą-
du inżynierów budownictwa zorganizowano akcję 
bezpłatnych porad dla interesariuszy w całej Polsce. 
w sobotę, 25 września br. we wszystkich okręgo-
wych izbach przygotowano punkty konsultacyjne.
w akcji Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa 
wzięło udział w sumie 703 doradców: 540 eks-
pertów PIIB i 163 konsultantów zewnętrznych. 

w 16 województwach zorganizowano 92 punkty 
konsultacyjne, które w większości lokalizacji były 
otwarte już od godz. 9.00. Inżynierowie budow-
nictwa udzielili indywidualnym inwestorom ok. 
680 porad. Odwiedzający punkty konsultacyjne 
pytali głównie o sprawy związane z procedura-
mi prawnymi, OZE, technologiami i materiałami 
wykorzystywanymi w budownictwie, remonta-
mi oraz modernizacją obiektów, a także budo-
wą domów jednorodzinnych do 70 m2.
Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Pełna wersja informacji: kliknij 
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Regudis W-HTERegudis W-HTE
Elektroniczny w´zeł mieszkaniowy

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

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

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

elekTRoniczny Węzeł mieszkanioWy

11/2021

cyfryzacja Procedur 
w BudownicTwie i mniej 
formalności?

Zmiany w nowym projekcie o zmianie ustawy – 
Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów bu-
downictwa.
Na stronie RCL opublikowano po konsultacjach 
publicznych nowy projekt ustawy z dnia 31 sierp-
nia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz ustawy o samorządach zawodowych archi-
tektów oraz inżynierów budownictwa. Jeśli zo-
stanie uchwalony w tej postaci, projekt wprowa-
dzi do Prawa budowlanego kolejne rozwiązania 
związane z cyfryzacją w budownictwie.

Co przyniesie cyfryzacja w budownictwie? 
Przede wszystkim:
•	dziennik	budowy	w	postaci	elektronicznej	(sys-
tem EDB) – przewiduje się, że od 2 stycznia 2030 r. 
nie będzie już można wystąpić o wydanie dzien-
nika budowy w postaci papierowej;
•	elektroniczną	książkę	obiektu	budowlanego	

(system EKOB) – zakres podmiotów zobowiąza-
nych do prowadzenia książki obiektu budowla-
nego nie zmieni się, ale właściciele lub zarządcy 
istniejących obiektów budowlanych będą mu-
sieli liczyć się z obowiązkiem założenia EKOB 
do 31 grudnia 2026 r., natomiast dotychczaso-
we książki obiektu w postaci papierowej nadal 
będą zobowiązani przechowywać przez okres 
istnienia obiektu;
•	centralny	rejestr	osób	posiadających	uprawnie-
nia budowlane prowadzony w systemie telein-
formatycznym (system e-CRUB) – ma funkcjono-
wać od 1 marca 2022 r., wyeliminuje obowiązek 
dołączania w różnych procedurach dokumentu 
uprawnień budowlanych oraz przynależności 
do izby samorządu zawodowego. Osoby, które 
nabyły uprawnienia budowlane przed 1 stycz-
nia 1995 r., co do których nie istnieje obowiązek 
wpisu do rejestru, będą mogły dobrowolnie wy-
stąpić z wnioskiem do okręgowej komisji kwa-
lifikacyjnej o wpis do e-CRUB.
Tekst nowego projektu ustawy: kliknij
Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Pełna wersja informacji: kliknij 

warSzawiacy niecHęTnie  
rozSTają Się z „koPciucHami”  
– nowe PodSumowanie 

Od początku roku do 10 października w War-
szawie wymieniono zaledwie 344 kotły na 
węgiel i drewno na łączną liczbę 15 tysięcy. 

Miasto zapewnia, że złożono 1281 wniosków o 
wymianę, więc liczba zlikwidowanych kotłów za-
pewne nieco wzrośnie. Nie lepiej idzie warsza-
wiakom korzystanie z dopłat z programu NFO-
ŚiGw Czyste Powietrze – wymieniono zaledwie 

44 sztuki. Do końca 2022 r. mieszkańcy stolicy 
muszą pozbyć się jeszcze 14 659 kotłów.
Uchwała antysmogowa dla woj. mazowieckiego 
przyjęta w 2017 r. nałożyła na mieszkańców Ma-
zowsza obowiązek wymiany „kopciuchów”, da-
jąc im na to ponad cztery lata. Aktywiści warsza-
wy Bez Smogu cyklicznie pytają Urząd Miasta i 
wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, jak 
idzie wymiana kotłów w stolicy i publikują efek-
ty na stronie licznikkopciuchow.pl.

Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij
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Promocja: zmień klimaT  
z grundfoS

Do 30 listopada 2021 r. trwa promocja Grundfos: 
- Kup lub sprzedaj wybrany model pompy Grund-
fos – Alpha 2, Alpha 3, Magna1, Magna3, MIXIT
- Załóż konto i zarejestruj fakturę, korzystając  
z formularza na stronie. 

- Odbierz MMS-a i maila z kodem na 10 zł do wy-
korzystania w sklepach Żabka. 
- Zagraj w grę i walcz o nagrodę główną – voucher 
do biura podróży o wartości 15 000 zł, 10 000 zł 
lub 5 000 zł

Szczegóły w Regulaminie tutaj
Rejestracja 

kTóre gminy likwidują „koPciucHy” 
wokół warSzawy? – ruSzyła 
PodwarSzawSka liga Smogowa

Która gmina z warszawskiego „obwarzanka” sku-
tecznie likwiduje „kopciuchy”, czyli najgorsze ko-
tły na węgiel i drewno? Polski Alarm Smogowy 
i stołeczna Gazeta wyborcza wysłały zapytania 
do 39 gmin z okalających warszawę z pytaniem 
o liczbę zlikwidowanych kotłów na węgiel. Otrzy-
mane odpowiedzi pokazują zapaść w wymianie 
źródeł ciepła – w podwarszawskich gminach wy-
mieniono zaledwie 2% szacowanej liczby kotłów. 
w tym tempie wymiana „kopciuchów” zakończy 
się za 50 lat, a już za 14 miesięcy użytkowanie 
tych kotłów stanie się nielegalne – pierwszego 
stycznia 2023 r. wchodzi w życie Uchwała anty-
smogowa dla Mazowsza.
Liderem pierwszej odsłony rankingu została gmi-
na Piastów, w której wymieniono prawie 27% 

kotłów. To rekordowe tempo. Nowy Dwór Ma-
zowiecki, gmina druga w rankingu wymieniła 
prawie 16% kotłów. Kolejne sześć gmin wymie-
niło pomiędzy 5 a 10% kotłów, natomiast dalsze 
31 pozycji zajmują gminy, w których wymienio-
no poniżej 5% kotłów.
– To żenująco niskie liczby – powiedział Piotr Sier-
giej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego – 
trzynaście gmin wymieniło poniżej 1% swoich ko-
tłów. Już za 14 miesięcy na Mazowszu wejdzie  
w życie Uchwała Antysmogowa, na mocy której 
użytkowanie pozaklasowych kotłów na węgiel  
i drewno będzie zakazane. Poza chlubnymi wyjąt-
kami nie widzę w tej chwili żadnego zaangażowa-
nia po stronie urzędów gmin, których zadaniem jest 
skuteczne przeprowadzenie wymiany takich kotłów. 
Od 1 stycznia 2023 r. za ich grozić będzie mandat do 
500 zł wystawiany przez straż miejską albo policję.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij 

immergaS wSPiera caValiadę Tour 

Cavaliada Tour jest jedną z najważniejszych imprez 
jeździeckich w Polsce, a jej organizatorem jest MTP 
– Grupa Międzynarodowe Targi Poznańskie. Z roku 
na rok rośnie ranga tych zawodów, a do udziału 
zgłasza się coraz więcej osób. Oprócz konkursów  
w ujeżdżaniu, skokach przez przeszkody czy powo-
żeniu, widzowie będą mogli obejrzeć wyjątkowe po-
kaz z udziałem koni, jak np. ujeżdżanie w pięknej 
oprawie muzycznej i kostiumowej lub ewolucje wy-
konywane na koniach w pełnym galopie. Podczas 

zawodów organizowane są również Targi Sprzętu 
i Akcesoriów Jeździeckich, będąc największym ta-
kim wydarzeniem w jeździeckim świecie. Cavalia-
da Tour jest więc jedynym takim wydarzenia, któ-
re łączy trzy ważne aspekty: Sport, Show i Expo
Immergas jako sponsor i fundator nagród zapra-
sza do udziału:
•	Warszawa	11.11-14.11.2021
•	Poznań	16.12-19.12.2021
•	Sopot	20.01-23.01.2022
•	Kraków	17.02-20.02.2022
https://www.cavaliada.pl/pl/

http://www.instalreporter.pl
https://grundfos-promocja.pl
https://grundfos-promocja.pl/register
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Warto wymienić pompę na energooszczędną!
Warto być odpowiedzialnym z natury!

Pompy zużywają do pracy około 10% energii elektrycznej wytwarzanej na całym 
świecie. Jednocześnie większość z nich to przestarzałe urządzenia cechujące się  
niską wydajnością. W związku z tym ich wymiana na nowoczesne rozwiązania  
może nieść za sobą ogromną oszczędność energii. Opracowując swoje produkty 
i rozwiązania, Wilo stawia na maksymalną sprawność energetyczną. Tworząc 
wysokosprawne technologie i inteligentne produkty, przyczyniamy się  
do globalnego ograniczania zużycia zasobów wody i energii.

Jako wiodąca międzynarodowa firma technologiczna, która dostarcza rozwiązań  
dla techniki budowlanej, gospodarki wodno-ściekowej i przemysłu, tworzymy 
trwałą wartość dodaną. Robimy to poprzez nasze energooszczędne produkty  
i systemy pod hasłem „Zielone rozwiązania dla lepszego klimatu”.  
Klienci zaufali naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu.

www.wilo.pl

Koszty  
energii 85%

Koszty  
konserwacji 10%

Koszt  
zakupu 5%

Czy wiesz, że 85% 
kosztów cyklu życia 
pompy stanowi 
zużycie energii?  

Poznaj nasze  
zielone referencje

RefeRencje w technice budowlanej

Kompleks biurowy Warsaw Spire w Warszawie 
Niemieckie Muzeum Piłki Nożnej
Osiedle Moderna

> Przejdź: Technika budowlana | Wilo 

RefeReNcje dla gOSPOdaRKi WOdNO-ścieKOWej

Oczyszczalnia ścieków w Łasku
Modernizacja przepompowni na tłocznie ścieków PWiK w Wyszkowie
Pompownia ścieków WBS w górze Puławska

> Przejdź: gospodarka wodno-ściekowa | Wilo

RefeReNcje W PRzeMyśle

lg electronics Mława 
zakład produkcyjny devely 
elektrownia biogazowa w darżynie 

> Przejdź: Przemysł | Wilo

http://bit.ly/30Bso54
http://www.bit.ly/3nu7tJE
http://www.bit.ly/32iR0jz
http://www.bit.ly/3nvhkPC
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wilo Szuka SPecjaliSTy  
dS. markeTingu cyfrowego  
z j. angielSkim
 
•	Jesteś	Inżynierem	z	duszą	marketera?
•	Masz	doświadczenie	w	tworzeniu	treści	do	Inter-
netu w branży B2B – technicznej lub budowlanej? 
•	Odnajdziesz	się	zarówno	w	prowadzeniu	me-
diów społecznościowych, jak i zarządzaniu ba-
zami danych?

•	Jesteś	osobą	dobrze	zorganizowaną	i	potrafisz	
pracować nad kilkoma projektami jednocześnie?

Może to Ciebie wiło szuka na stanowisko specja-
listy ds. marketingu cyfrowego z j. angielskim, 
Lesznowola woj. mazowieckie
Dołącz do zespołu wilo! Aplikuj! 
Pełen zakres obowiązków i wymagań dla stano-
wiska oraz formularz aplikacyjny, a także inne 
oferty pracy pod linkiem: kliknij

inSTalacje kanalizacyjne  
w Pakiecie inSTalSySTem 5!

wraz z najnowszą aktualizacją pakietu InstalSys-
tem 5, oznaczoną numerem 22.0, udostępniony 
został nowy moduł do projektowania wewnętrz-
nych grawitacyjnych instalacji kanalizacji sanitarnej.  

Moduł pozwala między innymi na utworzenie mode-
lu instalacji 3D, automatyczne wygenerowanie rozwi-
nięć płaskich, obliczenie przepływów, wymiarowa-
nie średnic i wygenerowanie zestawienia materiałów. 
Oprócz tej, publikacja 22.0 zawiera wiele innych 
istotnych nowości, które można obejrzeć w krótkim 
filmie oraz przeczytać na platformie HelpSystem.

wySTąPienie maxa VieSSmanna 
PodczaS Tegorocznego coP26

Viessmann aktywnie włącza się w kształtowa-
nie polityki energetycznej, uczestnicząc w Kon-
ferencji Klimatycznej COP26 w wielkiej Brytanii. 
COP26, który odbył się w Glasgow w dniach 1-12 
listopada, zgromadził gości z ok. 200 krajów, re-
prezentujących różne dziedziny od polityki, przez 
biznes oraz działaczy na rzecz ochrony klimatu. 
Nadrzędnym celem spotkania było przyspiesze-
nie działań na rzecz realizacji założeń Porozu-
mienia Paryskiego i Ramowej Konwencji Naro-
dów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 
czyli utrzymanie wzrostu średniej temperatury 
na świecie znacznie poniżej 2°C w stosunku do 
poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz kon-
tynuowanie działań na rzecz ograniczenia wzro-
stu temperatury do 1,5°C.
Konferencja obejmowała wiele wydarzeń, prze-

mówień i dyskusji dotyczących najbardziej istot-
nych problemów klimatycznych, z jakimi boryka 
się dzisiejszy świat. 
Max Viessmann, Co-CEO Viessmann Group i CEO 
Viessmann Climate Solutions, przemówił na  
jednym z wydarzeń organizowanych przy COP26 
– Forum Zrównoważonych Innowacji 2021 – któ-
rego Viessmann jest sponsorem. Podczas swo-
jego wystąpienia Max Viessmann rzucił światło 
na szereg najistotniejszych dla zrównoważone-
go rozwoju tematów, w tym:
•	jak	sektor	budowlany	może	odgrywać	kluczową	
rolę w osiąganiu celów klimatycznych poprzez de-
karbonizację systemów ogrzewania i chłodzenia,
•	co	zrobić,	by	działania	podejmowane	na	rzecz	
ochrony klimatu były jednocześnie sprawiedli-
wymi społecznie, korzystnymi i atrakcyjnymi dla 
użytkowników końcowych,
•	rola,	jaką	H2 może odegrać w procesie dekarbo-
nizacji i zapewnieniu ciągłości dostaw energii,

•	postępy	firmy	Viess- 
mann w zakresie de-
karbonizacji.
Sponsorowane przez 
Viessmann Forum 
Zrównoważonych In-
nowacji było zorgani-
zowane przez Clima-
te Action, organizację, 
której celem jest na-
wiązywanie i budo-
wanie partnerstwa 
między przedsiębior-
stwami, rządami i or-
ganami publicznymi 
w celu przyspieszenia 
międzynarodowego 
zrównoważonego roz-
woju i rozwoju „zielo-
nej gospodarki”.

http://www.instalreporter.pl
https://wilo.com/pl/pl/Wilo-Polska/Kontakt/Kariera.html
https://youtu.be/iyOtrlDCikg
https://pl.help.instalsoft.com/Informacje_o_publikacjach_InstalSystem_5
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AKADEMIA  
BEZPIECZNEJ JAZDY
DLA 25 PARTNERÓW IK

WIELKA LOTERIA I KONKURS PIK

NAGRODA GŁÓWNA  
W LOSOWANIU FINAŁOWYM

TRANSIT CONNECT VAN L2

25 NAGRÓD 
W 5 LOSOWANIACH  CO 2 MIESIĄCE

12x iPhone SE 64 GB

13x laptop ACER Aspire 3

KOLEJNE LOSOWANIE JUŻ 23.11.2021!
Przypominamy o wyrażeniu zgody na udział w zakładce WIELKA LOTERIA I KONKURS PIK

11/2021

wielka loTeria i wielki konkurS Pik
 
21 września br. odbyło się pierwsze elektro-
niczne losowanie pięciu atrakcyjnych nagród  
w ramach organizowanej przez Instal-Kon-
sorcjum WIELKIEJ LOTERII PIK. Zapraszamy 
do obejrzenia relacji filmowej z losowania 
na stronie www.ik.pl w sekcji Baza Wiedzy –  
W obiektywie (kliknij). 
Losowanie zostało przeprowadzone na podstawie 
zezwolenia wydanego przez Izbę Celno-Skarbową 
w warszawie na dedykowanym do tego celu sprzę-
cie i specjalnym oprogramowaniu. Rozlosowane zo-
stały 3 laptopy ACER i 2 smartfony iPhone spośród 
2101 małych losów. Losy zostały wydane Partnerom 
za zdobyte przez nich punkty PIK w ramach ogól-
nopolskich akcji PIK w okresie lipiec-sierpień 2021 
oraz za udział w przeprowadzonych we wrześniu 
br. webinariach Akademii IK dla Profesjonalistów. 
Zwycięzcami pierwszego losowania są Partnerzy 
hurtowni: B&B, Pol-Plus, Promogaz Kpis i wilga.
Zgodnie z regulaminem loterii, nastąpiło spraw-
dzenie, czy Partnerzy nie są powiązani kapitało-
wo z hurtownią. Zweryfikowane zostały również 
ich należności, gdyż warunkiem odbioru nagro-
dy było uregulowanie wymagalnych zobowiązań.  
w przeciwnym wypadku nagroda przeszłaby na 
laureatów rezerwowych, których losy zostały rów-
nież wyłonione podczas tego losowania. Proces we-
ryfikacji został zakończony pozytywnie, a numery 
zwycięskich losów pojawiły się również na stronie 
programu PIK z w zakładce loteryjnej.

Instal-Konsorcjum gratuluje zwycięzcom, a jed-
nocześnie zaprasza wszystkich pozostałych Part-
nerów do udziału w loterii i konkursie. wystarczy 
wyrażenie wymaganych zgód w panelu programu 
PIK w zakładce wIELKA LOTERIA I wIELKI KON-
KURS PIK oraz realizowanie zakupów w hurtow-
niach GIK i zdobywanie punktów PIK.

Kolejne losowanie już 23 listopada br. na podsta-
wie losów wydanych za zdobyte punkty PIK od  
1 lipca br. do końca października br. oraz za udział  
w webinariach Akademii IK dla Profesjonalistów.  
Następne losowania odbywać się będą co 2 miesią-
ce, a losowanie finałowe, w którym nagrodą głów-
ną jest samochód Ford Transit Connect, odbędzie 
się 29 lipca 2022 r. podczas Akademii Bezpiecznej 
Jazdy. Do udziału w tym evencie zaproszonych bę-
dzie 25 Partnerów IK, którzy uzyskają w okresie lipiec 
2021-czerwiec 2022 największą liczbę punktów PIK. 

Co zrobić, aby wygrać?
1. Zarejestruj się (kliknij), a następnie zaloguj się 
(kliknij) do Programu Partnerskiego PIK na stronie  
www.ik.pl w STREFIE PARTNERA.
2. Potwierdź udział i wyraź wymagane zgody  
w zakładce wIELKA LOTERIA I wIELKI KONKURS PIK.
3. Zbieraj punkty PIK za zakupy towarów.
4. Bierz udział w webinariach Akademii IK dla Pro-
fesjonalistów, szczegóły na www.ik.pl w STREFIE 
PARTNERA – Szkolenia – Akademia IK.
5. Za każde zdobyte 500 pkt. PIK lub udział w we-
binariach otrzymasz 1 mały los i szansę na wy-
granie 1 z 25 nagród.
6. Losowania 25 nagród odbędą się w terminach: 
23.11.2021, 20.01.2022, 22.03.2022, 24.05.2022.
7. Za każde zdobyte 2500 pkt. PIK otrzymasz  
1 duży los i szansę na wygranie samochodu FORD 
TRANSIT CONNECT VAN L2.
8. Nagroda gwarantowana dla 25 Partnerów IK  
z największą uzyskaną liczbą punktów PIK – udział 
w Akademii Bezpieczniej Jazdy na TORZE ŁÓDŹ 
podczas losowania finałowego w dniu 29.07.2022.
9. Czas trwania loterii i konkursu: od 1.07.2021 
do 30.06.2022.

Więcej na temat WIELKIEJ LOTERII I WIELKIEGO 
KONKURSU PIK na stronie www.ik.pl w STREFIE 
PARTNERA w zakładce Promocje i nowości (kliknij). 

http://www.instalreporter.pl
https://ik.pl/promocje-i-nowosci/wielka-loteria?utm_source=Report&utm_medium=adv&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
https://ik.pl/baza-wiedzy/w-obiektywie/loteria-pik-losowanie-wrzesien-2021?utm_source=Report&utm_medium=art&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
https://ik.pl/baza-wiedzy/w-obiektywie/loteria-pik-losowanie-wrzesien-2021?utm_source=Report&utm_medium=art&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
https://partner.ik.pl/rejestracja/?utm_source=Report&utm_medium=linkPIKREJ&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
https://partner.ik.pl/?utm_source=Report&utm_medium=linkPIK&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
https://partner.ik.pl/?utm_source=Report&utm_medium=linkPIK&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
https://ik.pl/promocje-i-nowosci/wielka-loteria?utm_source=Report&utm_medium=adv&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
https://ik.pl/promocje-i-nowosci/wielka-loteria?utm_source=Report&utm_medium=adv&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
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25 laT firmy looS cenTrum  
w PolSce 

Należąca do Grupy Bosch spółka LOOS Centrum 
od ponad 25 lat oferuje innowacyjne kotły prze-
mysłowe, które wykorzystywane są w niemal 
każdej gałęzi przemysłu. Dla wszystkich kotłów 
przemysłowych Bosch w średnim i dużym zakre-
sie mocy LOOS oferuje rozwiązania umożliwiają-
ce wykorzystanie jako paliwa do 100% wodoru. 
Jeśli dostępna ilość wodoru podlega wahaniom 
lub jest niewystarczająca, paliwo to może być sto-
sowane jako uzupełnienie dla np. gazu ziemne-
go w instalacjach wielopaliwowych do wytwa-
rzania pary technologicznej lub gorącej wody. 
Firma oferuje wszystkie konwencjonalne kotły 
przemysłowe w wersji H2-ready, co ułatwia póź-
niejsze przestawienie dostosowanie instalacji do 
pracy na wodorze.
wszystkie kotły LOOS mogą być oferowane  
w wersji przeznaczonej do spalania biogazu,  

a także biooleju i paliw specjalnych, które po-
wstają jako produkty uboczne w wielu dziedzi-
nach nowoczesnej produkcji. Firma Bosch ma 
również w swoim portfolio kotły elektryczne, któ-
re jako produkt „zeroemisyjny” wpisują się ideal-
nie w proces polskiej dekarbonizacji. 
Historia firmy sięga 1865 roku. w nowoczesnych 
zakładach produkcyjnych LOOS/Bosch w Niem-
czech i Austrii wytwarzanych jest rocznie ponad 
1500 systemów kotłowych. LOOS oferuje rów-
nież niezbędne dla funkcjonowania systemów 
urządzenia okołokotłowe, które są dostarcza-
ne do klienta w formie gotowych do zamonto-
wania modułów.
– Od 25 lat oferujemy naszym klientom tylko naj-
lepsze rozwiązania: zaawansowane technicznie 
produkty i specjalistyczną wiedzę z zakresu tech-
niki kotłowej. Troszczymy się także o środowisko, 
dbając o to, by nasze produkty były jak najbardziej 
energooszczędne – podsumowuje Bernhard Mo-
rawietz, prezes zarządu LOOS Centrum.

geBeriT ze znakiem Towarowym 
SwiSSSTandardS.Pl 

w czasach, gdy na rynku roi się od najróżniejszych 
produktów, jednym z najważniejszych kryteriów 
wyboru staje się jakość. Gwarancją takiej jako-
ści jest znak towarowy, nadawany za zachowanie 
odpowiednich, wysoce wymagających standar-
dów. Takim właśnie odznaczeniem jest swissstan-
dards.pl przyznany marce Geberit.
Szwajcarska firma Geberit to europejski lider pro-
dukcji w branży sanitarnej. Znana z wysokiej jako-
ści wyrobów, jest niewątpliwie również innowato-
rem niektórych rozwiązań, jak chociażby zestawu 
podtynkowowego Geberit, który wszedł do języ-
ka potocznego, jako powszechna nazwa na tego 
typu rozwiązanie. Firma przykłada dużą wagę do 
zrównoważonego rozwoju, troszcząc się o środo-
wisko naturalne, począwszy od energooszczęd-
nych fabryk, zoptymalizowanych systemów lo-
gistycznych, po produkty oszczędzające wodę. 
Znak towarowy swissstandards.pl jest przyzna-
wany przedsiębiorstwom przez Polsko-Szwaj-
carską Izbę Gospodarczą, która od 1998 roku 
wspiera i inspiruje gospodarczą współpracę mię-
dzy Polską i Szwajcarią. To wspólny znak towaro-
wy, który został stworzony w celu propagowania  
i krzewienia szwajcarskich standardów jakości  
i postępowania w obrocie gospodarczym w Pol-
sce. Fundamentem swissstandards.pl są trzy war-
tości: doskonałość, niezawodność i innowacyj-
ność. O przyznanie tego znaku mogą się ubiegać 
firmy, który towary wyprodukowane w Szwajca-
rii lub na szwajcarskiej licencji. 
To jednak nie tylko przywileje, ale również zobo-
wiązania. Firma sprzedająca produkty opatrzo-
ne tym znakiem zobowiązuje się do zachowania 
najwyższych standardów jakości, zarówno jeśli 
chodzi o wyroby, jak i obsługę klienta. Podlega 
również ciągłym kontrolom niezależnych eks-

pertów. Przyznanie znaku swissstandards.pl jest 
ogromnym wyróżnieniem dla marki, a jednocze-
śnie gwarantuje konsumentem najwyższą szwaj-
carską jakość produktów.

http://www.instalreporter.pl
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w crediT agricole złożySz wnioSek 
o kredyT z doTacją w ramacH 
Programu czySTe PowieTrze

Ścieżka kredytu z dotacją, którą Credit Agricole 
wprowadził w ramach programu Czyste Powie-
trze, pomoże klientom pokryć koszty wymiany 
starych źródeł ciepła na bardziej efektywne oraz 
termomodernizacji budynków. Inwestycja może 

obejmować między innymi pompę ciepła czy pa-
nele fotowoltaiczne Z programu mogą skorzystać 
właściciele lub współwłaściciele domów jedno-
rodzinnych oraz lokali mieszkalnych wydzielo-
nych w budynkach jednorodzinnych z wyodręb-
nioną księgą wieczystą.
w Credit Agricole klienci mogą skorzystać z dwóch 
rodzajów kredytów w ramach programu: kre-
dytu gotówkowego Czyste Powietrze, który jest  

dostępny w placówkach Credit Agricole oraz kre-
dytu ratalnego Czyste Powietrze, który oferują 
wybrani partnerzy biznesowi banku. Maksymalna 
kwota kredytu gotówkowego to 100 tys. zł, spła-
tę można rozłożyć nawet na 108 rat, a RRSO wy-
nosi 7,39 proc. w przypadku kredytu ratalnego 
klient może ubiegać się o kwotę 120 tys. zł i roz-
łożyć go na maksymalnie 120 rat. RRSO kredytu 
ratalnego wynosi 6,92 proc. w ramach programu  

Czyste Powietrze klienci mogą liczyć na dota-
cję z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki wodnej, sięgającą aż 37 tys. zł 
(w przypadku podwyższonego poziomu dofi-
nansowania).
więcej informacji o programie i warunkach udzie-
lania kredytów znajdziesz tutaj i tutaj
Źródło: NFOŚiGw
Pełna wersja informacji: kliknij 

juBileuSz 60 laT TaconoVa

Komfort zaczyna się od drobnych kroków, które 
prowadzą do wielkich rezultatów. To motto fir-
my Taconova, specjalisty w dziedzinie rozwią-
zań, zapewniających optymalną temperaturę 
wody i pomieszczeń. Historia przedsiębiorstwa, 
rozpoczęła się w latach 60. Z okazji jubileuszu  
Taconova udostępnia na swojej stronie interne-
towej materiały, dotyczące kolejnych dekad od 
momentu założenia firmy. Ta wirtualna podróż  
w przeszłość pokazuje, co poruszało wtedy świat 
i jak w tym czasie rozwijały się technologie firmy 
Taconova oraz jacy ludzie za nimi stali i w jaki spo-
sób te produkty do dziś zapewniają użytkowni-
kom ciepło i komfort.
Taconova rozpoczęła swoją działalność w 1961 
roku pod nazwą Taco Heizungen AG, jako europej-
ska spółka handlowa amerykańskiej grupy Taco. 
Na przestrzeni lat firma rozwinęła wiele innowa-
cyjnych, częściowo opatentowanych rozwiązań, 
które odniosły sukces rynkowy i są cenione do 
dziś. Już w latach 60., 70. i 80. powstawały pio-
nierskie produkty i prawdziwe evergreeny, ta-
kie jak automatyczny odpowietrznik TacoVent, 
termostatyczny zawór mieszający NovaMix, czy 
zawory równoważąco-pomiarowe TacoSetter  
i TopMeter. Później w ofercie pojawiły się solarne 

grupy pompowe, moduły świeżej ciepłej wody i 
mieszkaniowe węzły cieplne. – Od samego po-
czątku misją przedsiębiorstwa było uczynienie ży-
cia ludzi tak wygodnym, jak to tylko możliwe, dzię-
ki innowacyjnym produktom i usługom – mówi 
Ralph Seewald, dyrektor zarządzający firmy  
Taconova. – Nasze rozwiązania ciągle poprawia-
ły komfort, bezpieczeństwo i efektywność ener-
getyczną w wielu obszarach techniki budowlanej, 
dzięki czemu są dziś bardziej aktualne niż kiedy-
kolwiek wcześniej. 
Od momentu założenia młoda firma szybko roz-
wijała swoją działalność w Europie. w latach 60. 
Taconova założyła kilka własnych filii i firm han-
dlowych, a w latach 80. skupiła się już na rozwoju 
własnej marki na rynku europejskim. Rozszerzał się  
również asortyment produktów, Taconova stała 
się już nie tylko się producentem komponentów, 
lecz także niezawodnym dostawcą rozwiązań sys-
temowych. Równolegle firma kilkakrotnie zmie-
niała nazwę i strukturę własnościową. w latach 
80. Taconova należała przez jakiś czas do zna-
nej Grupy Guinness. Później firma zmieniła wła-
ściciela na szwajcarską Avia Osterwalder Zürich 
AG i funkcjonowała pod nazwą Ostaco, by osta-
tecznie powrócić do Grupy Taco w 2017 roku. 
Zarówno Taconova, jak i Taco odniosły korzyści  
z tego posunięcia, dzięki połączeniu kompetencji 

i wzmocnieniu pozycji przedsiębiorstwa na świe-
cie. Do asortymentu Taconova zostały w ten spo-
sób włączone sprawdzone pompy obiegowe Taco.
Z szeroką ofertą w kategoriach równoważenia hy-
draulicznego, ogrzewania płaszczyznowego oraz 
techniki systemowej, armaturowej i pompowej, 
Taconova dostarcza dziś rozwiązania do różno-
rodnych zastosowań. Produkty firmy, oszczędza-
jące zasoby naturalne, sprawdzają się wszędzie 
tam, gdzie mamy do czynienia z wysokimi wy-
maganiami w zakresie technologii grzewczych, 

chłodniczych lub sanitarnych. – Jesteśmy dum-
ni z tego, co do tej pory udało nam się wspólnie 
osiągnąć i cieszymy się już na następne 60 lat – 
podsumowuje Ralph Seewald. – Wierni naszemu 
hasłu „Comfort Solutions”, ciągle rozwijamy naszą 
ofertę produktów i usług, by zapewnić użytkow-
nikom jeszcze bardziej odczuwalny komfort, bez-
pieczeństwo i jakość życia. – w przeszłości, dzisiaj 
i w przyszłości.
Specjalna strona jubileuszowa: 
www.taconova.com/en/60-years

http://www.instalreporter.pl
http://www.credit-agricole.pl/czyste-powietrze
https://czystepowietrze.gov.pl
https://www.gov.pl/web/nfosigw/w-credit-agricole-zlozysz-wniosek-o-kredyt-z-dotacja-w-ramach-programu-czyste-powietrze


1011/2021 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

caPricorn częścią gruPy uPonor 

wszystkie udziały Capricorn S.A. zostały naby-
te przez Uponor i tym samym firma dołącza do 
struktur koncernu. 
Sfinalizowanie umowy sprzedaży udziałów roz-
poczyna proces integracji firmy Capricorn z Gru-
pą Uponor. Będzie on przebiegał stopniowo, by 
dobrze przygotować obie spółki na czekające  
w przyszłości wyzwania. Jednocześnie nie prze-
widują w najbliższej przyszłości zmian w do-
tychczasowych relacjach biznesowych. – Zmiany  
w strukturze właścicielskiej nie będą miały wpły-
wu na przyjęte zasady współpracy z naszymi part-
nerami. Za nasze relacje będą w dalszym ciągu 
odpowiadać te same osoby kontaktowe – mówi 
Dariusz Rutowicz, prezes zarządu Capricorn S.A.  
– Połączenie otwiera przed nami nowe perspektywy.  

Cieszymy się, że będziemy mogli korzystać z wie-
dzy i ogromnego doświadczenia Uponor. Z pew-
nością przełoży się to na tempo rozwoju naszej fir-
my, jak również oferowane rozwiązania – dodaje.
Uponor jest obecny w Polsce od ponad 25 lat. 
Zlokalizowane są tu: działająca na rynku insta-
lacji wewnętrznych Uponor Sp. z o.o., która na-
leży do największej dywizji grupy – Uponor Buil-
ding Solutions Europe, a także Uponor Infra Sp. 
z o.o., specjalizująca się w zewnętrznych insta-
lacjach infrastrukturalnych. Ponadto w warsza-
wie i Kielcach rozwinięto działy odpowiedzialne 
za planowanie produkcji i sprzedaży oraz dział 
projektowania, które stanowią wsparcie dla eu-
ropejskich jednostek koncernu. w Polsce zloka-
lizowane są również magazyny w centrum lo-
gistycznym w Błoniu oraz w Kleszczowie, gdzie 
również umiejscowiony jest zakład produkcyjny.

8. edycja Programu edukacyjnego 
BoScH TermoTecHnika Szkoli

właśnie wystartowała 8. edycja programu eduka-
cyjnego – Bosch Termotechnika Szkoli. Do tego-
rocznej edycji zgłosiło się już 37 szkół z całej Pol-
ski. Program realizowany jest we współpracy ze 
szkołami średnimi, kształcącymi na kierunkach: 
technik gazownictwa, technik urządzeń sanitar-
nych i pokrewnych. 
Celem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów 
w zakresie nowoczesnych urządzeń i systemów 
grzewczych. Uczniowie zyskują przydatną na 
rynku pracy wiedzę ekspercką oraz bizneso-
wą. Nagrodą główną jest voucher na kurs, który 
kończy się egzaminem na uprawnienia gazowe 
i elektryczne. Program ma także na celu promo-

cję zawodu instalatora urządzeń grzewczych. 
Tegoroczna edycja została dopasowana do obec-
nej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 z my-
ślą o wygodzie i bezpieczeństwie uczestników. 
Nauczyciele mają możliwość wyboru szkolenia. 
Mogą uczestniczyć online lub osobiście w jed-
nym z Centrów Szkoleniowych Bosch. w progra-
mie szkolą kompetentni trenerzy Bosch Termo-
technika. Nauczyciele, wiedzę zdobytą podczas 
szkoleń przekazują uczniom, którzy następnie 
weryfikują ją podczas testów. 
w 7. edycji programu w roku szkolnym 2020/2021 
wzięło udział 478 uczniów z 31 szkół. Do obec-
nej edycji zgłosiło się 37 szkół. Natomiast we 
wszystkich siedmiu edycjach programu wzię-
ło udział łącznie prawie 1900 uczniów z 31 szkół  
z całej Polski.

http://www.instalreporter.pl


1111/2021 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Czy ustawienie parametrów pracy i obsłu-
ga kotła kondensacyjnego są łatwe? To jedno 
z kryteriów decyzyjnych przy zakupie nowego 
urządzenia grzewczego. Vitodens 200-w pod tym 
względem jest bardzo komfortowy. Jego obsłu-
ga jest prosta, intuicyjna i może się odbywać za 
pomocą smartfona, tabletu lub 7-calowego ko-
lorowego wyświetlacza dotykowego na kotle. 

wyświetlacz graficzny z menu tekstowym prowa-
dzi użytkownika przez wszystkie punkty menu,  
a panel energetyczny pozwala mieć na oku 
bieżące wartości zużycia energii.
O stanie pracy kotła informuje Lightguide. Light- 
guide jest fluoryzującym paskiem świetlnym  
w technice LED, rozciągającym się na całą sze-
rokość urządzenia. Informuje on użytkownika 

ATRAKCyJNy dESIGN

Kocioł kondensacyjny Vitodens 200-w jest 
inteligentną centralą energetyczną, spełniającą 
najwyższe wymagania wobec komfortu ogrzewa-
nia. Jego nowoczesne, funkcjonalne wzornictwo 
i jasna, matowa powierzchnia obudowy w kolo-
rze perłowo-białym komponuje się harmonijnie 
z każdą aranżacją wnętrza.

KOmFORT CIEPLNy mA CyFROWE ObLICZE

Poprzez zintegrowany interfejs wLAN kocioł 
kondensacyjny Vitodens 200-w komunikuje się  

bezpośrednio z Internetem, a tym samym może 
pracować w sieci i korzystać z serwisów cy-
frowych. Aplikacja mobilna ViCare dodatkowo 
podwyższa komfort obsługi kotła. Dzięki niej 
mamy pod kontrolą wszystkie funkcje ogrzewa-
nia, niezależnie od czasu i miejsca. Aplikacja ser-
wisowa może też w razie potrzeby bezpośrednio 
powiadomić fachowca i wezwać pomoc.

Nowa generacja kotłów 
kondensacyjnych Vitodens 200-w  
to m.in wyższa efektywność, 
niższe emisje i prosta obsługa. 
Są nowoczesne, trwałe i cyfrowe, 

dzięki czemu wytyczają 
kierunek ku przyszłości.

Kocioł Kondensacyjny Vitodens 200-W z 5-letnią gWarancją
Komfort ogrzewania w najefektywniejszy sposób

5 lat gwarancji  
na wszystkie kotły 

kondensacyjne 
Vitodens serii 200. 

Warunki gwarancji:  
www.viessmann.pl/gwarancja

http://www.instalreporter.pl
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CEChy ChARAKTERySTyCZNE 
VITOdENS 200-W W SKRóCIE

•	Kompaktowe	kotły	wiszące	niewymagające	do	
montażu dużej powierzchni.
•	Sprawność	znormalizowana:	98%	(Hs).
•	Klasa	efektywności	energetycznej:	A.
•	Szeroki	zakres	modulacji	do	1:17.	Vitodens	200-W	 
może pracować w szerokim zakresie modulacji  
– moc minimalna już od 1,9 kw.
•	Trwały	i	efektywny	wymiennik	ciepła	Inox-Radial.
•	Palnik	MatriX-Plus	o	wysokiej	trwałości	dzięki	
powierzchni promiennika MatriX ze stali szla-
chetnej.
•	Regulator	spalania	Lambda	Pro	Plus	dla	wszyst-
kich rodzajów gazu.
•	Cicha	praca	wolnoobrotowego	wentylatora.
•	Wysoki	komfort	obsługi	na	7-calowym	koloro-
wym wyświetlaczu dotykowym i za pomocą apli-
kacji mobilnej ViCare.
•	Prosta,	 intuicyjna	obsługa	 i	zintegrowany	 in-
terfejs wLAN do komunikowania się poprzez 
Internet.
•	Możliwość	odczytania	 zużycia	prądu	 i	 gazu	 
w panelu energetycznym.
•	Widoczny	z	daleka	świecący	pasek	Lightguide,	
sygnalizujący prawidłową pracę.
•	Przestawiany	wyświetlacz	dla	obsługi	kotła	na	
dogodnej wysokości
•	Przystosowany	do	 spalania	 gazu	 ziemnego	 
z zawartością do 20% wodoru (urządzenia testo-
wane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 15502),
•	5	lat	gwarancji	na	kocioł	oraz	10	lat	gwarancji	
na wymiennik ciepła Inox-Radial.

w czasie rzeczywistym o ogólnym stanie robo-
czym urządzenia. wskaźnik Lightguide, utrzy-
many w kolorze pomarańczowym Viessmann, 
ma różne funkcje:
- po włączeniu urządzenia świeci światłem ciągłym,
- w trybie gotowości pulsuje równomiernie,
- potwierdza mignięciem nową nastawę na ekra-
nie dotykowym lub ze smartfona
- przy zakłóceniu w pracy urządzenia Lightguide 
miga.

WySOKA NIEZAWOdNOŚĆ EKSPLOATACyJNA

w kotle Vitodens 200-w zastosowano nowy pal-
nik MatriX-Plus, który wyróżnia efektywna praca,  

niski poziom emisji substancji szkodliwych  
a także cicha praca. Specjalna powierzchnia pro-
miennikowa MatriX wykonana ze stali szlachet-
nej jest odporna na działanie wysokiej tempe-
ratury, zapewniając palnikowi zawsze wysoką 
sprawność i trwałość.
Układ automatycznej kontroli jakości spala-
nia gazu Lambda Pro Plus kompensuje waha-
nia jego kaloryczności i pozwala maksymalnie 
wykorzystywać energię dostarczoną w paliwie. 
Zapewnia to wysoką efektywność przez cały rok 
i obniża koszty przeglądów kotła.
Odporny na korozję wymiennik ciepła Inox-Radial 
wykonany ze stali szlachetnej jest sercem kotła 
kondensacyjnego Vitodens 200-w. Przemienia 
on energię spalania gazu w ciepło – praktycz-
nie bez strat, z wysoką sprawnością wynoszącą 
aż 98%. wyróżnia się przy tym niezawodnością 
i trwałością właściwą dla wysokiej jakości sta-
li szlachetnej. Viessmann udziela 10 lat gwaran-
cji na wymienniki ciepła ze stali szlachetnej do 
olejowych i gazowych kotłów kondensacyjnych 
o mocy do 150 kw.

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

www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej: 0801 002345
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nowość od VieSSmann  
– kocioł kondenSacyjny ViTodenS 111-w

warto też wspomnieć o kolejnej premierze produkto-
wej Viessmann tego roku. Vitodens 111-w to połącze-
nie kotła Vitodens 100-w w jednej obudowie z zasob-
nikiem warstwowym ciepłej wody użytkowej. Vitodens 
111-w to najwyższa klasa kotłów kondensacyjnych  
o znamionowanej mocy cieplnej od 3,2 do 32,0 kw. 
Kompaktowe wymiary, niewielki ciężar i bardzo cicha 
praca sprawiają, że urządzenie jest łatwe do wkompo-
nowania w każde pomieszczenie domu. Boczne odstę-
py serwisowe, wymagane przy innych kotłach, w przy-
padku Vitodens 111-w są zbędne, ponieważ wszystkie 
przyłącza są dostępne od przodu urządzenie. 
Vitodens 111-w ma ładowany warstwowo zasobnik 
c.w.u. ze stali szlachetnej, o pojemności 46 litrów.
WIęcej 

Vitodens 100-w i Vitodens 111-w

Przestawiany wyświetlacz dla obsługi kotła na dogodnej wysokości

VITOdENS 200-W, jednofunkcyjny (typ b2hF)
Zakres znam. mocy 
cieplnej 50/30°C 1,9-11 kW 1,9-19 kW 1,9-25 kW 1,9-32 kW 

Moc podgrzewu 
c.w.u. 17,4 kW 17,4 kW 22,9 kW 29,3 kW

Wymiary 360x450x700 mm
CIężar 33 kg
Klasa efektywności 
energetycznej A

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-100-w-vitodens-111-w.html
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woczesna technologia radiowa nie wymaga insta-
lowania okablowania elektrycznego regulatorów 
pokojowych. Termostaty zasilane są bateriami gu-
zikowymi, które realizują energooszczędny tryb 
pracy. Opcjonalnie regulatory pokojowe można 
również podłączyć i zasilić bezpośrednio do sie-
ci 230 V za pomocą dodatkowego asortymentu.
Płaska obudowa, dyskretna konstrukcja i obsłu-
ga dotykiem, wzorowane są na wysokiej klasy 
smartfonach. Obsługa systemu może być reali-
zowana bezpośrednio za pomocą termostatów 
pokojowych lub intuicyjnej aplikacji Touchline S, 
która jest idealna i przydatna do bardziej złożo-
nych ustawień systemowych i tworzenia indywi-
dualnych programów czasowych.

TERmOSTAT POKOJOWy TOUChLINE S 
SmART/SmART IR
 
Touchline S Smart/
Smart IR uruchamiane 
są za pomocą trzech 
przycisków dotykowych 
na przednim panelu 
obudowy. Termostat 
pokojowy zapewnia 
dostęp do wszystkich 
istotnych dla eksplo-
atacji instalacji ogrze-
wania podłogowego 
ustawień całego syste-
mu. Ma również zinte-
growany czujnik wilgotności. Opcjonalnie dostęp-
ny z czujnikiem na podczerwień IR do określania 
temperatury podłogi.

TERmOSTAT POKOJOWy TOUChLINE S 
SLIdE 
 
Najbardziej wyrazisty 
i innowacyjny model 
termostatu Touchline 
S Slide w trybie czuwa-
nia nie ma widocznego 
wyświetlacza, dzięki 
czemu jest szczegól-
nie dyskretny. wyma-
ganą temperaturę po-
mieszczenia można 
ustawić i wyświetlić, 
przesuwając palcem 
po powierzchni ter-
mostatu. wartość temperatury oraz wszystkie 
inne ustawienia w wygodny sposób dostępne 
są również z poziomu aplikacji systemowej  
Touchline S App.

STEROWANIE RAdIOWE SySTEmAmI ROTh

Regulacja radiowa Touchline S systemów ogrze-
wania i chłodzenia płaszczyznowego wyposażo-
na jest w najnowsze elektroniczne i programowe 
moduły. Możliwe są liczne rozwiązania systemo-
we i funkcyjne, m.in. integracja z aplikacjami inte-
ligentnego domu z asystentem głosowym. Nowy 
program termostatów Touchline obejmuje cztery 
modele termostatów pokojowych do indywidu-
alnej regulacji pomieszczeń: Touchline S Smart/
Smart IR, Slide, Sense i Standard. 
Regulatory pokojowe Smart, Slide i Sense mają 
tylną płytę montażową, która umożliwia łatwą  
i bezpieczną instalację urządzeń na ścianie. No-

Premiera systemu sterowania Roth EnergyLogic 
Touchline S i wprowadzenie do sprzedaży na rynek 
polski zaplanowane są na pierwszy kwartał 2022. 
System był już zaprezentowany na jednym  
z największych międzynarodowych wydarzeń branży 
instalacyjnej, jakim są targi ISH we Frankfurcie. 
Urządzenia z serii Touchline S wyróżniają się wysokim 
standardem techniki z najnowocześniejszą formą 
zdalnej obsługi, realizowaną za pomocą asystenta 
głosowego Amazon Alexa. Nowa odsłona regulacji 
zwraca swoją uwagę również na design, super płaski 
kształt – sylwetka Touchline S jest niezwykle „slim”. 

roth energylogic touchline s
Nowa odsłona radiowej regulacji ogrzewania podłogowego w jakości Premium

Just yna Py tkowsk a

Porównanie: z lewej nowy model Touchline S, z prawej stary 
model Touchline

http://www.instalreporter.pl
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KONTROLA ZA POmOCą JEdNEJ APLIKACJI
 
System sterowania obsługiwany jest za pomo-
cą aplikacji Touchline S na smartfony i tablety 
(Android i iOS). Umożliwia prostą obsługę, usta-
wianie i zarządzanie systemem, przejrzyste two-
rzenie programów czasowych, parametryza-
cję urządzeń operacyjnych i sterowania pętlami  
w pomieszczeniach, regulację wartości zada-
nych, opcjonalną funkcję uczenia się (parowa-
nia) za pomocą kodu QR i połączenia głosowego. 
Dzięki aplikacji jeden lub więcej systemów może 
być obsługiwany z domu lub w ten sam sposób 
podczas podróży.

Roth zapewnia stałą aktualizację oprogramo-
wania online. Oznacza to, że system sterowa-
nia pozostanie zawsze aktualny, a w przyszłości 
urządzenia można również doposażyć w nowe 
funkcje systemu sterowania. Zupełnie nową wła-
snością urządzeń Touchline S jest pogodowa re-
gulacja temperatury zasilania. Integracja danych 
pogodowych w połączeniu z dodatkową aplika-
cją umożliwia sterowanie temperaturą w odnie-
sieniu do prognozy pogody. Możliwa jest reje-
stracja danych do analiz i optymalizacji systemu.
Ostatnia z cech – opcjonalna funkcja geolokali-
zacji, obecność lub brak użytkownika w domu 
rozpoznawalne są poprzez smartfon i na tej pod-
stawie wyzwalana jest odpowiednia funkcja re-
gulacji, np. „aktywacja ogrzewania”, gdy użyt-
kownik zbliży się do budynku. 

TERmOSTAT POKOJOWy TOUChLINE S 
SENSE

 
Touchline S Sense 
jest obsługiwany tylko  
i wyłącznie za pośred-
nictwem aplikacji. 
Urządzenie wyróż-
nia się minimalistycz-
nym designem, pozba-
wiony jest przycisków  
i wyświetlacza. Ten 
model szczególne 
przeznaczony jest do 
sterowania w budyn-

kach użyteczności publicznej i hotelach, elimi-
nując ingerencję w ustawienia osób trzecich. 

TERmOSTAT POKOJOWy TOUChLINE S 
STANdARd

 
Touchline S Standard 
to bezprzewodowy, 
radiowy regulator po-
kojowy z podstawo-
wym wyposażeniem 
do regulacji tempe-
ratury ogrzewania  
i chłodzenia podłogo-
wego. wartość tempe-
ratury ustawiana jest 
pokrętłem. Typ stan-
dardowy urządzenia 
nie ma funkcji progra-

mów czasowych, wyświetlacza temperatury oraz 
nie zapewnia możliwości zdalnego sterowania  
z aplikacji. w odróżnieniu do powyższych mo-
deli, zasilanie tego termostatu realizowane jest 
poprzez dwie baterie typ AAA, zamiast ogniwa 
guzikowego.

mOdUł PRZyłąCZENIOWy TOUChLINE S
 
Moduł przyłączeniowy integruje całą gamę urzą-
dzeń należącą do systemu Touchline S i jest do-
stępny z LAN lub bez LAN oraz z czterema, ośmio-
ma i dwunastoma kanałami. 
Możliwe jest także sprzężenie kilku modułów po-
łączeniowych. Aktywacja pracy modułu z termo-
statami odbywa się na zasadzie radiowej komu-
nikacji w oparciu o programowanie przyciskiem 
„z kanału na kanał” od modułu do termostatu.

ASySTENT GłOSOWy ALExA AmAZON

Sterowniki pokojowe Smart, Sense i Slide mogą 
być obsługiwane za pomocą systemu pomocy 
głosowej Alexa firmy Amazon. Oznacza to, że ste-
rowanie poszczególnymi pomieszczeniami moż-
na wykonać przez polecenia głosowe, np.: „Alexa, 
ustaw ogrzewanie w łazience na 24 stopnie Cel-
sjusza”.  w przygotowaniu jest integracja innych 
systemów pomocy głosowej, takich jak Google 
Home i Siri firmy Apple.

„ROTH POLSKA” Sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra

tel./faks 68 453 91 02
ser vice@roth-polska.com

www.roth-polska.com
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PELET NATURALNym PALIWEm
 
Pelet wytwarzany jest z naturalnych odnawial-
nych surowców – dzięki sprasowaniu pod wyso-
kim ciśnieniem odpadów (trociny, wióry, zrębki) 
bez dodatków lepiszcza, tylko przy wykorzysta-
niu naturalnego środka wiążącego – ligniny za-
wartej w drewnie. 
w zależności od technologii produkcji oraz za-
stosowania rozróżnia się pelet z przeznacze-
niem do urządzeń domowych oraz przemysło-
wych. Najczęściej występująca na rynku forma 
tego paliwa to produkt powstały ze sprasowa-
nych trocin z drzew iglastych i domieszką li-
ściastych bez dodatku kory, gdzie surowcem 
jest biomasa zgodnie z normą PN-EN 17225-1.  
Na rynku dostępne są również pelety z bioma-
sy niedrzewnej (np. słomy) jednak ze względu na 
gorsze parametry jakościowe paliwo to ma ni-
ską efektywność energetyczną, a podczas jego 
spalania emitowane jest do atmosfery więcej 
zanieczyszczeń. Dla przykładu w tabeli 1 przed-
stawiono wyniki badań laboratoryjnych prze-
prowadzonych przy spalaniu peletu z biomasy 

niedrzewnej (słomy) i peletu z drewna o parame-
trach określonych w normie PN-EN 303-5:2012.

PELET PELETOWI NIERóWNy

Na rynku obecnych jest wielu producentów tego 
opału oraz dostępnych wiele rodzajów samego 
peletu. Na jakie parametry należy zwrócić uwa-
gę i jaki mają one wpływ na proces spalania 
oraz eksploatację kotła? Proces spalania pele-
tu w nowoczesnych kotłach podajnikowych jest 
dość skomplikowany i zależny od wielu czynni-
ków. Należy pamiętać, że jakość spalanego pele-
tu ma decydujący wpływ na jego zużycie, a więc 
możliwy do osiągnięcia efekt energetyczny. Pali-
wo o słabych parametrach jakościowych może 
powodować wiele problemów podczas eksplo-
atacji kotła: podwyższone zużycie paliwa, duża 
ilość popiołu i szlaki jako pozostałość po spala-
niu, czy zapychanie się podajnika, a w efekcie 
wygaszanie paleniska.
Zużycie peletu na poziomie deklarowanym przez 
producenta kotła możliwe jest dla paliwa de-
dykowanego – o wartości opałowej, gęstości  

Co warto wiedzieć o pelecie? Czy kotły na biomasę mają szansę sprostać 
wT 2021? Jak będzie wyglądać jego przyszłość w obliczu zarówno 
lokalnych, jak i globalnych zmian/wymagań proekologicznych?

Przyszłość KotłóW  
na Pelet W obliczu zmian 
ProeKologicznych

AnnA PAwłowsk A-k AwA

Parametr Jednostka
Pelet w postaci sprasowanego 
granulatu drzewnego (klasa C1 

wg PN-EN 303-5:2012)

Pelet z biomasy niedrzewnej
(klasa E wg 14961)

Wartość opałowa kJ/kg 18 200 15 200
Zawartość wilgoci % 5,5÷6,5 6÷9
Zawartość popiołu % 0,2÷0,4 6÷8
Sprawność dla mocy 
znamionowej % 89,0÷91,5 84,5÷87

Stężenie CO mg/m3 40÷150 400÷1250
Stężenie OGC mg/m3 3÷9 35÷60
Stężenie pyłu mg/m3 10÷30 50÷120

Podano stężenia w przeliczeniu na 10% udziału tlenu w spalinach suchych (0°C, 1013 hPa) 
W przypadku spalania biomasy niedrzewnej rzeczywista emisja pyłu nie powinna być większa niż 200 mg/m3

Tabela 1  Parametry peletu z biomasy niedrzewnej (słomy) i peletu z drewna

Em
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Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycz-
nej POBE przygotowało poradnik dla architek-
tów, projektantów i inwestorów zawierający nie-
zbędne informacje wraz z symulacjami różnych 
typów budynków i wariantów systemów grzew-
czych. Jak spełnić te wymagania w typowym, 
niewielkim budynku? 
Do analizy wybrano gotowy projekt domu jed-
norodzinnego. Łączna powierzchnia użytko-
wa domu to 115 m2 (razem ze stanowiskiem 
garażowym). Jako lokalizację inwestycji przy-
jęto warszawę (III strefa klimatyczna i typowy 
rozkład temperatury zewnętrznej dla Polski). 
wT 2021 spowodują istotne obniżenie granicz-
nych wartości maksymalnych współczynników 
przenikania ciepła przegród budowlanych Umax 
(tabela 3).
Przeanalizowane warianty systemów grzewczych 
i wentylacyjnych z uwzględnieniem źródła ciepła 
przedstawia tabela 4.
wyniki analizy przedstawia wykres na następnej 
stronie. Jak widać, to właśnie kotłom na bioma-
sę udało się uzyskać najniższy współczynnik EP 
– zdecydowanie niższy niż w przypadku pomp 
ciepła. w niektórych przypadkach przy wyko-
rzystaniu pompy ciepła może okazać się, że do 
osiągnięcia wymaganego efektu będą potrzebne  

ingerencje w projekt i zaistnieje potrzeba do-
datkowych ulepszeń w budynku (np. w zakre-
sie ochrony cieplnej przegród). A jak to możliwe, 
że właśnie kotły na biomasę, a nie kotły gazowe  
o wyższej sprawności mają szansę sprostać  
wT 2021? wszystko dlatego, że współczynnik EP 
powiązany jest bezpośrednio z emisją dwutlen-
ku węgla. w związku z tym pelety jako biomasa 
w nieznacznym stopniu obciążają środowisko, 
czyli mają niski współczynnik nakładu energii 
nieodnawialnej, a to dzięki temu, że dwutlenek 
węgla, który emitowany jest w trakcie spalania, 
już wcześniej został pobrany z atmosfery poprzez 
rośliny, z których pelet powstał.

nasypowej, wilgotności oraz zawartości popio-
łu określonych w dokumentacji technicznej da-
nego urządzenia. Podstawowe parametry peletu 
przeznaczonego do spalania w kotłach automa-
tycznych podano w tabeli 2. Przy wyborze pali-
wa szczególną uwagę należy zwrócić na jego gra-
nulację. Nie należy stosować paliwa o grubości 
większej niż podana przez producenta urządze-
nia, gdyż tego rodzaju paliwo może utrudniać 
pracę podajnika i prowadzić do jego uszkodze-
nia. Gęstość z kolei decyduje o trwałości paliwa, 
ścieralności i powstawaniu miazgi, a zbyt niska 
w efekcie może być przyczyną blokowania me-
chanizmu podajnika, powodować nadmierną 
spiekalność i problemy z właściwym spalaniem. 
Niewłaściwym jest też stosowanie paliwa o wil-
gotności wyższej niż podana w tabeli 2. Paliwo 
o dużej wilgotności może utrudniać prawidło-
wy proces spalania oraz doprowadzić do uszko-
dzenia ślimaka, rury podajnika, zasobnika opału  
i powodować przedwczesną korozję wymien-
nika ciepła. Podwyższona wilgotność ujemnie 
wpływa również na efekt energetyczny uzyskany 
podczas spalania paliwa. Norma PN-EN 17225-

2:2014-07 definiuje następujące klasy peletu do 
użytku domowego: A1, A2, B. Najwyższej jakości 
paliwo klasy A1 (C1) ma niską zawartość popiołu 
(≤ 0,5) i azotu (≤ 0,3), co wymaga odpowiedniej 
jakości surowców do produkcji (odpady drzewne 
niepoddane obróbce chemicznej) oraz staranne-
go procesu wytwarzania. Również związki chlo-
ru (w dużej ilości zawarte w słomie) i siarki wpły-
wają niekorzystnie na kocioł, powodując szybką 
korozję wymiennika. 
Na rynku istnieją rozwiązania, które pozwalają na 
spalanie peletów gorszej jakości (w tym bioma-
sy z tendencją do tworzenia szlaki). Nowoczesne 
palniki peletowe wyposażone są w automatycz-
ny ruszt ruchomy, który cyklicznie oczyszczając 
palenisko, wpływa na poprawę procesu spala-
nia i zmniejsza emisję zanieczyszczeń, a użyte 
do produkcji materiały (stal nierdzewna) wpły-
wają na przedłużenie żywotności urządzenia. 
warto jednak świadomie wybierać pelet i zwra-
cać uwagę na to, by jego jakość była jak najwyż-
sza. wybierając pozornie tańszy, może okazać 
się, że spalimy go tak dużo, że spokojnie można 
by zainwestować w pelet certyfikowany, o du-
żej kaloryczności, który zapewniłby zadowala-
jący efekt energetyczny.

KOTły PELETOWE A WymAGANIA 
TEChNICZNE dLA NOWyCh bUdyNKóW WT 21

wymagania techniczne obowiązujące od począt-
ku tego roku to duże wyzwanie dla systemów 
grzewczych. wT 21 zakłada spełnienie dwóch wa-
runków. Po pierwsze, należy zmniejszyć współ-
czynnik przenikania ciepła U dla poszczególnych 
przegród. Po drugie, konieczne jest obniżenie za-
potrzebowania budynku na nieodnawialną ener-
gię pierwotną – EP. 
w wymaganiach wT 17 było to 95 kwh/m2, a te-
raz będzie to zaledwie 70 kwh/m2. Porozumienie 

Parametr Jednostka Zakres 
Średnica mm 6-8
Długość mm 5-35
Gęstość nasypowa kg/m3 ≥ 600
Wartość opałowa MJ/kg > 17
Ścieralność % ≤ 2,5
Zawartość popiołu % ≤ 0,5
Zawartość siarki % ≤ 0,03
Zawartość azotu % ≤ 0,3
Zawartość chloru % ≤ 0,02
Zawartość wilgoci % ≤ 12

Tabela 2  Podstawowe parametry  
peletu przeznaczonego do spalania  
w kotłach automatycznych

Rodzaj przegrody 
budowlanej

Umax wg  
WT 2017  

[W/(m2K)]

Umax wg  
WT 2021  

[W/(m2K)]
ściany zewnętrzne 0,23 0,2
dachy 0,18 0,15
podłogi na gruncie 0,3 0,3
okna pionowe 1,1 0,9
okna połaciowe 1,3 1,1
drzwi i bramy 1,5 1,3

Tabela 3  wartości maksymalnych 
współczynników przenikania ciepła  
przegród budowlanych Umax

Oznaczenie wariantu Oznaczenie wentylacji Źródło ciepła
węgiel, grawitacyjna grawitacyjna kocioł na groszek (ekoprojekt)
biomasa, grawitacyjna grawitacyjna kocioł na groszek (ekoprojekt)
gaz, grawitacyjna grawitacyjna kocioł gazowy kondensacyjny
gaz, mechaniczna mechaniczna z rekuperacją kocioł gazowy kondensacyjny
gaz/solar, mechaniczna mechaniczna z rekuperacją kocioł gazowy kondensacyjny
pompa ciepła p-w, mechaniczna mechaniczna z rekuperacją pompa ciepła typu powietrze-woda
pompa ciepła gruntowa, mechaniczna mechaniczna z rekuperacją pompa ciepła typu solanka-woda

pompa ciepła p-w + PV, mechaniczna mechaniczna z rekuperacją pompa ciepła typu powietrze-woda 
+ instalacja PV (30%)

Tabela 4  Przeanalizowane warianty systemów grzewczych i wentylacyjnych oraz źródeł ciepła
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Energetycznej, która jest największym produ-
centem energii elektrycznej, są dużo mniejsze 
niż w analogicznym czasie w poprzednich la-
tach. Największy krajowy producent węgla – 
Polska Grupa Górnicza – informuje, że nie jest 
w stanie zwiększyć wydobycia, aby dotrzymać 
kroku popytowi. Część konsumentów kupuje 
węgiel na zapas, obawiając się dalszego wzro-
stu cen i problemów z dostępnością, inni od-
chodzą ze składu opału z kwitkiem, gdyż albo 
węgla zabrakło, albo zaskoczyła ich cena. Ceny 
ekogroszku biją bowiem rekordy. Tona kosz-
tuje nawet 1500-1600 zł, podczas gdy jeszcze  
1-2 miesiące temu kształtowała się na pozio-
mie 900-1000 zł/t. Eksperci już we wrześniu 
przewidywali, że cena ekogroszku wzrośnie, a 
Polacy mogą mieć problemy z jego zakupem. 
To efekt zmian w normach jakościowych, któ-
re wprowadziło Ministerstwo Klimatu i Środowi-
ska. Zgodnie z nowymi wytycznymi, ekogroszek 
nie będzie mógł mieć wyższej wilgotności niż 
11%. Zawartość popiołu z kolei musi się mieścić  
w przedziale od 2 do 7%. wartość opałowa musi 

być wyższa niż 28 MJ/kg. według nowych norm, 
spaść musi też poziom siarki w ekogroszku –  
z 1,7% do 1,2%.

CO Z CENAmI PELETU?

Niestety podwyżki cen nie ominęły również pe-
letu. Są one nieco mniejsze oraz spowodowane 
innymi czynnikami, lecz także odczuwalne dla 
konsumentów. Na rynku detalicznym jest bardzo 
duży rozrzut cenowy. Cena za tonę peletu wor-
kowanego zaczyna się od około 900 zł/t, a koń-
czy na około 1300 zł/t lub nawet 1400 zł/t, a to 
prawdopodobnie nie koniec wzrostów. Główną 
przyczyną są rekordowo wysokie ceny drewna 
połączone z niższą dostępnością surowca. Nie 
bez znaczenia jest ogólna sytuacja gospodarcza 
– rosnące ceny paliw, energii, a także opakowań 
oraz wzmożony eksport tarcicy do USA oraz Chin. 
Tak jak w przypadku ekogroszku dysproporcja 
między popytem a podażą peletu dodatkowo 
wpływa na windowanie cen, a sezon grzewczy 
dopiero się rozkręca. Mimo to sytuacja na ryn-
ku biomasy zdaje się być bardziej stabilna niż  
w przypadku węgla.

FIT FOR 55 – JAK WPłyNIE 
NA PRZySZłOść PELETU?

Fit for 55 to pakiet unijnych aktów prawnych, 
które mają na celu zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 55% względem roku 1990. 
Ma on być zrealizowany do roku 2030. Fit for 
55 docelowo ma prowadzić nas do neutralno-
ści klimatycznej, którą UE zamierza osiągnąć 
w 2050 roku.
Szczególne znaczenie dla produkcji peletu 
będą miały zmiany wprowadzone w dyrektywie  
w sprawie energii odnawialnej (RED II2 i RED III).  
Mówią one o:

współczynniki nakładu nieodnawialnej energii 
pierwotnej dla różnych źródeł energii:
· 3,0 – dla energii elektrycznej;
· 1,1 – dla gazu, węgla, oleju opałowego;
· 0,2 – dla biomasy;
· 0,0 – dla energii słonecznej.
wybierając kocioł na biomasę inwestor ma pew-
ność, że zmieści się w wymaganym limicie EP. 
Kotły peletowe to idealne rozwiązanie dla osób, 
które są przekonane do tradycyjnych systemów 
grzewczych na paliwa stałe. Obecnie kotły takie 
są niemal bezobsługowe, wyposażone w zaawan-
sowaną automatykę oraz sterowniki z wbudowa-
nym modułem internetowym pozwalającym na 
zdalną kontrolę pracy urządzenia.

A CO ZE STARSZymI bUdyNKAmI?

Decyzja o wykorzystaniu kotła na pelet jako 
źródła ciepła do danego obiektu powinna być 
staranie przeanalizowana i dodatkowo skon-
sultowana z wykwalifikowanym instalatorem, 
przy wsparciu pomocy technicznej producenta  

urządzenia, bądź poprzedzona profesjonalnym 
audytem energetycznym. w budynkach o ni-
skim zapotrzebowaniu na ciepło, z nowoczesną 
instalacją, inwestycja w kocioł na biomasę przy-
niesie wymierne efekty ekonomiczne w posta-
ci oszczędności na kosztach ogrzewania (praca 
z wygaszaniem, niewielkie zapotrzebowanie na 
ciepło). w przypadku obiektów słabo zaizolowa-
nych, z dużymi stratami ciepła, w których insta-
lacja jest starego typu (duża pojemność wodna, 
rury instalacji grzewczej o znacznym przekroju, 
grzejniki żeliwne wymagające wysokiej tempera-
tury wody grzewczej), ze względu na niższą war-
tość opałową peletu należałoby przed zakupem 
kotła przeprowadzić gruntowną termomoderni-
zację obiektu lub rozważyć montaż innego źró-
dła ogrzewania.

AKTUALNA SyTUACJA NA RyNKU 
PALIW STAłyCh

Mimo tego że sezon grzewczy trwa od niedawna 
to zapasy węgla kamiennego w Polskiej Grupie 
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•	limitach	wydobycia	posuszu,
•	stosowaniu	ograniczania	emisji	gazów	cieplar-
nianych,
•	planowanym	od	2027	roku	końcu	dotacji	na	
energię z biomasy do produkcji energii elektrycz-
nej (z wyjątkiem instalacji wychwytujących i skła-
dujących dwutlenek węgla).
Ponadto, państwa członkowskie nie będą udzie-
lać wsparcia finansowego na wykorzystanie kłód 
tartacznych, pniaków, korzeni i kłód fornirowych 
do produkcji energii. Aby spełnić wymogi Unii Eu-
ropejskiej biomasę należy wykorzystywać we-
dług ściśle określonego schematu, zachowując 
jej jak największą ekonomiczną oraz ekologicz-
ną wartość.

Pelet jako paliwo wytwarzane z pozostałości 
przerobu drewna wpisuje się w postanowienia 
Fit for 55, a odchodzenie od węgla bez dużego 
udziału biomasy jest właściwie niemożliwe do 
zrealizowania. Polska od wielu lat znajduje się  
w czołówce producentów peletu drzewnego 
i dalszy stabilny trend wzrostu jego produkcji 
może wpłynąć pozytywnie na tempo transfor-
macji energetycznej. Mając na uwadze przywią-
zanie Polaków do paliw stałych oraz fakt, że od 
2022 roku również w Programie Czyste Powie-
trze nie będzie miejsca dla kotłów na ekogro-
szek można śmiało założyć, że to kotły peletowe 
okażą się pierwszym wyborem wielu inwesto-
rów w najbliższych latach.
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mają certyfikat EkoDesign 2022 z emisją pyłów 
poniżej 20 mg/m3, certyfikaty potwierdzające 
zgodność z EN w zakresie 5. klasy dla urządzeń 
grzewczych. Produkty objęte są gwarancją stan-
dardową na okres 2 lat z możliwością przedłuże-
nie do lat 5 dla wybranych modeli.

KOTły NA PELLET

Oferta Viteco w zakresie kotłów pelletowych jest 
imponująca. Znajdują się w niej urządzenia o mocy 
od 8 do 600 kw. wszystkie kotły Viteco produkowa-
ne są w Polsce według najwyższych standardów – 
Systemu Zapewnienia Jakości wg Dyrektywy Urzą-
dzeń Ciśnieniowych 97/23/wE, co potwierdzone jest 
znakiem CE0036. Kotły mają 5 Klasę według Euro-
pejskiej Normy EN 303-5:2012 i spełniają wymogi 
Rozporządzenia Komisji Europejskiej UE 2015/1189.

w ostatnim czasie najbardziej rozpoznawalne mo-
dele: EG PELLET MINI oraz MINI COMPACT prze-
szły lifting, a dodatkowo w ofercie pojawił się zu-
pełnie nowy kocioł EG PELLET MICRO B.
w kotle EG PELLET MINI zaprojektowano całko-
wicie nową obudowę urządzenia, której nadano 
przyjazną i nowoczesną formę, znaną już z mode-
li urządzeń MICRO oraz EVO. Na froncie zamon-
towano dotykowy panel sterowania, a moduł 
wykonawczy umieszczono na bocznej obudo-
wie urządzenia. Ułatwia to przede wszystkim co-
dzienną obsługę kotła, jak i umożliwia łatwiejszy 
dostęp montażowo-serwisowy. Druga zasadni-
cza zmiana w tym urządzeniu dotyczy miejsca 
lokalizacji palnika, który został zamontowany  
z przodu urządzenia w drzwiach popielnikowych. 
Co za tym idzie, obsługa, eksploatacja i serwis 
stały się dużo prostsze.

PIECE PELLETOWE 

Kominki na pellet mogą stać się świetnym uzu-
pełnieniem systemu grzewczego w domach ca-
łorocznych, ale również w domkach letniskowych 
lub punktach użyteczności publicznej, takich jak 
np. restauracje, sklepy itp. Z pewnością wprowa-
dzą do każdego wnętrza niepowtarzalną atmos-
ferę, a wnętrze – dzięki tym produktom – nabierze 
modnego loftowego stylu. Oferta Instal-Konsor-
cjum obejmuje 2 typy urządzeń:
•	z	płaszczem	wodnym	i	systemem	ogrzewania	
powietrza,
•	jedynie	z	systemem	ogrzewania	powietrza.
Kominki z systemem ogrzewania powietrza sta-
nowią punktowe powietrzne źródło ciepła dla 
pojedynczych pomieszczeń. Kominki z płasz-
czem wodnym stanowią świetne rozwiązanie dla  

pomieszczeń, w których poza chęcią punkto-
wego powietrznego ogrzewania pomieszczenia 
chcemy również przyłączyć do kominka kilka 
grzejników wodnych. Przykładowo piec o mocy 
nominalnej 13 kw przekazuje 3 kw do pomiesz-
czenia, a 10 kw do obiegu wodnego. Piec jest 
wyposażony w układ hydrauliczny (pompa obie-
gowa, naczynie wyrównawcze, zawór bezpieczeń-
stwa). Dedykowany jest do modernizacji syste-
mów grzewczych wszędzie tam, gdzie nie ma 
osobnego pomieszczenia kotłowni. Przy zasto-
sowaniu zaworu przyłączeniowego, może ogrze-
wać c.w.u na zasadzie priorytetu, podobnie jak  
w przypadku jednofunkcyjnych kotłów gazowych.
Zaletami obu typów pieców jest zamknięta ko-
mora spalania zapewniająca bezpieczeństwo 
eksploatacji, jak również pełną czystość pod-
czas pracy urządzenia. Prezentowane produkty 

lnstal-Konsorcjum, obserwując 
rozwijający się rynek urządzeń 

grzewczych na ekologiczne paliwo, 
jakim jest pellet, poszerza swoją ofertę, 

wprowadzając do sprzedaży piece 
pelletowe (kominki). Dotychczas  

w ofercie sieci hurtowni były dostępne kotły 
pelletowe Viteco w szerokiej gamie modeli. 

Natomiast od jesieni rusza sprzedaż nowego 
produktu, uzupełniając tym samym ofertę 

urządzeń pelletowych.

urządzenia PelletoWe W ofercie W instal-Konsorcjum
Ekologiczne kominki i kotły 
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dźwignię czyszczenia wymiennika pod drzwiami 
obudowy urządzenia. wyjścia elektryczne modułu 
wykonawczego zostały przeniesione z tyłu urzą-
dzenia na boczną ścianę, odpowiadającą lokali-
zacji zasobnika paliwa. Znacznie łatwiej również  
o dostęp serwisowy do palnika i podajnika pelletu. 

Frontowy panel obudowy zbiornika, będący jed-
nocześnie elementem obudowy kotła, jest łatwo 
demontowany, co skutkuje dostępem inspekcyj-
nym zarówno z przodu, jak i z boku urządzenia. 
w obu urządzeniach zastosowano nowoczesne ste-
rowanie, stosowane w pozostałych modelach ko-
tłów pelletowych EG, tj. sterownik IGNEO TOUCH 
firmy Estyma. Sterownik w standardzie obsługuje 
pogodowo jeden obieg grzewczy z mieszaczem, 
ładowanie zasobnika c.w.u. oraz ochronę kotła 
realizowaną poprzez obsługę pompy kotłowej.  
w standardzie jest pakiet czujników (c.o., c.w.u., 
powrotu, zewnętrzny), opcjonalnie można wypo-
sażyć urządzenia w moduły rozszerzające: inter-
netowy czy też jeden z regulatorów pokojowych.
Kotły wyposażono w palnik typu B (PELETIX II MC) 
z automatycznym systemem czyszczenia. w pal-
niku zastosowano siłownik BELIMO sprzężony ze 
zgarniaczem szlaki i popiołu. Posuwisto-zwrotna 
praca zgarniacza odbywa się podczas każdego 
wygaszania urządzenia. Nowy palnik ma również 
zapalarkę pelletu o podwyższonej żywotności.

Trzecia zmiana to uniwersalność montażowa 
drzwi popielnikowych/palnikowych dolnych,  
a także dużych drzwi obudowy urządzenia. Dzię-
ki temu możliwa jest szybka zmiana zawiasów na 

stronę przeciwną, a tym samym możliwość otwie-
rania obu drzwi w wybranym kierunku.
Także kocioł EG PELLET MINI COMPACT przeszedł 
podobny lifting jak EG PELLET MINI. Obudowa urzą-
dzenia ma nowoczesną formę, a w standardzie 
zastosowano dotykowy panel dotykowy. Ukryto 

www.viteco.pl

Wyłączny dystr ybutor marki VITECO
Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
www.ik.pl
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nowość – eg PelleT micro B 

Kocioł EG PELLET MICRO B o mocy 12 kw to jeden z najmniejszych w swojej klasie – zajmuje po-
wierzchnię jedynie 80x60 cm. Bazę kotła stanowi wymiennik o małych rozmiarach, o budowie pło-
mieniówkowej w układzie pionowym, wyróżniający się zaskakująco dużą sprawnością i prostotą 
obsługi. w połączeniu z samoczyszczącym palnikiem oraz automatycznym czyszczeniem wymien-
nika, urządzenie jest doskonałym wyborem dla użytkownika, poszukującego kotła bezobslugowego. 
Dzięki swojej kompaktowej i wielowariantowej konstrukcji (model z zasobnikiem po prawej lub 
po lewej stronie), kocioł EG PELLET MICRO B można zamontować w bardzo małych pomiesz-
czeniach. Konstruktorom udało się zaimplementować w tym urządzeniu wszystkie sprawdzone 
w innych modelach elementy konieczne do jego poprawnej i bezpiecznej pracy, tj. samoczysz-
czący palnik, mechanizm automatycznego czyszczenia wymiennika, sprawdzone sterowanie  
z dotykowym panelem operatorskim, obsługujące 2 niezależne obiegi grzewcze, obieg ładowa-
nia zasobnika ciepłej wody oraz obieg kotłowy.

NOWA  

WERSJA
NOWA  

WERSJA

http://www.instalreporter.pl
https://ik.pl/VITECO?utm_source=Report&utm_medium=art&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
https://ik.pl/VITECO?utm_source=Report&utm_medium=art&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
https://ik.pl/VITECO?utm_source=Report&utm_medium=art&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
https://ik.pl/?utm_source=Report&utm_medium=link&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
https://ik.pl/?utm_source=Report&utm_medium=link&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
https://ik.pl/?utm_source=Report&utm_medium=link&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
https://ik.pl/?utm_source=Report&utm_medium=link&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
https://ik.pl/?utm_source=Report&utm_medium=link&utm_campaign=wyd11&utm_id=1
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wyposażonego w palnik MULTI FLAME jest pro-
sta obsługa polegająca na okresowym uzu-
pełnianiu paliwa w zasobniku oraz usuwaniu 
popiołu z szuflady popielnicowej bez koniecz-
ności wygaszania paleniska. Palnik MULTI FLA-
ME montowany jest w kotłach peletowych SAS 
w zakresie mocy od 10 kw do 200 kw, dlatego 
też nasze kotły peletowe sprawdzą się zarówno 
w domach jednorodzinnych, jak i dużych obiek-
tach inwestycyjnych.

Opracowana w naszej firmie konstrukcja pal-
nika peletowego SAS mULTI FLAmE objęta 
jest Prawem Ochronnym nr 67681 – nadanym 
przez Urząd Patentowy RP, na wzór użytkowy 
pt. „Palnik kotła grzewczego wodnego przy-
stosowany do spalania biomasy” oraz Prawem 
Ochronnym nr 67472 – nadanym przez Urząd 
Patentowy RP, na wzór użytkowy pt. „Podaj-
nik paliwa do kotłów na paliwa stałe, zwłasz-
cza biomasę”. Otrzymanie Prawa Ochronnego  

Ekonomiczne i ekologiczne spalanie bioma-
sy zawsze było naszym priorytetem. Byliśmy 
jedną z pierwszych firm, która już w 2014 roku 
wprowadziła na rynek kocioł spełniający wy-
mogi 5. klasy, na wiele lat przed tym, kiedy ta-
kie urządzenia stały się jedynymi dopuszczony-
mi do obrotu. Dowodem na to jest nasz palnik 
peletowy MULTI FLAME. Charakterystyczną 
cechą palnika MULTI FLAME jest automatycz-
ne, wysokoefektywne, samooczyszczające się  

palenisko spalające dokładnie taką porcję pa-
liwa, jaka jest niezbędna do uzyskania zadanej 
przez użytkownika temperatury na sterowni-
ku. Bezpieczny transport biomasy możliwy jest 
dzięki mechanizmowi dwóch ślimaków, rozdzie-
lonych kanałem przesypowym, co uniemoż-
liwia cofnięcie płomienia do zasobnika. Ruch 
podajników ślimakowych odbywa się przy po-
mocy kół zębatych napędzanych łańcuchem za 
pośrednictwem motoreduktora. Zaletą kotła  

Kotły peletowe to obecnie najpopularniejsze urządzenia 
na paliwa stałe. w naszej ofercie poza standardowym 
typoszeregiem 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 aż 12 000 zł dopłaty. To wszystko dzięki 
obniżonej emisji pyłów – PM ≤20 mg/m3.  
wymieniając swój stary, nieekologiczny kocioł na taki  
o podwyższonym standardzie, można uzyskać maks. 45%  
kosztów kwalifikowanych inwestycji tj. do 9000 zł.  
Będąc w tzw. 2 Grupie beneficjentów wyższe dofinansowanie 
to 60% kosztów kwalifikowanych (do 12 000 zł).  
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). 

Wyższe dofinansoWanie na Kotły PeletoWe sas
AnnA PAwłowsk A-k AwA 
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potwierdza unikalność opracowanej przez 
nas konstrukcji. Palnik peletowy oraz kotły 
w niego wyposażone wielokrotnie zdobywa-
ły nagrody podczas konkursów branżowych. 
Jest to urządzenie doceniane zarówno przez 
fachowe jury konkursowe, jak i potencjalnych 
klientów, zauważających jego wyjątkowe wa-
lory użytkowe od momentu pojawienia się  
na rynku w 2012 roku aż do teraz.

w kotłach peletowych z zainstalowanym ste-
rownikiem TECH ST-555P lub ST-580zPID za-
stosowano wentylator nadmuchowy wraz  
z systemem kontroli przepływu powietrza, któ-
ry pozwala na precyzyjną regulację ilości po-
wietrza, a w razie potrzeby dodatkowo na ko-
rektę dawki paliwa. Umożliwia to zniwelowanie 
wpływu zmiennych warunków (np. zmienny 
ciąg kominowy, zabrudzenie wymiennika, gra-
nulacja paliwa) w czasie pracy kotła wyposa-
żonego w palnik peletowy.

więcej o ekologicznych kotłach peletowych na 
stronie: www.sas.busko.pl

zaSToSowane rozwiązania w koTłacH PeleTowycH SaS

Ruchomy ruszt
Palenisko zostało podzielone na część stałą oraz sekcję 
ruchomych rusztowin. Cykliczna praca rusztu ruchomego 
napędzanego za pomocą mechanizmu mimośrodowego 
umożliwia odprowadzenie z przestrzeni paleniskowej ko-
tła w zależności od jakości paliwa różnych form spieków, 
popiołu bez przerywania procesu spalania.

Podwójny ślimak
Dzięki specjalnej budowie układu podawania paliwa wy-
eliminowano ryzyko cofnięcia ognia do zasobnika opału. 
Transport paliwa odbywa się za pomocą dwóch ślimaków 
oddzielonych kanałem przesypowym o zróżnicowanym 
posuwie transportera górnego i dolnego.

Fotokomórka
Czujnik ognia jest elementem, który kontroluje proces 
pracy palnika w oparciu o bezpośredni obraz stanu pa-
leniska. Fotoelement skraca czas potrzebny do rozpale-
nia paliwa, zwiększa przez to żywotność zapalarki oraz 
obniża zużycie energii elektrycznej. Zastosowane roz-
wiązanie konstrukcyjne z nadmuchem powietrza po-
zwala na utrzymanie fotokomórki w czystości przez dłu-
gi okres eksploatacji.

Wielopunktowy system dystrybucji powietrza
Powietrze doprowadzone do paleniska zostaje rozdzielo-
ne na część, która dociera do komory powietrznej i szcze-
linami pomiędzy rusztami dostarczane jest do paleniska, 
natomiast pozostała część jest tłoczona bezpośrednio do 
strefy spalania poprzez układ otworów dystrybucji znaj-
dujących się po bokach przestrzeni paleniskowej.

Zapalarka ceramiczna
Automatyczne rozpalanie jest standardem w kotłach peletowych SAS. Zastosowane autorskie rozwiązanie konstrukcyjne kanału nadmucho-
wego pozwala na ciągłe omywanie zapalarki strumieniem powietrza. Rozwiązanie to wpływa na krótki czas rozpalania, niezawodność i długi 
okres eksploatacji, a zastosowany system sterowania umożliwia pracę kotła w trybie rozpalanie/wygaszanie co przynosi dodatkowy efekt eko-
nomiczny, szczególnie w sezonie letnim (c.w.u.) czy w budynkach energooszczędnych.

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

re
kl

am
a

http://www.instalreporter.pl


2311/2021 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

(30-100%) w połączeniu z odpowiednim algoryt-
mem sterującym, umożliwiają optymalne dosto-
sowanie warunków spalania do bieżącego zapo-
trzebowania na ciepło. To wszystko w połączeniu 
ze sterowaniem pogodowym, możliwością za-
stosowania sondy Lambda i szeregiem innych 
dodatkowych akcesoriów daje olbrzymie moż-
liwości rozbudowy układów centralnego ogrze-
wania i c.w.u.
Za pracę kotła odpowiada nowoczesny mikropro-
cesorowy sterownik oparty na algorytmie FUZ-
ZY LOGIC II zapewniający precyzyjne dozowanie 
paliwa i powietrza, wysoką sprawność procesu 
spalania, modulację mocy urządzenia oraz ste-
rowanie całym systemem grzewczym. Kocioł jest 
praktycznie bezobsługowy, dzięki zastosowaniu 
systemów automatycznego czyszczenia rusztu 
palnika i wymiennika kotła. Ponadto automatycz-
nie inicjuje zapłon i wygasza się po uzyskaniu za-
danych parametrów pracy. Obsługa kotła została 
zminimalizowana do kontroli i ewentualnego uzu-
pełniania ilości paliwa (pelletu) w zasobniku oraz 
opróżniania popiołu z szuflady (co kilka tygodni). PELLUx SLIm

Seria kotłów PELLUX SLIM to nowoczesne urzą-
dzenia grzewcze, o trzech mocach: 12, 18 oraz 
24 kw. Kompaktowa budowa kotła, pozwoliła 
na wbudowanie zasobnika na pellet o pojem-
ności 145 litrów dla mocy 12 i 18 kw oraz 160 li-
trów w kotle PELLUX SLIM 25. By zwiększyć kom-
fort użytkowania kotła, został on wyposażony  
w automatyczny podajnik pelletu oraz pompę ko-
tłową dzięki której kocioł jest gotowy do wpięcia 
w instalację c.o. Dodatkowo, komfort użytkowa-
nia kotła zwiększa wolnoopadający mechanizm 
zastosowany w drzwiczkach od zasobnika pelletu 
firmy BLUM. Nowoczesna konstrukcja pozwoliła 
na osiągnięcie wyników efektywności kwalifiku-
jącej się do podwyższonej wartości dofinanso-
wania z programu Czyste Powietrze.

Kotły pelletowe PELLUX łączą w sobie nowo-
czesną, a zarazem sprawdzoną konstrukcję wy-
miennika opartą o system kanałów spalinowych 
wyposażonych w turbulatory, która zapewnia uzy-
skanie wysokiej sprawności kotła (90-95%) oraz 
zmniejszenie zużycia paliwa w porównaniu do 
kotłów wyposażonych w tradycyjny wymiennik. 

Takie rozwiązanie umożliwia również zastoso-
wanie automatycznego czyszczenia wymienni-
ka kotła. Dedykowane palniki zrzutkowe z auto-
matycznym zapłonem paliwa, mechanizmem 
czyszczenia rusztu zapewniają niezawodną,  
w pełni zautomatyzowaną eksploatację, a dzię-
ki możliwościom modulacyjnym mocy palnika  

Kotły Pellux to nowoczesna marka NIBE-BIAwAR – producenta  
kotłów pelletowych i innych rozwiązań grzewczych do domów jedno-  
i wielorodzinnych, zakładów przemysłowych i obiektów usługowych.  
Kotły Pellux produkowane są w zakładach NIBE-BIAwAR w Białymstoku. 
Pełne zautomatyzowanie systemów grzewczych, w których wykorzystuje się 
kotły pelletowe Pellux, zapewnia niezwykłą wygodę i łatwość użytkowania. 

Kotły PelletoWe Pellux 
Nowatorskie rozwiązania technologiczne i elegancki design

PELLUX SLIM

Pokrywa zasobników w kotłach SLIM została wyposażona  
w wolnoopadający mechanizm firmy BLUMAutomatyczne czyszczenie rusztu palnika
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PELLUx 100

Kotły PELLUX 100 o mocy 20 lub 30 kw to w peł-
ni automatyczne urządzenia grzewcze, wypo-
sażone w mikroprocesorowe sterowanie FUZZY 
LOGIC II, przystosowane do spalania pelletu 
drzewnego. w połączeniu z dedykowanym pal-
nikiem zrzutkowym PBMAX oraz podajnikiem 
i zasobnikiem paliwa o poj. 300 lub 500 litrów, 
użytkownik otrzymuje zestaw, który jest w stanie 
praktycznie bezobsługowo dostarczyć niezbędne 
ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. Rozwiązanie to za-
pewnia wyjątkowy komfort użytkowania bez ko-
nieczności wizyty w kotłowni nawet przez tydzień.
PELLUX 100, dzięki możliwości rozbudowy auto-
matyki, może współpracować z wieloma obiegami  

grzewczymi, zbiornikiem buforowym, instalacją 
solarną oraz drugim obiegiem c.w.u.
https://pellux.pl/pl/

PELLUx 200 TOUCh

w skład zestawu, obok kotła PELLUX 200 Touch  
o mocy 20 kw, wchodzą również: palnik pelle-
towy PBMAX 20.1, system podający paliwo oraz 
zasobnik pelletu 300 lub 500 l. w okresie szczy-
towego zapotrzebowania na ciepło, jeden pełny 
zasyp paliwa pozwala na około 7 dni nieprzerwa-
nej pracy, a w przypadku budynków o mniejszym 
zapotrzebowaniu – jeszcze dłużej.
Nowoczesny kocioł PELLUX 200 Touch, przezna-
czony do współpracy ze zrzutkowym palnikiem 
pelletu, wyróżnia się niezwykle bogatym wypo-
sażeniem standardowym, gwarantującym kom-
fort użytkowania:
•	wbudowania	pompa	obiegowa	c.w.u.,
•	panel	dotykowy	z	wyświetlaczem	LCD,

•	automatyczny	system	sterowania	pogodowego,
•	obsługa	dwóch	obiegów	grzewczych	lub	za-
miennie – jednego obiegu grzewczego i zaworu 
ochrony powrotu z siłownikiem,
•	automatyczne	czyszczenie	wymiennika	kotła,
•	duży	pojemnik	na	popiół	(usuwanie	popiołu	wy-
magane tylko raz na ok. 5 tygodni)
Zastosowanie: domy jedno- i wielorodzinne, 
obiekty handlowe i usługowe (hotele i pensjo-
naty) o powierzchni 150-400 m2. wysokość kotła 
(150 cm) pozwala na montaż w pomieszczeniach  
o stosunkowo niskim stropie. większość podłą-
czeń hydraulicznych jest łatwo dostępnych od 
góry urządzenia. Przemyślane rozwiązania mak-
symalnie upraszczają montaż palnika pelletu na 
drzwiczkach kotła.

Kotłami PELLUx można sterować z dowolnego miejsca na świecie. moduł internetowy wi-fi eco-
NET 300 umożliwia zdalny dostęp do bieżących informacji o systemie grzewczym oraz zmianę 
jego parametrów za pomocą każdego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową. 
W aplikacji możemy zwiększyć bądź zmniejszyć temperaturę centralnego ogrzewania, stero-
wać temperaturą ciepłej wody użytkowej i modyfikować harmonogram czasu pracy kotła.

PELLUX 100

PELLUX 200

Możliwość automatycznego czyszczenia wymiennika kotła Pellux SlimRęczne czyszczenie wymiennika kotła Pellux Slim 
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4 WARIANTy mOCy

Climate 6000i cechuje niezwykłe łatwy montaż 
oraz wysoka jakość wykonania. Dzięki nowej kon-
strukcji, klimatyzatory te (zarówno pod kątem jed-
nostki wewnętrznej, jak i zewnętrznej) całkowicie 
różnią się od innych tego typu urządzeń dostęp-
nych na rynku. Tutaj, podobnie jak dla modeli  
Climate 3000i oraz Climate 5000i, zastosowano 
wyjątkowy design jednostki zewnętrznej z czar-
nym grillem i srebrnym pierścieniem oraz obu-
dową w kolorze białym. Sprawdzona funkcja 
jonizacji powietrza oraz dodatkowy filtr BIO, gwa-
rantują polepszenie jakości powietrza wewnątrz 
pomieszczeń. Model dostępny jest w 4 warian-
tach mocy: 2,6; 3,5; 5,3; 7,0 kw. Najwyższa klasa 
efektywności energetycznej A+++ w trybie chło-
dzenia oraz A++ (dla modeli 2,6 i 3,5 kw) lub A+ 
(dla modeli 5,3 i 7,0 kw) w trybie grzania.
Modele z tej serii mają możliwość zdalnego ste-
rowania poprzez aplikację HomeCom Easy, która 
zapewnia pełną kontrolę nad klimatem w domu 
lub biurze. Dla jeszcze większej wygody stworzo-
no specjalne pakiety, które pod jednym indeksem 
oferują jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną oraz 
moduł do sterowania zdalnego G 10 CL-1. Aplika-
cję HomeCom Easy można pobrać bezpłatnie ze 
strony Google Play i/lub App Store.

KONSTRUKCJA, KTóRA ZAPEWNIA łATWą 
INSTALACJę I KONSERWACJę

Opracowana przez Bosch płyta montażowa uła-
twia bezbłędny i szybki montaż jednostki we-
wnętrznej. Dzięki wbudowanej poziomnicy i spe-
cjalnej matrycy na śruby, nie są potrzebne żadne 
dodatkowe narzędzia. Konserwacja jednostki we-
wnętrznej czy ewentualna naprawa nie są skom-
plikowane. wentylator i silnik można zdemon-
tować, odkręcając tylko jedną śrubę. Skrzynka 

Najnowszy klimatyzator z serii Climate oferuje inteligentne rozwiązania, które zapewnią komfort i efektywność. 
Podczas nieobecności użytkownika urządzenie automatycznie obniży częstotliwość pracy, aby oszczędzać 
energię. Dzięki specjalnemu czujnikowi pozwala na dostosowanie poziomu wilgotności na skali od 35 do 85%. 
Sprawdzona technologia jonizacji wraz z filtrem BIO gwarantuje polepszenie jakości powietrza.

noWa generacja KlimatyzatoróW 
PoKojoWych bosch z serii climate 6000i
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Specjalna powłoka antykorozyjna lameli prze-
dłuża bezawaryjną pracę urządzenia. Autorestart 
dba o to, aby system klimatyzacji nie zapomniał 
żadnych ustawień w przypadku chwilowego bra-
ku zasilania. 

dOPASOWANIE dO POTRZEb KAżdEGO 
UżyTKOWNIKA

w jednostce wewnętrznej i w pilocie zdalnego 
sterownia dodano szereg funkcji, które zaspo-
kajają wymagania domowników. Przede wszyst-
kim automatyczna zmiana kierunku nawiewu  
w pionie i poziomie. To funkcja, która skieruje 
strumień powietrza dokładnie tam, gdzie chce 
tego użytkownik. Follow Me uruchomi czujnik 
znajdujący się w pilocie, który mierzy tempera-
turę dokładnie tam, gdzie zlokalizowany jest pi-
lot. Pozwala to na precyzyjną kontrolę tempera-
tury. Kolejna przydatna funkcja to tryb unikania 
podmuchu wiatru (wind Avoid me). Pozwala do-
stosować kierunek nawiewu za pomocą pilota  

i cieszyć się przyjemnym klimatem, unikając jed-
nocześnie bezpośredniego podmuchu zimnego 
powietrza. Dzięki regulacji wilgotności można nie 
tylko cieszyć się odpowiednią temperaturą, ale 
również dopasować wilgotność w pomieszcze-
niu. Można natychmiast usunąć nadmiar wilgoci 
z powietrza w otoczeniu. w tym celu należy ak-
tywować czujnik wilgotności za pomocą pilota 
na podczerwień.

OSZCZędNOść dLA bUdżETU I dbAłOść 
O EKOLOGIę

Modele Climate zatroszczą się nie tylko o budżet, 
ale i o środowisko naturalne poprzez redukcję 
zużycia energii elektrycznej. Tryb Gear pozwa-
la na dostosowanie mocy urządzenia do obsłu-
giwanego obiektu. Poprzez możliwość redukcji 
mocy roboczej w trzech zakresach pracy 50, 75 
i 100%, można precyzyjne korzystać z klimaty-
zatora. Tryb pracy ECO pozwala na oszczędność 
do 20% energii przy pracy klimatyzatora powy-
żej 8 godzin (ta opcja jest dostępna tylko w trybie 
chłodzenia). Ponadto czujnik obecności (Human 
sensor) pomaga oszczędzać energię. wykrywa on 
obecność osób w pomieszczeniu i odpowiednio 
dostosowuje moc klimatyzatora. Gwarantuje to 
najlepsze możliwe wykorzystanie energii. 

przyłączeniowa i płytka są dostępne od przodu 
urządzenia. Dużo miejsca z tyłu jednostki we-
wnętrznej ułatwia poprowadzenie rur łączących  
z jednostką zewnętrzną oraz odprowadzenie skro-
plin kondensatu. Dzięki dopuszczalnej różnicy 
wysokości 15 m między jednostką wewnętrzną 
i zewnętrzną oraz odległości 30 m między nimi, 
użytkownik ma dużą swobodę w wyborze wła-
ściwego miejsca instalacji.

FILTRy, I-CLEAN I JONIZACJA

Klimatyzatory Bosch zapewniają czyste powie-
trze, dzięki specjalnym filtrom. Filtr katalityczny 
eliminuje formaldehydy i inne lotne związki orga-
niczne, jak również szkodliwe gazy i zapachy. Filtr 
BIO składa się ze specjalnego enzymu oraz bio-
filtra (HEPA), który wychwytuje cząsteczki kurzu, 
bakterie, grzyby i mikroby oraz eliminuje bakterie, 
rozpuszczając ich ściany komórkowe. Działanie 
filtra HD (wysokiej gęstości) jest o 50% bardziej 
efektywne w porównaniu do tradycyjnych filtrów 

tego typu. Może on oczyścić do 80% kurzu i pył-
ków z powietrza. Poza filtrami, urządzenia mają 
funkcję samooczyszczenia (i-Clean). Technolo-
gia i-Clean automatycznie zamrażając, a następ-
nie szybko rozmrażając szron, usuwa kurz, pleśń 
i tłuszcz, które, jeżeli przylegają do wymiennika 
ciepła, mogą być źródłem nieprzyjemnych zapa-
chów. Kolejnym elementem, który dba o zdrowie 
jest jonizator. Element ten uwalnia do powietrza 
dodatnie i ujemne jony, które otaczają i, w wyni-
ku reakcji chemicznej, zabijają bakterie zamienia-
jąc je w nieszkodliwe cząsteczki wody.

PRACA W NISKIEJ TEmPERATURZE

Jednostka zewnętrzna może pracować w tempe-
raturze minimalnej sięgającej nawet -15°C. Nie-
zawodność pracy zapewnia funkcja odmrażania 
jednostki zewnętrznej zimą lub też oczyszczania  
z kurzu w pozostałym okresie. Układ jest w stanie do-
konać autodiagnozy pracy oraz wykryć i zakomuni-
kować ewentualny wyciek czynnika chłodniczego.  

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

infolinia: 801 600 801, 
www.bosch-klimatyzacja.pl
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Aby system VRF pracował efektywnie oraz bez-
piecznie, konieczna jest na etapie doboru i projek-
towania świadomość kilku kluczowych wymagań 
tej klimatyzacji. Potrzeby te wynikają ze specyfiki fa-
brycznych wymogów dla systemu. VRF co do zasa-
dy jest praktycznie urządzeniem klimatyzacyjnym 

całkowicie zdefiniowanym i przebadanym przez 
producenta. Stąd dobieramy go z uwzględnieniem:
1. maksymalnej dostępnej mocy. Tu mamy sys-
temy mini VRF – do 50 kw mocy w ramach jed-
nego układu chłodniczego lub „duży” VRF o mo-
cach nawet do 150 kw;

2. maksymalnej liczby podłączonych jedno-
stek wewnętrznych. w zależności od mocy ukła-
du dla najmniejszych mocy około 20 kw to 13 
możliwych do podłączania jednostek wewnętrz-
nych, a dla największych układów to 64 jednostki;
3. maksymalnego przewymiarowania i mini-

malnego obciążenia jednostkami wewnętrz-
nymi (stosunku moc jednostek wewnętrznych/
moc jednostek zewnętrznych od 25% do 150%); 
4. maksymalnych długości instalacji chłodni-
czych, maksymalnej różnicy wysokości i odle-
głości pomiędzy jednostką zewnętrzną i ostatnią 
jednostką wewnętrzną. Tu najczęściej występują-
ce warunki to 1000 m sumarycznej długości insta-
lacji, 160 m odległości oraz 50 m przewyższenia;
5. stosowanego czynnika chłodniczego, wyma-
gań ppoż oraz maksymalnych stężeń. 
Opisane wyżej warunki są warunkami brzegowy-
mi, zebranymi. Tak więc dla konkretnego produ-
centa, a nawet systemu w ramach dostaw jednego 
producenta należy sprawdzić możliwość ich zasto-
sowania. większość producentów systemów VRF 
oferuje programy doboru, które gwarantują po-
prawność konfiguracji w przypadku skutecznego 
zakończenia procedury doboru np. FUJITSU przy-
gotował program DESIGN SIMULATOR konfiguru-
jący system, określający jego wydajność w warun-
kach projektowych oraz pozwalający na dobór 
odpowiednich opcji. Dzięki programowi doboru 
zostaną uwzględnione wszystkie specyficzne wa-
runki dla danego obiektu. 
Budynki wysokościowe są obiektami o specyficz-
nych wymaganiach. Zapotrzebowanie chłodu naj-
częściej przekracza 200 kw, które zapewnia jeden 
system VRF, przewyższenia wykraczają ponad do-
puszczalne 50 m, a pomieszczenia czy to biurowe 
czy mieszkalne często mają małe kubatury. 
Jak w związku z tym skutecznie i bezpiecznie 
dobrać system VRF do tego rodzaju budynków?
Należy zwrócić uwagę na następujące wymie-
nione poniżej zagadnienia.
1. Spadek wydajności związany z długimi insta-
lacjami chłodniczymi. w tym punkcie program do-
boru pomoże nam wprost tj. po wpisaniu popraw-
nych długości odcinków orurowania dobierze nam 
odpowiednie jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne. 
2. Przewyższenie, czyli rzeczywistą różnicę wy-

Systemy VRF (systemy klimatyzacji multijednostkowej ze zmiennych przepływem czynnika) cieszą się ostatnimi laty 
dużą popularnością jako systemy klimatyzacji w budynkach. Do ich niekwestionowanych zalet należy: niezawodność, 
elastyczność, łatwość projektowania oraz szeroki wachlarz możliwości zarządzania od prostych pilotów, poprzez fabryczne 
systemy centralnego sterowania, a kończąc na zaawansowanych systemach zarządzania nadrzędnego w ramach BMS. 

jaK bezPiecznie montoWać systemy Vrf  
W budynKach WysoKościoWych? 

MichAł Z Alewski
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systemu w pomieszczeniach o powierzchni około 
18 m2. Drugim rozwiązaniem, w przypadku koniecz-
ności montażu systemów dużych o ładunku czynni-
ka mogącym sięgnąć nawet 90 kg, jest montaż sys-
temu detekcji. Jednostki wewnętrzne niektórych 
producentów mają przewidziane specjalne złącze 
do podłączenia lokalnego czujnika czynnik R410A. 
Aktywacja takiego czujnika powoduje zatrzyma-
nie systemu, załączenie systemu powiadamiania 
wbudowanego w czujnik, oraz sygnał wyjściowy 
do aktywacji np. urządzenia do odsysania czynnika. 
4. Scenariusz braku zasilania części systemu. 
Systemy VRF mają rozproszony model zasilania. 
Osobno jednostki zewnętrzne oraz osobno jed-
nostki wewnętrzne. w skrajnym przypadku każda 
jednostka wewnętrzna może być zasilana lokalnie  
z pomieszczenia, które klimatyzuje. Ten sposób za-
silania, stosowany najczęściej dla apartamentow-
ców lub pokoi hotelowych, jest szczególnie narażo-
ny na gwałtowny, niekontrolowany zanik zasilania  
w przypadku odłączenia zasilania przez użytkownika 

czy zadziałania systemu kart kluczy. Konsekwencją  
tego z kolei jest pojawienie się błędu systemu  
z powodu nieprawidłowej procedury wyłącze-
nia jednostki wewnętrznej, w szczególności nie-
prawidłowego zamknięcia zaworu rozprężnego. 
Ostatecznie system zostaje wyłączony w całości, 
uniemożliwiając korzystanie z klimatyzacji przez 
pozostałych użytkowników. Rozwiązaniem dla 
tego scenariusza jest np. zastosowanie specjal-
nych zasilaczy rezerwowych do każdej jednostki 
wewnętrznej. Taki zasilacz niskoprądowy po odłą-
czeniu zasilania elektrycznego głównego, zapewnia 
dokładne domknięcie zaworu rozprężnego, umożli-
wiając poprawną pracę pozostałej części systemu. 
5. Sumarycznej mocy systemu i możliwości za-
rządzania. Na rynku są dostępne systemy o mocy 
do 270 kw. Ze względu na restrykcje dotyczące f-ga-
zów, na zapobieganie wyciekom czynnika i ograni-
czeniu emisji substancji o wysokim GwP, systemy 
VRF raczej nie będą się rozwijać w kierunku więk-
szych mocy a w kierunku mini VRF. Budynki wyso-
kościowe wymagają mocy znacznie przekracza-
jących możliwości pojedynczego układu VRF. I tu 
ujawnia się jeszcze jedna unikatowa cecha syste-
mów VRF. Fabryczny system zarządzania wielo-
ma jednostkami wewnętrznymi. Podstawowy sys-
tem sterowania centralnego, sterownik z panelem 
dotykowym daje możliwość monitorowania oraz 
sterowania 400 jednostkami wewnętrznymi, funk-
cję podziału kosztów eksploatacji, komunikację  
z siecią internetową, czyniąc ze zdywersyfikowane-
go od strony chłodniczej systemu klimatyzacji, jed-
norodny system klimatyzacji od strony użytkowej. 
Specjalny program do monitorowania i sterowania 
daje możliwość sterowania aż 1600 jednostkami we-
wnętrznymi oraz 400 jednostkami zewnętrznymi. 
Największe budynki klimatyzowane systemami 
VRF mają zapotrzebowanie sięgające nawet kil-
ku Mw. Ich staranne zaprojektowanie z uwzględ-
nieniem specyfiki dużych obiektów pozwala na 
bezpieczne i satysfakcjonujące użytkowanie. 

sokość pomiędzy agregatem zewnętrznym i naj-
niżej położoną jednostką wewnętrzną (agregaty 
wewnętrzne najczęściej zlokalizowane są na da-
chu) oraz pomiędzy najniżej i najwyżej zlokalizo-
waną jednostką wewnętrzną. Katalogowa różnica 
wysokości wynosi 50 m. w przypadku budynków 
wysokościowych jest ona bardzo często przekra-
czana. Rozwiązaniem jest lokalizacja agregatów 
zewnętrznych na piętrach technicznych w spe-
cjalnych maszynowniach. Taka lokalizacja wymu-
sza montaż z wykorzystaniem czerpni oraz wy-
rzutni elewacyjnych oraz kanałów regulujących 
odpowiednią cyrkulację powietrza przez skra-
placz. Aby zapobiec obniżeniu wydajności wen-
tylatorów skraplacza na skutek dodatkowych 
oporów na kanale i wyrzutni, FUJITSU w swoich 
rozwiązaniach przewidziało specjalny tryb pod-
wyższonego sprężu. Po jego aktywacji przepływ 
powietrza przez skraplacze będzie znowu właści-
wy, do dyspozycji jest około 25 Pa. Innym rozwią-
zaniem jest zastosowanie specjalnego czujnika 

montowanego przed najniżej położoną jednost-
ką wewnętrzną. Czujnik ten kontroluje ciśnienie 
i odpowiednio doregulowuje obroty sprężarki. 
Zastosowanie tej opcji pozwala na zwiększenie 
dopuszczalnego przewyższenia aż do 110 m.
3. Kubaturę pomieszczeń. w zależności od cha-
rakteru użytkowania jako biura, pokoje hotelowe 
czy pomieszczenia mieszkalne może zachodzić ko-
nieczność zabezpieczenia pomieszczeń przed prze-
kroczeniem dopuszczalnych stężeń w razie wycieku 
czynnika chłodniczego. Dla czynnika R410A parame-
trem będzie dopuszczalne stężenie ze względu na 
wypieranie powietrza, natomiast dla czynnika R32 
dochodzi jeszcze dopuszczalne stężenie ze wzglę-
dów pożarowych. Tu również mamy do dyspozy-
cji dwa rozwiązania. Pierwsze, to podział systemów 
klimatyzacji na systemy mini VRF o małym ładun-
ku czynnika chłodniczego nieprzekraczającego do-
puszczalnych stężeń w przypadku wycieku. Systemy 
mini VRF to systemy o ładunku czynnika około 20 kg.  
Daje to możliwość bezpiecznego instalowania  
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nawet 60°C i zapewniają elastyczność instalacji 
dzięki dużej długości orurowania między jednost-
ką wewnętrzną a zewnętrzną, sięgającej 50 m.
warto nadmienić, że osiągają klasę A+++ w trybie 
ogrzewania oraz A+ w trybie podgrzewania cie-

płej wody użytkowej, co prowadzi do znaczne-
go obniżenia rachunków za energię elektryczną.  
Zużycie energii można jeszcze bardziej obniżyć, 
przyłączając do systemu fotowoltaiczne pane-
le słoneczne.

Kompaktowe rozmiary
Nowe pompy ciepła All in One Compact zostały 
zaprojektowane z myślą o maksymalnej oszczęd-
ności miejsca. Mając zaledwie 598x600 mm, zaj-
mują tyle samo miejsca, co standardowe sprzę-
ty AGD jak pralka czy lodówka. To powoduje, że 
niepotrzebne jest specjalne pomieszczenie tech-
niczne, czy kotłownia. Jest to niewątpliwie duża 
zaleta. Jeśli dodamy do tego wysoką estetykę  
i design, to okazuje się, że pompę ciepła można po-
stawić obok wcześniej wspomnianej lodówki czy 
pralki bez uszczerbku dla wyglądu wnętrz domu.

high Performance czy T-CAP
Pompy ciepła All in One Compact dostępne są  
w dwóch wariantach: High Performance All in One 
Compact oraz T-CAP All in One Compact. Oba ce-
chują wysokie parametry wydajności, które naj-
częściej opisuje się współczynnikiem COP. Dla in-
westora ważniejszy będzie jednak współczynnik 
SCOP (sezonowa efektywność energetyczna), 
czyli współczynnik odnoszący się do wydajności  
w całym sezonie grzewczym (bo to ostatecznie 
interesuje użytkownika), a nie do wydajności 
chwilowej jak COP. w przypadku pompy ciepła All 
in One Compact SCOP sięga nawet 5,07 (klimat 
umiarkowany w35). Jest to jeden z najwyższych 

parametrów wśród powietrznych pomp ciepła. 
w uproszczeniu seria High Performance to pompy 
ciepła przeznaczone głównie do nowych instala-
cji, budynków pasywnych czy energooszczędnych. 
Praktycznie najwyższa wydajność w swojej klasie.
Z kolei seria T-CAP to technologia pomp ciepła, 
która sprawdza się w skrajnie niskiej temperatu-
rze zewnętrznej nawet do -28°C i zapewnia stałą 
wydajność grzewczą pompy do -20°C . 

dostępne modele i moce
Pompy ciepła Aquarea All in One Compact – jak 
wspomniano powyżej – znajdą zastosowanie za-
równo w nowych budynkach, domach pasyw-
nych i energooszczędnych, jak równie przy mo-
dernizacji i wymianie starego kotła na pompę 
ciepła. Mają szeroki zakres zastosowania: grzanie,  
chłodzenie oraz podgrzewanie c.w.u. współpra-
cują z grzejnikami, klimakonwektorami, czy ogrze-
waniem płaszczyznowym. 
W ramach oferty dostępnych jest 8 modeli 
pomp ciepła o różnej mocy: od 3 do 16 kW, za-
równo serii high Performance, jak i T-CAP, ge-
neracji J i h. Daje to więc możliwość dopasowania 
pompy ciepła praktycznie do każdej inwestycji, do 
domów o różnych standardach energetycznych. 
Urządzenia dostarczają wodę o temperaturze 

Aquarea typu All in One Compact to z pewnością jedna z niewielu pomp 
ciepła do domu, która łączy wysoką wydajność i energooszczędność  
z niezwykłą estetyką i komfortem użytkowania. Stąd też stwierdzenie 
„Aquarea All in One Compact. Piękno komfortu i najwyższej klasy wydajność.”

KomPaKtoWe PomPy ciePła aquarea tyPu all-in-one
wydajne rozwiązanie do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania c.w.u.
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końcowego, jak i przeprowadzanie zdalnego ser-
wisu przez partnerów Panasonic.
Aquarea Smart Cloud – proste, a zarazem zaawan-
sowane zarządzanie energią dla użytkownika in-
dywidualnego, to o wiele więcej niż zwykły ter-
mostat do włączania i wyłączania ogrzewania. 
To intuicyjne narzędzie do zdalnego sterowania 
wszystkimi funkcjami związanymi z ogrzewaniem 
i przygotowaniem c.w.u., w tym funkcją monito-
ringu zużycia energii.
Aquarea Service Cloud – dedykowane dla insta-
latora narzędzie do zdalnej diagnostyki i serwisu 
pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy oraz 
skraca czas reakcji, a tym samym zwiększa za-
dowolenie klientów.
Zaawansowane funkcje zdalnego serwisu:

- pełny podgląd działania pompy na jednym ekranie,
- dziennik historii błędów,
- pełna informacja o jednostce,
- stała dostępność statystyk,
- dostępność większości ustawień, nawet do 71 
parametrów.

Fabryczna technologia izolacji U-Vacua™
Jednostka wewnętrzna zawiera w swojej obudo-
wie zasobnik c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojem-
ności 185 l, który zabezpieczony jest Panasonic 
U-Vacua™, czyli zaawansowanym próżniowym 
panelem izolacyjnym o bardzo niskiej przewod-
ności cieplnej, zapewniający około 19 razy bar-
dziej skuteczną izolację niż standardowa pian-
ka poliuretanowa. Panele U-Vacua™ składają się  
z unikalnego rdzenia z włókna szklanego zalami-
nowanego folią złożoną z kilku warstw, w tym ny-
lonu, aluminium oraz warstwy ochronnej i umoż-

liwiają wysoką izolacyjność w cienkiej konstrukcji. 
Ciśnienie wewnętrzne jest obniżone do wartości 
rzędu 1-20 Pa, co minimalizuje przewodność ciepl-
ną. Zbiornik z ciepłą wodą użytkową otoczony izo-
lacją U-Vacua™ działa jak „super termos” i utrzy-
muje znacznie dłużej wysoką temperaturę wody. 

Aquarea Smart Cloud i Service Cloud
Panasonic zapewnia możliwość zdalnego stero-
wania ustawieniami pompy ciepła zarówno przez 
użytkownika, jak również zdalny serwis i diagno-
stykę pompy ciepła przez instalatora. Specjalny 
moduł (CZ-TAw1) umożliwia połączenie pompy 
ciepła Aquarea z chmurą za pomocą routera wi-Fi  
lub przewodowej sieci LAN, co pozwala zarów-
no na sterowanie instalacją przez użytkownika 

Panasonic Marketing Europe GmbH
Oddział w Polsce

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

www.aircon.panasonic.pl
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PRzEJdź  Więcej o Aquarea typu All-in-One

http://www.instalreporter.pl
https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/happening/aquarea-all-in-one-compact-unit/
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Nowy produkt marki Vaillant czyli gruntowa 
pompa ciepła geoTHERM perform dostępna jest  
w mocach 25, 40, 78 kw. Osiem pomp ciepła  
w układzie kaskadowym pozwala uzyskać moc 
624 kw i ogrzewać budynek o powierzchni  
15 000 m2 (zakładając 40 kw/m2). Urządzenie pra-
cuje na czynniku chłodniczym R410a. Charakte-
ryzuje się także wysokim współczynnik sprawno-
ści dzięki nowoczesnej, trwałej sprężarce. Dzięki 
wbudowanej funkcji zarządzania praca chłodze-
nia pasywnego, użytkownicy mają zapewniony 
wyższy komfort w domu latem. Urządzenie jest 
gotowe do współpracy z systemami fotowolta-
icznymi. Dla komfortowego zaopatrzenia w cie-
płą wodę osiąga temperaturę zasilania do 65oC.

geoThERm perform w skrócie:
•	moc	25,	40	i	78	kW	do	różnego	typu	budynków,

•	możliwość	zamontowania	do	8	urządzeń	w	ka-
skadzie,
•	niskie	koszty	eksploatacji	dzięki	wysokiemu	se-
zonowemu współczynnikowi SCOP,
•	efektywne	przygotowanie	ciepłej	wody	użyt-
kowej – centralne z zasobnikiem buforowym  
i stacja c.w.u. lub indywidualne z przepływowym 
elektrycznym podgrzewaczem wody lub ogrze-
waczem wspomagającym,
•	 instalację	można	rozbudować	o	ogniwa	foto-
woltaiczne,
•	pompa	w	połączeniu	z	gazowym	kotłem	kon-
densacyjnym może tworzyć instalację hybry-
dową,
•	funkcja	niemal	bezpłatnego	chłodzenia	pasyw-
nego dostępna po odpowiednim zaprojektowa-
niu instalacji,
•	szeroki	asortyment	podzespołów	i	osprzętu.

Pompa ciepła solanka-woda Vaillant geoTHERM perform idealnie nadaje 
się do domów wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej  
i obiektów komercyjnych. Pompa geoTHERM perform nie tylko ogrzewa  
i przygotowuje c.w.u., lecz także ma funkcję chłodzenia pasywnego

PomPa ciePła geotherm perform
wyższa moc do nowych inwestycji na dużą skalę

geoThERm perform VWS 260/3 S1 VWS 400/3 S1 VWS 780/3 S1
moc grzewcza dla b0/W35 24,5 kW 40,4 kW 77,5 kW
COP dla b0/W35 4,4 4,7 4,4
Klasa efektywności energetycznej 35°C A+++ A+++ A++
maks. poziom mocy akustycznej 60,1 dB(A) 54 dB(A) 60 dB(A)
Wymiary 1285/600/680 mm 1890/680/680 mm 1890/680/680 mm
masa 250 kg 228 kg 306 kg

http://www.instalreporter.pl
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KAN rozszerzył zakres oferty metalowych 
systemów instalacyjnych KAN-therm Steel  
i KAN-therm Inox o systemowe zawory kulowe. 
Zawory dostępne są w dwóch wariantach 
materiałowych: Steel – stal węglowa 
ocynkowana oraz Inox – stal nierdzewna.  
w jaki sposób wykorzystywać zawory podczas 
projektowania instalacji w programie KAN SET? 
Przeczytaj w tym artykule.

zaWory KuloWe systemu Kan-therm 
steel i Kan-therm inox 
w programie KAN SET

http://www.instalreporter.pl
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Zawory kulowe wykonane ze stali węglowej (Steel)  
lub nierdzewnej (Inox), dostępne są w konstruk-
cji z króćcami przyłączeniowymi press x press 
oraz press x śrubunek z płaskim uszczelnieniem.
Zakres średnic 15-54 mm, odporność na tempe-
raturę od -35°C do 135°C oraz wysokie ciśnienie 
nawet do 16 bar, pozwala na szerokie zastoso-
wanie ich w instalacjach wody użytkowej, grzew-
czych a także chłodniczych.
Zawory kulowe KAN-therm Steel i Inox, w stanie 
otwartym nie powodują zmniejszenia wewnętrznej 
średnicy rurociągu, tym samym nie wprowadzają 
dodatkowego dławienia w instalacji i zapobiegają 
wzrostowi oporów podczas przepływu medium.
Ergonomiczna dźwignia zaworu wykonana jest  
z nierdzewnego szkieletu i polimerów wzmocnio-
nych włóknem szklanym. Dźwignia zapewnia ła-
twe i pewne sterowanie zaworem, równocześnie 
zabezpieczając użytkownika przed ewentualnym 
poparzeniem, co jest ważne w przypadku instalacji 
pracujących z medium o wysokiej temperaturze. 
Dzięki wymiennym kolorowym insertom (czerwo-
ny lub niebieski) umocowanym na dźwigni, moż-
liwa jest wizualna identyfikacja typu rurociągu: 
woda zimna, woda ciepła, zasilanie, powrót, itp. 
Zawory wykonane są z najwyższej jakości materia-
łów i objęte są aż 5-letnią gwarancją producenta.

ZAWORy W PROGRAmIE KAN SET

w jaki sposób wykorzystywać zawory podczas 
projektowania instalacji w programie KAN SET? 

1. w sekcji Dane ogólne, w zakładce Rury nale-
ży zadeklarować interesujący katalog rur: KAN 
INOX lub KAN STEEL.
2. Klikając w opcję Charakterystyka, urucho-
mi się panel ze szczegółowym opisem katalogu 
oraz możliwością podejrzenia kształtek (przy-
cisk Kształtki) oraz armatury, m.in. zaworów ku-
lowych (przycisk Armatura). 
3. Instalację należy rysować, używając wybrane-
go symbolu katalogu rur.
4. Aby zastosować zawór kulowy, należy z kata-
logu armatury wstawić symbol zaworu kulowe-
go na dany przewód (patrz fot. obok).
5. Aby program podczas obliczeń dobrał zawory 
kulowe KAN-therm Steel lub KAN-therm Inox, na-
leży kliknąć w symbol zaworu kulowego umiesz-
czonego na rurociągu i zadeklarować konkretnie 
interesujący nas wariant.
6. Po wyświetleniu się okna z katalogiem arma-
tury należy przefiltrować katalog, ograniczając 
do producenta firmy KAN.
w ten sposób w katalogu wyświetlony zostanie 
konkretny rodzaj zaworu, dopasowany do wy-
branego katalogu rur tj. KAN-therm Steel lub 
KAN-therm Inox.
7. Po wykonaniu obliczeń, w zestawieniu wyniko-
wym można odnaleźć informację dotyczącą uży-
tych zaworów. Aby wyświetlić zestawienie mate-
riałowe, należy otworzyć sekcję wyniki, wybrać 
opcję Zestawienie materiałów, a następnie wa-
riant Armatura – materiały.
Sprawdź, jakie to proste!

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

tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com 
www.kan-therm.com
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Kliknij i zobacz obraz w najlepszej jakości

Kliknij i zobacz obraz w najlepszej jakości

http://www.instalreporter.pl
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WSZEChSTRONNE ZASTOSOWANIE

Dzięki różnym wielkościom mocy pompę Loga-
therm wLw286 można dopasować do typu bu-
dynku. Urządzenie jest więc elastycznym roz-
wiązaniem systemowym dla większych domów 
jednorodzinnych, dla bloków mieszkalnych, bu-
dynków handlowych lub biurowych – zarówno  
w nowym budownictwie, jak i przy modernizacji. 
Sterowanie odbywa się za pomocą kompakto-
wego systemu regulacji Logamatic wPM100. Jest 
on instalowany w pomieszczeniu technicznym, 
a za pomocą zintegrowanego 4-calowego ekra-
nu dotykowego można szybko i łatwo ustawić 
parametry. w wersji standardowej system regu-
lacji pompy ciepła Logamatic wPM100 steruje 
obiegiem grzewczym bez zaworu mieszającego 
oraz może wykonywać trzy dodatkowe funkcje, 
takie jak sterowanie maksymalnie dwoma mie-
szanymi obiegami grzewczymi, podgrzewanie 
c.w.u., podgrzewanie basenu lub chłodzenie.

mOżLIWOść ROZbUdOWy dOSTOSOWANEJ 
dO INdyWIdUALNyCh POTRZEb

Dzięki elastyczności hydraulicznej Logatherm 
wLw286 A/AR można indywidualnie rozbudo-
wać o poszczególne komponenty systemu. 
Opcjonalnie z systemem można również po-
łączyć wieżę hydrauliczną Logalux TP300, do-
pasowaną do pompy ciepła wLw286-17/22 A. 
Największa korzyść: wszystkie niezbędne ele-
menty są już wstępnie zainstalowane (zbior-
nik buforowy 300 litrów, 2 pompy obiegowe, 
rozdzielacz bezciśnieniowy, dogrzewacz elek-
tryczny). Za pomocą zasobnika buforowego 
Logalux Pw o pojemności do 1000 litrów oraz 
zasobnika ciepłej wody użytkowej Logalux SH 
o pojemności do 700 litrów można uzupełnić 
system grzewczy o kolejne, dostosowane do in-
dywidualnych potrzeb komponenty systemowe, 
które znacznie podnoszą komfort korzystania  
z ciepłej wody.

Buderus, tworząc swoje produkty, ma na uwadze nie tylko komfort 
użytkowania, ale również ochronę klimatu. Nowa pompa ciepła typu 
powietrze-woda Logatherm wLw286 A/AR osiąga równowagę pomiędzy 
wysokim komfortem a przyjazną dla klimatu efektywnością. w ten 
sposób Buderus jako ekspert systemowy rozszerza swoje portfolio 
produktów w zakresie odnawialnych źródeł energii.

buderus WProWadza na ryneK PomPę ciePła 
PoWietrze/Woda logatherm WlW286 a/ar
wszechstronny system dużej mocy 

· Zewnętrzna jednostka pompy ciepła Logatherm WLW286 A/AR 
dostępna w trzech wielkościach mocy: 17, 22 i 38 kW.

· Solidna konstrukcja przyczynia się do cichej pracy urządzenia. 
· Wariant o mocy 38 kW oferuje również funkcję chłodzenia.

http://www.instalreporter.pl
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klasę efektywności energetycznej A++ dla mocy 
22 i 38 kw. Logatherm wLw286 A o mocy 17 kw  
pracuje również w temperaturze 35oC w klasie 
A++ i w temperaturze 55oC w klasie A+. Dzięki 
temperaturze zasilania do 65oC, dla optymalne-
go komfortu ciepłej wody, pompa ciepła może 
być również stosowana w odpowiednich istnie-
jących budynkach jako urządzenie zastępcze lub 
w biwalentnym systemie grzewczym.

SySTEm KASKAdOWy – WIęKSZA WydAJNOść 
I ELASTyCZNOść

większe projekty budowlane wymagają mocy 
większej niż 38 kw. w tej sytuacji Logatherm 
wLw286 A/AR sprawdzi się idealnie. Standardo-
wo można zestawić 2, 3 lub 4 urządzenia w ka-
skadzie i zarządzać nimi za pomocą systemu 
regulacji Logamatic wPM100K. Można łączyć ze 
sobą pompy ciepła o dowolnych mocach 17, 22 
czy 38 kw. Aby uzyskać większą moc grzewczą 
do 150 kw, można połączyć kaskadowo do czte-
rech pomp ciepła Logatherm wLw286-38 A/AR i 
w ten sposób zasilać i chłodzić duże obiekty bu-
dowlane. Jeśli monoenergetyczny układ kaska-
dowy z pompami ciepła nie jest wystarczający, 
nie ma przeszkód by – w zależności od potrzeb 
– zestawiać systemy biwalentne (np. z wydajną 
technologią kondensacyjną).

KOmFORT UżyTKOWANIA

Tyle energii, ile potrzeba i w najbardziej komforto-
wy sposób – to jedna z najsilniejszych cech pom-
py ciepła Logatherm wLw286 A/AR. Dzięki dwu-
stopniowej technologii pompa ta jest wyjątkowo 
energooszczędna i w każdej chwili dostosowu-
je się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. 
Przy temperaturze zasilania 35oC i 55oC osiąga 

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

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

4  |  Technika

System regulacji 
Logamatic WPM100

Zewnętrzna jednostka pompy ciepła Logatherm WLW286 A/AR jest dostępna w trzech różnych wielkościach 
mocy: 17, 22 i 38 kW (przy A-7/W35). Solidna konstrukcja zmniejsza hałas podczas pracy, dzięki czemu może 
być stosowana również w obszarach mieszkalnych. Wariant Logatherm WLW286-38 AR o mocy 38 kW jest 
również rewersyjny i zapewnia szczególnie przyjemny klimat w pomieszczeniu dzięki funkcji chłodzenia. 
Dzięki różnym wielkościom mocy można dopasować ją do typu budynku, a tym samym jest elastycznym 
rozwiązaniem systemowym dla większych domów jednorodzinnych, dla bloków mieszkalnych, budynków 
handlowych lub biurowych – zarówno w nowym budownictwie, jak i przy modernizacji. Również tutaj widoczna 
jest koncepcja systemu: pompa ciepła typu powietrze-woda może być połączona z innymi źródłami ciepła 
w systemie, a także zamontowana w kaskadzie.

Wszechstronne zastosowanie
Już w wersji standardowej pompa Logatherm WLW286 A/AR przekonuje swoją wszechstronnością.  
Sterowanie odbywa się za pomocą kompaktowego systemu regulacji Logamatic WPM100. Jest on instalowany 
w pomieszczeniu technicznym, a za pomocą zintegrowanego 4-calowego ekranu dotykowego można szybko 
i łatwo ustawić parametry. W wersji standardowej system regulacji pompy ciepła Logamatic WPM100 steruje 
obiegiem grzewczym bez zaworu mieszającego oraz może wykonywać trzy dodatkowe funkcje, takie jak 
sterowanie maksymalnie dwoma mieszanymi obiegami grzewczymi, podgrzewanie basenu lub chłodzenie.

Systemowe rozwiązania

Informacja dla profesjonalistów

Cechy Logamatic WPM100:
	■  łatwe uruchomienie
	■ intuicyjna nawigacja po menu
	■ dodatkowy regulator kaskadowy
	■ łączność KNX i Modbus RTU
	■  dodatkowe moduły funkcyjne  
jako akcesoria

Pompa ciepła typu powietrze-woda 
Logatherm WLW286-17/22 A

Pompa ciepła typu powietrze-woda  
Logatherm WLW286-38 A/AR

Badanie oPinii PaS: jedni cHcą 
zakazu dla węgla, inni nie SłySzeli 
o zakazie dla koPciucHów

w województwie śląskim za niespełna dwa mie-
siące zacznie obowiązywać zakaz dla najstarszych 
kotłów na paliwa stałe. Z badań Polskiego Alarmu 
Smogowego (PAS) wynika, że o antysmogowych 
przepisach nie słyszał niemal co trzeci mieszka-
niec regionu. Jednocześnie aż 65 proc. badanych 
poparłoby wprowadzenie zakazu ogrzewania wę-
glem w całym województwie.

Przyjęta w 2017 roku uchwała antysmogowa 
wprowadziła ograniczenia dotyczące pozakla-
sowych kotłów na paliwa stałe. Urządzenia, któ-
re w dniu wejścia w życie uchwały miały 10 i wię-
cej lat, mogą być użytkowane jedynie do końca 
roku. Fakt, że tak wiele osób nie słyszało o obo-
wiązku wymiany starych kotłów, stawia w fatal-
nym świetle samorządy w województwie.

– To efekt zaniedbań z zakresie działań infor-
macyjnych. W zbyt wielu miejscowościach ich 
zabrakło. Niestety brak znajomości przepisów, 
nie zwalnia z konieczności dostosowania spo-
sobu ogrzewania domu do wymogów uchwały 
antysmogowej. W myśl antysmogowego prawa 
użytkowanie starych „kopciuchów” od 1 stycznia 
2022 r. będzie wykroczeniem. Przed paroma ty-
godniami Śląski Związek Gmin i Powiatów opu-
blikował rekomendacje dla samorządów doty-
czące egzekwowania uchwały antysmogowej. 
Wynika z nich jasno, że właściciele „kopciuchów” 
muszą liczyć się z karami – mówi Emil Nagalew-
ski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowe-
go w woj. śląskim.

Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij 
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wbudowana funkcja płukania antystagnacyjnego w bateriach SCHELL gwarantuje wysoką higienę instalacji

mATERIAły POd KONTROLą

Do tej pory na terenie Europy nie funkcjonowały 
jednolite normy dotyczące materiałów dopusz-
czonych do kontaktu z wodą pitną. wyjątkiem 
jest zapoczątkowana w 2011 roku inicjatywa 
4MS, w ramach której wielka Brytania, Holan-
dia, Francja i Niemcy uzgodniły wspólną listę 
pierwiastków dopuszczonych do zastosowań 
w armaturze wodnej, rurach i pozostałych ele-
mentach instalacji wodnych. Chodziło nie tylko 
o zagwarantowanie trwałości i odporności in-
stalacji wodnych na korozję, lecz także o zapo-
bieganie wytrącaniu się do wody potencjalnie 
niebezpiecznych substancji. 
Nowa Dyrektywa po raz pierwszy wprowadza 
obowiązujący we wszystkich państwach limit 
np. na zawartość ołowiu w wodzie pitnej, któ-
ry ma wynosić początkowo 10 µg/l, a docelo-
wo zaledwie 5 µg/l w 2036 roku. Jednocześnie 
wszystkie elementy już istniejących wewnętrz-
nych instalacji wodnych, które zawierają ołów, 
powinny zostać wymienione na nowe, spełnia-
jące wymagania dyrektywy. w związku z tym 
wszyscy producenci armatury wprowadzają-
cy wyroby do obrotu na terenie UE będą mu-
sieli dostosować się do nowych uregulowań  
w tym zakresie. 
Armatura SCHELL już dziś spełnia rygory-
styczne wymagania w zakresie jakości wody 
pitnej, jakie wynikają choćby z niemieckiego 
rozporządzenia Trinkwv. wszystkie korpusy ba- 
terii i zaworów tej marki są wykonywane z czy-
stego stopu miedzi i cynku oraz pozbawione 
ołowiu czy niklu. w związku z tym nie tylko 
nie uwalniają żadnych szkodliwych związków 
do wody pitnej, lecz także cechują się bardzo 
długą żywotnością. wysokiej jakości kuty mo-
siądz wykazuje wysoką odporność na odcyn-
kowanie i korozję. 

Celem nowej dyrektywy wodnej jest zapewnie-
nie dostępu do czystej wody pitnej wszystkim 
obywatelom UE, również w miejscach publicz-
nych. Państwa członkowskie mają nie tylko za-
pewnić tego typu infrastrukturę, lecz także pro-
mować korzystanie z wody pitnej z wodociągu 
i zapewniać dostęp do wiarygodnej informacji 
o jej jakości. Jak szacuje Komisja Europejska, 

zwiększenie zaufania i dostępu do lepszej jako-
ści wody może doprowadzić do zmniejszenia zu-
życia wody butelkowanej. Ma to z kolei wpłynąć 
na ograniczenie emisji CO2 związanych z pro-
dukcją opakowań oraz ilości odpadów plastiko-
wych, co wpisuje się w strategię Europejskiego 
Zielonego Ładu. Dyrektywa wprowadza ponad-
to nowe maksymalne limity stężenia niektórych 

szkodliwych substancji w wodzie pitnej, jak rów-
nież wymogi higieniczne dla materiałów mają-
cych z nią bezpośredni kontakt. Komisja Euro-
pejska ma opracować wykazy dopuszczonych  
i zabronionych substancji oraz materiałów do po-
czątku 2022 roku. Polska, jak również inne kra-
je członkowskie, będą musiały wdrożyć nową  
Dyrektywę w ciągu dwóch kolejnych lat.

Przyjęta w tym roku przez 
Parlament Europejski Dyrektywa 
w sprawie jakości wody pitnej 
po raz pierwszy wprowadza 
ujednolicone, surowsze limity 
zawartości niektórych szkodliwych 
substancji w wodzie, co może 
zupełnie odmienić rzeczywistość 
rynku instalacyjnego. Rozwiązania 
SCHELL już teraz pozwalają 
kontrolować jakość wody pitnej  
w budynkach.

noWe standardy jaKości Wody Pitnej
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OCENA RyZyKA INSTALACJI 

Nowa dyrektywa znacznie poszerza zakres do-
tychczas obowiązujących, standardowo bada-
nych parametrów wody, wprowadzając dodatko-
we wskaźniki mikrobiologiczne i chemiczne. To 
pierwsza taka dyrektywa unijna dotycząca wody 
pitnej, w której pojawił się zapis dotyczący Legio-
nelli. Jej obecność była do tej pory sprawdzana 
tylko w sporadycznych przypadkach. Nowe pra-
wo wprowadza graniczną wartość liczby pałe-
czek poniżej 1000 jkt/l, przy czym ocena ryzyka 
ma obejmować cały proces produkcji i dostar-
czania wody, od ujęcia aż po punkty czerpalne 
w budynkach. Stałe monitorowanie jakości wody 
pod tym względem będzie wymagało lepszej 
kontroli parametrów pracy instalacji, a zwłasz-

cza temperatury wody i zapewnienia jej regular-
nej cyrkulacji. Taką możliwość zapewniają bate-
rie elektroniczne SCHELL z wbudowaną funkcją 
płukania antystagnacyjnego, jak np. XERIS E, PU-
RIS E czy CELIS E. Armatura z inteligentnymi mo-
dułami elektronicznymi może być indywidual-
nie programowana za pośrednictwem systemu 
SwS na regularne cykle uruchamiania, w zależ-
ności od sposobu użytkowania budynku. Przy 
dłuższym zastoju instalacji baterie uruchamiają 
wypływ wody w określonych interwałach cza-
sowych, przepłukując ją i uniemożliwiając roz-
wój chorobotwórczych drobnoustrojów. System 
SwS można ponadto połączyć z systemem ste-
rowania budynkiem, co daje dostęp do jeszcze 
bardziej zaawansowanych opcji.
Materiał prasowy SCHELL

System SCHELL SwS pozwala na monitorowanie i ustawianie parametrów pracy instalacji

limanowa i SPyTkowice  
z małoPolSki w Programie  
SToP Smog

Aż 120 przedsięwzięć niskoemisyjnych o warto-
ści ponad 6 mln zł zrealizują kolejne małopol-
skie gminy w ramach rządowego programu Stop 
Smog. Dzięki temu poprawi się jakość powietrza, 
którym oddychają mieszkańcy Limanowej (po-
wiat limanowski) i Spytkowic (powiat wadowicki).
– Mamy już dziesięć aktywnych gmin w rządo-
wym programie Stop Smog, w tym aż siedem  
z Małopolski, bo oprócz Limanowej i Spytkowic są 
jeszcze: Niepołomice, Skawina, Sucha Beskidzka, 
Tuchów i Brzesko. Trzy pozostałe porozumienia re-
alizują Pszczyna, Rybnik i Sosnowiec z wojewódz-
twa śląskiego – mówi wiceminister klimatu i śro-
dowiska Ireneusz Zyska.
I dodaje: – Dzięki aktywności tych samorządów 
na rzecz poprawy jakości powietrza zrealizo-
wanych będzie ok. 1170 niskoemisyjnych inwe-
stycji o łącznej wartości ponad 61 mln zł, w tym  
42,5 mln zł z budżetu państwa i ok. 19,2 mln zł wkła-
du własnego gmin.
Limanowa zrealizuje 100 przedsięwzięć w naj-
mniej zamożnych gospodarstwach domowych, 

o wartości 4,8 mln zł, przy czym ponad 3,4 mln 
zł będzie miało formę dofinansowania, a reszta 
to wkład własny gminy.
Z kolei Spytkowice podjęły się realizacji 20 przed-
sięwzięć w 20 budynkach jednorodzinnych o war-
tości 954 tys. zł, w tym dotacja z programu Stop 
Smog wyniesie ponad 667 tys. zł.
Na termomodernizację domów jednorodzinnych 
i wymianę w nich nieefektywnych źródeł ciepła 
zdecydował się też Kraków, który złożył do NFO-
ŚiGw wniosek na realizację 944 przedsięwzięć ni-
skoemisyjnych o wartości całkowitej 50 mln zł,  
z czego dofinansowanie z Funduszu Termomo-
dernizacji i Remontów wyniesie 34,5 mln zł.
Od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Śro-
dowiska wraz z NFOŚiGw przejęło od Minister-
stwa Rozwoju, Pracy i Technologii zadania zwią-
zane z wdrażaniem programu Stop Smog, który 
jest finansowany z Funduszu Termomoderniza-
cji i Remontów.
Perspektywa czasowa programu obejmuje lata 
2019-2024. Do tej pory na jego realizację przezna-
czono 180 mln zł. w obecnie prowadzonym, od 
31.03.2021 r., do rozdysponowania jest 142 mln zł.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna wersja informacji: kliknij 
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gdy wybuchnie pożar. Rozprzestrzenianie ognia 
przez izolacje czy materiały wydzielające duże 
ilości dymu utrudniającego oddychanie i ogra-
niczające widoczność w czasie ewakuacji są ab-
solutnie niedopuszczalne w obiektach użytku 
publicznego.

bezkonkurencyjne rozwiązanie
Armacell zapewnia sprawdzone rozwiązania 
zwiększające komfort, bezpieczeństwo i wy-
dajność energetyczną. To też jedyny producent 
materiałów izolacyjnych z opatentowanym do-
datkiem przeciwdrobnoustrojowym Microban®, 
zapewniającym proaktywną ochronę przed roz-
wojem szkodliwych bakterii i pleśni.

w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami izo-
lacje Armacell można zastosować w trudno do-
stępnych przestrzeniach lub na istniejących in-
stalacjach, przy których czasami nie ma miejsca 
na grube warstwy izolacyjne. 

Większe oszczędności i bezpieczeństwo
Zastosowanie produktów Armacell podnosi 
także ochronę przed stratami energetycznymi.  
w obiektach hotelarskich zwykle około połowa 
energii, a w Europie Północnej nawet 70%, jest 

Nagły hałas dobywający się z pionów kanalizacyj-
nych potrafi zepsuć każdy odpoczynek. wobec 
obiektów wypoczynkowych stawiane są wyjątko-
wo wysokie oczekiwania, jeśli chodzi o skutecz-
ną ochronę akustyczną, standardy higieniczne 

czy bezpieczeństwo pożarowe. Izolacje Armacell  
w łatwy sposób spełnią wszystkie te trzy wymo-
gi przy jednoczesnym zapewnieniu jeszcze lep-
szej wydajności energetycznej i przy zmniejsze-
niu kosztów.

bezpieczeństwo to podstawa
Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że zado-
wolony klient to ten, który wraca i poleca obiekt 
wypoczynkowy swoim znajomym. Dlatego wła-
ściciele hoteli czy SPA dużą wagę przykładają do 
standardów obsługi, jakości świadczonych usług 
czy wystroju wnętrz. Nie bez znaczenia są też in-
stalacje. Nawet jeśli są odpowiednio ukryte, mogą 
być źródłem rozpraszających dźwięków. Niewła-
ściwie zaizolowane powodują też skraplanie się 
wilgoci, co w konsekwencji doprowadza do roz-
woju grzybów i innych szkodliwych dla zdrowia 
organizmów. Nie bez znaczenia jest również to, 
że nieprawidłowo zabezpieczone instalacje od-
powiedzialne za rozprowadzanie ciepła mogą za-
grażać bezpieczeństwu, a nawet życiu, zwłaszcza  

Do decydujących czynników przy wyborze hotelu czy SPA z pewnością zaliczamy 
poziom komfortu odwiedzających. Czy podniesienie jakości obsługi musi dla 
właścicieli tych obiektów wypoczynkowych oznaczać zwiększenie kosztów? 
Niekoniecznie! Niektóre rozwiązania inwestycyjne mogą przełożyć się nie tylko  
na zadowolenie klientów, ale także na wymierne oszczędności.

rozWiązania armacell  
dla obieKtóW WyPoczynKoWych
wyższy komfort i mniejsze koszty 

ArmaFlex Ultima – pierwsze na świecie elastyczne materiały 
izolacyjne o klasie odporności ogniowej BL-s1, d0

Lepszą kontrolę nad hałasem dla rur  
o małych średnicach umożliwiają izo-
lacje ArmaFlex i Tubolit® o bardzo do-
brych właściwościach akustycznych.  
Z kolei dla rur kanalizacyjnych i desz-
czowych przeznaczona jest izolacja  
ArmaComfort Ab. Wszystkie trzy wy-
różnia także łatwość montażu. 

Jeśli w obiekcie znajdują sią urządze-
nia wymagające wysokiego pochłania-
nia hałasu, takie jak obudowy do awa-
ryjnych generatorów energii czy pompy 
ciepła, istnieje też możliwość skorzy-
stania z otwartokomórkowej izolacji 
ArmaSound® Rd, która zapewnia jesz-
cze większy poziom ochrony.
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wykorzystywana do klimatyzacji pomieszczeń 
i ogrzewania. Ogromne zapotrzebowanie, czy-
li do 30% całkowitej energii grzewczej, generują 
też strefy SPA. Izolacje Armacell to nie tylko gwa-
rancja korzyści ekonomicznych, ale także, dzięki 
ograniczeniu emisji CO2, ekologicznych.
Za zwiększenie bezpieczeństwa produktów  
Armacell odpowiada technologia Armaprene®, 

wykorzystana m.in. w produktach ArmaFlex  
Ultima – pierwszych na świecie elastycznych ma-
teriałach izolacyjnych o klasie reakcji na ognień 
BL-s1, d0. w wyniku pożaru aż 95% przypadków 
śmiertelnych powodowanych jest przez wdycha-
nie dymu. Produkty z zastosowanymi rozwiąza-
niami Armaprene® generują go aż 10 razy mniej.
Bezpieczeństwo pożarowe możemy też zwięk-
szyć, korzystając z systemów ArmaFlex Protect 
i ArmaProtec, posiadających komponenty zatrzy-
mujące ogień i zapobiegające przedostawaniu się 
pożaru przez przegrody oddzielenia pożarowego. 
Mniejsze rozprzestrzenianie się pożaru to oczy-
wiście wyższe bezpieczeństwo, ale także mniej-
sze straty materialne i wizerunkowe.
Produkty Armacell pomagają podnieść jakość 
obsługi klienta, zmniejszyć koszty związane  
z utrzymaniem budynku, zredukować wpływ 
szkodliwych czynników na środowisko, a także 
zwiększyć poziom bezpieczeństwa pożarowego. 
To także większy komfort dla projektantów, wy-
konawców i właścicieli obiektów wypoczynko-
wych. Rozumiejąc potrzeby branży inżynieryjnej 
i hotelarskiej, Armacell zapewnia kompleksowe 
wsparcie techniczne na każdym etapie, poma-
gając dobrać najkorzystniejsze i najwydajniejsze 
rozwiązania. Dla większości produktów dostęp-
ne są pełne deklaracje środowiskowe produktu 
(EPD) oraz obiekty do projektowania w techno-
logii cyfrowej BIM, co przekłada się na większą 
automatyzację prac projektowych, ułatwia sta-
ranie się o zielone certyfikaty dla budynku oraz 
łatwiejsze zarządzanie obiektem.

ARMACELL POLAND SP. Z O.O.
55-300 Środa Śląska, ul. Targowa 2

tel. 71 317-29-99/71 396-88-00
e-mail: informacja.pl@armacell.com

www.armacell.pl

r e k l a m a

ArmaComfort AB to elastyczny materiał, który zapewnia 
lepszą ochronę przy mniejszej grubości w stosunku do 
tradycyjnych rozwiązań i pomaga zredukować hałas nawet 
przy grubości izolacji wynoszącej jedynie 2 mm

SPiug PodPiSało „umowę 
SekTorową na rzecz rozwoju 
goSPodarki wodorowej w PolSce”

Z inicjatywy ministra klimatu i środowiska Micha-
ła Kurtyki przedstawiciele administracji rządo-
wej, biznesu oraz nauki podpisali 14 październi-
ka 2021 r. w warszawie „Porozumienie sektorowe 
na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Pol-
ska”. To ważne wydarzenie dla branży grzewczej 
w Polsce. 
Zawarcie umowy przez Stowarzyszenie Produ-
centów i Importerów Urządzeń Grzewczych jest 
kontynuacją procesu, który rozpoczął się 7 lipca 
2020 r., dotyczącego nawiązania partnerstwa na 
rzecz rozwoju gospodarki wodorowej i zawarcia 
umowy sektorowej na wodór. Polska, jako pierw-
szy kraj w Unii Europejskiej, po ogłoszeniu przez 
Komisję Europejską w lipcu 2020 r. „Strategii wo-
dorowej na rzecz Europy neutralnej dla klimatu” 
zawarła porozumienie sektorowe w sprawie roz-
woju gospodarki wodorowej. 
Co to oznacza w praktyce? 
wykorzystanie technologii 
wodorowych pozwoli Pol-
sce uczestniczyć w cywiliza-
cyjnym wyzwaniu osiągnię-
cia neutralności klimatycznej. 
wodór może niemal natych-
miast przyczynić się do 
znacznej redukcji emisji ga-
zów cieplarnianych. Samo 
wprowadzenie 20% wodo-
ru do sieci gazu ziemnego 
zmniejszyłoby emisję CO₂ 
o około 7%. warto również 
podkreślić, że Polska jest pią-
tym producentem wodoru na 
świecie i trzecim w Unii Euro-
pejskiej. 

– Nowoczesna technologia gazowych kotłów kon-
densacyjnych pozwala na wykorzystanie miesza-
nek gazu z udziałem do 20% wodoru. Rozwiąza-
nia te pasują zarówno do nowo wybudowanych 
budynków, jak i budynków poddawanych reno-
wacji, a jednocześnie pozwalają na optymalne 
wykorzystanie istniejącej już infrastruktury przesy-
łowej i dystrybucyjnej gazu nawet po stosunkowo 
niewielkiej modernizacji. Branża grzewcza opraco-
wuje szeroką gamę produktów z przeznaczeniem 
dla budynków mieszkalnych, handlowych i prze-
mysłowych, które będą działać w zasilaniu 100% 
wodorem – co dotyczy zarówno ogrzewania, jak 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej, co bę-
dzie wymagało odpowiedniej infrastruktury. Na 
rynku są już obecnie ogniwa paliwowe, które są w 
stanie funkcjonować w zasilaniu 100% wodorem  
– mówi Janusz Starościk, prezes SPIUG.
Do porozumienia przystąpiło 138 podmiotów re-
prezentujących różne sektory gospodarki, w tym 
oczywiście SPIUG. 
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Obecnie kotły zasilane wodorem, produkowa-
ne przez firmy z grupy BDR Thermea, funkcjo-
nują już w kilku krajach europejskich. – W BDR 
Thermea wspieramy ideę dekarbonizacji ogrze-
wania oraz wizję globalnej transformacji sekto-
ra energetycznego, zmierzającą do populary-
zacji zrównoważonych źródeł energii. Dlatego 
właśnie inwestujemy znaczne środki w rozwią-
zania, takie jak kotły wodorowe czy pompy cie-
pła – mówi Bertrand Schmitt, CEO Grupy BDR 
Thermea. 

PIERWSZy KOCIOł NA 100% WOdóR 
Od REmEhA

Grupa BDR Thermea przoduje w rozwoju techno-
logii wodorowych kotłów grzewczych. Od 2019 
roku w mieście Rozenburg w Niderlandach pro-
wadzony jest pilotażowy program obejmujący 
praktyczne zastosowanie wysokowydajnych ko-
tłów zasilanych w 100% wodorem.
Cały projekt powstał ze wspólnej inicjatywy ope-
ratora sieci gazowej Stedin, odpowiedzialnego 
za produkcję i dostawy wodoru wytwarzanego  
w sposób zrównoważony, gminy Rotterdam i spół-
dzielni mieszkaniowej Ressort wonen. Opracowa-
niem kotłów zajęło się centrum kompetencyjne 
BDR Thermea Group w Bassano del Grappa we 
włoszech. Pierwsze kotły wodorowe zostały za-
instalowane w kotłowni w Rozenburgu obok ist-
niejącego konwencjonalnego kotła na gaz ziem-
ny, co zapewniło mieszkańcom wystarczającą 
ilość ciepła i ciepłej wody. 
Obok kompleksu apartamentów w Rozenbur-
gu znajduje się poligon testowy Power-To-Gas 
(P2G). Różni partnerzy współpracują tu od kilku 
lat nad nowymi technologiami. Umiejscowio-
na jest tutaj kontenerowa wytwórnia wodoru  
z magazynem tego gazu, która do jego produkcji 
wykorzystuje energię elektryczną pozyskiwaną 

BDR Thermea Group od wielu lat pracuje nad rozwojem i wdrożeniem nowych produktów,  
które umożliwią niezbędną transformację energetyczną. Obok ogniw paliwowych czy kogeneracji,  
są to także urządzenia zasilane paliwem wodorowym. Niderlandzka Remeha, będąca częścią grupy  
BDR Thermea, jest pierwszą na świecie firmą branży grzewczej, która skonstruowała i certyfikowała 
kocioł kondensacyjny przystosowany do spalania 100% wodoru. 

Kotły WodoroWe bdr thermea grouP
Nadchodzi przełom w ogrzewaniu
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z małej farmy fotowoltaiki oraz wiatraków. wo-
dór do zasilania kotłów dostarczany jest wydzie-
lonym na potrzeby testów odcinkiem sieci gazo-
wej, wcześniej przebadanej przez Instytut KIwA 
i łatwo przystosowanej do transportu wodoru.
Unikalny kocioł domowy na wodór firmy Remeha 
został zaprezentowany na targach ISH we Frank-
furcie w 2018 roku. Obecnie wszystkie nowe pro-
dukowane przez BDR Thermea kotły gazowe są 
poddawane procedurze badawczej zakończonej 
Certyfikatem CE, uwzględniającej między innymi 
spalanie gazu ziemnego z domieszką 20% wodo-
ru oraz spalanie 100% wodoru.

WOdóR PRZySZłOśCIą bRANży GRZEWCZEJ 
W EUROPIE

BDR Thermea testuje nowe rozwiązania nie tyl-
ko w Niderlandach, ale także w wielkiej Bryta-
nii i we Francji. 
Brytyjska firma Baxi Heating opracowała i od 
2020 roku testuje jeden z pierwszych w wielkiej 
Brytanii kotłów na czysty wodór. Ściśle współ-
pracuje przy tym z rządem wielkiej Brytanii, aby 
wypróbować inne technologie wodorowe i nisko-
emisyjne. Niedawno miała miejsce prezentacja 
domu zeroemisyjnego, podczas której Baxi He-
ating przedstawiła swoje najnowsze urządzenie 
czerpiące energię z wodoru i zademonstrowa-
ła jego użycie w warunkach rzeczywistych. Inno-
wacyjne nieruchomości w zabudowie bliźniaczej, 
w których zamontowano kotły wodorowe, zo-
stały zbudowane we współpracy z Northern Gas 
Networks, rządowym Departamentem Biznesu, 
Energii i Strategii Przemysłowej (BEIS) oraz firmą 
Cadent zajmującą się dystrybucją gazu. Są one zlo-
kalizowane w Low Thornley w Northern Gas Ne-
twork, niedaleko Gateshead. Oprócz kotłów wo-
dorowych partnerzy współpracujący z BEIS nad 
projektem Hy4Heat stworzyli również prototypy  

kotłów na wodór, kuchenek i płyt grzewczych.
warto dodać, że zdjęcie kotła wodorowego BAXI 
Heating znalazło się w oficjalnej Strategii wodo-
rowej wielkiej Brytanii (UK Hydrogen Strategy) 
ogłoszonej w sierpniu tego roku. 
Z kolei we Francji, z inicjatywy burmistrza gminy 
Châteauneuf-sur-Loire, trwa wielokrotnie nagra-
dzany projekt Ilot@ge. w ramach tej inicjatywy 
w Châteauneuf – w domu dla około 1600 osób 
– zainstalowano 100% kocioł wodorowy BDR 
Thermea Group – taki sam, który po raz pierw-
szy został uruchomiony w Niderlandach w 2019 
roku. Dzięki temu gmina jest pierwszym miej-
scem we Francji, w którym wypróbowano ko-
cioł na czysty wodór. Projekt Ilot@ge obejmuje 
wszystkie elementy łańcucha, w tym produk-
cję energii wiatrowej i słonecznej, akumulato-
ry energii i magazynowanie wodoru, dystrybu-
cję i użytkowanie domowe w ogrzewaniu lub 
energii elektrycznej.

OFERTA bdR ThERmEA POLANd

Co prawda w Polsce kotły wodorowe nie są jesz-
cze stosowane, jednak już teraz można troszczyć 
się o środowisko dzięki nowoczesnym urządze-
niom grzewczym. BDR Thermea Poland z siedzi-
bą we wrocławiu oferuje wysokiej jakości, oparte 
na OZE, ekologiczne rozwiązania: hybrydy, pom-
py ciepła, kolektory słoneczne, zestawy z pane-
lami fotowoltaicznymi czy rekuperację. Urządze-
nia marek De Dietrich i Baxi pozwalają spełniać 
wymagania Techniczne 2021 stawiane nowo po-
wstającym budynkom. Są też dobrym wyborem 
w przypadku modernizacji systemu grzewczego, 
np. z wykorzystaniem dotacji w programie Czy-
ste Powietrze. w roku 2022 BDR Thermea Po-
land planuje włączenie do oferty nowych mo-
deli pomp ciepła, w których ma zastosowanie 
nowoczesny i ekologiczny czynnik R32.

nowy Program doBorowy  
od firmy Salda

Dobór central wentylacyjnych może być jeszcze 
prostszy. Nowy program doboru opracowany przez 
markę SALDA to zaawansowane narzędzie ułatwiają-
ce projektowanie i dobór urządzeń wentylacyjnych. 
Program zawiera szczegółowe informacje o pro-
duktach marki SALDA, takich jak: centrale wenty-
lacyjne, wentylatory, nagrzewnice. Zaawansowa-
na opcja filtrowania umożliwia dobór urządzeń 
na podstawie predefiniowanych wartości para-

metrów np.: rodzaju wymiennika ciepła, wydajno-
ści, sprężu, rodzaju nagrzewnicy, rozmiaru przy-
łączy czy układu króćców, itp.
Przydatną funkcją jest możliwość utworzenia i za-
pisania folderu z projektem, który w każdej chwili 
można dowolnie modyfikować. Program umożli-
wia także generowanie kart doborowych poszcze-
gólnych urządzeń w postaci plików .pdf zawiera-
jących niezbędne informacje i szczegółowe dane 
techniczne, porównywarkę urządzeń oraz dostęp 
do szczegółowych instrukcji w języku polskim.
więcej informacji na: Program doborowy SALDA

http://www.instalreporter.pl
https://www.lindab-polska.pl/pl/aktualnosci/informacje-i-nowosci/dobor-central-wentylacyjnych-moze-byc-jeszcze-prostszy.html
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w ostatnich latach bardzo mocno rozwinął się 
rynek odnawialnych źródeł energii. Tylko w cią-
gu ostatniego roku, jak podaje Urząd Regulacji 
Energetyki fotowoltaika zwiększyła swój udział 
w produkcji energii z OZE w Polsce, z 5 do 9%. 
Jednak fotoogniwa są stosowane nie tylko w in-
stalacjach fotowoltaicznych. Znajdziemy je także 
w kalkulatorach, zegarkach, plecakach, sztucz-
nych satelitach, samochodach z napędem hy-
brydowym oraz w automatyce. 
Co ciekawe, wykorzystywane od lat do zasila-
nia kalkulatorów ogniwa amorficzne, gwarantują  

napięcie około 0,5 V. Panel fotowoltaiczny to 
połączenie wielu ogniw krzemowych poli- lub 
monokrystalicznych szeregowo lub równolegle.  
w ten sposób, uzyskuje się moduły, które z po-
wodzeniem pozwalają na uzyskanie energii elek-
trycznej dla całego gospodarstwa domowego. 
Obecnie, rozwiązania fotowoltaiczne cieszą się ro-
snącą popularnością nie bez powodu. Za sprawą 
paneli możemy bowiem wykorzystywać alterna-
tywne źródła energii, co przy rosnących cenach 
prądu, pozwala na generowanie oszczędności 
każdego miesiąca.

bUdOWA PANELI FOTOWOLTAICZNyCh

wykorzystywane obecnie panele fotowoltaicz-
ne są z dwóch stron (od góry i dołu) laminowane 
przezroczystą folią. Dzięki temu są one umiesz-
czone i pozostawione w próżni. Umieszczanie go-
towego modułu za szybą ze szkła hartowanego 
nie jest przypadkowe. Zmniejsza się w ten sposób 
ilość odbijanego promieniowania słonecznego,  

a w efekcie istnieje możliwość zmniejszenia ogra-
niczenia strat energii. Dodatkowo szkło chroni 
ogniwa przed oddziaływaniem warunków po-
godowych – wiatru, śniegu, gradu. Panele foto-
woltaiczne są osadzone w aluminiowej ramie  
i chronione przez dodatkową, szczelną folię typu 
backsheet. w zestawie do tego rodzaju elemen-
tów umieszcza się puszki przyłączeniowe, z któ-
rych wychodzą dwa kable zakończone wtyczka-
mi, które umożliwiają łączenie paneli w szeregi. 

JAK dZIAłAJą PANELE FOTOWOLTAICZNE?

Panele fotowoltaiczne przetwarzają energię pro-
mieniowania słonecznego na energię elektrycz-
ną (prąd stały). Materiałem podstawowym jest 
krzem, który jest półprzewodnikiem. wytwarza-
nie prądu elektrycznego przez krzemowe ogni-
wa PV jest możliwe dzięki stworzeniu w płytce 
krzemowej złącza P-N. Złącze typu P to złącze 
dodatnie z domieszką boru, a złącze typu N to 
złącze ujemne z domieszką fosforu. Bor ma 3 elek-
trony, o jeden mniej niż krzem. Tym sposobem  
w strukturze atomowej powstaje pozytywnie 
naładowana dziura. Inaczej jest z atomami fos-
foru, które mają 5 elektronów, o jeden więcej 

wybór paneli fotowoltaicznych nie 
należy do najłatwiejszych, oferta 
na rynku jest naprawdę szeroka. 
Jak zatem wybrać panele, które 
zapewnią odpowiednią jakość 
otrzymywanej energii elektrycznej 
z promieniowania słonecznego?

rodzaje Paneli fotoWoltaicznych 
Czym się kierować w ich wyborze?
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PANELE mONOKRySTALICZNE

Panele monokrystaliczne charakteryzują się naj-
wyższym poziomem sprawności z wszystkich obec-
nie dostępnych na rynku alternatyw. Są wykonane  
z ciągnienia jednego kryształu krzemu. wspo-
mniana sprawność, jaką zapewniają panele mo-
nokrystaliczne waha się między 15, a obecnie 
nawet ponad 20 procent. Do najbardziej charak-
terystycznych cech tego wyjątkowo popularne-
go i wydajnego rozwiązania należy zaliczyć ce-
chę główną ogniwa. Są one wykonane w kształcie 
zbliżonym do okrojonego koła. Zazwyczaj mają 
kolor czarny lub ciemny granatowy. 

PANELE POLIKRySTALICZNE

Panele polikrystaliczne to kolejny z popularnych 
i bardzo cenionych na rynku rodzajów paneli słu-
żących do wykorzystywania energii słonecznej. 
Charakteryzują się przede wszystkim niższym 
spadkiem mocy wraz ze wzrostem temperatury. 
wykorzystywane w nich ogniwa są wytwarzane 
z wielu kryształów krzemu. Z tego też względu, 
mają one kształt kwadratu i mieniącą się struk-
turę. Przypominają bardzo często surowiec, ja-
kim jest stal stopowa. Panele polikrystaliczne 
cechują się sprawnością w granicach sprawność 
14-17% (twin peaks 18-19%). Łatwo je rozpoznać 
po intensywnej niebieskiej barwie. 

PANELE AmORFICZNE

Z kolei panele amorficzne są to rodzaje paneli, które 
mają zbudowane ogniwa z krzemu amorficznego.  
Charakteryzują się słabym poziomem wykry-
stalizowania i mają najniższy poziom spraw-
ność między rodzajami, jakie zostały zaprezen-
towane. Oscyluje ona w granicach plus minus 
6-10 procent. Nadają się one do wspomagania 

urządzeń lub elementów instalacji elektrycznej,  
jednak nie zasilą budynku lub sprzętu pobiera-
jącego większą ilość energii. Są używane najrza-
dziej ze względu na najniższą skuteczność.

PANELE FOTOWOLTAICZNE 
– JAKIE WybRAć dO dOmU?

Podczas dobierania odpowiedniego dla inwesto-
ra rodzaju paneli fotowoltaicznych bardzo ważne 
jest, aby kierować się przede wszystkim możliwo-
ściami. Obecnie dostępne na rynku panele różnią 
się nie tylko sprawnością, ale również ceną, jaką 
proponują ich dystrybutorzy. Jeśli inwestor za-
mierza tylko w niewielkim stopniu posiłkować się 
panelami fotowoltaicznymi, to nie musi decydo-
wać się na bardziej zaawansowane rozwiązania. 
To, na co warto zwrócić uwagę, to nie tylko mar-
ka producenta, lecz także: długość gwarancji, od-
porność na czynniki zewnętrzne, moc, napięcia, 
prądy, współczynnik wypełnienia, technologie 
zastosowane na poziomie modułu (np. half cut,  
tilling ribbon, diody by-pass). 
Materiał prasowy firmy VOSTI
Więcej informacji na:www.vosti.pl 

niż krzem. w wyniku różnic, negatywne elektro-
ny i pozytywne dziury dążą do wyrównania po-
tencjałów, zgodnie z zasadą, że przeciwieństwa 
przyciągają się do siebie.
Proces poruszania się elektronów jest intensyw-
niejszy, kiedy słońce wysyła swoje promienie. Fo-
tony padające na ogniwo, rozbijają wiązania i po-
wodują przepływ elektronów. Po obu stronach 
płytki krzemowej powstają odwrotnie naładowa-
ne pola elektryczne, których potencjał nieustannie 
wzrasta. Po nałożeniu na ogniwo słoneczne kon-
taktów, elektrony wybierają drogę najmniejszego 
oporu, powodując przepływ energii elektrycznej. 
To zjawisko nazywane efektem fotowoltaicznym 
jest właśnie podstawą fotowoltaiki. 

ROdZAJE OGNIW FOTOWOLTAICZNyCh

wśród najczęściej wybieranych, a zarazem naj-
bardziej wydajnych rozwiązań należy wymienić 

między innymi: panele monokrystaliczne, pane-
le polikrystaliczne – zaliczane do tzw. I genera-
cji. wytwarzane są z krzemu krystalicznego. No-
wością na rynku są ogniwa cienkowarstwowe II 
generacji, możemy tu wymienić na przykład pa-
nele amorficzne. Jakie cechy ma każde z rozwią-
zań? Na co należy zwrócić swoją szczególną uwa-
gę przy wyborze?

– Technologią dominującą od kilku lat 
jest krzem krystaliczny, moduły oparte na 
tego typu ogniwach to około 95% rynku. 
Popularność ogniw mono- i polikrystalicz-
nych na przestrzeni ostatnich lat nieco się 
zmieniała. Do 2018 roku większą popu-
larnością cieszyły się ogniwa polikrysta-
liczne, później nastąpił odwrót w stronę 
paneli monokrystalicznych, które ciągle 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem 
– mówi michał Wrzos ekspert Vosti. 
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Podział ogniw fotowoltaicznych ze względu na zastosowany materiał półprzewodnikowy 

Podział ogniw fotowoltaicznych z uwagi na materiał półprzewodnikowy 

Z krzemu krystalicznego Cienkowarstwowe

Monokrystaliczne Polikrystaliczne Krzemowe amorficzne 

Typu P Typu N Typu P 

Z heterozłączem HIT/HJT 

CIGS (CIS)

CdTe
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kwestia temperatury oraz wilgotności powie-
trza, które są ściśle powiązane. 

Temperatura i wilgotność powietrza 
– okres zimowy
wentylacja mechaniczna ma kluczowe znacze-
nie również w okresie zimowym. Dzięki wysoko-
sprawnym wymiennikom ciepła, straty ciepła przez 
wentylację są bardzo niskie (rzędu kilku-kilkunastu  

procent), dodatkowo, rekuperatory utrzymują stałą 
temperaturę po odzysku, na poziomie nawet 18oC. 
Tak wysoka sprawność wymienników sprawia, że 
powietrze dostarczane do pomieszczeń ma kom-
fortową dla użytkowników temperaturę, co połą-
czone z instalacją centralnego ogrzewania (c.o.), 
przynosi pożądany efekt – optymalną temperaturę. 
Zdecydowana większość rekuperatorów jest wy-
posażona we wbudowane nagrzewnice elek-
tryczne, które stanowią wtórne zabezpieczenie 
przed dostarczaniem do pomieszczeń powietrza 
o zbyt niskiej temperaturze. Dzięki temu rozwią-
zaniu, nawet w sytuacji, kiedy zima jest naprawdę 
sroga, a temperatura zewnętrzna spada poniżej 
-5oC, a nawet -10oC, użytkownik jest „bezpieczny”. 
wilgotność powietrza w okresie zimowym, jest te-
matem coraz częściej poruszanym podczas wybo-
ru właściwego systemu wentylacji mechanicznej.  
w tym przypadku szeroko stosowane są rozwiąza-
nia w postaci wymienników z odzyskiem wilgoci (ob-
rotowy, przeciwprądowy – entalpiczny), jak również 
nawilżaczy ewaporacyjnych, które prowadzą do 
utrzymania optymalnych parametrów powietrza.

Temperatura i wilgotność powietrza 
– okres letni
Od kilku lat stale obserwujemy wzrost średniej 
temperatury w okresie letnim. Jesteśmy również 
świadkami długookresowych opadów atmosfe-
rycznych, które połączone z wysoką tempera-
turą, powodują wysokie parowanie i znaczący 
wzrost wilgotności względnej. 
Można stwierdzić, że o ile w okresie zimowym re-
kuperator bez dodatkowego osprzętu jest w sta-
nie zadbać o komfort, o tyle w okresie letnim co-
raz częściej mówi się o niskim poczuciu komfortu. 
Efektem tego stanu rzeczy jest ogromna popula-
ryzacja standardowej ściennej klimatyzacji, któ-
ra ma swoje wady i zalety, jednak doraźnie roz-
wiązuje większość problemów. 

Jakość powietrza – zmiany na plus
Nowe przepisy wprowadzone z początkiem 2021 
roku oraz nieprzerwane działania marketingowe 
branży HVAC, sprawiły, że większość nowo bu-
dowanych domów jest wyposażona w instala-
cję wentylacji mechanicznej. 
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (po-
tocznie zwana rekuperacją), dzięki ciągłej wymia-
nie powietrza oraz jego filtracji, zapewnia optymal-

ną jakość powietrza, oczywiście pod warunkiem: 
- stosowania na czerpni filtrów w klasie minimum F7, 
- wykonania instalacji zgodnie z ogólnie przyjęty-
mi standardami np. Stowarzyszenia Polska wen-
tylacja (SPw). 
Z dużym przekonaniem można stwierdzić, że 
liczba domów, w których jakość powietrza jest 
prawidłowa, stale rośnie. Zatem w kontekście 
klimatu wewnątrz domu, pozostaje jeszcze 

Zacznijmy od tego, czym właściwie 
jest optymalny klimat powietrza 
wewnątrz domu jednorodzinnego 
i w jaki sposób jest kształtowany. 
Klimat, najprościej ujmując, jest to 
indywidualne środowisko domowe, 
na które wpływa szereg czynników. 
Do najważniejszych możemy zaliczyć:
- jakość powietrza, na którą składa się  
m. in.: zawartość: CO2, pyłów PM  
(smog), LZO itd.;
- temperaturę powietrza;
- wilgotność względną, która 
wpływa bezpośrednio  
na odczuwalną temperaturę. 

jaK zaPeWnić oPtymalny Klimat PoWietrza 
WeWnątrz domu jednorodzinnego? cz. 1
Parametry powietrza – komfortowe życie

AdriAn Z Agulski
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Standardowa klimatyzacja ścienna 
– nie tylko zalety
w przypadku domów jednorodzinnych najpopular-
niejszym sposobem radzenia sobie z wysoką tem-

peraturą i wilgotnością względną, jest chłodzenie 
powietrza standardową klimatyzacja ścienną typu 
split lub multisplit. Do największych zalet rozwiąza-
nia można zaliczyć możliwość szybkiego monta-
żu (również w istniejących obiektach) oraz szeroki 
wybór urządzeń o zróżnicowanej cenie. Dzięki bo-
gatej ofercie cenowej, klimatyzacja od kilku lat nie 
jest już tak bardzo „premium” jak była jeszcze kil-
ka lat temu. warto jednak wiedzieć, że poza swo-
imi oczywistymi zaletami ma również wady, tj.:
- wysusza powietrze – chłodzenie powietrza po-
woduje kondensację wilgoci, która prowadzi do 
zmniejszenia ilości pary wodnej w pomieszcze-
niach klimatyzowanych. Mimo że w okresie let-
nim osuszanie powietrza jest zjawiskiem pożą-
danym, to klimatyzacja w dużej mierze może 
przyczynić się do częstych problemów z wysu-
szonymi spojówkami, śluzówką nosa/gardła itd., 
które prowadzą do rozwoju chorób;
- dostarcza powietrze o bardzo niskiej temperaturze 
– nieprawidłowe umiejscowienie klimatyzatora (zbyt 
duża prędkość wypływającego powietrza), skutku-
je nawiewem chłodnego powietrza bezpośrednio 
na osoby znajdujące się w jego otoczeniu, co po-
nownie może skutkować problemami zdrowotnymi;
- działa punktowo – w przypadku obiektów  
o większej powierzchni, może wystąpić wysokie 
zróżnicowanie temperatury;
- działa na obiegu zamkniętym – jeżeli budynek jest 
wyposażony w wentylację mechaniczną, dostar-
czającą powietrze o wysokiej temperaturze (brak 
chłodnicy), stałe chłodzenie powietrza z wykorzy-
staniem klimatyzacji jest procesem mało ekono-
micznym (co nie oznacza, że nie jest efektywne).

dlaczego klimaTyzacja  
mocno oSuSza PowieTrze?

Osuszanie powietrza w okresie letnim przez klimaty-
zację, jest efektem kondensacji wilgoci oraz wysokiej 
krotności przetłaczania powietrza przez klimatyzator. 

Przykład pracy standardowego klimatyzatora 
ściennego typu split:
Kubatura pomieszczenia: 81 m3 (30 m2)
Moc zainstalowana: 2,5 kW
wydatek klimatyzatora: 300 ÷ 550 m3/h (w zależności  
od biegu)

  wydatek klimatyzatora     =
   krotność przetłoczenia

kubatura pomieszczenia     powietrza

300 m3/h 
 81 m3/h  =  3,7 (dla najniższego biegu)

550 m3/h
 81 m3/h  =  6,8 (dla najwyższego biegu)

Oznacza to, że standardowy klimatyzator przy jed-
nej wymianie powietrza na godzinę może przetłoczyć 
powietrze zgromadzone w pomieszczeniu nawet do  
7 razy w ciągu jednej godziny, co przekłada się na 
intensywne osuszanie powietrza.

biorąc pod uwagę wszystkie wady i zalety systemu klimatyzacji, powstaje pytanie, w jaki 
inny sposób można sterować temperaturą i wilgotnością powietrza w okresie letnim?
Rozwiązaniem, które cieszy się coraz większą popularnością jest chłodzenie powietrza  
z wykorzystaniem kanałowej chłodnicy, zlokalizowanej za rekuperatorem. Temat ten zostanie  
szerzej omówiony w kolejnej części artykułu w wydaniu grudniowym InstalReportera.

cerTyfikaT „świadomy wyBór 
newSweeka 2021” dla VieSSmann

Firma Viessmann została wyróżniona certyfika-
tem i tytułem „Świadomy wybór Newsweeka 
2021” w kategorii jakość za rozsądną cenę. Świa-
domy wybór Newsweeka 2021 to ogólnopolski 
projekt konsumencki, którego celem jest wyła-
nianie i nagradzanie najpopularniejszych produk-
tów i marek w swoich kategoriach. Organizato-
rem konkursu jest wydawca tygodnika Newsweek 
Polska. Na uwagę konsumentów zasłużyła in-
nowacyjna pompa ciepła Vitocal 222-S. Pompa  
Vitocal 222-S firmy Viessmann to ciche, efektyw-
ne i pewne urządzenie dla domu. wysoka efek-
tywność energetyczna zmniejsza koszty eksp- 

loatacji, a odwrócony obieg chłodniczy umoż-
liwia chłodzenie domu latem. Iwona Folleher, 
dyrektor marketingu Viessmann: Cieszymy się,  
że nasz produkt został doceniony właśnie ze wzglę-
du na jakość. Jako firma, która tworzy rozwiązania 
z myślą o przyszłych pokoleniach, dbamy o to, aby 
nasze produkty zapewniały wysoki komfort użyt-
kowania i oszczędność, ale także wpływały na po-
prawę jakości życia i chroniły zasoby naturalne.

TomaSz zuBilewicz z TyTułem 
Trendera 2021!

TRENDER ENERGETYCZNY to tytuł przyznawany 
osobom, które posiadają realny wpływ na zmia-
ny w energetyce, które kreują lepszą rzeczywi-
stość i nie są im obojętne problemy współcze-
snego świata. Podczas Gali IV Kongresu Trendy 
Energetyczne Tomasz Zubilewicz otrzymał tytuł 
TRENDERA 2021 jako OSOBOwOŚĆ ODNAwIAL-
NYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.
Tomasz Zubilewicz to znany i lubiany prezenter 
pogody w telewizji TVN, TVN 24, TVNMeteo.pl, 
TVN BIS, TTV. Prowadzi program pt. „ Dobre kli-
maty” związany z szeroko pojmowaną ochroną 
środowiska, efektywnością energetyczną i dzia-
łaniami na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Pro-
gram jest emitowany na kanale TVN Meteo oraz 
w Internecie. 
Od 2006 roku Tomasz Zubilewicz podejmuje 
działania w Europejskim Stowarzyszeniu Climate  

Broadcasters Network – Europe, w projekcie: 
You Control the Climate Change. w charakterze 
prowadzącego oraz wykładowcy bierze również 
udział w konferencjach, spotkaniach i piknikach 
naukowych poświęconych działaniom na rzecz 
ochrony środowiska organizowanych w całej 
Polsce. Tomasz Zubilewicz brał udział w przy-
gotowaniu do produkcji telewizyjnej oraz emisji  
25 programów we współpracy z NFOŚiGw. współ-
pracował przy konferencji w Krakowie w ramach 
National Programme Environment and Infra-
structure (Obszaru Infrastruktura i Środowisko). 
współpracował również przy projektach Redak-
cji GLOBEnergia podczas Targów Enex oraz pro-
wadził cykl spotkań samorządowych Energia  
w gminie – w tematyce Odnawialnych Źródeł 
Energii. Przez lata angażował się w spotkania  
z młodzieżą szkolną w szkołach i w przedszko-
lach w całym kraju.
Źródło: GlobEnergia
Pełna wersja informacji: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://globenergia.pl/tytul-trendera-2021-przyznany-znamy-laureata
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Buderus ma w Polsce 8 oddziałów handlowych 
obsługujących sektor B2B. Instalatorzy mogą  
w nich zamawiać urządzenia, podnosić swoje 
kwalifikacje oraz wymieniać się doświadczeniami, 

a wszystko to w komfortowych i przestrzennych 
wnętrzach zaprojektowanych według najwyż-
szych standardów, które zapewniają pracowni-
kom i klientom komfortowe miejsce pracy. 

w tym roku Oddział Buderus przeprowadził się  
z wieloletniej siedziby w Tarnowie Podgórnym do 
Poznania. Teraz jest zlokalizowany w nowocze-
snym biurowcu przy ul. Polskiej 13. Przestrzeń 
biurowa została podzielona na: część związaną 
z obsługą klienta, sale konferencyjne wyposażo-
ne w nowoczesny sprzęt audio-video oraz część 
szkoleniową, w której partnerzy mogą „na żywo” 
poznawać urządzenia, które podłączone są do 
instalacji. Na miejscu dostępne są kotły gazowe, 
pompy ciepła oraz rekuperacja. To doskonałe 
miejsce do szkoleń teoretycznych i praktycznych. 
Do nowego oddziału można łatwo dojechać za-
równo z Poznania, jak i z okolic a na klientów cze-
kają wyznaczone miejsca parkingowe. 
Oddział w Czeladzi nie zmienił lokalizacji, ale 
został gruntownie wyremontowany i podobnie 
jak Oddział w Poznaniu oferuje teraz nowocze-
sne i funkcjonalne wnętrza zgodne z najwyższy-
mi standardami.

noWe oddziały buderus  
W Poznaniu i czeladzi
Marka stawia na nowoczesne i funkcjonalne wnętrza

Oddział w Czeladzi

Oddział w Poznaniu

http://www.instalreporter.pl
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Pod koniec ubiegłego roku biuro firmy Viega zostało przeniesione do 
eleganckiego kompleksu Matarnia Office Park, przy ul. Budowlanych  
68 B w Gdańsku. Od niedawna działa tam również nowoczesne centrum 
szkoleniowe z showroomem. Obiekt jest doskonale skomunikowany 
ze względu na bliskość Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, obwodnicy 
Trójmiasta oraz portu lotniczego. Jest to już drugie centrum szkoleniowe 
Viega w Polsce. Pierwsze zostało otwarte w 2010 roku w warszawie. 

noWe centrum szKolenioWe firmy Viega W gdańsKu
Kompletna ekspozycja produktów, szeroka oferta szkoleń

Najważniejszą część nowego centrum szkoleniowego stanowi showroom o powierzchni 123 m², 
gdzie można zobaczyć całą ofertę produktów Viega, dostępnych na polskim rynku

Znaczna część ekspozycji poświęcona została rozwiązaniom sanitarnym, w tym odpływom 
Advantix, stelażom podtynkowym Prevista, czy przyciskom uruchamiającym Visign

Na specjalnych ściankach zaprezentowano fragmenty instalacji wykonanych w technice 
zaprasowywania. Na zdjęciu widoczny system Megapress

http://www.instalreporter.pl
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Instalacje sanitarne i systemy zaprasowywane
Najważniejszą częścią nowego centrum szko-
leniowego jest elegancko zaaranżowany show-
room o powierzchni 123 m², gdzie można zoba-
czyć całą, szeroką ofertę produktów i rozwiązań 
instalacyjnych Viega, w tym stelaże podtynkowe 
Prevista, przyciski uruchamiające Visign oraz od-
pływy Advantix Vario i Advantix Cleviva. Na spe-
cjalnych ściankach zaprezentowano fragmenty 
instalacji wykonanych w systemach zaprasowy-
wanych, takich jak Profipress, Megapress, San-
press Inox i Smartpress. Uczestnicy warsztatów 
mają do dyspozycji również wydzielone stano-
wisko monterskie, przy którym sami wykonują 
połączenia w technice zaprasowywania. w dru-
gim pomieszczeniu znajduje się komfortowa sala 
szkoleniowa o powierzchni 33 m², w pełni przy-
stosowana do prezentacji multimedialnych. 

bogata oferta szkoleń
w centrum firmy Viega odbywają się regularne 
szkolenia dla instalatorów, przedstawicieli han-
dlowych, dystrybutorów, architektów i projektan-
tów. Zajęcia podzielone są na część teoretyczną  
i praktyczną. Tematyka obejmuje zagadnienia, ta-
kie montaż instalacji w systemach zaprasowywa-
nych, technika zabudowy podtynkowej, technika 
odprowadzania wody, czy prawidłowy dobór ma-
teriałów w instalacjach. Istnieje także możliwość 
dostosowania programu warsztatów do indywi-
dualnych potrzeb konkretnej grupy uczestników. 
– W nowym centrum szkoleniowym prezentuje-
my pełną gamę naszych produktów, dostępnych 
na polskim rynku – mówi Łukasz Szypowski, do-
radca techniczny firmy Viega. – Myślę, że cieka-
wostką dla naszych gości będą zwłaszcza rozwią-
zania niestandardowe, takie jak niskie odpływy 
liniowe i brodzikowe, syfony oszczędzające miej-
sce czy specjalne kształtki Megapress, które mogą 
pomóc wykonawcom w rozwiązaniu problemów, 

pojawiających się na budowach. Staramy się po-
kazywać technologie ułatwiające codzienną pra-
cę, zgodnie z naszą maksymą „Don’t work hard, 
work smart”. W branży instalacyjnej zawsze war-
to się szkolić i poszerzać swoją wiedzę w konkret-
nych dziedzinach, dlatego serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych do Gdańska. 
Osoby zainteresowane szkoleniami mogą kon-
taktować się z Łukaszem Szypowskim: tel. 58 66 
24 998, mail: szkolenia.gdansk@viega.pl

Komfortowa sala szkoleniowa o powierzchni 33 m² jest w pełni przystosowana do prezentacji 
multimedialnych

Uczestnicy warsztatów mają do dyspozycji stanowisko monterskie, przy którym mogą sami 
wykonać połączenia zaprasowywane

Uczestnicy szkoleń mogą również przekonać się, jak działa 
elektroniczna armatura wannowa Multiplex Trio E oraz 
nauczyć się jej programowania

http://www.instalreporter.pl
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„naładować” swoje konto prosumenckie i następ-
nie wykorzystywać zgromadzone środki przez 
okres 12 miesięcy, by pokrywać koszty zakupu 
energii elektrycznej w okresie zimowym. 

Nowe zasady rozliczania prosumentów będą 
dotyczyć tych, którzy uruchomią instalacje po 
1 kwietnia 2022 r. Ci zaś, którzy zostaną prosu-
mentami do dnia wejścia w życie ustawy, będą 
rozliczani na dotychczasowych zasadach, czyli 
w systemie net metering przez 15 lat.

Dotychczasowy sposób rozliczania prosumen-
tów, oparty o mechanizm opustów 1-0,8 oraz 
1-0,7, został wprowadzony w lipcu 2016 r. Jego 
celem było zapewnienie prostego systemu, któ-
ry zachęciłby gospodarstwa domowe do insta-
lowania paneli fotowoltaicznych i stawania się 
prosumentami. Należy podkreślić, że prosument 
został zdefiniowany jako konsument energii elek-
trycznej, który produkuje ją na własne potrze-
by. Tym działaniom od początku przyświecał 
cel zapewnienia oszczędności na rachunkach za 
energię elektryczną przy jednoczesnym wzro-
ście wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
Efektywność tego systemu rozliczeń przez kilka 
lat była jednak ograniczona. Pod koniec czerw-
ca 2019 r. w Polsce funkcjonowało zaledwie  
86 tysięcy prosumentów. Dopiero wprowadzo-
ny w lipcu 2019 r. program Mój Prąd, a następ-
nie możliwość skorzystania z ulgi termomoder-
nizacyjnej, przyspieszyły rozwój tego sektora, 
doprowadzając do powstania ok. 700 tysięcy 
prosumentów obecnie.

wsparcie w postaci dopłat do instalacji fotowol-
taicznych w wysokości 5 tys. zł, a od 1 lipca br.  
3 tys. zł., okazało się ważnym bodźcem zachę-
cającym Polaków do zmiany podejścia i decyzji  
o produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby.  

w większości przypadków taki poziom dotacji 
pokrywał ok. 15-20% kosztów inwestycyjnych.
Ponadto, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
ogłosiło projekt „Magazynowanie energii elek-
trycznej” adresowany do polskich przedsiębior-
ców. Budżet projektu w ramach programu Inte-
ligentny Rozwój wynosi 12,9 mln zł. Jego celem 
jest znalezienie rozwiązań służących zapewnie-
niu zapotrzebowania na magazynowanie energii 
dla zastosowań domowych i przemysłowych, co 
wynika z jej nierównomiernej produkcji z OZE. 
ważnym kierunkiem działań jest także wspiera-
nie rozwoju instalacji hybrydowych.

Niezależnie od proponowanych reform w zakre-
sie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, 
podejmowane są działania na rzecz wzmocnie-
nia sieci przesyłowych i dystrybucyjnych ener-
gii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystry-
bucyjnych (OSD) od wielu lat realizują działania, 
których celem jest umożliwienie przyłączenia 
jak największej liczby mikroinstalacji do sieci 
dystrybucyjnej. Mają one charakter długofalo-
wy, co wiąże się m.in. z dużymi kosztami oraz re-
alizacją zadań w długim okresie. Corocznie wy-
dawane są duże środki na przyłączanie do sieci 
oraz jej rozbudowę i modernizację (w 2020 r.  
było to ponad 6,2 mld zł). według uzgodnio-
nych z prezesem URE planów rozwoju pięciu 
największych OSD i OSP wynika, że do 2025 
roku, największe przedsiębiorstwa energetycz-
ne zajmujące się dystrybucją i przesyłem ener-
gii elektrycznej w Polsce zainwestują prawie  
52 mld zł w infrastrukturę sieciową. Zdecydo-
wana większość tej kwoty zostanie przeznaczo-
na na budowę, rozbudowę, modernizację i od-
tworzenie majątku sieciowego.

Główne źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Link do informacji: kliknij 

Przyjęta przez Sejm RP ustawa wprowadza pro-
sty mechanizm rozliczeń, który ma obowiązy-
wać od 1 kwietnia 2022 r. Nadal będzie możliwe 

generowanie korzyści w okresie letnim, który 
charakteryzuje się dużym nasłonecznieniem.  
w tym czasie każdy nowy prosument będzie mógł  

Od 1 kwietnia 2022 r. planowana jest zmiana systemu rozliczeń energii 
wytwarzanej przez prosumentów z ilościowego z wykorzystaniem 
opustów 1-0,8 oraz 1-0,7 (net metering), na wartościowy (net biling). 
Po wielomiesięcznej dyskusji, w tym konsultacjach publicznych nad 
rządowym projektem ustawy, projekt zmiany systemu rozliczeń 
prosumentów został skonkretyzowany w postaci poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz 
niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1704 – link do ustawy: kliknij). 
Ustawa została uchwalona w dniu 29 października 2021 r.

zmiany dla ProsumentóW 
instalacji PV W Polsce

W nowym systemie rozliczeń – net billing – prosumenci będą sprzedawać nadwyż-
ki energii wprowadzane do sieci po ustalonej z góry stawce sprzedaży, za pobraną 
zaś energię będą płacić tak jak inni odbiorcy prądu. będą też ponosić opłaty dys-
trybucyjne, z 15 proc. rabatem na opłatach zmiennych dystrybucyjnych dla energii 
wprowadzanej do sieci oraz zmagazynowanej tam przez osoby i podmioty niebędą-
ce przedsiębiorcami. 
Nowy system rozliczeń ma wspierać wzrost autokonsumpcji energii wytworzonej przez 
prosumentów oraz rozwój rynku magazynów energii. dlatego w przygotowywanej no-
wej edycji programu mój Prąd, która ruszy w 2022 roku, przewidziane jest dofinanso-
wanie zakupu magazynów energii elektrycznej, ciepła i chłodu, a także inteligentnych 
urządzeń służących zarządzaniu energią elektryczną. Zastosowanie takich rozwiązań 
pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w godzinach szczytowych i wpłynie 
na podniesienie bezpieczeństwa całego systemu. 

http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/klimat/projekty-parasolowe-najkorzystniejsza-forma-wsparcia-dla-prosumentow-instalacji-pv-w-polsce
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=E0937FC719B643ABC125877C00456F46
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Z kolei w październiku 2020 r. Rada Ministrów 
przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji progra-
mu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej 
energetyki jądrowej”. Celem programu jest budo-
wa w Polsce od 6 do 9 Gw zainstalowanej mocy 
jądrowej w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, 

wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III 
i III+. To kamień milowy na drodze naszego kraju 
do posiadania stabilnego, zeroemisyjnego źródła 
energii. Dzięki energetyce jądrowej będziemy mo-
gli zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetycz-
ne. Równolegle zagwarantowane zostały środki 
na uruchomienie prac nad wysokotemperaturo-
wym reaktorem badawczym chłodzonym gazem.
Nastąpiły także bardzo ważne zmiany w polskim 
prawie energetycznym, z których najbardziej sko-
rzystają odbiorcy energii elektrycznej, zwłaszcza 
konsumenci indywidualni. Nowe przepisy stwo-
rzą odbiorcom energii możliwość korzystania  
z funkcji inteligentnych liczników zdalnego od-
czytu. Zmiany przewidują, że do końca 2028 roku 
takie liczniki zostaną zainstalowane u co naj-
mniej 80% odbiorców końcowych. Łatwiejszy bę-
dzie wybór najlepszej oferty dzięki dynamicznej 
porównywarce ofert prowadzonej przez Urząd 
Regulacji Energetyki, wprowadzone zostaną 
uproszczone faktury oraz możliwa będzie zmia-
na dostawcy energii elektrycznej w 24 godziny.

FUNdAmENT POd NOWE SEKTORy 
GOSPOdARCZE…

Ostatnie dwa lata to czas znaczących zmian na 
rynku energii w Polsce i wzrastającego udziału  
w wolumenie wyprodukowanej energii odnawial-
nych źródeł energii. Całkowita moc zainstalowana 
w OZE w 2019 r. wynosiła 9,5 Gw. w ciągu dwóch 
lat, do sierpnia 2021, ilość ta wzrosła do 14,9 Gw.
Fotowoltaika prosumencka przeżywa prawdziwy 
boom za sprawą kolejnych edycji programu Mój 
Prąd. Niedawno wykorzystano budżet trzeciej 
edycji tego programu, obecnie zapowiedziana 
została kolejna odsłona tego programu na ponad 
1 mld zł, której uruchomienie planowane jest już 
na początku 2022 r. Będzie ona również wspiera-
ła rozwój autokonsumpcji w gospodarstwie do-
mowym poprzez instalację magazynów energii 
i ciepła, systemów zarządzania energią, ładowa-
rek elektrycznych. Uzupełniając sektor PV nowo 
zaprojektowany program wsparcia i dedykowane 
porozumienie wesprze również rozwój bardzo dy-
namicznie rozwijającego się sektora pomp ciepła. 
Zadaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest 
wsparcie nowych sektorów gospodarki i rozwój 
potencjału już istniejących. Upowszechnienie wo-
doru to kluczowa inicjatywa, wpisująca się w zało-
żenia „Polskiej Strategii wodorowej do roku 2030 
z perspektywą do 2040 r.”, która przeszła przez 
całą ścieżkę wewnątrzrządową łącznie z Komi-
sją wspólną Rządu i Samorządu, a w najbliższym 
czasie zostanie przyjęta przez Radę Ministrów.
Uwzględnienie technologii wodorowych w po-
lityce rozwojowej państwa, ich doskonalenie, 
budowa kompetencji oraz tworzenie polskich 
produktów eksportowych jest strategicznym wy-
zwaniem i wymaga podejścia opartego na całym 
łańcuchu dostaw. Dlatego, po roku pracy, anga-
żującym ponad 650 ekspertów, 14 października 
2021 r. podpisane zostało „Porozumienie sekto-
rowe na rzecz budowy gospodarki wodorowej”, 

określające listę długofalowych działań na rzecz 
rozwoju branży wodorowej, do realizacji których 
zobowiązały się zarówno podmioty publiczne, 
jak i prywatne spośród ponad 130 sygnatariuszy. 

UPROSZCZENIE I ZdyNAmIZOWANIE 
PROGRAmU CZySTE POWIETRZE

Pilna poprawa jakości powietrza w Polsce jest abso-
lutnym priorytetem Ministerstwa Klimatu i Środowi-
ska. Jeśli chodzi o stan powietrza w Polsce, wyraź-
nie dostrzegalne są już zmiany na lepsze. To m.in. 
efekt ogromnej mobilizacji środków publicznych. 

Te zmiany zwiększyły popularność programu 
Czyste Powietrze i spowodowały większą licz-
bę składanych wniosków o dofinansowanie wy-
miany tzw. „kopciuchów” – porównując dane  
z grudnia 2019 r. do tego samego okresu w 2020 r., 
widać ponad dwukrotny wzrost liczby złożonych 
wniosków o dofinansowanie. w październiku uzy-
skano rekordową liczbę 5060 wniosków na kwo-
tę ponad 77 milionów złotych złożonych w ciągu 
zaledwie jednego tygodnia.
Dzięki podjętym działaniom stan powietrza  
w Polsce powoli się poprawia. Jest to zauważal-
ne nie tylko poprzez obniżenie poziomów stężeń 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska na swojej stronie internetowej  
pod koniec października opublikowało ciekawy materiał  
podsumowujący transformację polskiego sektora energetycznego  
w ostatnich latach i podjęte inicjatywy m.in. dotyczące podnoszenia 
jakości życia Polaków, przy jednoczesnej ochronie klimatu i środowiska.  
Przytaczamy fragmenty interesujące dla naszej branży.

2 lata dla Klimatu  
i środoWisKa
wybrane zagadnienia „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”

Ramy prawne transformacji polskiego sektora ener-
getycznego zostały zdefiniowane w dokumencie 
„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040) 
przyjętym, w lutym 2021 r., przez Radę ministrów. 
PEP2040 stanowi jasną wizję strategii Polski w za-
kresie transformacji energetycznej, tworząc oś dla 
programowania środków unijnych związanych z sek-
torem energii. Strategia zakłada wzrost udziału ze-
roemisyjnych źródeł energetycznych we wszystkich 
sektorach i technologiach. Przed nami transforma-
cja, które spowoduje, że w ciągu najbliższych 10 lat 
co trzecia mWh wyprodukowanej energii elektrycz-
nej będzie pochodzić z jednostek odnawialnych.

Od kilku lat realizowany jest program Czyste Po-
wietrze. dotychczas w ramach programu złożono 
już ponad 335 tys. wniosków na łączną kwotę bli-
sko 5,7 mld zł. Jest to rezultat potężnych reform, 
które przeprowadzono na przełomie ostatniego 
roku wspólnie z NFOśiGW. Aby zwiększyć skutecz-
ność programu, wprowadzono szereg usprawnień 
programu, m.in. uproszczono zasady przyznawania 
dotacji, skrócono czas rozpatrywania wniosków, 
stworzono możliwość składania wniosku online, 
a także podwyższono dotacje dla najuboższych.

http://www.instalreporter.pl
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200 mln zł na pożyczki. Nabór cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem i został zamknięty po  
14 dniach od uruchomienia w związku z wyczer-
paniem środków, dlatego NFOŚiGw ogłosił dru-
gą fazą tego programu ze szczególnym uwzględ-
nieniem mniejszych ośrodków powiatowych oraz 
miast zagrożonych wykluczeniem transportowym. 
w sumie ponad 2 miliardy złotych zostały odda-
ne do dyspozycji samorządów na wymianę floty.

Z uwagi na dynamiczną zmianę otoczenia i roz-
wój elektromobilności MKiŚ przygotowało rów-
nież dużą nowelizację ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych. w ramach noweliza-
cji wdrożone zostaną takie zmiany, jak: obniżenie 
amortyzacji na samochody spalinowe, ułatwie-
nia dla instalacji punktów ładowania w budyn-
kach wielorodzinnych, stref czystego transpor-
tu i przyspieszenie procedur przyłączania stacji  

ładowania oraz stworzone zostaną ramy prawne 
do wykorzystania wodoru w transporcie.

KOLEJNy ETAP

Kontynuatorom prac Ministerstwo Klimatu i Śro-
dowiska przekazuje gotowe projekty, które pod-
niosą jakość życia obywateli przy jednoczesnej 
ochronie klimatu i środowiska. wśród nich m.in. 
projekt nowego systemu ochrony odbiorcy wraż-
liwego energii elektrycznej, którego kluczowy-
mi elementami są nowe zasady przyznawania  
i zwiększona wysokość dodatku energetycznego. 
Na nowym rozwiązaniu powinno skorzystać ok. 
2,6 mln gospodarstw domowych, które znajdu-
ją się w trudniejszej sytuacji dochodowej – to aż 
19% gospodarstw domowych. w ramach wspar-
cia najuboższych zostanie przeznaczone na do-
płaty do prądu w 2022 roku ok. 1,5 mld zł.
Nowy system dodatków dla wrażliwych gospo-
darstw domowych uzupełniany jest wsparciem 
niefinansowym: specjalne programy wsparcia  
u sprzedawców energii i gazu wobec zaległych  
i bieżących należności za media i usługi oraz za-
kaz wstrzymania dostaw energii elektrycznej  
w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w sobo-
ty, w dni uznane ustawowo za wolne od pracy. Do-
datek energetyczny w tandemie ze wsparciem nie-
finansowym zwiększy poczucie bezpieczeństwa 
mniej zamożnych Polaków, a podstawowa po-
trzeba, tj. dostęp do prądu, zostanie zapewniona.
System dodatków energetycznych uzupełniają tak-
że działania MKIŚ związane z modyfikacją założeń 
programu Czyste Powietrze (Stop Smog), tak aby  
w większym stopniu przyczyniały się do walki z ubó-
stwem energetycznym – wyciągały najbiedniejszych 
z ubóstwa. Resort klimatu i środowiska pracuje nad 
nową odsłoną programu inwestycyjnego, który zni-
weluje ubóstwo w horyzoncie długoterminowym.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij 

problemowych substancji w powietrzu, ale tak-
że poprzez zmniejszenie liczby stref, w których 
stwierdzane są przekroczenia norm jakości po-
wietrza. Najlepszym przykładem tego jest porów-
nanie wyników ostatniej oceny jakości powie-
trza za 2019 r. do wyników oceny wykonanej za 
2018 r., gdzie liczba stref z przekroczeniami spo-
śród wszystkich 46 stref w kraju zmniejszyła się:
- dla pyłu PM10 z 39 do 22;
- dla pyłu PM2,5 z 14 do 8;
- dla benzo(a)pirenu z 44 do 36.
Obniżeniu uległy także inne wskaźniki, które 
świadczą o poprawie jakości powietrza w Pol-
sce. Zmalała liczba dni z przekroczeniami pozio-
mu dopuszczalnego dla pyłu PM10, np. w Kato-
wicach w 2019 było to 75 dni a w 2020 – 43 dni, 
w Krakowie z 70 dni w 2019 do 60 dni w 2020 r.
Aby zachęcić gminy do aktywniejszego udziału 
w pozyskiwaniu wnioskodawców i ich obsłudze, 
zdecydowano o oddaniu do dyspozycji samorzą-
dów gminnych kwotę ponad 100 mln zł. wpro-
wadzony pakiet zachęt dla samorządów przynosi 
zamierzone efekty – już ponad 2063 gmin, czyli 
ponad 80% gmin w Polsce, zdecydowało się na 
zawarcie porozumienia z wojewódzkimi Fundu-
szami Ochrony Środowiska i Gospodarki wod-
nej, odpowiedzialnymi za zarządzanie środkami 
w programie. Uruchomione zostały także 3 pilo-
taże (w woj. zachodniopomorskim, w Pszczynie 
i na Dolnym Śląsku) dla budynków wielolokalo-
wych. Na podstawie wyciągniętych z nich wnio-
sków Ministerstwo przygotowuje nową odsłonę 
programu, zapewniając najwyższe wsparcie in-
westycyjne dla najuboższych, gdzie dofinanso-
wanie wyniesie nawet do 90% kosztów.
Kolejnym ważnym ułatwieniem w sięganiu po 
wsparcie na wymianę tzw. kopciuchów i termo-
modernizację domów jednorodzinnych jest do-
łączenie banków do programu Czyste Powie-
trze. Dzięki tzw. „ścieżce bankowej” Polacy mogą  
w jednym „okienku” złożyć dokumenty o dotację  

do przedsięwzięcia zgodnego z programem oraz 
uzyskać kredyt na jego realizację.
Ponadto, wraz z Narodowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki wodnej oraz Polskim 
Alarmem Smogowym MKiŚ uruchomiło „Akade-
mię Czystego Powietrza”, czyli cykl webinariów 
dla instalatorów, doradców energetycznych i firm  
z branży budowlanej.
Dodatkowo realizowane są programy Energia Plus 
i Ciepłownictwo Powiatowe. w programach tych 
pomaga przedsiębiorcom, w tym przedsiębior-
stwom cieplnym, w realizacji inwestycji służących 
zmniejszeniu ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko. Środki finansowe dostępne dla II na-
boru programu Energia Plus to ponad 1,3 mld zł,  
a programu Ciepłownictwo Powiatowe – 500 mln zł.

ZEROEmISyJNy TRANSPORT…
 
Promocja modernizacji i wspieranie przez Polskę 
rozwoju przemysłu elektromobilności zaowoco-
wało historycznym wzrostem w tej dziedzinie.  
Z odnotowanego w 2017 roku 10% udziału Pol-
ski w wewnątrzunijnym eksporcie autobusów 
elektrycznych nastąpił wzrost do poziomu 46%. 
Oznacza to, że prawie co drugi zeroemisyjny au-
tobus wyeksportowany w Unii Europejskiej zo-
stał wyprodukowany w Polsce…
w celu rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów 
elektrycznych MKiŚ wprowadziło nową e-taryfę, 
przeznaczoną dla operatorów stacji ładowania 
pojazdów. Resort klimatu i środowiska dąży tak-
że do jak najszybszej wymiany floty autobusów na 
pojazdy zeroemisyjne m.in. poprzez prowadzone 
programy wsparcia ich zakupu. w styczniu 2021 r.  
przeprowadzony został nabór wniosków o do-
finansowanie do programu NFOŚiGw pn. Zielo-
ny transport publiczny, którego budżet wynosił  
1,1 mld zł, a środki mają zostać przeznaczone na 
zakup zeroemisyjnego taboru oraz infrastruktury 
ładowania/tankowania. Dodatkowo udostępniono 

Szansą na poprawę jakości powietrza 
zwłaszcza w centrach miast jest rozwój 
elektromobilności nakierowany na po-
jazdy dostawcze i transport indywidu-
alny. dlatego 12 lipca 2021 r. ruszył pro-
gram mój elektryk. budżet programu, 
którego wdrażanie zaplanowano na lata 
2021-2026, wynosi obecnie 700 mln zł, 
w tym aż 400 mln zł jest przeznaczone 
na dopłaty do leasingu. W kontekście 
gospodarki pandemicznej, wspierają-
cej rozwoju transportu „ostatniej mili”, 
rozwiązania dla przedsiębiorstw pełnią 
tutaj szczególnie istotną rolę, umoż-
liwiając znaczące ograniczenie emi-
sji. dlatego zagwarantowane zostały 
podstawy dla zwiększenia tej kwoty do  
2 mld zł, w tym 400 mln zł dla osób fizycz-
nych oraz 1,6 mln dla przedsiębiorstw 
na przestrzeni nadchodzących lat.

http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/klimat/2-lata-dla-klimatu-i-srodowiska
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czarne BaTerie ferro

w ofercie marki Ferro debiutują nowe kolekcje armatu-
ry: Vitto Black VerdeLine, Vitto VerdeLine i Isso. Czym 
wyróżniają się nowe propozycje producenta? Dwie 
pierwsze kolekcje pochodzą z linii produktów Verde-
Line. To modele baterii stworzone po to, by oszczę-
dzać wodę i ograniczać zużycie energii niezbędnej 
do jej podgrzania. Tym samym armatura ta pozwala 
na wymierną redukcję kosztów utrzymania każdego 
gospodarstwa domowego, w którym jest używana.
Nowe linie Vitto Black i Vitto to baterie jednouchwyto-
we: umywalkowe, bidetowe, naścienne prysznicowe  
i naścienne wannowe. Pierwsza dostępna jest w nowo-
czesnym wykończeniu czarnego matu. Druga ma po-
włokę w klasycznym, eleganckim chromie. Modele Vit-
to wyróżniają masywny, idealnie wyprofilowany kształt 
korpusu i mocno zaznaczona rączka uchwytu. Baterie 
wyposażone są w rozwiązania oszczędzające wodę: 
perlator Ferro AirMix i regulator ceramiczny Ferro Click. 
Ten ostatni pozwala na dwustopniową regulację wody. 
Umożliwia to ustawienie połowy natężenia wypływają-
cego strumienia. w efekcie – dzięki FerroClick możliwa 
jest oszczędność wody nawet na poziomie 50%. Bate-
rie Vitto Black i Vitto to nie tylko gwarancja bezpieczeń-
stwa i oszczędności zgodnej z ekotrendami. To także 
modne i nowoczesne wzornictwo.
Baterie z trzeciej nowej linii Isso to propozycja dla 
zwolenników klasycznych rozwiązań łazienkowych. 
Niewielki korpus i delikatna linia uchwytu spodoba-
ją się wszystkim ceniącym prostotę i oszczędność 
formy. Seria jest rozbudowana. w jej skład wchodzą 
baterie umywalkowe stojące i ścienne, ponadto mo-
del umywalkowo-wannowy, a także przeznaczony 
do bidetu, natrysku, wanny i zlewozmywaka. Arma-
tura Isso wyposażona jest w regulator ceramiczny, 
automatyczny korek spustowy i regulator strumienia
Zobacz baterie na dedykowanej stronie 

Ferro

wymiennik c.w.u. Tower grand 

Ogrzewacz wody Galmet opracowano do współpracy z pom-
pami ciepła. wysoka wydajność i szeroki zakres pojemności 
sprawiają, że jest to rozwiązanie optymalne do stosowania za-
równo z pompami ciepła bardzo małej, jak i większej mocy. 
Tower Grand o powiększonej wężownicy spiralnej i mocy grzew-
czej opracowany został w oparciu o najlepsze cechy najwy-
dajniejszego wymiennika c.w.u. do pomp ciepła Galmet Maxi. 
Stanowi uzupełnienie oferty stojących emaliowanych wymien-
ników c.w.u. z wężownicą spiralną, których podstawą są naj-
popularniejsze ogrzewacze Tower, a największą moc oferują 
ogrzewacze Maxi. 
w ogrzewaczu zastosowano znacznie powiększoną wężownicę 
spiralną – nawet ponad 2 razy większą w porównaniu z klasycz-
nym wymiennikiem c.w.u. – o powierzchni od 1,4 m2 dla wymien-
nika Tower Grand 160 do 4,3 m2 dla wymiennika Tower Grand 
500. Dzięki takiemu rozwiązaniu stanowi on optymalne rozwiąza-
nie dla instalacji z pompą ciepła zarów-
no typu on-off, jak i inwerterową. Szeroki 
zakres pojemności od 160 do 500 litrów 
pozwala natomiast na dopasowanie go 
do wymogów pomp ciepła zarówno  
o bardzo małej, jak i większej mocy.

•	Szybsze	nagrzewanie	wody	–	
powiększona wężownica.
•	Przeznaczony	do	pomp	ciepła	

inwerterowych i on-off.
•	Wężownica	na	całej	wysokości.
•	Najwyższej	jakości	emalia	

ceramiczna EXTRA GLASS®.
•	Dodatkowe	zabezpieczenie	

powierzchni – dwie anody 
magnezowe.
•	Możliwość	montażu	kompletu	

elektrycznego GE.
•	Typ:	160	–	500	litrów.

gAlMeT

http://www.instalreporter.pl
https://czarnebaterie.ferro.pl/
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wenTylaTor kanałowy HaVaco icm ec

wentylator kanałowy, diagonalny. Jego unikalna konstrukcja i zastosowanie najnowocześniejszego silnika komutowanego elektronicznie 
(EC) umożliwia osiągnięcie wysokich parametrów pracy przy stosunkowo niskim poziomie hałasu oraz bardzo niskim zużyciu energii.
Obudowa wentylatora została wykonana z polipropylenu, natomiast wirnik z tworzywa sztucznego ABS. Specjalne złącza ułatwiają 
montaż i demontaż urządzenia oraz jego konserwację. Urządzenie możemy instalować zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. 
Silnik elektryczny komutowany elektronicznie (EC) ze zintegrowanym kontrolerem i zabezpieczeniem termicznym. Zasilanie 230V ~1, 
50Hz. Silniki przystosowane są do płynnej regulacji prędkości obrotowej w pełnym zakresie przy zachowaniu wysokiej sprawności. 
Regulacja prędkości obrotowej jest realizowana za pomocą sterownika wykorzystującego sygnał analogowy 0-10V. Stopień ochrony 
urządzenia IP44.
wentylator kanałowy ICM-EC jest przystosowany do transportu powietrza o niskim stopniu zanieczyszczenia. Idealnie nadaje się do 
instalacji nawiewnych, jak i wyciągowych budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, biur, sklepów. Urządzenie możemy również 
stosować do instalacji wyciągowych z okapów kuchennych wymagane jest zastosowanie filtrów tłuszczowych.
wentylator jest przystosowany do przetłaczania powietrza o temperaturze nieprzekraczającej 60°C.
Pełny typoszereg dostępny z magazynu Ventia – średnice: 100, 125, 150-160, 200, 250, 315 mm.

VenTiA

SySTem kucHenny groHe Blue 

System kuchenny GROHE Blue ułatwia prowadzenie zdrowego i bardziej ekologicznego stylu życia. Dzięki niemu 
konsumenci mają dostęp do filtrowanej wody prosto z baterii kuchennej. Bateria kuchenna zamienia lokalną wodę  
w jej lepszy wariant: wodę filtrowaną, schłodzoną, niegazowaną, lekko gazowaną lub gazowaną. Szybko i wygodnie  
– wystarczy jedynie nacisnąć przycisk na uchwycie baterii kuchennej. 
Kluczowym elementem produktu jest jednostka chłodząca wyposażona w najnowocześniejszy, zaawansowany tech-
nologicznie filtr, który usuwa wszystkie zanieczyszczenia, zapewniając smaczną i czystą wodę. Co więcej, filtr po zuży-
ciu nie jest odpadem, a cennym surowcem. Już wkrótce uruchomiony zostanie proces zbierania i odsyłania zużytych 
filtrów do ich producenta – firmy BwT, w której 98% materiałów poddaje się recyklingowi. 
Marka GROHE zainicjowała kampanię sygnowaną hasłem: „wyprodukowano dla polskiej wody”, w której przekonuje 
konsumentów do czerpania wody pitnej ze źródła tak lokalnego, jak to tylko możliwe. w ramach promocji swoich sys-
temów kuchennych również w Polsce zwraca uwagę na problem zbyt dużej ilości generowanych odpadów i zachęca do 
stopniowego eliminowania ich, przekonując do zmiany stylu życia na bardziej zrównoważony oraz przyjazny planecie.  
Jeszcze do 31 grudnia 2021 roku trwa akcja „Cashback”, w ramach której każdy, kto zakupi i zarejestruje jeden 
z systemów z kolekcji GROhE blue (GROhE blue Pure, GROhE blue home lub GROhE blue Professional), otrzy-
ma nawet do 400 zł zwrotu. 
Więcej informacji o promocji 

grohe

http://www.instalreporter.pl
http://www.grohe.pl/promocja-cashback
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THermaSmarT Pro od THermaflex – Proekologiczna izolacja

ThermaSmart PRO to gama skutecznych i wytrzymałych komponentów izolacyjnych, wykonanych 
z pianki poliolefinowej. ThermaSmart PRO zapewnia nie tylko wysoką odporność mechaniczną,  
ale także charakteryzuje się polepszonym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Z uwagi na zamknię-
tą strukturę komórek i opór działaniom wilgoci, izolacja nie zmienia swoich parametrów izolacyjnych 
w czasie. Odporność na dyfuzję pary wodnej, polepszona elastyczność, przy jednoczesnej trwałości 
materiału pozwala na skuteczne zabezpieczenie instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych. 
ThermaSmart PRO wykonano z najwyższej jakości pianki poliolefinowej. Ma klasą ogniową BL-s1;d0 
(otuliny) i B-s2;d0 (maty), spełniając wymagania techniczne i prawne w zakresie nierozprzestrzenia-
nia ognia na instalacjach, zgodnie z normą PN-EN 13501-1. Europejska klasa palności „B” klasyfiku-
je go jako materiał niezapalny i nierozprzestrzeniający ognia.
ThermaSmart PRO jest rozwiązaniem zaprojektowanym zgodnie z zasadami zrównoważonego roz-
woju. To izolacja techniczna z Certyfikatem „Cradle to Cradle”. Dla systemu dostępna jest również 
Środowiskowa deklaracja produktu (EPD). ThermaSmart PRO jest produkowany bez (H)CFC, czyli bez 
substancji zubożających warstwę ozonową, a także bez lotnych związków organicznych. Produkcja 
odbywa się zgodnie z REACH, czyli rozporządzeniem UE, przyjętym w celu poprawy ochrony zdro-
wia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia. Te certyfikacje po-
kazują innowacyjne podejście Thermaflex do aspektów ekologicznych i zrównoważonego rozwoju. 
Zarówno izolacja pozostała po montażu, jak i po okresie eksploatacji może być w 100% recyklowa-
na i zwrócona do ponownej produkcji. Dzięki tym wszystkim zaletom ThermaSmart PRO jest od-
powiedzią na potrzeby związane z wymaganiami LEED i BREEM. 
Izolacja występuje w postaci otulin, mat oraz prefabrykowanych kształtek, co pozwala na staranną 
izolację wszystkich newralgicznych miejsc. Dostępne są również otuliny samoprzylepne oraz otuliny 
dedykowane dla rur PP. w skład systemu wchodzą również akcesoria do montażu – klej ThermaGlue,  
taśma ThermaTape TS PRO oraz narzędzia montażowe. 

TherMAFleX

http://www.instalreporter.pl
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