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Życzenia radosnych
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odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz pasma sukcesów i spełnienia
najskrytszych marzeń w nadchodzącym
Nowym Roku 2022
składa InstalReporter
Sylwia Śmiecińska
Małgorzata Tomasik
Wioleta Żemła

LIXIL oraz UNICEF zwiększają
zasięg akcji Make a Splash!
LIXIL, producent innowacyjnej armatury i rozwiązań do domu oraz
UNICEF, światowa organizacja humanitarna
i rozwojowa działająca
na rzecz dzieci, ogłosiły, że zwiększają zasięg
partnerstwa w ramach
akcji „Make a Splash!”.
Pomoc związana z dostępem do bezpiecznych
i czystych toalet oraz urządzeń higieniczno-sanitarnych zostanie skierowana do dzieci i ich rodzin żyjących również w Indiach, Indonezji oraz
Nigerii – do trzech krajów o największej liczbie
mieszkańców na świecie.

W 2018 UNICEF i LIXIL podjęły wspólne działania
w ramach akcji „Make a Splash!”, wpisującej się
w realizację jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, oznaczonego jako 6.2, którym
jest zapewnienie dostępu do odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych i higienicznych
dla wszystkich ludzi na świecie oraz wyeliminowanie praktyki korzystania z toalet na otwartym
terenie do 2030 roku. Rozszerzenie partnerstwa
o kolejne kraje możliwe jest dzięki sukcesowi,
jakim była poprawa warunków sanitarnych i higienicznych dla 2,9 milionów ludzi w Etiopii, Kenii i Tanzanii, co udało się osiągnąć w ciągu 3 lat.
Współpraca LIXIL i UNICEF rozszerza się nie tylko o 3 dodatkowe kraje, którym oferowana jest
pomoc. Partnerzy zwiększą zakres swoich działań, koncentrując się na:
- zapewnieniu lepszego dostępu do higieny i urządzeń sanitarnych. LIXIL projektuje rozwiązania

sanitarne dopasowane do potrzeb i preferencji
użytkowników,
- pozyskiwaniu środków finansowych w ramach
wsparcia dla podmiotów gospodarczych z lokalnej branży sanitarnej,
- wsparciu w tworzeniu norm i regulacji.
Firma GROHE, jako część koncernu LIXIL i globalny producent kompleksowych rozwiązań do
łazienki i kuchni, wsparła akcję „Make a Splash!”,
wykorzystując do tego kampanię sygnowaną hasłem Obudź swoją energię, w którą włączyło się
13 krajów w Europie, rynki w Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Założeniem było
przekazanie wartości 1 € od każdego prysznica GROHE sprzedanego w okresie od 1 maja do
31 sierpnia 2021 roku. W rezultacie udało się zebrać 1,2 miliona euro. Środki te pomogą zapewnić dostęp do bezpiecznych i czystych toalet
oraz rozwiązań higienicznych większej liczbie
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Przypomnienie: Od 1 stycznia 2022 r.
wycofanie dotacji na kotły
węglowe w Czystym Powietrzu
Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel
– w ramach programu Czyste Powietrze – będzie
możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza
to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem:
→ złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ten koszt,
→ oraz zakupu i montażu kotła na węgiel do
31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie
faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.).
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij

potrzebujących dzieci. Część pomocy trafi do
dzieci w Nigerii i Indonezji.
Dowiedz się więcej o akcji „Make a Splash!” tutaj.
Przeczytaj raport na temat akcji „Make a Splash!”
(2020) tutaj
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Przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 15 grudnia 2021 roku projekt rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
(EPBD) prezentuje ambitne podejście w zakresie
dekarbonizacji systemów ogrzewania i chłodzenia
w budynkach w Unii Europejskiej. W jednoznaczny sposób przeciera drogę pompom ciepła, tak
aby stały się podstawowym systemem ogrzewania budynków. Wyraźna deklaracja Komisji
w sprawie wycofania paliw kopalnych z ogrzewania i chłodzenia do 2040 r. oznacza konieczność przyśpieszenia dekarbonizacji tego sektora. Poprzez zakończenie zachęt finansowych dla
kotłów na paliwa kopalne od 2027 r., KE słusznie
wdraża zasadę „zanieczyszczający płaci” i umożliwia obywatelom przejście na zielone ciepło
z pomp ciepła.
Wprowadzenie minimalnych standardów charakterystyki energetycznej, którym towarzyszą konkretne terminy, pozwoli zmodernizować budynki
o najgorszej charakterystyce energetycznej. Dzięki temu będą one gotowe do użytkowania pomp
ciepła. Świadectwa charakterystyki energetycznej
zawierające informacje na temat systemu grzewczego oraz stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz punkty kompleksowej obsługi dla
konsumentów będą pomagać przygotować i przeprowadzić proces renowacji systemu ogrzewania.
Europejskie Stowarzyszenie Branży Pomp Ciepła (EHPA), którego aktywnym członkiem jest
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp
Ciepła, uważa, że Komisja Europejska powinna przyjąć bardziej ambitne podejście w kwestii ustanowienia konkretnych celów dla budynków na lata 2030 i 2050. Choć dobrym pierwszym
krokiem jest zapis w dyrektywie, aby wszystkie
nowe budynki były zeroemisyjne do 2030 roku.
I oczywiście, do 2050 roku wszystkie budynki
muszą być zeroemisyjne, choć dzięki pompom

ciepła można osiągnąć także standard budynków plus energetycznych.
Według własnych obliczeń Komisji, do 2030 r.
około 40% budynków mieszkalnych i 65% budynków komercyjnych w UE będzie ogrzewanych dzięki energii elektrycznej, głównie dzięki
pompom ciepła. Aby tak się stało, Europa musi
w ciągu najbliższej dekady czterokrotnie zwiększyć liczbę instalowanych pomp ciepła. Obecnie 13,3 mln pomp ciepła ogrzewa domy, biura
i całe dzielnice w UE; do 2030 r. liczba ta powinna wynosić co najmniej 50 mln.
Europejska branża pomp ciepła – reprezentowana przez EHPA – jest gotowa do działania i może
zwiększyć tę skalę. Dlatego EHPA popiera wymóg,
aby państwa członkowskie zapewniły wystarczającą liczbę pracowników gotowych do przeprowadzenia masowego rozpowszechnienia pomp
ciepła w sektorze budowlanym.
– Pompy ciepła w renowacjach budynków doprowadzą do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ta technologia już jest powszechnie dostępna. Teraz dyrektywa EPBD wyznacza ambitne
terminy i pomaga konsumentom uwolnić ten potencjał – mówi Thomas Nowak, sekretarz generalny EHPA. – Środki te, wraz z wprowadzeniem
uprawnień do emisji dwutlenku węgla przez sektor
ciepła i chłodu w budynkach, wymagają pełnego
wsparcia ze strony państw członkowskich UE, aby
możliwe było ich masowe wdrożenie w Europie, jeśli chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną pod
względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.
Jak twierdzi Paweł Lachman, prezes PORT PC:
– W 2030 roku dzięki znacznemu udziałowi OZE
w produkcji energii elektrycznej w Europie, pośrednia emisja CO2 pochodząca z pracujących pomp ciepła będzie w Europie blisko 10-krotnie niższa niż ta,
która wynika ze spalania gazu ziemnego w kotłach
kondensacyjnych. Te prognozy jednoznacznie wskazują na kluczową rolę pomp ciepła w dekarbonizacji ogrzewania budynków w najbliższych latach.
Źródło: EHPA, PORT PC

Życząc wszystkim pogodnych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
dziękujemy jednocześnie naszym Partnerom za okazane zaufanie.
Cieszymy się na współpracę z Wami w Nowym Roku
– oby był szczęśliwy dla Was i Waszych bliskich!

Regudis W-HTE
Mieszkaniowy
węzeł cieplny
z regulacją
elektroniczną
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Komisja Europejska przeciera
drogę pompom ciepła

Oventrop Sp. z o. o., 05-850 Bronisze, ul. Świerkowa 1B
Tel. (22) 752 94 47, info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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2021 rok w InstalSoft w liczbach
Grudzień to standardowy czas podsumowania
dokonań w upływającym roku. Przedstawiamy
za pomocą kilku liczb rozwój, który miał miejsce
w 2021 r. przy współudziale partnerów i użytkowników programów InstalSoft:
1 dostarczona nowa wersja językowa na rynek
holenderski.

Relacja z Warsztatów PZITS
Ponad 500 uczestników wzięło udział w III Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, które odbyły się w dniach
18-19 listopada 2021 r. w formule online.
Patronat honorowy nad Warsztatami objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
jak również Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Izba
Gospodarcza Wodociągi Polskie.
Mottem Warsztatów było: ZIELONO MI!
Podczas 2 dni odbyło się 12 warsztatów panelowych poruszających kwestie zarówno obecnych
problemów technicznych, jak i nadchodzących
wyzwań dla zawodu projektanta. Tematy poszczególnych paneli:
1.	Współpraca instalacji tryskaczowych i systemów oddymiania
2. Regulacja pogodowa a prognozowa parametrów pracy instalacji ogrzewczej – teoria
3. Jak wpłynie taksonomia na działalność branży HVAC?
4. Nowe Standardy Techniczne w Gazownictwie
5. „Zielone” Paliwa
6. Model opadowy dla miasta Krakowa
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7 nowych modułów pakietu InstalSystem 5,
w tym do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, pełnej współpracy z BIM
i projektowania instalacji kanalizacji wewnętrznej.
13 nowych bibliotek produktów instalacyjnych.
18 nowych wersji firmowych pakietu InstalSystem 5.
75 zrealizowanych szkoleń, w większości on-line.
291 zaktualizowanych bibliotek produktów instalacyjnych.

538 zrealizowanych postulatów rozwojowych.
3500 godzin to sumaryczny czas oglądania filmów instruktażowych dostępnych na kanałach
YouTube InstalSoft (Global i Polska)
37 500 wyświetleń filmów na kanałach YouTube
InstalSoft (Global i Polska)
InstalSoft dziękuje partnerom i użytkownikom za
inspiracje i sugestie, dzięki którym może tworzyć
produkt coraz lepiej spełniający oczekiwania.

7.	Wykorzystanie technologii bezwykopowych na
terenach chronionych oraz usuwanie rur azbestowych i ołowianych
8. Zagospodarowanie wód opadowych
9. Bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym – zagadnienia techniczno-organizacyjne
10. Konkluzje NDT (BAT) dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dot. instalacji Komunalnych)
11. Rozwiązania do pomieszczeń specjalnego
przeznaczenia w szpitalach
12. Przełom w zakresie dezynfekcji powierzchni
szpitalnych

· Piotra Manczarskiego – Główna Sekcja Gospodarki Odpadami
· Krzysztofa Stelągowskiego – Główna Sekcja
Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki

Sesje panelowe zostały uzupełnione informacjami o konkretnych rozwiązaniach technicznych
oferowanych przez Parterów Warsztatów.
Zakres merytoryczny Warsztatów został przygotowany przez Przewodniczących Głównych Sekcji Branżowych PZITS:
· Pawła Stańczaka – Główna Sekcja Gazownictwa
· Agnieszkę Malesińską – Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji
· Wojciecha Ratajczaka – Główna Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery

Prelegentami byli zarówno przedstawiciele nauki,
jaki i doświadczeni projektanci i uznani eksperci:
Mateusz Bil (GAZ SYSTEM S.A.), Tomasz Cholewa
(Politechnika Lubelska, PZITS), Eliza Dyakowska
(Izba Gospodarcza Gazownictwa, PZITS), Andrzej
Fedor (GAZ SYSTEM S.A., PZITS), Marcin Glixelli
(Wodociągi Miasta Krakowa S.A., PZITS), Roland
Kośka (GAZ SYSTEM S.A.), Małgorzata Król (Politechnika Śląska, PZITS), Paweł Lachman (Polska
Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła,
POBE). Krystyna Lelicińska-Serafin (Politechnika
Warszawska, PZITS), Radosław Lenarski (ENGIE
SAR), Agnieszka Malesińska (Politechnika Warszawska, PZITS), Piotr Manczarski (Politechnika
Warszawska, PZITS), Karolina Myk (POliner Sp.
z o.o.), Mariusz Piasny (MPI s.c.), Florian Piechurski
(Politechnika Śląska, PZITS), Wojciech Ratajczak
(Trim-tech, PZITS), Anna Rolewicz-Kalińska (Politechnika Warszawska, PZITS), Grzegorz Rosłonek (PGNiG, PZITS), Andrzej Różycki (ENGIE SAR),
Alicja Siuta-Olcha (Politechnika Lubelska, PZITS),
Paweł Stańczak (PZITS), Krzysztof Stelągowski
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(PZITS), Tomasz Szczypiński (PZITS), Paweł Wilkosz (Gas Strorage Poland), Paweł Wróbel (Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej), Norbert Duczmal (a-went Sp. z o.o.),
Monika Garbacz (SMAY Sp. z o.o.), Mariusz Iwanejko (Blejkan S.A.), Jacek Janicki (ZRB Janicki),
Zbigniew Kowalski (SMAY Sp. z o.o.), Anna Majkowska (Darco Sp. z o.o.), Mariusz Smaczyński (a-went Sp. z o.o.), Przemysław Szkudlarczyk (Blejkan Holding Sp. z o.o.), Bartosz Tywonek (Wilo
Polska Sp. z o.o.).
Podczas Warsztatów przyznane zostały również nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Nagrodę w konkursie
otrzymała mgr inż. Dominika Ćwiklińska, absolwentka Politechniki Warszawskiej. Tematem
nagrodzonej pracy była „Produktywność i dobrostan chirurgów”.
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Wzrost znaczenia odnawialnego wodoru w krajowej
gospodarce wiąże się z koniecznością zwiększenia
mocy wytwórczych ze źródeł odnawialnych. Istotną rolę w tym procesie odegra rozwój energetyki
wiatrowej, która zapewni konieczny wkład energii
elektrycznej na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. To tylko niektóre wątki, poruszone w raporcie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz Dolnośląskiego Instytut Studiów
Energetycznych (DISE) pt. „Zielony wodór z OZE
w Polsce”, którego premiera odbyła się 7 grudnia br.

projekt programu
priorytetowego „OZE – źródło
ciepła dla ciepłownictwa”
Program ma na celu wsparcie inwestycji dotyczących budowy lub/i przebudowy źródeł o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 5 MWt,
w których do produkcji energii cieplnej wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych. Elementem
projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej

Akademia Czystego Powietrza
Zasady programu Czyste Powietrze, Kredyt Czyste Powietrze, wniosek o dofinansowanie i płatność, zachęty dla gmin i wymiana dobrych praktyk między JST, elektryfikacja w ogrzewnictwie,
termomodernizacja, rola ekodoradców, uchwały
antysmogowe, Centralna Ewidencja Emisyjności
Budynków – to tylko niektóre z tematów omówionych podczas tegorocznych spotkań pn. Akademia Czystego Powietrza. Webinaria, prezentacje i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są już

Wesołych
Świąt!

w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga m.in.
wprowadzenia na szeroką skalę technologii wykorzystania wodoru. Zgodnie z Polską strategia wodorową (PSW) do roku 2030 z perspektywą do roku
2040, wodór będzie stawał się jednym z kluczowych
nośników energii. Wzrastać będzie jego zastosowanie w energetyce, ciepłownictwie, transporcie i przemyśle. Planowane jest też m.in. by do roku 2030 po
polskich drogach jeździło 800-1000 wyprodukowanych w kraju autobusów wodorowych.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij

Wszystkim uczestnikom
„Programu Instalator”,
Partnerom i Przyjaciołom
Viessmann, życzymy pełnych
ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia.

należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii) oraz magazyn ciepła. Warunkiem udzielenia
wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie
go ze źródłem ciepła, które będzie realizowane
równolegle w ramach projektu. Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej
70% wytworzonej energii cieplnej przekazywane
będzie do zewnętrznej sieci dystrybucyjnej.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij

Niech ten nowy, 2022 rok, będzie
czasem dobrej energii, nowych
wyzwań i samych sukcesów.
Obchodząc w tym roku jubileusz
30-lecia działalności na polskim
rynku, serdecznie dziękujemy
Państwu za zaufanie, lojalność oraz
zaangażowanie w rozwój i codzienne
funkcjonowanie marki Viessmann.
Z nadzieją na dalszą,
dobrą współpracę,
Zespół Viessmann Polska

programinstalator.pl

dostępne – bezpłatnie, dla każdego i w dowolnym
momencie – na stronie czystepowietrze.gov.pl.
Akademia Czystego Powietrza to darmowy
i przede wszystkim fachowy przewodnik po zreformowanym w 2020 r. programie Czyste Powietrze. To też przydatne źródło informacji zarówno
dla pracowników gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych, ekodoradców, jak i wnioskodawców zainteresowanych dotacjami na wymianę tzw. kopciuchów i ocieplenie domów.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij
rekl ama

Zielony wodór z OZE w Polsce

12/2021

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

Bosch Termotechnika –
ogólnoeuropejska kampania
na rzecz zrównoważonego rozwoju

KAISAI z nową stroną internetową
Marka KAISAI zaprezentowała nową odsłonę
swojej strony internetowej www.kaisai.com.
Serwis zyskał nową szatę graficzną, podkreślającą globalny charakter marki oraz szereg rozwiązań ukierunkowanych na intuicyjną obsługę, a więc zwiększających wygodę
użytkownika.
Strona została zoptymalizowana pod względem
szybkości działania, a dzięki zastosowanej technice RWD (responsive web design) dobrze wyświetla się zarówno na dużych ekranach, jak i na
urządzeniach mobilnych. Wdrożono nową wyszu-

kiwarkę z segmentowym podziałem wyników, jak
również intuicyjne filtry w zakładce Gdzie kupić,
co pozwala skuteczne i szybko odnaleźć punkty sprzedaży, serwisu i montażu.
Zastosowano nowe rozwiązania dotyczące prezentacji systematycznie poszerzanej gamy urządzeń. Z jednej strony są to liczne zdjęcia aranżacyjne, pokazujące urządzenia w ich naturalnym
otoczeniu, z drugiej – wprowadzona opcja widoku 360°, zmniejszająca dystans pomiędzy doświadczeniem rzeczywistym a online’owym prezentowanych urządzeń.
Strona została opracowana w ośmiu wersjach
językowych.

Zgodnie z planami UE, do 2050 roku Europa ma
stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. W sektorze budowlanym, gdzie wiele instalacji grzewczych ma ponad 20 lat, zapotrzebowanie na zrównoważone produkty jest
szczególnie duże. Dlatego Bosch uruchomił ogólnoeuropejską kampanię, której celem jest modernizacja lub instalacja jak największej liczby ekologicznych urządzeń grzewczych w całej Europie.
W Polsce kampania wystartowała w październiku. Grupą docelową w pierwszym etapie są
klienci ostateczni. W przyszłym roku planowane jest rozszerzenie kampanii o działania skierowane do instalatorów, którzy jako ambasadorzy
marki pomagają klientom w doborze właściwego urządzenia oraz jego instalacji.
W ramach kampanii na rzecz zrównoważonego rozwoju „Ograniczaj emisję
CO2 i rachunki za ogrzewanie” Bosch pokazuje,
jak łatwo można zrobić
ważny krok w kierunku
ochrony klimatu we własnych czterech ścianach.
W kampanii pokazane
są zwykłe osoby, które prowadzą zwykłe życie, a jednocześnie stają
się bohaterami w walce
z emisją CO2. Nieważne co
robisz: jesteś pod prysznicem, czytasz książkę,
oglądasz serial czy jesz
popcorn, wystarczy, że
jesteś użytkownikiem
urządzenia grzewczego,

6

które jest przyjazne dla środowiska np. pompa
ciepła lub kocioł kondensacyjny, aby mieć wpływ
na redukcję śladu węglowego i ochronę klimatu.
Bosch oferuje instalacje grzewcze redukujące ślad węglowy dla nowych budynków i projektów modernizacyjnych. Np. pompa ciepła
powietrze/woda Compress 7000i AW to jedna
z najcichszych pomp ciepła na rynku, która
może być stosowana zarówno w nowych budynkach, jak i w projektach modernizacyjnych.
Modulowana moc grzewcza urządzenia to gwarancja produkcji ilości ciepła zgodne z zapotrzebowaniem budynku. Urządzenie zapewnia
niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej efektywności (współczynnik COP sięgający wartości 4,25 przy temperaturze powietrza 2°C) oraz
zapewnia dostarczanie ciepła do temperatury
zewnętrznej -20°C. Compress 7000i AW zapewnia funkcje grzania i chłodzenia – komfort cieplny latem i zimą.
Więcej

12/2021

W trakcie czwartej edycji Kongresu Trendy Energetyczne Porozumie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) rozszerzyło się
o kolejne organizacje. 17 listopada 2021 roku
w Krakowie odbyło się oficjalne rozszerzenie porozumienia. Paweł Lachman, koordynator POBE,
podkreślił, że przed organizacjami stoi wiele wyzwań w dobie powszechnej modernizacji sektora budownictwa w Polsce.
POBE to porozumienie czołowych stowarzyszeń
branżowych w Polsce, związanych z efektywnością energetyczną i techniką około-budynkową.
Inauguracja porozumienia miała miejsca 22 listopada 2018 roku podczas pierwszej edycji Kongresu Trendy Energetyczne. Stowarzyszenia będące sygnatariuszami POBE zobowiązały się wtedy
do współpracy w zakresie efektywności energetycznej. POBE jest wydawcą raportów i poradników w zakresie wdrażania transformacji w sektorze budownictwa. Przedstawiciele porozumienia
uczestniczą także w konsultacjach publicznych
kluczowych regulacji.
Partnerstwo jest realizowane poprzez m.in. działania na rzecz rozwoju zrównoważonego budownictwa w Polsce, wspieranie merytoryczne programu Czyste Powietrze, realizację celów OZE
i efektywności energetycznej w Polsce do 2030
roku oraz wdrażanie znowelizowanych dyrektyw
unijnych w Polsce.
List o rozszerzeniu porozumienia, 17 listopada
2021 roku podpisali przedstawiciele organizacji,
będących jednocześnie stronami POBE. Są to:
- Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK),

- Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp
Ciepła (PORT PC),
- Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży
Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji (ZHI),
- Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR),
- Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS),
- Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS),
- Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska
PV (SBF Polska PV),
- Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe (EDG),
- Stowarzyszenie Polska Wentylacja (SPW),
- Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG),
- Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO),
- Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE (SHE).

Zintegrowane
zarządzanie
energią termiczną
i rozliczanie jej
łatwiejsze niż
kiedykolwiek.

Więcej informacji

belimo.pl

POBE jest wydawcą branżowych opracowań i poradników na temat regulacji i wdrażania technologii na rzecz efektywności energetycznej. Wśród
wydanych poradników znalazły się:
- Pakiet Fit for 55% – najważniejsze zmiany dla
sektora budownictwa (kliknij),
- Taksonomia zrównoważonego finansowania
(kliknij),
- Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna (kliknij),
- Poradnik „Dom bez Rachunków” (kliknij).

Zawór Belimo Energy Valve™
– licznik energii termicznej (TEM)
BELIMO Siłowniki S.A.
info@belimo.pl, www.belimo.pl

POBE jest też organizatorem webinarów eksperckich dla sektora związanego z efektywnością energetyczną.
Źródło: POBE
Pełna informacja: kliknij
rekl ama

Kolejne organizacje dołączyły
do Porozumienia Branżowego Na
Rzecz Efektywności Energetycznej
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Sponsoring sportowy
w Viessmann

Wicedyrektor generalny Max Viessmann (drugi od prawej) przedstawia na COP26 w Glasgow
cele klimatyczne firmy

Viessmann po szczycie
klimatycznym COP26 w Glasgow
Firma Viessmann, jako lider branży grzewczej, zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji netto
do połowy stulecia oraz zmiany oferty produktów na rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii. CEO firmy, Max Viessmann 8 listopada przedstawił te cele klimatyczne na COP26
w Glasgow. Wszystkie działania firmy mają na
celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
Viessmann robi kolejny ważny krok w kierunku
neutralności klimatycznej i zerowej emisji. Firma przedstawiła swój pierwszy raport klimatyczny na COP26 w Glasgow i zobowiązała się
do redukcji emisji pochodzącej z produkcji oraz
swoich produktów zgodnie z celem 1,5°C określonym w porozumieniu paryskim z 2015 roku. –
Każda firma musi dziś stać się firmą działającą w
trosce o środowisko (...) Musimy podkreślić naszą
odpowiedzialność za przyszłość i mieć świadomość, że sposób, w jaki żyjemy dzisiaj, wpłynie na

przyszłe pokolenia – powiedział Max Viessmann.
Cele opublikowane w Raporcie Klimatycznym
są częścią długoterminowej strategii klimatycznej Viessmann, która obejmuje również partnerstwa klimatyczne z dostawcami, partnerami,
pracownikami oraz klientami. Firma Viessmann
będzie mierzyć postępy, wyznaczając sobie cel
zmniejszenia o 55% emisji gazów cieplarnianych
do 2030 roku w porównaniu do 2019 roku. Zostanie to osiągnięte głównie poprzez masowe przesunięcie portfolio produktów w kierunku rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Ostatnie przykłady działań Viessmann rzecz klimatu to m.in. projekt Misja Zero, którym miał na
celu pomoc w osiągnięciu neutralności klimatycznej dla regionu Waldeck-Frankenberg, w którym
znajdują się zakłady Viessmann. To również działanie Fundacji Świadomi Klimatu oraz wielokrotnie nagradzana Kampania ViMove, która angażuje
pracowników, partnerów i klientów do sadzenia
miliona drzew w ramach społecznościowych i indywidualnych zajęć sportowych.

FC Bayern i Viessmann rozszerzają swoje międzynarodowe partnerstwo: po kilkuletniej, udanej
współpracy na rynkach azjatyckich, firma została Oficjalnym Partnerem Klimatycznym rekordowego Mistrza Niemiec w obszarze ogrzewania,
klimatyzacji, chłodzenia i wentylacji także w Europie. Rozszerzenie współpracy obejmuje Hiszpanię, Francję Kraje Beneluxu, Polskę oraz Rosję.
Jako Oficjalny Partner Klimatyczny, Viessmann
nie tylko gwarantuje, że Klub jest wyposażony
w przyjazne dla środowiska i zrównoważone rozwiązania grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne, ale
także chce motywować wszystkich entuzjastów
piłki nożnej i pozostałych dyscyplin sportowych,
by skorzystać z oferowanych przez Viessmann
możliwości redukcji emisji CO2. To zaangażowanie oznacza dla obu stron odpowiedzialność
w każdym podejmowanym działaniu.
– Kreujemy przestrzeń życiową dla
przyszłych pokoleń – to nasze motto
oraz wkład jaki pragniemy i możemy
wnieść jako firma: w Viessmann chcemy, razem ze wszystkimi członkami
naszej globalnej rodziny i partnerami handlowymi, na przestrzeni kilku
najbliższych lat, zrealizować cel transformacji na w pełni zielone i zrównoważone portfolio produktowe do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Aby to
osiągnąć już teraz wyznaczamy sobie
strategiczne cele i dokonujemy niezbędnych inwestycji – mówi Thomas
Heim, Chief Sales and Marketing Officer w Viessmann. – W FC Bayern Monachium znaleźliśmy partnera, z którym możemy wdrażać i komunikować
tę filozofię w międzynarodowej skali.
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Sponsoring sportu ma w firmie Viessmann
długą tradycję: firma zajmuje się sportami zimowymi od ponad 25 lat. Zaczynając od saneczkarstwa Viessmann stał się integralnym
partnerem większości sportów zimowych,
w tym także skoków narciarskich i biathlonu. Od
2018 roku do portfolio sponsoringu sportowego dołączyła także piłka nożna, gdzie w Chinach
Viessmann został oficjalnym partnerem regionalnym FC Bayern. Współpraca na rynku chińskim była bardzo szeroka i obejmowała nawet
liczne szkoły i udział w turniejach piłkarskich.
W odpowiedzi na udane partnerstwo firma
Viessmann rozszerzyła swoje zaangażowanie
z FC Bayern w regionie Azji Południowo-Wschodniej w 2021 roku. Obecnie firma Viessmann została oficjalnym partnerem klimatycznym FC
Bayern Monachium w Europie w 2021 roku,
w sektorach ogrzewania, klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji.
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Thermaflex z nowym logo
i nową stroną internetową!
Nowa strona internetowa Thermaflex, nowa szata
graficzna i nowe logo odzwierciedlają zmiany w kierunku rozwoju firmy i innowacyjność marki. Zmiany motywowane są podkreśleniem nowego podejścia do klientów firmy Thermaflex, czyli oferowaniu
nowoczesnego wsparcia inżynieryjnego oraz rozwiązań dostosowanych do dynamicznie zmieniających się potrzeb w zakresie izolacji. Dotychczasowe
logo obrazowało z jednej strony – troskę o ekologię, z drugiej – systemy rurowe, dla których dostarczane były rozwiązania Thermaflex. Nowy logotyp
ma za zadanie połączyć dwa filary biznesowe firmy, czyli Flexalen (rury preizolowane) oraz izolację
dla instalacji. Niezmienny pozostał natomiast jego
główny kolor – jest to zieleń symbolizująca ekologię
i dostarczanie rozwiązań przyjaznych środowisku.
Nowa strona Thermaflex w wersji na PC, tablety
oraz urządzenia mobilne w systemach iOS oraz Android ma zupełnie odświeżony, nowoczesny design.

74% Polaków popiera budowę
elektrowni jądrowych w Polsce
Badanie z listopada 2021 r. wskazuje, że 74%
ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni
jądrowych w naszym kraju a 20% jest przeciwnego zdania. W porównaniu do 2020 r. odnotowano wzrost zwolenników tego typu inwestycji o 11%.
Szczególnie ważne jest, że większość badanych
(58%) popiera zlokalizowanie elektrowni jądrowej w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania.
39% wyraża sprzeciw wobec tego rozwiązania.
Liczba zwolenników budowy elektrowni jądro-

Jest on jeszcze bardziej przyjazny dla użytkownika
oraz atrakcyjniejszy wizualnie. Intuicyjnie zaprojektowana, zebrana i podzielona zawartość w zrozumiały
sposób zaprasza do współpracy oraz jasno określa
rynki, na które firma dostarcza rozwiązania zapewniające efektywność oferowanych usług. Oprócz
tego Thermaflex na bieżąco rozwija działalność oraz
wprowadza swoje innowacyjne produkty w różnych
zakątkach świata, czego dowodem są liczne newsy
z życia firmy w sekcji Wiadomości. Własnością Thermaflex jest również sklep internetowy, do którego
można łatwo dotrzeć, korzystając z głównego menu
nowej strony. Umożliwia on złożenie zamówienia,
szybką dostawę, a także nieograniczony dostęp do
produktów oferowanych przez firmę Thermaflex –
otulin i mat izolacyjnych, narzędzi czy kabli grzewczych zapobiegających zamarzaniu wody w rurach.

wej w sąsiedztwie wzrosła o 12% w porównaniu
do roku poprzedniego.
Jak wynika z badania 78% Polaków uważa, że budowa elektrowni jądrowej – będącej niskoemisyjnym źródłem wytwarzania energii – jest dobrym
sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi.
To wzrost o 8% w porównaniu do 2020 r.
Na uwaga zwraca fakt, że aż 82% badanych
wyraża opinię, że budowa w Polsce elektrowni
jądrowej jest dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, co
oznacza wzrost o 9% w porównaniu do roku
poprzedniego.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij

Strona Thermaflex – dostępna pod adresem www.thermaflex.pl – na bieżąco wzbogacana jest o kolejne
artykuły, posty, newsy, moduły oraz studia przypadków.

Bank Światowy wesprze działania
na rzecz poprawy jakości powietrza
i efektywności energetycznej
Bank Światowy pożyczy Polsce 250 milionów
euro na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej. Decyzję o udzieleniu finansowania podjęła w środę Rada Dyrektorów Wykonawczych Grupy Banku Światowego, która
reprezentuje wszystkich udziałowców instytucji.
W ramach nowego projektu Bank Światowy będzie
pomagał rozwijać program Czyste Powietrze, który
oferuje właścicielom domów jednorodzinnych pomoc finansową i różnego rodzaju zachęty w celu wymiany starych, generujących duże zanieczyszczenie

kotłów na czystsze oraz bardziej efektywne kotły,
a także wspiera termomodernizację budynków.
Środki pożyczkowe w ramach projektu o nazwie
„Program dla wyników” Banku Światowego zasilą
bezpośrednio budżet państwa, a wypłaty kolejnych
transz kredytu będą następować wraz z realizacją
konkretnych celów przez Czyste Powietrze. Wśród
nich są konkretne działania na rzecz wzmocnienia
inicjatywy jak na przykład uruchomienie komponentu dla najuboższych beneficjentów, zwiększenie zaangażowania ze strony banków komercyjnych, czy
też osiągnięcie przez program celów w postaci liczby wymienionych kotłów, czy ocieplonych domów.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij
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Trudna ścieżka dekarbonizacji
budownictwa w Polsce
– wnioski z debaty POBE
W trakcie tegorocznej edycji Kongresu Trendy
Energetyczne odbyła się debata Porozumienia
Branżowego Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) na temat wyzwań związanych z dekarbonizacją sektora ogrzewnictwa w Polsce.
Eksperci i branża wskazują, że powszechna i skuteczna modernizacja budynków będzie wymagała współpracy sektorowej, wytyczenia jasnej
ścieżki technologicznej oraz realnych działań. Wyzwaniem będzie m.in. brak wyspecjalizowanych
kadr. Potrzebna jest w Polsce debata o ścieżce
wdrożenia bezemisyjnych technologii i nowoczesnego budownictwa zgodnego ze celami neutralności klimatycznej czyli net-zero 2050.
· Dokumenty takie, jak Mapa Drogowa IEA „Net
Zero by 2050”, Pakiet „Fit for 55” oraz Długofalowa Strategia Renowacja Budynków, zalecają
przyśpieszenie działań na rzecz dekarbonizacji
i termomodernizacji budownictwa; kluczowa będzie najbliższa dekada pod względem wdrażania bezemisyjnych technologii.
· Dekarbonizacja budownictwa wymaga współpracy i podążania kilkoma ścieżkami jednocześnie (efektywność energetyczna, rozwój OZE, termomodernizacja, modernizacja w infrastrukturę
sieciową).
· Potrzebny jest przegląd warunków technicznych, kwestii standardów izolacyjności i głębokiej termomodernizacji budynków.
· Środki finansowe są dostępne, jednak brakuje
projektów i wyspecjalizowanych kadr.
Dekarbonizacja budownictwa
a kluczowe dokumenty
Na wstępie do rozważań o wyzwaniach modernizacji sektora ogrzewnictwa zostały przedsta-
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wione założenia z najważniejszych dokumentów
i opracowań, w tym raportu Międzynarodowej
Agencji Energetycznej (IEA) „Net Zero by 2050”.
Analityk IEA Timothy Goodson wskazał, że na drodze do neutralności klimatycznej kładziony jest
nacisk na ewolucję w sektorze budownictwa. Lata
2020-2030 muszą być dekadą masowej ekspansji bezemisyjnych technologii. Ekspert podał, że
emisje z sektora budowalnego w świecie muszą
zmniejszyć się o 40 proc. tj. do niecałych 2 Gt do
2030 roku, oraz o 95 proc. do 2050 roku. Wyzwaniem będzie rozwijający się sektor budownictwa
i zapotrzebowania na usługi energetyczne – w latach 2020-2050 powierzchnia użytkowa budynków zwiększy się o 75 proc. Trend ten widać już
w Polsce – w ciągu ostatniej dekady powierzchnia mieszkaniowa wzrosła o prawie 20 proc.
Popyt na urządzenia realizujące chłodzenie przełoży się na zapotrzebowanie na energię elektryczną – do 2030 roku pojawi się 650 mln klimatyzatorów, do 2050 roku – kolejne 2 mld. Obecnie
sektor budownictwa przeznacza paliwa kopalne

w 60% na ogrzewanie pomieszczeń i wody oraz
w 80% na energię do podgrzewania posiłków.
Co ważne, prawie wszystkie technologie potrzebne do dekarbonizacji zużycia energii w budynkach są już dostępne na rynku.
Według autorów raportu kluczowa jest poprawa
efektywności energetycznej. Nie bez znaczenia
pozostaje zmiana przyzwyczajeń technologicznych użytkowników domów (np. obniżenie temperatury ogrzewania i szybka modernizacja budynków i ich źródeł ogrzewania), które przyniosą
redukcję o prawie 250 mln t CO2 w sektorze budynków w 2030 roku.
Sektor pomp ciepła zaspokoi ponad 50 proc. zapotrzebowania na ciepło w budynkach w 2050
roku. Jednym z kamieni milowych byłoby zaprzestanie sprzedaży kotłów na paliwa kopalne
do 2025 roku. W efekcie wszystkich działań prawie 90% budynków na świecie powinno spełniać standardy budynku net-zero do 2050 roku.
Źródło: POBE
Pełna relacja z debaty: kliknij
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Samsung – promocja Włącz
czyste powietrze i odbierz prezent
Sezon jesienno-zimowy to dobry moment, aby
zdecydować się na zakup oczyszczacza Samsung,
który zadba o zdrowie i bezpieczeństwo domowników chroniąc ich przed działaniem szkodliwych
cząsteczek znajdujących się w powietrzu. Teraz,
kupując dowolny oczyszczacz Samsung, otrzymasz prezent – zapas filtrów nawet na 2 lata.
• Przy zakupie oczyszczacza powietrza Samsung
(AX60, AX47, AX40, AX34) otrzymasz dodatkowy
filtr gratis.
• Decydując się na zakup oczyszczacza powietrza Samsung AX90, otrzymasz 2 filtry gratis.
Warunkiem przystąpienia do promocji Samsung
jest rejestracja produktu w terminie objętym
promocją z załączeniem dowodu zakupu, zdjęcia opakowania i numeru seryjnego oraz zdjęcia
wyciętego kodu (tabliczki znamionowej) z opakowania, a także pozostawienie opinii o produkcie.
Promocja obowiązuje od 5 grudnia br. do 28 lutego 2022 r. lub do wyczerpania puli nagród.
Szczegółowe informacje na temat promocji dostępne są w Regulaminie na stronie: tlendobry.pl
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Bostik Kreatorem Budownictwa
Roku 2021
Pod koniec listopada Bogusław Nowosielski –
prezes zarządu i dyrektor zarządzający Bostik
Polska – odebrał aż 3 nagrody Kreator Budownictwa Roku 2021. Certyfikaty Kreator Budownictwa trafiły do firmy BOSTIK oraz do osoby
zarządzającej. W kategorii produktowej tytułem
Kreator Budownictwa zostało wyróżnione rozwiązanie Bostik FLEXPRO PU 811.
Kreator Budownictwa Roku to tytuł przyznawany osobom i firmom, których wizja oraz strategia działania zmieniają na korzyść gospodarkę
i rynek budowlany w Polsce, a także za granicą.
W tym roku firma Bostik uhonorowana została
aż trzema tytułami Kreator Budownictwa – dla
firmy, osoby oraz produktu.
Bostik – lider w technologiach uszczelniających
i klejących – od ponad stu lat opracowuje i dostarcza innowacyjne oraz inteligentne rozwiązania,
które pomagają mierzyć się z wyzwaniami stawianymi przed branżą budowlaną i DIY. Dostępne aż
w 45 krajach produkty Bostik uważane są za jedne z najlepszych w swojej kategorii. W Polsce firma działa od 29 lat, systematycznie poprawiając
jakość pracy instalatorów, budowlańców, inwestorów i domowych użytkowników. Na przestrze-
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ni lat firma opracowała ponad 9000 patentów. Intensywnemu rozwojowi sprzyja zaangażowanie
i pasja pracowników oraz chęć dostarczania bezpiecznych produktów, które ułatwią codzienne
życie użytkowników. W ostatnim okresie Bostik
ogłosił początek nowej historii marki oraz jej nową
tożsamość: ATTACHED TO YOUR WORLD, która odzwierciedla zaangażowanie firmy Bostik w zrównoważone i zorientowane na klienta innowacje, kreujące trendy w branży budowlanej i przemysłowej.
Prezes zarządu i dyrektor zarządzający Bostik Bogusław Nowosielski, który odbierał tytuły i certyfikaty Kreator Budownictwa Roku 2021, związany jest z firmą Bostik od 7 lat, a w styczniu 2021
roku stanął na czele zarządu firmy Bostik, obejmując również funkcję dyrektora zarządzającego. Tak skomentował otrzymane wyróżnienie:
– Całemu zespołowi firmy Bostik dziękuję za ciężką pracę. Naszym klientom dziękuję za to, że każdego dnia wybierają wysokiej jakości, nowoczesne,
zaawansowane technologicznie oraz bezpieczne
w użytkowaniu rozwiązania Bostik. Dziękuję również innym osobom z branży, związanym z naszą
firmą i marką. Bez zaangażowania tych trzech
grup nie zostalibyśmy laureatem aż trzech nagród.
Bogusław Nowosielski jest absolwentem kierunków ekonomicznych i menedżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Nottingham
Trent University, The Chartered Institute of Management Accountants oraz Vlerick Business School
– Business Management Programme. Nie są to
pierwsze certyfikaty, którą odebrał dla firmy Bostik – podczas ostatnich lat firma została laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym między
innymi Diamentów Forbesa.
Nagrodzony tytułem Kreator Budownictwa Roku
2021 poliuretanowy klej i uszczelniacz Bostik
FLEXPRO PU 811 dedykowany jest do zadań wymagających wysokiej trwałości i wytrzymałości
spoiny w trudnych warunkach eksploatacji.

Program doboru pomp ciepła
dla klientów ostatecznych
od Stiebel Eltron
Niezależnie od tego, czy chodzi o nowe budownictwo, czy o modernizację – program doboru
pomp ciepła poprowadzi przyszłego użytkownika
szybko i intuicyjnie do nowego systemu grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii. Wystarczy wybrać indywidualne rozwiązanie
z pompą ciepła i otrzymać niezobowiązującą,
wstępną ofertę od Stiebel Eltron – i to w 2 minuty.
Program doboru pomp ciepła pyta o wymagania w domu lub
w ramach projektu
budowlanego. Pytania dotyczą również liczby osób
i przestrzeni życiowej. W ten sposób
klient otrzymuje
skrojoną na miarę, osobistą konfigurację i rekomendację produktu lub
zestawu produktów, dostosowaną
do jego wymagań.
W kolejnym kroku
i za pomocą jednego kliknięcia można zapytać o niewiążącą ofertę od
wykwalifikowanego wykonawcy
bezpośrednio online. Następnie specjalista kontaktuje
się z zainteresowanym, określa ofertę
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podczas wizyty na miejscu i odpowie na pytania.
Oferty tworzone są w oparciu o założenie określonych parametrów, których obecność musi zostać skontrolowana i oceniona przez specjalistę
składającego ofertę podczas wizyty na miejscu.
Jeśli na przykład sytuacja montażowa lub inne
parametry wymagają innego rozwiązania, konieczna może być modyfikacja oferty.
Program: https://bit.ly/3lD3NEk, gwarantuje:
· niewiążącą, bezpłatną ofertę,
· od specjalisty z okolicy,
· w zaledwie 2 minuty.
Więcej na: www.stiebel-eltron.pl
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Jubileusz 25 lat Immergas
– biznes odpowiedzialny ekologicznie
wywiadu udzielił Maciej Czop, prezes zarządu Immergas Polska
Ćwierć wieku działalności Immergas Polska to
szmat czasu i dobry moment, by wspomnieć
początki i pokazać np. w liczbach dzisiejszy
potencjał firmy.
25 lat funkcjonowania firmy to niezwykły bagaż
doświadczeń, emocji i przeżyć. To, w jakim miejscu się dziś znajdujemy, jest wypadkową konsekwencji, intuicji, kompetencji, doświadczenia
i zaangażowania.
Początki Immergas to marzenia dwóch pierwszych dyrektorów, którzy z pomocą włoskich
właścicieli stworzyli filię w Polsce, a dokładniej w Łodzi. Biuro mieściło się na ul. Wróblewskiego, zespół składał się z kilku osób, a towar
magazynowany był w firmach zewnętrznych.
Teraz zespół liczy prawie 70 osób i jest systematycznie powiększany, mamy własny budynek
z magazynem wysokiego składu, nasze produkty dostępne są w prawie 1000 miejsc w Polsce,
współpracujemy z 400 serwisami i ponad 1000
instalatorów.
Przez te 25 lat rynek instalacyjny zmieniał się bardzo dynamicznie – zmieniał się klient i jego potrzeby, zmieniał się sposób komunikacji, technologia, legislacja, warunki techniczne. W tym
procesie zmian kluczowa jest otwartość i odwaga, ale także spójna misja i wizja firmy. Dla Immergas Polska jest to obietnica dostarczania komfortu, którą złożyliśmy naszym klientom, która
od kilku lat motywuje nas do ciągłego rozwoju
i poszukiwania nowych rozwiązań.

Jak określiłby Pan pozycję firmy Immergas na
rynku grzewczym? W jakim sektorze produktów czujecie się najmocniejsi?
Korzenie firmy to kotły gazowe, później wraz
z rozwojem technologicznym kotły kondensacyjne, a teraz także pompy ciepła i kotły gazowe
o dużej mocy, czyli do 900 kW i z tymi urządzeniami jesteśmy najczęściej kojarzeni. Natomiast
to nie jest tak, że znamy się tylko na kotłach.

Włoska technologia pomp ciepła już od wielu lat
jest dostępna w sprzedaży. Także to, że w naszej
ofercie pompy ciepła wydają się być nowością,
to nie znaczy, że jest to technologia niesprawdzona, nieprzetestowana.
Nie chcemy jednak zrezygnować ze sprzedaży
kotłów. Wręcz przeciwnie. Jako pierwsza firma
w Polsce promujemy i mamy dostępne w swojej ofercie rozwiązanie hybrydowe, które łączą ze

sobą kotły i pompy w jeden zintegrowany system, łatwy w obsłudze ekonomiczny i przyjazny
dla środowiska.
Właśnie chciałam o ten produkt zapytać. Jest
to rozwiązanie, którym możecie się pochwalić
jako nieźle wpisującym się w oczekiwania rynku
i przyznam, że troszkę chyba mniej docenianym
przez konkurencję. Jakie jest zainteresowanie
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klientów tymi urządzeniami i jakie są Państwa
plany odnośnie ich dalszego rozwoju?
Blisko 5 milionów budynków w Polsce ma bardzo niski lub niski standard izolacji. Do 2022 roku
90% Polaków będzie mieszkać na terenach zgazyfikowanych. Dlatego należy brać pod uwagę
rozwiązania, które również korzystają z tego źródła i są dopasowane do warunków technicznych
budynków. O ile zastosowanie rozwiązania typu
pompa ciepła w nowym budownictwie jest relatywnie proste, o tyle budynki podlegające termomodernizacji, czy inwestorzy stojący przed
wyborem wymiany źródła ciepła na nowe, mają
nieco więcej dylematów. Konieczność modernizacji instalacji i koszty z tym związane bywają często barierą przed podjęciem decyzji i wyborze pompy ciepła. Hybrydowa pompa ciepła
jest odpowiedzią na potrzeby rynku wymian, bez
konieczności rezygnowania z zalet, jakie daje kocioł gazowy lub pompa ciepła. Hybrydowe pompy ciepła zyskują coraz większą popularność nie
tylko na południu Europy, ale także w Holandii.
Smog, zła jakość powietrza, wyczerpujące się
konwencjonalne źródła energii to tematy poruszane w ostatnim czasie coraz częściej. Rozwój
ekologicznych technologii grzewczych, właśnie
takich jak hybrydowe pompy ciepła, to kierunek,
w którym będziemy podążać.
Technicznie hybrydowe pompy ciepła to połączeniem przynajmniej dwóch urządzeń – kotła gazowego i pompy ciepła – korzystających z różnych
źródeł ciepła. To obecnie najbardziej ekologiczny sposób na ogrzanie budynku i produkcję ciepłej wody użytkowej, przy jednocześnie najniższych kosztach eksploatacji. W dobie rosnących
rachunków za prąd i podwyżek cen żywności poszukujemy różnorodnych sposobów na optymalizację domowego budżetu. Coraz więcej osób rozumie długofalową perspektywę i jest w stanie
zainwestować w rozwiązanie, które w przyszłości
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przyniesie wymierne oszczędności. Zmiana tradycyjnego ogrzewania na hybrydowe pozwala użytkownikowi na uniezależnienie się od cen
i dostępności paliw tradycyjnych, a także umożliwia swobodne korzystanie ze źródła ciepła, które w danym momencie bardziej się opłaca. Niezależność i ekonomia to nie jedyne zalety takiego
rozwiązania. Hybrydowe pompy ciepła pozwalają
także na rozbudowę systemu grzewczego w przyszłości o dodatkowe rozwiązania, jak fotowoltaika, czy klimakonwektory, dzięki którym mamy
możliwość nie tylko ogrzania domu, ale również
w upalne dni schłodzenia go. Nie bez znaczenia
pozostaje ekologiczny wymiar rozwiązań hybrydowych dla środowiska i redukcja emisji szkodliwych
substancji (CO2 o 42%, NOx o 82%) Urządzenia hybrydowe są najlepszym rozwiązaniem w drodze
do dekarbonizacji budownictwa mieszkalnego.
Immergas ma duże osiągnięcia na polu szkoleń
online. Za świetny pomysł uważam chociażby
filmy instruktażowe…
O tak! Szkolenia online chodziły nam już po głowie wiele lat. Paradoksalnie dzięki pandemii ten
pomysł zrealizowaliśmy w niespełna trzy miesiące. Było to niełatwe wyzwanie, natomiast pozytywny odezw, z jakim spotkały się szkolenie i filmy, przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.
Przeszkoliliśmy ponad 5500 serwisantów, instalatorów i użytkowników końcowych. W normalnych warunkach zajęłoby nam to 11 lat. W zeszłym
roku powstał nawet film o tym, jak powstają nasze webinary i firmy instruktażowe. Zapraszam
do obejrzenia https://youtu.be/zEBc2kIQNSM
I choć liczby są już nieaktualne to doskonale pokazuje on, ile pracy jest przy takich realizacjach.
Webinary dały również nam możliwość dotarcia do użytkownika końcowego, który coraz częściej poszukuje technicznej wiedzy, chcąc lepiej
poznać urządzenie zamontowane w jego domu.

Czy jednak są takie rodzaje szkoleń, które najlepiej sprawdzają się jako stacjonarne i kontakt
personalny nie zastąpi wirtualnego?
Zdecydowanie wirtualny kontakt to nie to samo
co personalny. Stacjonarnie przeprowadzamy również szkolenia, a przede wszystkim egzaminy i szkolenia praktyczne. Nowoczesna sala szkoleniowa
z pracującymi produktami ułatwia nam zadanie.
Chętnie z naszych szkoleń korzystają nie tylko instalatorzy czy serwisanci, ale również pracownicy hurtowni czy projektanci instalacji grzewczych.
Do szkoleń zawsze przykładaliśmy sporo uwagi
i zawsze był to ważny element naszych działań.
Uczymy nie tylko obsługi czy budowy urządzeń,
ale również zwracamy uwagę społeczeństwa na
problem smogu i pokazujemy, co można zrobić,
aby było lepiej. Ekologiczna odpowiedzialność
biznesu to dla nas nie tylko frazes, to prawdziwe

działania, dzięki którym zwiększamy świadomość społeczeństwa, edukujemy i wskazujemy
rozwiązania. Już drugi rok prowadzimy kampanię pod hasłem „Razem dla czystego powietrza”,
do której teraz zaprosiliśmy znanych sportowców: Adama Bieleckiego – himalaistę i Macieja Janowskiego – kapitana drużyny żużlowej
z Wrocławia. Wyszliśmy z założenia, że kiedy działamy razem dla czystego powietrza, różnice nie
mają znaczenia. Chcemy pomóc Polakom złapać oddech. Wierzymy, że właśnie teraz jest czas
zmian i podejmowania odpowiedzialnych decyzji w kontekście ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań w każdym gospodarstwie domowym. Kampania odbiła się bardzo pozytywnym
echem wśród naszych klientów i nie tylko, strona
kampanii przez 4 miesiące doczekała się 4 mln
wejść. Te działania wizerunkowe otworzyły przed
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nami nowe możliwości. Zacieśniliśmy współpracę z Urzędem Miasta w Łodzi i wspólnie zorganizowaliśmy 12.12.2021 event, który ma zwrócić
uwagę na problem smogu oraz wesprzeć promocję dofinansowań miejskich i rządowych do wymiany kopciuchów na nowoczesne urządzenia.
Przyglądając się rynkowi instalacyjnemu, nie
sposób nie zauważyć bardzo dużej aktywności marki Immergas. Widać Was zarówno
w stowarzyszeniach branżowych, programach
czy kampaniach wspierających wzrost świadomości ekologicznej i stosowanie odnawialnych
źródeł energii, konferencjach i sympozjach…
i to jest super, zgodne z profilem działalności.
Ale… równie mocno działacie na polu sponsoringu sportowego. Skąd takie zainteresowania?
W sporcie i w biznesie liczą się te same wartości. Sukces drużyny – sportowej czy firmowej –
to suma składowych sukcesów indywidualnych,
które są znacznie większe dzięki współpracy, wywołując tym samym efekt synergii. Ważna jest
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pasja, pozytywne emocje towarzyszące klientom podczas kontaktu z marką Immergas i kibicom podczas zawodów. W ciągu roku staliśmy
się sponsorem strategicznym WTS Sparty Wrocław, dołączyliśmy do grona sponsorów świetnie rokującej drużyny siatkarskiej Anioły Toruń,
zostaliśmy sponsorem Cavaliady, która jest największym wydarzeniem w jeździectwie. Wspieramy małe klubu piłkarskie, w których grają dzieci
i rozszerzyliśmy współpracę z Akademią Widzewa.
Jesteśmy wszędzie tam, gdzie są ludzie z pasją,
gdzie czuć energię i chęć do działania. Tak to robimy na co dzień i sponsoring wpisuje się w naszą
filozofię. Nie jest to przecież tylko sport, ale także
w przypadku małych klubów i Akademii Widzewa wychowanie młodego człowieka. Sport uczy
pokory, cierpliwości, pracowitości – a tego wielu
ludziom teraz brakuje i mówię to również z punktu widzenia pracodawcy. Uważam, że biznes powinien czuć się odpowiedzialny społecznie, że na
sam koniec dnia nie liczą się tylko pieniądze, ale
także pomaganie ludziom, którzy tego potrzebują.

Radość dzieci, które mogą założyć profesjonalny strój piłkarski, na zakup którego nie stać
ich rodziców, jest dla nas największą nagrodą.
O wynik finansowy firmy za rok 2021 nawet
nie muszę pytać, bo pewnie jest rewelacyjny.
Czy nie mam racji?
2021 rok to rok nieprzewidywalny i bardzo wymagający. Największym problemem mijającego
roku była ogromna zmienność, która w tym czasie pojawiła się i w biznesie, i w gospodarce. Jeśli chodzi o naszą branżę, to w sposób umiarkowany mimo wszystko się ona rozwija, bo naszym
głównym odbiorcą są klienci związani z budownictwem mieszkaniowym, a ta gałąź gospodarki
trzyma się dość mocno. I dzięki temu zakładane
plany udało się w pełni zrealizować.
Co uznałby Pan za największe wyzwanie na
najbliższy rok/dwa lata w biznesie i technice
grzewczej?
Największe wyzwania, jakie przed nami stoją, to
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przede wszystkim umiejętność dopasowania się
do dynamicznie zmieniającej się sytuacji w gospodarce i biznesie. W tym roku odczuliśmy ubiegłoroczny lockdown. Nasz biznes opiera się na
relacjach, a w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, kontakt z firmami, z którymi na co dzień
współpracujemy, był bardzo utrudniony.
Drugim ogromnym wyzwaniem mijającego roku,
którego skutki na pewno będziemy jeszcze odczuwać, było to, że nasza główna fabryka położona jest w Lombardii, a więc w miejscu wyjątkowo mocno dotkniętym przez pandemię.
Tak naprawdę od dwóch lat tam nie byliśmy,
wszelkie spotkania odbywaliśmy w sposób zdalny, mieliśmy również spore problemy z dostarczaniem do nas towarów. Kryzys łańcucha dostaw to bez wątpienia największy problem. Nie
ma towaru, nie ma komponentów, praca linii
produkcyjnych jest ograniczona, więc wyzwania, jakie przed nami stoją, są ogromne. Nie pamiętam takiej sytuacji, a jestem związany z firmą Immergas już 18 lat.
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Rozmowy z ekspertem Bosch EU:
Zielony Ład i perspektywy
W y wi a du re da kc ji Ins ta l Re p or t e r a udz ie l i ł M a rcin M a kows k i, S p ec ja l is ta B o s ch T e rmo t echnik a

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu,
UE zamierza stać się
pierwszym kontynentem, który do 2050 r.
będzie neutralny klimatycznie. Jak wymogi prawne dot. branży
grzewczej zbliżają nas
do tego celu?
1. Pakiet legislacyjny „Fit
for 55”, którego celem
jest ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych
o co najmniej 55 proc.
do 2030 r. (w stosunku
do poziomu z 1990 r.).
2. Inicjatywy organizacji branżowych ws. przepisów dotyczących ekoprojektu i etykietowania
energetycznego systemów ogrzewania pomieszczeń i wody wspierające cele Fit for 55.
3. Krajowe inicjatywy, jak np. Polska Strategia Wodorowa czy Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.
Bosch Termotechnika aktywnie działa na arenie Unii Europejskiej, jak i w Polsce, aby wspierać zarówno inicjatywy, jak i procesy legislacyjne
zmierzające do neutralności klimatycznej. Sam
koncern Bosch jest dobrym przykładem, że zmiany warto zacząć od siebie i już w roku 2020 osiągnął neutralność klimatyczną.

Czy trend odejścia od paliw kopalnych oznacza całkowitą rezygnację z gazu w ogrzewaniu budynków?
Absolutnie nie – gaz na razie musi pozostać źródłem energii zapewniającym bezpieczeństwo
energetyczne Europy. Docelowo mówimy o 100%
gazach pochodzących z OZE, jak „zielony” wodór czy biogazy. W okresie przejściowym przewiduje się np. współspalanie wodoru w mieszaninie z gazem ziemnym w proporcjach 20-30%.
Bosch Termotechnika od lat testuje kotły na wodór (H2-Ready) i obojętnie czy dla rynku komunalnego, czy dla przemysłu może przedstawić
gotowe rozwiązania, gdy tylko przygotowywane
przepisy określą odpowiednie ramy techniczno-prawne. Warto wspomnieć, że nie chodzi tu tylko o kotły spalające wodór, ale także ogniwa paliwowe, które wytwarzają jednocześnie energię
elektryczną i ciepło.
Rynek grzewczy intensywnie się zmienia, wchodzące dyrektywy mocno regulują go w kontekście rozwiązań proekologicznych i ograniczania emisji. Jaki nośnik energii, w takim razie
wybrać dla domu w długiej perspektywie (ok.
20 lat), aby spełnił te wymogi, ale również nasze potrzeby jako użytkownika?
W obliczu dynamicznie zmieniających się cen nośników energii to pytanie spędza sen z powiek
praktycznie wszystkim konsumentom energii,

niezależnie od skali i celu jej wykorzystania.
Coraz większe znaczenie będzie miało tzw. #szóstepaliwo – chodzi o energię zaoszczędzoną, która oprócz tradycyjnych surowców energetycznych, takich jak paliwa kopalne i energia atomowa
oraz odnawialnych źródeł energii, stanowić będzie klucz do bezemisyjnej gospodarki – zarówno przemysłu, transportu, jak i budownictwa.
W przypadku budownictwa warto kierować się
ideami budownictwa pasywnego oraz głębokich termomodernizacji w przypadku już istniejących budowli.
Odpowiednio niskie zapotrzebowanie budynku
na energię sprzyjać będzie zarówno rozwiązaniom
opartym o pompy ciepła wspomagane fotowoltaiką, z przydomowym magazynem energii, jak
i układom hybrydowym – pompa ciepła + kocioł
gazowy, szczególnie, że ten ostatni będzie w niedługim czasie przystosowany do spalania wodoru.
Należy brać też pod uwagę zastosowanie ogniw
paliwowych (Bosch opracowuje takie rozwiązania), które również będą mogły zostać wykorzystane dla ogrzewania budynków.
Dla ułatwienia wyboru rodzaju źródła energii warto
wspomnieć, o rozwiązaniach hybrydowych – połączeniu w jednym systemie pompy ciepła i kotła
gazowego. Jeśli zarządzać będzie tym inteligentny algorytm, to w zależności od relacji cen nośników, przepływów energii w budynku – zysków
i strat wybrane będzie najbardziej ekonomiczne
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rozwiązanie i to w czasie rzeczywistym. Takie systemy w Europie już działają pod marką Bosch i ich
implementacja w Polsce jest tylko kwestią czasu.
Każdy obiekt jest inny, gdzie indziej zlokalizowany i z odmiennymi możliwościami korzystania z różnych źródeł energii. Nawiązując więc do
poprzedniego pytania, czy nie powinniśmy się
kierować zasadą dywersyfikacji źródeł energii,
czyli dużej różnorodności w ogrzewaniu obiektów, a tym samym zapewnienia pewnego stopnia bezpieczeństwa rynku.
Jak najbardziej – dywersyfikacja źródeł energii,
zwłaszcza w obliczu tak dynamicznych zmian na
rynku, jak w ostatnich latach, jest podstawą do
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.
Niezależnie czy mówimy o kontynencie, kraju
czy gospodarstwie domowym – roztropne zaplanowanie dostaw energii i jej zużycia ma podstawowe znaczenie dla stabilnej pracy systemów.
Jeśli mówimy o budownictwie mieszkaniowym,
warto wspomnieć o systemach zarządzania energią w domu, tak aby jeszcze bardziej optymalizować jej produkcję i zużycie. Systemy te powiążą
odbiorniki, jak i źródła energii, ale również przydomowy magazyn energii a nawet proces ładowania auta elektrycznego. Koncern Bosch pracuje
nad takimi rozwiązaniami – są one rozwinięciem
idei inteligentnego budynku.
W zaktualizowanej dyrektywie w sprawie OZE
zaproponowano zwiększenie ogólnego wiążącego celu na 2030 rok z obecnych 32% do
nowego poziomu 40% udziału odnawialnych
źródeł energii w koszyku energetycznym UE.
Czy jest to realne w Polsce w perspektywie pozostałych nam 9 lat?
Cóż, niezwykle ambitny cel i należy wierzyć,
że realny. Działania koncernu Bosch z pewnością
wspierają jego osiągnięcie.
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Od 30 lat Danfoss działa w Polsce
na rzecz energii i klimatu
Firma Danfoss w 2021 r. świętuje 30. rocznicę swojej
działalności w Polsce. Obecnie Danfoss Poland to dwa zakłady
produkcyjne, 1470 pracowników, a także prawie 2,5 mln
produktów sprzedawanych rocznie.

Historia Danfoss w Polsce rozpoczęła się w 1991 r.
w Warszawie, w niewielkiej siedzibie przy ulicy Obozowej, gdzie wytwarzane były m.in. termostaty grzejnikowe, które firma jako pierwsza wprowadziła na polski rynek. Przez wiele lat
na wszystkie głowice termostatyczne mówiono
„danfossy” i do tej pory urządzenia Danfoss są synonimem wysokiej jakości i oszczędności energii.
Fabryka złożona z jednego piętra budynku i części produkcyjnej szybko okazała się zbyt mała.
Kilka lat trwały poszukiwania nowego miejsca
dla siedziby firmy, aż w końcu 6 lat później wkopano kamień węgielny pod zakład produkcyjny
w Grodzisku Mazowieckim. Na uroczystości otwarcia pierwszej hali produkcyjnej, obok burmistrza

Grodziska Mazowieckiego – Grzegorza Benedykcińskiego, obecni byli również: Jorgen Mads
Clausen, syn założyciela Danfoss, Bitten Clausen, żona założyciela Danfoss, a także następca
tronu Królestwa Danii, Książę Fryderyk oraz ówczesna pierwsza dama, Jolanta Kwaśniewska. Co
znaczące – część osób z pierwszej załogi fabryki
z ul. Obozowej nadal pracuje w Danfoss Poland,
a wielu z nich obchodzić będzie w ciągu najbliższych lat swoje 20-lecie i 25-lecie pracy.
Otwarta w roku 1998 fabryka w Grodzisku to
także pierwsza firma w przemysłowej strefie miasta, po której pojawiły się inne podmioty, co stanowiło istotny krok w dalszym rozwoju miasta.

Danfoss był i nadal jest największym pracodawcą
w Grodzisku Mazowieckim. Na pierwszej hali wybudowanej w grodziskim kampusie Danfoss do
dziś produkowane są komponenty wykorzystywane w chłodnictwie komercyjnym i przemysłowym: regulatory ciśnienia i temperatury, ciśnieniowe i temperaturowe zawory wodne, zawory
grupy KV, presostaty kartridżowe.
W 2002 roku, po ponad 50 latach od pojawienia się pierwszego pomysłu i zapoczątkowania
rozmów na ten temat, powstał joint venture pomiędzy kulturą japońską i duńską w Polsce, czyli spółka Danfoss Saginomiya z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Odgrywa ona znaczącą

rolę w produkcji i dostarczaniu na rynek miniaturowych wyłączników ciśnieniowych dla branży chłodniczej.
10 lat po otworzeniu fabryki Danfoss Poland
w Grodzisku Mazowieckim, w 2008 r. uruchomiono drugą halę produkcyjną, w której rozpoczęto produkcję nowoczesnych urządzeń do
ogrzewania – pomp ciepła (obecnie już nie będących w portfolio firmy) oraz kabli i mat grzejnych DEVI. Ogrzewnictwo stało się drugim istotnym obszarem produkcji Danfoss Poland. W 2011
roku – po połączeniu dwóch spółek należących
do grupy Danfoss, tj. Danfoss z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim i Danfoss LPM z siedzibą
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Rok 2021 to nie tylko 30. rocznica działalności
Danfoss na polskim rynku, ale również uruchomienie trzeciej hali produkcyjnej w kampusie
w Grodzisku Mazowieckim, na której produkowane są rozwiązania zwiększające efektywność
oraz energooszczędność różnych systemów przemysłowych, np. chłodniczych w przemyśle spożywczym. Do końca roku uruchomione zostaną
również produkcje komponentów wspomagających ograniczenie zużycia wody (zawory elekRozwiązania Danfoss dedykowane są
miastom, a w nich: budynkom, przedsiębiorstwom ciepłowniczym i wodno-kanalizayjnym, przemysłowi, w tym
spożywczemu, gdzie wspierają utrzymanie ciągłości łańcucha chłodniczego. Stosowane są w motoryzacji, technice okrętowej i morskiej i hydraulice
mobilnej i przede wszystkim – w energetyce. Ten szeroki wahlarz obszarów
zastosowań łączy jedno – technologie
Danfoss pomagają oszczędzać energię,
a tym samym redukować emisje i ślad
węglowy poszczególnych sektorów.

tromagnetyczne). Wraz z otwarciem nowej hali
w Grodzisku, kampus ten stał się trzecim co do
wielkości w Europie na globalnej mapie Danfoss.

Regulacja i równoważenie hydrauliczne
| cyfrowe siłowniki IoT NovoCon®

Danfoss to firma, która dbałość o środowisko
i zrównoważony rozwój ma w swoim DNA.
W roku 2019 firma zaangażowała się wspólnie
ze wszystkimi pracownikami w akcję Less Plastic – jej efekt to 9 ton plastiku mniej rocznie
w samych tylko zakładach w Polsce. Działania
polskiej spółki zainspirowały pozostałe organizacje w grupie i wkrótce projekt stał się przedsięwzięciem globalnym.
Ograniczenie zużycia plastiku to oczywiście niejedyne wyzwanie jakie stawia sobie Danfoss. W tym
bez wątpienia najistotniejszym jest cel klimatyczny. Osiągnięcie neutralności emisji CO2 wszystkich
działań biznesowych zaplanowano do 2030 roku.

Siłownik Danfoss NovoCon® S był pierwszym na rynku
rozwiązaniem IoT dedykowanym dla instalacji HVAC.
W połączeniu z zaworami regulacyjnymi niezależnymi
od zmian ciśnienia (PICV) AB-QM i AB-QM 4.0
precyzyjnie reguluje przepływ. Ponadto udostępnia
dane w czasie rzeczywistym w systemie BMS
poprzez protokoły komunikacyjne BACnet MS/TP
lub Modbus RTU.

Łączność i integracja
danych dla wszystkich
układów HVAC

Teraz rozszerzamy ofertę o siłowniki NovoCon® M, L, XL,
które zostały stworzone do współpracy
z zaworami AB-QM DN40 – DN250 stosowanymi,
np. w podłączeniach central wentylacyjnych (AHU)
oraz agregatów chłodniczych.

– Mamy pełną świadomość, że powyższe dokonania nie byłyby możliwe bez wykwalifikowanych
i zaangażowanych pracowników – mówi prezes
Danfoss Poland, Adam Jędrzejczak. Pracujemy
w najlepszym, bo zielonym biznesie. Wobec alarmujących informacji na temat stanu naszego klimatu możemy czuć się lepiej, wiedząc, że mamy
wpływ i możemy dołożyć swoją cegiełkę do spowolnienia globalnego ocieplenia. Wszyscy wspólnie sprawiamy, że rozwiązania na rzecz ochrony
klimatu stają się powszechne, a my tym samym
możemy zmieniać świat na lepsze – dodaje.
Przez 30 lat działalności w Polsce Danfoss zainwestował około miliard złotych, tworząc przez cały
czas technologie i rozwiązania umożliwiające wysokie oszczędności energii i tym samym istotne
ograniczenie negatywnego wpływu człowieka
na pogłębiające się zmiany klimatu. Na tym firma
nie poprzestaje, planując dalszy rozwój i kolejne
działania w kierunku zrównoważonego rozwoju.
Więcej informacji na stronie internetowej.

Cyfrowy silownik IoT NovoCon® – innowacyjne rozwiązanie 4 w 1 dla inteligentnych budynków
Precyzyjna regulacja przepływu

Urządzenie I/O

• Silnik krokowy z ponad 1000 kroków
od otwarcia do zamknięcia zaworu

• Wejścia analogowe: 2 lub 3x ΩI dla Pt1000, NTC (°C/°F/Ω) + 1x AI (V/mA)
• Do czujników temperatury, wilgotności
lub presostatów ciśnieniowych

• Liniowa charakterystyka nawet
przy zmiennym ciśnieniu różnicowym
i obciążeniu

• Wyjścia analogowe: - 1x AO (0-10V)
• Do napędów o zmiennej częstotliwości (VSD),
siłownika przepustnicy, pompy lub wentylatora

• Najlepsza regulacja temperatury
pomieszczenia

• Wiele punktów danych na jednej magistrali

• Możliwość wskazania przepływu,
mocy chwilowej i zużycia energii

+

+

• Umożliwia sekwencyjne przełączanie w 4-rurowych
systemach grzewczych i chłodniczych

+

+

Siłownik cyfrowy

Zarządzanie zużyciem energii

• Precyzyjna regulacja przepływu

• Monitoring zużycia energii na potrzeby
analizy, tworzenia benchmarku
oraz rozwiązywania problemów

• Komunikacja w protokole BACnet MS/TP
lub Modbus RTU
• Dwukierunkowa komunikacja
i wymiana danych z systemem BMS
• Automatyczne adresowanie MAC
i detekcja prędkości komunikacji
• Pasuje do AB-QM DN 15LF - 250HF
dla przepływów 20 - 370 000 l/h
• Prosta konfiguracja przez NovoCon®
configuration tool
• Zdalne uruchomienie, wykonanie
nastaw, płukanie oraz alarmy
• Raportowanie stanu
rekl ama

w Tuchomiu – powstała firma pod nazwą Danfoss Poland. Wówczas rozpoczęła się produkcja węzłów cieplnych w tuchomskim zakładzie.
To tutaj w 2020 roku wyprodukowano olbrzymi węzeł cieplny o mocy 24 MW, który waży 17,5
tony, a swoim rozmiarem dorównuje boisku do
siatkówki. Ten giga węzeł zamontowany został
w siedzibie głównej Danfoss w Nordborgu, gdzie
pełni funkcje zarówno użyteczne, jak i pokazowe oraz edukacyjne. Z kolei rok 2019 to otwarcie produkcji elektronicznych termostatów Danfoss Eco, umożliwiających łatwą kontrolę ciepła
w domu za pomocą aplikacji w telefonie.

• Zarządzanie zużyciem energii z poziomu
głównego sterownika z możliwym
ograniczeniem temperatury powrotu
lub delta T
• Zarządzanie zużyciem energii jako samodzielny
sterownik z uwzględnieniem ograniczenia
temperatury powrotu lub delta T
• Alokacja kosztów energii jako alternatywa
dla przepływomierzy i ciepłomierzy
• Punkty BREEAM (Ene 02a)
• Umożliwia ciągłe doskonalenie pracy instalacji

www.danfoss.pl
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Jak aktualizować sterowniki
hybrydy pompy ciepła i kotła,
gdy zmieniają się ceny energii
S t e fa n Ż uchows k i

W artykule bliżej przyjrzymy się eksploatacji układu hybrydowego pompy
ciepła typu powietrze-woda i kotła gazowego w obliczu dynamicznie
zmieniających się cen nośników energii i pokażemy jak ustawiać sterowniki
tak, aby układ pracował na tańszym nośniku energii.
Po wielu latach względnie stabilnych cen energii
znaleźliśmy się w okresie gwałtownych zmian. Powodów ku temu jest wiele, od rosnącego popytu
po zapaści z roku 2020, aż po czynniki polityczne.
Niestety zmiany cen na rynkach hurtowych mu-

szą przełożyć się również na wzrost kosztów ponoszonych przez odbiorców indywidualnych. W przypadku kilku dostawców doszło już do drastycznej
podwyżki cen paliwa. Pod koniec roku 2021 kolejny dostawcy energii elektrycznej i operatorzy sieci

dystrybucyjnych wystąpili do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o zmianę taryfy. Szacuje się, że
wzrosty cen energii czynnej wyniosą od 20 do 40%.
Powyższe informacje są ważne dla każdego odbiorcy energii.

Wykres współczynnika COP przykładowej pompy ciepła powietrze-woda dla temperatury zasilania 35oC i zakresu temperatury zewnętrznej
od -20 do 20oC i zróżnicowanej prędkości sprężarki

Szczególną czujność w momencie zmian
cen energii powinni jednak zachować
użytkownicy systemów hybrydowych,
np. w postaci połączenia pompy ciepła
powietrze-woda i kotła gazowego. Zaletą tego typu układu jest możliwość
wykorzystania w danej chwili z urządzenia, które cechuje się niższymi kosztami eksploatacji.
W okresie od wiosny do jesieni jest to
z reguły pompa ciepła, a w trakcie mrozów kocioł gazowy. Ważne jednak, by
sam moment uruchomienia alternatywnego źródła ciepła był dostosowany do aktualnych kosztów eksploatacji
obu źródeł. W tym celu należy umiejętnie korzystać z możliwości sterownika
zarządzającego systemem.
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Zmiany cen gazu i energii elektrycznej prawie nigdy nie są sobie równe, stąd niezbędne jest okresowe dokonanie korekty ustawień sterownika. Nieumiejętna obsługa lub brak aktualizacji ustawień
może sprawić, że nie wykorzystamy możliwości instalacji, a koszty eksploatacji drastycznie wzrosną.
Analiza przypadku: drastyczny wzrost
cen gazu, stała energia elektryczna
W niniejszym artykule dokonano analizy sytuacji
użytkownika przykładowej instalacji w północno-zachodniej części Polski, w okresie od 01.01 do
10.12.2021. Użytkownik korzysta z usług dostawcy gazu, który drastycznie podniósł ceny paliwa
gazowego. W połączeniu z opłatą za usługi dystrybucji, pomiędzy taryfą z dnia 02.12.2020, a taryfą z 16.09.2021, wzrósł on z 14 do 27,7 gr/kWh, czyli prawie dwukrotnie. W tym czasie nie zmieniła
się taryfa dostawcy energii elektrycznej, z którego

usług korzysta użytkownik instalacji. Dla taryfy G11
cena energii czynnej i usługi dystrybucyjnej wynosiła łącznie 49,8 gr/kWh. W grudniu 2020 stosunek
ceny energii elektrycznej do gazu wynosił 49,8/14 =
3,55, zaś od września 2021 już tylko 49,8/27,7 = 1,8.
W związku z tym, do 15.09.2021 pompa ciepła powinna pracować tylko wtedy, gdy współczynnik
wydajności COP jest równy co najmniej 3,55. Zaś
po zmianie taryfy gazowej pompa ciepła była bardziej opłacalna nawet w przypadku, gdy COP wynosi nieco ponad 1,8. Biorąc pod uwagę wykres
współczynnika COP dla temperatury zasilania 35oC
pompy ciepła widać, że w trakcie obowiązywania
niższej ceny gazu powinna ona pracować do około
-1oC, po wprowadzeniu zaś nowej, wyższej taryfy
gazowej jej eksploatacja jest opłacalna w całym
zakresie temperatury pracy urządzenia. W takich
warunkach kocioł powinien pracować jedynie
jako źródło szczytowe, w trakcie silnych mrozów.
Jeśli użytkownik nie zmienił nastaw sterownika

rekl ama

Przykładowy schemat układu hybrydowego
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Jak wprowadzić zmiany w ustawieniach
sterownika?
Aktualizacja cen…
Cześć sterowników ma możliwość automatycznego wyboru i przełączania między jednym
a drugim źródłem ciepła w oparciu o oszacowane,
aktualne koszty eksploatacji. W takim przypadku jedyną czynnością, jaką należy okresowo wykonać, jest wprowadzenie aktualnej ceny paliwa
gazowego i energii elektrycznej. Ważne, by wprowadzić sumę wszystkich składników ceny odnoszących się do kWh energii. W przypadku gazu
będzie to z reguły suma ceny paliwa gazowego
i usługi przesyłowej, np. 22,1 gr/kWh + 5,6 gr/kWh.
W przypadku energii elektrycznej składników
ceny jest więcej, np.:
- składnik zmienny stawki sieciowej,
- opłata jakościowa,
- opłata za energię czynną,
- opłata OZE.
Sumę opłat wprowadzamy do pamięci sterownika. Przy czym, jeśli korzystamy z taryfy strefowej, np. G12 i sterownik daje nam taką możliwość, wówczas wprowadzamy zarówno wartość
ceny dla okresu szczytowego, jak i poza szczytem. Wprowadzamy też godziny obowiązywania
poszczególnych stawek.
…lub aktualizacja temperatury zewnętrznej
zmiany źródła ciepła
Jeśli sterownik nie ma możliwości wprowadzenia

kosztów nośników energii, wówczas dysponujemy
z reguły, możliwością ustawienia temperatury
wyłączenia pompy ciepła i uruchomienia kotła.
Wartość tę ustalamy, jak w powyższym przykładzie, na podstawie stosunku ceny energii elektrycznej do paliwa gazowego oraz korzystając
z wykresu COP dla odpowiedniej temperatury
zasilania. Dla powyższego przykładu, przed podwyżką cen paliwa gazowego odpowiednią wartością punktu przełączenia było -1oC, a po zmianie cen temperatura przełączenia, tzw. punkt
alternatywny powinien być ustawiony na -20oC.
W rozpatrywanej instalacji, w najbliższym czasie,
z pewnością wystąpi potrzeba aktualizacji ustawień
sterownika z uwagi na spodziewane ustalenie nowej
taryfy i znaczny wzrost ceny energii elektrycznej.
O czym jeszcze warto pamiętać?
W przypadku części dostawców energii elektrycznej, korzystając z taryfy strefowej, powinniśmy pamiętać o tym, że godziny obowiązywania niższej
ceny są różne dla poszczególnych pór roku. Przykładowo w ciągu dnia tańsza energia może być
dostępna między 15.00 a 17.00 w okresie letnim
zaś zimą od 13.00 do 15.00. Zmiana następuje,
np. 1 kwietnia i 1 października. Należy wówczas
zmienić godziny obowiązywania poszczególnych
taryf w sterowniku.
Literatura:
Taryfa dla paliw gazowych nr 16 z dnia 02.12.2020
dla G.EN. Gaz Energia (kliknij)
Taryfa dla paliw gazowych nr 16 zmiana 1 z dnia
16.09.2021 dla G.EN. Gaz Energia (kliknij)
Decyzja Prezesa URE z dnia 09.12.2020 dotycząca ustanowienia taryfy dla Enea S.A.dotycząca
grup taryfowych G (kliknij)
Taryfa usług dystrybucji energii dla Enea S.A.
(kliknij)
rekl ama

i w dalszym ciągu pompa ciepła pracowała jedynie do -1oC, a w niższej temperaturze pracował
jedynie kocioł, wówczas koszty eksploatacji były
znacznie wyższe niż możliwa do osiągnięcia wartość. Przykład ten pokazuje jak ważna jest obecnie aktualizacja nastaw sterowników systemów
hybrydowych.
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Moduły świeżej wody,
czyli ciepła woda bez zasobnika
Moduły świeżej wody Regumaq X Oventrop są gotowymi do montażu i uruchomienia
urządzeniami podgrzewającymi wodę w trybie przepływowym – „just in time”,
czyli tylko wtedy, kiedy w instalacji wystąpiło na nią zapotrzebowanie.

Dlaczego podgrzew wody w trybie
przepływowym?
Przygotowanie i dystrybucja wody pitnej podlegają w naszym kręgu cywilizacyjnym szczególnie
ścisłej kontroli. Kosztuje to czasami dość dużo,
ale dzięki temu każdy z nas – na gruncie prywatnym i wspólnym – może być pewny, że do domowego przyłącza wodociągowego dociera woda
czysta i dobrej jakości. Ale co dzieje się za wodomierzem w instalacji wewnętrznej wykonanej na
tradycyjny u nas sposób w układzie kocioł – zasobnik? W podgrzanej, pozostającej godzinami
w stagnacji wodzie (w zasobnikach i w rurach
instalacji) powstają idealne warunki do namnażania się niebezpiecznych dla zdrowia mikro-

organizmów. Należy wśród nich wymienić najbardziej groźną – bakterię Legionella. Wywołuje
ona chorobę zwaną legionellozą (lub „chorobą
legionistów”), charakteryzującą się bardzo ciężkim przebiegiem i stosunkowo wysokim współczynnikiem śmiertelności.
Użytkownik instalacji z zasobnikiem ciepłej wody
powinien regularnie sprawdzać jakość wody w tejże instalacji i regularnie ją dezynfekować. Tylko
staranne dotrzymanie reżimu wykonawczo-eksploatacyjnego obniża ryzyko wystąpienia problemów. W ustawodawstwie niektórych państw
zachodnich na właścicieli obiektów służących
do pobytu ludzi (hoteli, pensjonatów, restauracji
itp.) nakłada się obowiązek regularnych przeglądów takich instalacji, urzędowego sprawdzania

jakości wody i protokołowania czynności związanych z utrzymaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej we właściwym stanie higienicznym.
Wszystko to ma służyć ograniczeniu ryzyka wystąpienia przypadków zachorowań wśród gości
i innych użytkowników wymienionych obiektów.
Pamiętajmy, że to na właścicielach ciąży odpowiedzialność za uszczerbek na zdrowiu względnie utratę życia klienta/gościa z przyczyn leżących po ich
stronie. Cena polis ubezpieczających właścicieli od
odpowiedzialności cywilnej za opisane zdarzenia
zależy wprost od jakości zabezpieczeń zastosowanych w obiektach – rygory towarzystw ubezpieczeniowych są nie mniejsze od tych wymaganych
przez ustawodawcę. Zapobieganie kosztuje, ale
jest mimo wszystko tańsze, niż walka ze skutkami.

W ostatnich latach dużą popularnością cieszą
się rozwiązania, w których zasobniki ciepłej
wody – i związane z ich stosowaniem, wyżej wymienione problemy – nie występują.
Są to instalacje, w których podgrzew wody
wykonywany jest w trybie przepływowym.
Firma Oventrop należy do grona dostawców
oferujących odpowiednie dla takich instalacji urządzenia pod wspólną nazwą Regumaq
X. Moduł świeżej wody, czyli grupa armaturowo-pompowa z wymiennikiem ciepła, umożliwia higieniczne podgrzanie wody w trybie
przepływowym.
Regumaq X – zasada działania
Regumaq X to gotowe do montażu i uruchomienia
urządzenie podgrzewające wodę w trybie przepływowym. Dzięki temu użytkownik instalacji ma
w każdej chwili dostęp do ciepłej, świeżej i biologicznie nieskażonej wody. Urządzenie przystosowane jest do montażu w instalacjach wyposażonych
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różnicę temperatur Δt można ustawiać indywidualnie, dopasowując je do zastanych parametrów
instalacji. Ta funkcjonalność sprawia, że każdy
moduł można łatwo wkomponować w instalację
opartą na niskotemperaturowym źródle ciepła
(lub bazującym na energii odnawialnej). W razie
rozbudowy modułu o funkcję cyrkulacji sterownik umożliwia jej zaprogramowanie. Jeżeli wydatek pojedynczego urządzenia nie zaspakaja
potrzeb – kolejne można włączać do instalacji
równolegle, zwiększając tym sposobem wydajność podgrzewu nawet do 500 litrów na minutę.
Fabryczny sterownik Regtronic KM-TCP można integrować z nadrzędną automatyką budynku. Sterownik obsługuje m.in. funkcje przegrzewu dezynfekcyjnego, optymalizacji parametrów
i komunikacji błędów.
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Regumaq X-25 – do domu jednorodzinnego.
Parametryzacja przy użyciu przełączników DIP.
Szybka reakcja dzięki użyciu czujnika turbinowego i pompy w technologii LIN (fot. 2).
Regumaq X-45 – do domu dwurodzinnego, żłobka, przedszkola, pensjonatu. Sterownik z ekranem
dotykowym w pokrywie modułu obsługujący –
Również
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parametryzacją – liczne funkcje dodo współpracy
z pompami ciepła
datkowe. Szybka reakcja dzięki użyciu czujnika
turbinowego i pompy w technologii LIN (fot. 3).
Regumaq X-80 – do obiektów sportowych, hoteli,
szkół, domów opieki, urzędów, pomieszczeń socjalnych w biurach i zakładach przemysłowych, budynków wielorodzinnych itp. Szybki sterownik Regtronic RQ może być połączony z rejestratorem danych
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Turbinen-Sensorik und LIN-Pumpentechnologie

•

Einfache Ein-Mann-Montage

Również
do współpracy
z pompami ciepła

2

Regumaq X – modele

cyrkulacja c.w.u.
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Kompakt und leistungsstark
Anlagenparameter per DIP-Schalter einstellbar
Für Niedertemperatursysteme geeignet



Schnelle Regelungstechnik durch
Turbinen-Sensorik
und LIN-Pumpentechnologie
Również

do współpracy

ciepła
Einfache
Ein-Mann-Montage
•z pompami


FÜR MEHRFAMILIENHÄUSER
1381140 | 42
Kupfergelötet | Sealix® Vollversiegelung
6 Regumaq X Frischwasserstationen

• Leistungsstark und variabel im Einsatz
• Intuitiv bedienbar am Touch-Display aus Glas, im
ovt21007_OVE400_RT21_bro_Regumaq_RZ02.indd 6

Nutzer- oder Expertenmodus für Fachhandwerker

4

•

Zahlreiche Zusatzfunktionen wie z. B. Rücklaufeinschichtung oder Nachheizung

•

Für Niedertemperatursysteme geeignet
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Zalety systemu z modułem świeżej wody Regumaq X:
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• instalacja c.w.u. bez zasobnika, czyli stały dostęp do świeżej, nieskażonej biologicznie
ciepłej wody. Tylko tyle wody jest podgrzewane, ile się jej aktualnie zużywa. Eliminacja
warunków do rozwoju np. bakterii Legionella;
• obniżenie strat ciepła o te wynikające z konieczności magazynowania ciepłej wody;
• oszczędności na zużyciu energii koniecznej np. na przeprowadzenie dezynfekcji termicznej
urządzeń zasobnikowych;
• możliwość uzyskania dużej wydajności z pojedynczego urządzenia;
• intensywne schładzanie czynnika grzejnego na stronie pierwotnej umożliwia efektywne
łączenie z instalacją solarną;
• wysoka efektywność już przy niskiej temperaturze zasilania, wydajna współpraca
z niskotemperaturowymi źródłami ciepła;
• zwarta konstrukcja ułatwiająca integrację w istniejącej instalacji z buforem ciepła;
• rozbudowany typoszereg umożliwiający dopasowanie urządzenia do obiektu, w którym
ma być montowany;
• łatwość montażu i obsługi;
• możliwość przepłukania wymiennika bez konieczności demontażu;
• regulacja elektroniczna obrotów pompy na stronie pierwotnej i wykonanie w opcji
z cyrkulacją umożliwiają dopasowanie wydajności do indywidualnych wymagań.

Ponad 300 wystawców zadeklarowało udział
w przyszłorocznych targach budownictwa i architektury BUDMA. Powrót po „krótkiej przerwie” zapowiada się znakomicie – w Poznaniu będziemy
mogli liczyć na prezentację kilkuset nowości i premier rynkowych, a spora część wystawców targów
ubiega się także o przyznanie dla ich produktów prestiżowej nagrody Złotego Medalu targów BUDMA.
Zaplanowana na 1-4 lutego 30 edycja targów
BUDMA nabiera rozpędu. Na co można liczyć
w Poznaniu? – Spodziewamy się udziału około
600 firm z szeroko pojętego zakresu budownictwa.
Targi tradycyjnie ułożone będą według tematycznych salonów. Zobaczymy silne reprezentacje firm
z branży stolarki otworowej, dachów, ścian, stropów, posadzek, systemów wykończeniowych, rusztowań i szalunków, narzędzi i sprzętu pomocniczego, prefabrykacji czy także architektury miejskiej
i rozwiązań smart home oraz smart city – mówi
Dariusz Muślewski, dyrektor targów BUDMA. –
Początek roku to idealny czas na premiery rynkowe, wdrożenie nowych systemów czy rozwiązań
czy zaobserwowania najnowszych trendów oraz
„dotknięcie” innowacyjnych technologii i produktów. Według zapowiedzi naszych wystawców zobaczymy ich w Poznaniu aż kilkaset. Najważniejsze jest jednak to, że cała branża budowlana jest
gotowa do spotkań, a na te już dzisiaj serdecznie
zapraszam.
Targi to nie tylko możliwość bezpośredniego
nawiązania relacji biznesowych na stoisku wystawcy, ale także szereg wydarzeń towarzyszących, które odbywają się na kilku płaszczyznach.
Prawidłowe techniki montażu stolarki otworowej i najbardziej dopasowanych do tego zadania
narzędzi zobaczymy w ramach akcji Dobry Montaż, Pokazy Sztuki Dekarskiej czy Strefa Podłóg
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i Warsztatów Parkieciarskich. Niezwykle
ciekawie zapowiada się
Strefa Testów organizowana przy współpracy z Grupą Prace Wykończeniowe. Oprócz
pokazów niezwykłych umiejętności Ambasadorów Grupy – znakomitych fachowców – będzie
można liczyć na szereg dodatkowych atrakcji,
a także spotkać niecodziennych gości. Planowana jest także strefa pokazowa dla operatorów maszyn budowlanych w ramach odbywających się
w tym samym czasie targów INTERMASZ/INFRATEC.
Dzień przed rozpoczęciem targów, 31 stycznia,
wystartuje dwudniowy Kongres Budownictwa
Polskiego. W niezwykłej scenerii Sali Ziemi
w obiekcie Poznań Congress Center spotkają się
przedstawiciele sektora budownictwa i branż towarzyszących. Wydarzenie obejmie cykl debat,
wykładów i obrad. – Dwa dni, pięć bloków tematycznych, kilkanaście debat z udziałem przedsiębiorców, top managerów, przedstawicieli świata
nauki i administracji rządowej. Przedstawimy nie
tylko największe problemy sektora budownictwa,
ale także strategie współpracy, racjonalne rozwiązania i kierunki, które pozwolą nam na rzetelną realizację kontraktów. A to wszystko na bazie
przepisów regulujących prawa i obowiązki strony
zamawiającej i wykonawczej – mówi Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, organizatora Kongresu.
Forum Designu i Architektury D&A w dniach 2-3
luty będzie skupiało projektantów, uczniów i studentów kierunków architektonicznych, designerów i producentów poszukujących nowych trendów wokół innowacyjnych rozwiązań w obszarze
szeroko pojętego projektowania przestrzeni.
Bilety na targi są już dostępne on-line:
www.tobilet.pl, www.budma.pl
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Pompy ciepła Prima – kompletna oferta Galmet
Idealnie dopasowana moc w najwyższej klasie A+++
Ofertę sprawdzonych i nagradzanych pomp ciepła Galmet poszerzył
właśnie o kompletne zestawy z powietrznymi pompami ciepła Prima.
Systemy z pompą ciepła Prima to optymalne połączenie ekologicznej
mocy powietrznej pompy ciepła Prima R32 z najwyższą jakością
i wydajnością zbiorników do pomp ciepła Galmet. Ogrzewanie,
chłodzenie domu oraz grzanie wody użytkowej zyskuje się dzięki
darmowej energii ze źródeł odnawialnych. Powietrzna inwerterowa
pompa ciepła Prima jest optymalna do nowych, energooszczędnych
budynków oraz domów modernizowanych, a dzięki możliwości pracy
do -25°C może być montowana w każdej strefie klimatycznej w Polsce.
Kompletny gotowy do instalacji zestaw!
Inwerterowe pompy ciepła Prima oferowane są
w postaci gotowych do instalacji zestawów. Każdy zestaw z pompą ciepła Prima to optymalnie
dobrane rozwiązanie 4w1:
1. Powietrzna pompa ciepła w wersji monoblok
4, 6, 8, 10, 12, 14 lub 16 kW.
2.	Wymiennik c.w.u. do pomp ciepła – Tower
Grand 200, 300 lub Complete 250/135.
3. Bufor c.o. do pomp ciepła 40 lub 60 – osobny
zbiornik lub w ramach Complete.
4. Zawór 3-drogowy z siłownikiem do realizacji
funkcji c.w.u.
Prima – idealnie dopasowana
Podwójna rotacyjna sprężarka inwerterowa (twin
rotary) w pompie ciepła Prima zapewnia szeroki zakres modulacji mocy i optymalne dobranie
mocy pompy ciepła do każdego domu.

Wysoka wydajność COP równa nawet 5,6 (Prima
8GT – A10W35) i klasa energetyczna A+++ (A7W35)
gwarantują niskie koszty eksploatacji. Zastosowanie ekologicznego czynnika R32 przekłada się
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na osiągnięcie wyższej efektywności oraz temperatury na wyjściu z pompy ciepła do 65°C.
Komfortowe sterowanie na podstawie krzywej
grzewczej i pakiet niezbędnych funkcji zapewnia intuicyjny panel sterujący i aplikacja w telefonie. 2 specjalne programy pracy sprężarki
i wentylatora pozwalają na jeszcze cichszą pracę
urządzenia. Konstrukcja monoblokowa ułatwia
szybki montaż. Jednostki 4-10 GT mogą być zasilane z instalacji jednofazowej, 12-16 GT to jednostki podłączane do instalacji trójfazowej.

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

Prima 4GT – ciśnienie akustyczne pomiar w odległości 3 m

Zakres modulacji mocy grzewczej Prima 4-16 GT dla A7W35

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

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

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

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

rekl ama

Pompy ciepła Prima
• 3 funkcje w 1 urządzeniu – ogrzewanie i chłodzenie budynku, grzanie wody użytkowej.
• COP = 5,6 (Prima 8GT – A10W35).
• Praca do -25°C.
• Temperatura na wyjściu z pompy ciepła do 65°C.
• Ekologiczny czynnik chłodniczy – R32.
• 2 tryby pracy cichej.
• Modulowana moc grzewcza – podwójna rotacyjna sprężarka inwerterowa (twin rotary).
• Szybka instalacja –
pompa ciepła monoblok
– zintegrowany układ
pompy ciepła.
• Do 5 lat gwarancji.
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NOWOŚCI HERZ – część 2

HERZ FLOORFIX compact
Od 20 lat HERZ konsekwentnie wprowadza na
rynek kompletne systemy ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. W ofercie firmy znajduje
się wiele produktów i rozwiązań służących do
wykonywania instalacji ogrzewania i chłodzenia
powierzchniowego, w tym również do małych

HERZ FLOORFIX compact
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instalacji ogrzewania podłogowego. Najnowszym
rozwiązaniem tego typu jest zestaw HERZ-FLOORFIX compact znajdujący zastosowanie wszędzie
tam, gdzie ogrzewanie jest realizowane głównie
przez grzejniki, a dodatkowo potrzeba wykonać
jedną lub dwie pętle ogrzewania płaszczyznowego.
HERZ-FLOORFIX umieszczany jest w skrzynce

z tworzywa EPP montowanej w ścianie i zamykanej estetyczną pokrywą z tworzywa sztucznego. Zestaw wyposażono w zawór termostatyczny z odpowietrznikiem, głowicę termostatyczną
Mini oraz ogranicznik temperatury powrotu Mini.
HERZ-FLOORFIX compact, to wyjątkowo proste, tanie i estetyczne rozwiązanie, które umożliwia wygodną regulację temperatury, łącząc ogrzewanie
podłogowe z tradycyjną instalacją grzejnikową.
HERZ-SIMPLE – zespół mieszający
do rozdzielaczy
Zespół mieszający HERZ-SIMPLE jest rozwiązaniem dedykowanym do wysokotemperaturowych systemów grzewczych, w sytuacji kiedy
część budynku ma być ogrzewana z wykorzystaniem niskotemperaturowego systemu grzewczego, jakim jest ogrzewanie płaszczyznowe. Zespół
składa się z pompy obiegowej, zaworu zwrotnego, zaworu mieszającego z głowicą termostatyczną, dwóch zaworów kulowych i kompletu
przyłączy do rozdzielaczy DN 25. Zestaw HERZ-SIMPLE obsługuje wtórny obieg grzewczy, regulując temperaturę strefy. Dzięki zastosowaniu
zaworu 3-drogowego o wysokim kvs (połączonego z głowicą termostatyczną z kapilarą) oraz
umieszczeniu czujnika temperatury bezpośrednio przed rozdzielaczem zasilającym, otrzymano
bardzo precyzyjny system regulacji temperatury
zasilania układu. Pompa z elektroniczną regulacją wydajności umożliwia zamontowanie zespołu przy rozdzielaczach obsługujących od 2 do
12 obwodów grzewczych oraz bezproblemową

regulację i pracę układu, niezależnie od jego
wielkości. Konstrukcja oparta na 3-drogowym
zaworze termostatycznym pozwala również na
opcjonalne zastosowanie siłownika elektrycznego, który w połączeniu z regulatorem i czujnikiem temperatury zapewnia automatyczną regulację temperatury zasilania układu. Uniwersalna,
kompaktowa budowa ułatwia przyłączenie zestawu z lewej lub prawej strony rozdzielaczy. Zabudowany w korpusie zawór zwrotny zabezpiecza
przed nieprawidłową pracą obiegu pierwotnego,
pomagając przy szybkim odpowietrzeniu pętli
grzewczych podczas pierwszego uruchomienia.

HERZ -SIMPLE

HERZ Armatura i Systemy
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
rekl ama
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Jak odpowietrzyć instalację?
Powietrze w instalacji może skutkować jej nieprawidłowym działaniem.
Dlatego trzeba ją dokładnie odpowietrzyć. Najlepiej wyposażyć instalację
w urządzenia, które zrobią to automatycznie. Oto odpowietrznik
automatyczny AFRISO PrimoVent z systemem Aquastop – idealne
rozwiązanie problemu z powietrzem w instalacji.

System Aquastop

Kapturek ochronny

Pokrywa z dyszą
o opatentowanym kształcie
Mechanizm
sprężynujący

Smukła konstrukcja

Odpowietrzanie
dwukierunkowe

Czym grozi obecność powietrza
w instalacji?
Woda to najpopularniejsze medium instalacyjne,
głównie przez jej dostępność i koszt. Ale woda, którą napełniamy instalację, ma w sobie duże ilości powietrza. W powietrzu jest tlen, który szybko reaguje z żelazem w instalacji i tworzy produkty korozji.
Korozja może spowodować zniszczenia armatury
i pomp. Pęcherzyki powietrza w instalacji powodują obniżający komfort hałas w rurach i grzejnikach. Oprócz tego powietrze to bardzo dobry
izolator, który mocno ogranicza wymianę ciepła.
Mikropęcherzyki osadzają się wewnątrz wymienników ciepła i np. grzejników, w efekcie prowadząc do obniżenia efektywności systemu. Powietrze krążące po instalacji zakłóca też cyrkulację
wody i wpływa negatywnie na żywotność i wydajność pomp.
Jak temu zaradzić?
Oczywiście korzystając z odpowietrznika – usuwa powietrze z zamkniętych instalacji grzewczych zgodnych z normą PN-EN 12828. W chwili
spuszczania medium z instalacji odpowietrznik
działa jak zawór napowietrzający.

Odpowietrznik AFRISO PrimoVent jest wyposażony w zawór stopowy, który umożliwia odłączenie
urządzenia od instalacji bez potrzeby jej opróżnienia. Kompaktowa konstrukcja odpowietrznika
PrimoVent przekłada się na niższe straty ciepła,
a jego niewielkie wymiary pozwalają na montaż
nawet tam, gdzie nie ma dużo miejsca.
Wewnątrz odpowietrznika znajduje się pływak.
Jego kształt zapewnia minimalny efekt kapilarny i zabezpieczenie przed powstaniem poduszki powietrznej. To eliminuje też gwałtowne skoki
pływaka, które mogłyby skutkować zacinaniem
się i nieprawidłowym działaniem. Pływak jest
bezpośrednio połączony z mechanizmem sprężynowym, gwarantującym niezawodne zamykanie i otwieranie zaworu. Mamy tu dwukierunkowe odpowietrzanie: powietrze uchodzi przez
centralny otwór pływaka, a woda niezależnie odpływa po ścianach bocznych.
Konstrukcja otworu odpowietrzającego zapewnia najwyższą wydajność odpowietrzania. Odpowietrznik PrimoVent wyposażono w system
Aquastop. To dodatkowe zabezpieczenie przed
wyciekiem wody z instalacji. Do takiego wycieku
może dojść, kiedy przez nadmierne zabrudzenie

Opatentowany
kształt pływaka

Mosiężny korpus
zaworu

Budowa odpowietrznika automatycznego AFRISO PrimoVent z systemem Aquastop

stracimy szczelność otworu wentylacyjnego odpowietrznika. System Aquastop zbudowany jest
ze specjalnych uszczelek, które w momencie nasiąkania wodą (z potencjalnego wycieku) zwiększają objętość. Wtedy zamyka się zawór powietrzny odpowietrznika i znika ryzyko wydostania się
wody na zewnątrz. Czyli Aquastop jest dodatkową

ochroną instalacji i jej otoczenia przed niekontrolowanym zalaniem.
Odpowietrzniki PrimoVent są fabrycznie testowane pod kątem szczelności i niezawodnej pracy.
Można je stosować do wody i mieszanin wody
i glikolu (maksymalna zawartość glikolu 50%).

Przejdź Więcej informacji o odpowietrznikach PrimoVent

AFRISO SP. Z O.O.
42-677 Czekanów
Szałsza, ul. Kościelna 7
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
rekl ama
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Nowoczesny oczyszczacz
powietrza V-AIR 100
Nowość w e-sklepie Viessmann
1 grudnia pojawił się nowy produkt
w internetowym sklepie Viessmann. V-AIR 100
to nowoczesny oczyszczacz powietrza
z systemem filtracji czterostopniowej
i wbudowaną technologią LED UV.
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Nowość w ofercie Viessmann – oczyszczacz powietrza V-AIR 100 – skutecznie dba o jakość powietrza i pozbywa się z otoczenia smogu, kurzu i pyłów. Poza klasycznym mechanicznym
oczyszczaniem powietrza, eliminuje szkodliwe
mikroorganizmy z wykorzystaniem wbudowanej technologii LED UV, która wykorzystuje zjawisko fotokatalizy do neutralizacji drobnoustrojów,
bakterii, wirusów i zarodników pleśni. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu filtra 3 w 1 (filtr wstępny,
HEPA 13 oraz filtr węglowy) V-AIR 100 efektywnie usuwa również dym tytoniowy czy nieprzyjemne zapachy.
V-AIR 100 to urządzenie przeznaczone do pomieszczeń o powierzchni od 21 m2 do 36 m2. Dzięki lekkiej konstrukcji oraz kompaktowym wymiarom urządzenie jest przyjazne dla użytkowników
– bez większego wysiłku można je przenosić do
kolejnych pomieszczeń, w zależności od aktualnych potrzeb domowników. Skuteczność urządzenia potwierdza wysoki wskaźnik dostarczania czystego powietrza CADR (Clean Air Delivery
Rate), wynoszący 305 m3/h.
Inteligentne tryby pracy
Urządzenie ma 5 trybów pracy, pozwalające dostosować sposób pracy do wymagań użytkownika:
• tryb auto (tryb inteligentnej pracy automatycznie regulujący parametry działania w zależności
od jakości powietrza);
• tryb sen (komfortowe oczyszczanie powietrza
w nocy przy bardzo niskim poziomie hałasu 24 dB);
• tryb turbo (najbardziej intensywne oczyszczanie wysoko zanieczyszczonego powietrza);
• tryb Low (standardowe oczyszczanie, gdy zanieczyszczenie powietrza jest niewielkie);
• tryb High (intensywne oczyszczanie stosunkowo wysokiego zanieczyszczenia takiego jak pyły,
smog, niepożądane zapachy czy dym tytoniowy).
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Zalety oczyszczacz powietrza V-AIR 100
• Filtr 3 w 1 (filtr wstępny filtr HEPA 13 oraz filtr węglowy) – gwarancja wysokiej skuteczności filtracji
(do 99,97%) oraz zapewnienie prostoty wymiany filtra.
• Zabudowana Lampa UV-A – skuteczna walka przeciwko wirusom, bakteriom oraz zarodnikom pleśni.
• 5 trybów pracy urządzenia: auto / sen / turbo / low / high.
• Intuicyjny trójkolorowy wskaźnik poziomu jakości
powietrza PM 2.5.
• Możliwość ustawienia czasu pracy dzięki funkcji TIMER.
• Wskaźnik informujący o konieczności wymiany filtra.
• Intuicyjny dotykowy panel sterowania umieszczony
na pokrywie górnej urządzenia.

Czteropoziomowe oczyszczanie
Oczyszczacz powietrza V-Air 100 firmy Viessmann
to 4 poziomy oczyszczania powietrza.
Filtr wstępny – oczyszcza z dużych stałych zanieczyszczeń.
Filtr aktywny węglowy – zapewnia oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń gazowych, takich
jak szkodliwe dla zdrowia lotne związki organiczne (LOC/VOC), usuwa także nieprzyjemne zapachy i dym papierosowy.
Filtr HEPA H13 – usuwa najdrobniejsze i najniebezpieczniejsze zanieczyszczenia pyły zawieszone PM 2.5, PM 10 i PM 1, czyli składniki smogu.
Filtr fotokatalityczny + technologia LED UV –
innowacyjne oczyszczanie powietrza z bakterii,
grzybów, wirusów i drobnoustrojów, opierające
się na reakcji chemicznej zachodzącej w filtrze
pod wpływem światła UV.
Urządzenie V-AIR 100 jest dostępne w sprzedaży
tylko w sklepie internetowym Viessmann:
www.sklep-viessmann.pl
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Automatyczne równoważenie
– które rozwiązanie wybrać?
Obecnie żadnego projektanta, instalatora czy nawet administratora budynku
nie trzeba przekonywać, że właściwie zrównoważona instalacja centralnego
ogrzewania to podstawa sprawnie działającego systemu grzewczego,
co z kolei przekłada się na zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom
oraz ograniczenie zużycia energii. Na rynku istnieje wiele różnych produktów,
dlatego wyzwaniem okazać się może wybór jednego z nich. W poniższym artykule
przyjrzymy się wybranym automatycznym rozwiązaniom, które mogą być
stosowane w dwururowych instalacjach c.o. w budownictwie mieszkaniowym.

Co daje automatyczne równoważenie?
• Właściwy rozdział medium grzewczego w całej
instalacji (tym samym eliminację przegrzanych
i niedogrzanych mieszkań).
• Brak hałasów z instalacji.
• Poprawną regulację temperatury w pomieszczeniach.
• Oszczędność energii i niższe koszty ogrzewania.
Automatyczne zawory ASV
czy dynamiczne RA-DV?
W ofercie Danfoss znajdują się dwa równorzędne
rozwiązania – automatyczne zawory ASV oraz dynamiczne zawory RA-DV. Czym więc się różnią?
Para zaworów ASV montowana jest pod pionami
i umożliwia poprawną pracę zaworom termosta-
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Danfoss Poland Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Maz.
tel. 22 755 07 00
www.danfoss.pl
info@danfoss.com

tycznym Danfoss RA-N. Z kolei zawór RA-DV to
połączenie zaworu termostatycznego oraz regulatora różnicy ciśnień i jest montowany przy każdym grzejniku. W tym przypadku nie ma już konieczności stosowania zaworów podpionowych.
Automatyczne zawory
równoważące ASV
Ciśnienie różnicowe jest nieznane

Termostatyczny zawór dynamiczny
RA-DV/RLV-KDV

✓
Maks. 150 kPa

Instalacja o nieznanym przebiegu
Dostęp do pionów jest utrudniony
Pion zasilający i powrotny są
daleko od siebie
Instalacja wyposażona jest w sprawne
zawory termostatyczne RA-N
Piony z wieloma grzejnikami
(powyżej 8-10)
Grzejniki boczno- i dolnozasilane*

✓
✓
✓
✓

✓

*Grzejniki bocznozasilane (zawór RA-DV),   grzejniki dolnozasilane (zawór RLV-KDV).

Tabela Dobór rozwiązania zależny od instalacji w budynku

Przy wyborze właściwego rozwiązania
należy kierować się względami technicznymi, ale nie można zapominać o aspekcie ekonomicznym. Analizując koszty inwestycyjne, zawory RA-DV są najlepszym
wyborem w przypadku budynków do 5
kondygnacji. W sytuacjach, w których do
każdego pionu podłączonych jest powyżej
8-10 grzejników lub mamy sprawnie działające zawory termostatyczne RA-N, bardziej opłacalne będzie rozwiązanie ASV.

Maks. 60 kPa
✓
✓

1

Kiedy modernizować?
Stan instalacji centralnego ogrzewania w dużej mierze zależy od medium grzewczego, w tym przypadku wody. Korozja oraz osady mogą negatywnie
wpływać na pracę zaworów, dlatego te zamontowane 10-15 lat temu nie będą osiągać parametrów
nowych zaworów. Nawet 80% budynków wielorodzinnych może mieć nieefektywne systemy grzewcze. Kluczem do sukcesu jest m.in. automatyczne
równoważenie instalacji c.o. Niezależnie od tego,
czy po raz pierwszy będą w danym obiekcie montowane automatyczne zawory równoważące, czy
też dana instalacja c.o. wymaga ponownej modernizacji, warto wykorzystać potencjał techno2

logii i skontaktować się z przedstawicielem Danfoss w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Obiekty referencyjne – różne rozwiązania,
wymierne korzyści
1. Modernizacja instalacji c.o. z zaworami ASV
w spółdzielni mieszkaniowej w Dzierżoniowie (fot. 1)
Rozwiązanie: zawory ASP-PV + ASV-M, DN 15-32
Liczba: 1082 sztuk
Inwestycja 2014 rok
Zużycie energii w 2015 r: -17,7% w stosunku do
czasu sprzed modernizacji
2. Modernizacja instalacji c.o. z zaworami RA-DV
w spółdzielni mieszkaniowej w Siemianowicach
Śląskich (fot. 2)
Rozwiązanie: zawory RA-DV, DN 15
Liczba: 9500 sztuk
Inwestycja 2014 rok
Zużycie energii w 2015 r: -16,3% w stosunku do
czasu sprzed modernizacji

rekl ama
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Chłodnica zamiast
klimatyzatora?
ALTERNATYWNE rozwiązanie
do domu z rekuperacją
Optymalny klimat powietrza w domu cz. 2
W listopadowym wydaniu InstalReportera w pierwszej części artykułu
omówiliśmy parametry klimatu zimą i latem w domach z rekuperacją
oraz zalety i wady stosowania systemu klimatyzacji. W jaki jednak 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.
Chłodzenie z wykorzystaniem
powietrza – wentylacja mechaniczna
Czynnikiem, który odpowiada za chłodzenie powietrza z wykorzystaniem kanałowej chłodnicy,
mogą być freony lub woda. Wykorzystanie chłodnic wodnych i freonowych jest możliwe dzięki
stałemu rozwojowi branży HVAC, a konkretnie
rozwojowi automatyki sterującej oraz urządzeń,
tj. agregatów freonowych czy domowych pomp
ciepła. Chłodzenie powietrzem z wykorzystaniem chłodnicy kanałowej ma wiele zalet, które

przekładają się na komfortowe warunki w domu.
Co zatem odróżnia chłodzenie powietrzem z wykorzystaniem kanałowej chłodnicy od standardowej klimatyzacji ściennej? Aspektów jest kilka, tj.:
- centralne chłodzenie powietrza – całość kubatury dostarczanego powietrza jest chłodzona na
wymienniku (chłodnicy kanałowej), co zapewnia
równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach wentylowanych;
- precyzyjna regulacja temperatury – automatyka rekuperatorów umożliwia płynne sterowanie
agregatem freonowym lub siłownikiem zaworu

Fot. Ventia

A dri a n Z agul s k i

mieszającego (0…10 V). Dodatkowo temperaturę możemy kontrolować zarówno od czujnika
powietrza nawiewanego, jak również od czujnika powietrza wyciąganego;
- powietrze nie jest „suche” – ze względu na mniejszą ilość wymian, nie występuje zjawisko nadmiernego osuszania;
- końcowy efekt wizualny – rozwiązanie to pozbawione jest dodatkowych elementów w postaci
urządzeń naściennych, co przemawia na korzyść
chłodzenia powietrzem z wykorzystaniem chłodnicy kanałowej. Całość procesu chłodzenia, realizowana jest przez instalację wentylacji mechanicznej (rekuperacji).
Dobór właściwej chłodnicy
– co brać pod uwagę?
Podczas doboru mocy chłodnicy, należy pamiętać, że każdy dom jest inny i nie ma złotej

zasady, która ma zastosowanie w każdym z nich.
Nowoczesne budownictwo, charakteryzuje się
niskimi współczynnikami przenikalności cieplnej przez przegrody nieprzezroczyste. W okresie letnim, szczególne znaczenie ma lokalizacja domu względem stron świata, a co za tym
idzie – zyski ciepła od nasłonecznienia przegród
przezroczystych. W dużym uproszczeniu, zyski
te są tym większe, im większa jest powierzchnia
przeszklenia oraz różnica temperatury pomiędzy dwoma stronami powierzchni okna. Obiekty o dużym przeszkleniu, szczególnie przeszkleniu zlokalizowanym od strony południowej,
z założenia wymagają większej mocy potrzebnej do chłodzenia.
Lokalizacja domu to jedno, natomiast najważniejsze jest to, żeby wytworzony przez chłodnicę chłód został w wymaganej ilości odebrany przez powietrze, a następnie rozprowadzony
po powierzchni domu.
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Nominalna moc chłodnicy
– odbiór energii
Ważnym aspektem jest nominalna moc dobranej chłodnicy kanałowej (moc jest wynikową pojemności chłodnicy), w zestawieniu z mocą generowaną przez źródło chłodu.
Na pewno warto pamiętać, że dużo lepiej jest
zamontować chłodnicę o nominalnie większej
mocy w stosunku do źródła chłodu, aniżeli chłodnicę o niższej nominalnej mocy niż moc źródła. W przypadku przewymiarowanej chłodnicy
w stosunku do mocy źródła, mamy zagwarantowaną wystarczającą powierzchnię czynną wymiennika, pozwalającą na oddanie wygenerowanej przez źródło energii.
Co w przypadku, kiedy chłodnica ma niższą nominalną moc w stosunku do mocy źródła? Chłodnica nie ma wystarczającej powierzchni czynnej
do oddania wygenerowanego chłodu, co może
przyczynić się np. do szronienia wymiennika.
W instalacji z kanałową chłodnicą powietrza należy zadbać o niską prędkość powietrza przed
wymiennikiem, tj. 2÷3 m/s. Im niższa prędkość
powietrza, tym większa sprawność odbioru
energii zgromadzonej w wymienniku. Ograniczenie prędkości uzyskuje się przez zwiększenie powierzchni przekroju kanału.
Chłodzenie powietrzem – strumień
powietrza a wymagana moc
Decydując się na chłodzenie w oparciu o chłodnicę kanałową, należy zadbać o odpowiednie przewymiarowanie instalacji w stosunku do standardowego zapotrzebowania.
Przykładowo, w dużym uproszczeniu, jeżeli kubatura budynku wynosi 300 m3, standardowo rekuperator byłby dobrany na 0,7 wymiany powietrza na godzinę, tj. +/- 200 m3/h. Jeżeli rekuperator
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odpowiada wyłącznie za wymianę powietrza na
świeże oraz odprowadzenie zysków pary wodnej, wartość ta jest wystarczająca. W przypadku chłodzenia powietrzem wentylacyjnym, ilość
dostarczanego powietrza o niskiej temperaturze (szczególnie w okresie upalnych dni) musi
być większa. Jest to uwarunkowane wszelkimi
zyskami ciepła, generowanymi m.in. przez nagrzane przegrody budynku.
Bazując na doświadczeniu, krotność wymian
powietrza, która pozwala realnie myśleć o chłodzeniu powietrzem to 1,5÷2 wymian na godzinę, jako absolutne minimum. Zalecane wartości to 2÷3 wymiany powietrza na godzinę, przy
takich bowiem wartościach układ ma możliwość pracy z większą intensywnością podczas upałów, jak również z niższą w okresach
przejściowych.
Kolejnym ważnym założeniem jest realny, stosowany wydatek powietrza przez użytkownika instalacji. Załóżmy, że kubatura przestrzeni
wentylowanej wynosi 300 m3. Stosując powyższe zalecenia, naszym optymalnym wydatkiem
będzie 600 m3/h. Aby schłodzić powietrze do
temperatury 20oC na nawiewie potrzebujemy
3,4 kW mocy.
Wymagana moc niezbędna
do chłodzenia powietrzem
Kubatura przestrzeni wentylowanej: 300 m3
Wymagany strumień powietrza: 300 m3 x
2h-1 = 600 m3/h
Obliczeniowa temperatura zewnętrzna:
32oC, RH=50%
Oczekiwana temperatura nawiewu: 20oC
Wymagana moc chłodnicy: 3,4 kW

Bardzo ważne jest to, że wszystkie obliczenia
opierają się o ilość powietrza dostarczanego do
budynku. Jeżeli założymy jako standard 600 m3/h,
natomiast użytkownik stale będzie używał instalacji, ustawiając strumień powietrza nawiewanego na np. 400 m3/h, układ nie będzie pracować
w sposób efektywny. Problem ten szczególnie dotyka osoby korzystające z układów freonowych
(ograniczone możliwości modulacji mocy sprężarki, szczególnie przy niskich zakresach pracy),
w których regulacja nie jest tak precyzyjna jak
w układach, wykorzystujących wodę lodową.
Przy wspomnianym strumieniu powietrza, tj.:
400 m3/h i tej samej mocy chłodniczej 3,4 kW, dla
analogicznych wartości obliczeniowych temperatura nawiewu osiąga 15,5oC.

Chłodnice freonowe – moc ma znaczenie
Dlaczego tak ważne jest prawidłowe określenie wymaganej mocy? Z prostej przyczyny – każdy agregat freonowy ma określoną minimalną moc, z jaką
może pracować. Jeżeli układ jest dobrany na warunki projektowe, a nie na warunki, w których będzie
pracować, w okresach przejściowych mogą pojawić
się problemy z precyzyjną regulacją temperatury.

Proces chłodzenia wymaga tym większych nakładów energii, im więcej pary
wodnej „musimy się pozbyć” z cząsteczki powietrza. Z tego powodu chłodzenie do niskiej temperatury: 10÷15oC,
jest niezwykle energochłonne.

Dla zobrazowania skali problemu, przy wydatku
400 m3/h, do osiągnięcia temperatury nawiewu na
poziomie omawianych 20oC, potrzeba ponad 30%
(2,3 kW) mniej mocy chłodniczej niż przy 600 m3/h.

Zmiana wymaganej mocy chłodniczej w zależności od przepływu powietrza
Kubatura przestrzeni wentylowanej: 300 m3
Ustawiony przez użytkownika strumień powietrza: 400 m3/h
Obliczeniowa temperatura zewnętrzna: 32oC, RH=50%
Zbyt mały strumień powietrza
w stosunku do mocy chłodniczej
Dostępna moc chłodnicza: 3,4 kW
Temperatura nawiewu: 15,5oC
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Realne zapotrzebowanie
na moc chłodniczą
Oczekiwana temperatura nawiewu: 20oC
Wymagana moc chłodnicza: 2,3 kW
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Wymagana moc chłodnicza dla okresu przejściowego
Kubatura przestrzeni wentylowanej: 300 m3
Ustawiony przez użytkownika strumień powietrza: 400 m3/h
Obliczeniowa temperatura zewnętrzna: 26oC, RH = 50%
Zapotrzebowanie na moc chłodniczą
Oczekiwana temperatura nawiewu: 22oC
Wymagana moc chłodnicza: 0,6 kW

Jeżeli temperatura zewnętrzna wynosi 26oC,
a docelowa temperatura nawiewu 20oC, wymagana moc chłodnicza to 1,4 kW. Z kolei przy założeniu, że docelowa temperatura nawiewu wynosi 22oC, wymagana moc to zaledwie 0,6 kW.
Zakres pracy najpopularniejszych agregatów
freonowych o mocy 3,5 kW w trybie chłodzenia
wynosi +/- 1,5 ÷ 4,7 kW, co eksploatacyjnie przekłada się na wspomniane problemy z precyzyjną kontrolą temperatury. W warunkach skrajnych agregat może działać na zasadzie WŁĄCZ/
WYŁĄCZ, a nie płynnie 0÷100%.
Zakładając, że moc agregatu została prawidłowo
dobrana, kolejnym ważnym aspektem jest kwestia sterowania układem, na co również należy
zwrócić uwagę podczas wyboru agregatu. Większość rekuperatorów, dostępnych na rynku może
podać sygnał Praca/Grzanie/Chłodzenie oraz sygnał do płynnego sterowania 0…10 V (0÷100%).
Agregat freonowy, również powinien mieć analogiczne możliwości. W tym celu najczęściej stosowane są moduły komunikacyjne, np. AHU-kit,
dostarczane w zestawie z agregatem.
Czy to wszystko? Nie. W przypadku chłodzenia
powietrzem z wykorzystaniem chłodnic freonowych, istotne jest kontrolowanie temperatury powietrza wyciąganego, a nie nawiewanego. Dzięki
takiemu rozwiązaniu, rekuperator na podstawie

Zapotrzebowanie na moc chłodniczą
Oczekiwana temperatura nawiewu: 20oC
Wymagana moc chłodnicza: 1,4 kW

efektywności chłodzenia, może przeliczyć wymaganą temperaturę powietrza nawiewanego tak,
żeby końcowo uzyskać zadaną temperaturę powietrza wyciąganego. Takie rozwiązanie z uwagi na dużą bezwładność układów freonowych,
umożliwia zachowanie ciągłości pracy agregatu, nawet w okresach przejściowych.
Logika pracy układów łączonych, tj. rekuperator +
chłodnica, polega na tym, że automatyka rekuperatora oblicza wartość wyjściową sygnału analogowego z zakresu 0…10 V, a agregat po otrzymaniu sygnału, rozpoczyna procedurę uruchomienia.
Od momentu uruchomienia do momentu, kiedy
powietrze zacznie odbierać wytworzony chłód,
mija nawet kilka minut. W tym czasie automatyka rekuperatora nie wykrywa zmiany temperatury, dlatego sygnał narasta w czasie. Bardzo często efekt końcowy jest taki, że wartość sygnału
wzrasta nawet do 6÷8 V, co przekłada się na wysoką moc generowaną przez agregat, a w konsekwencji przechłodzenie powietrza.
Jeżeli taki układ jest sterowany w odniesieniu
do temperatury powietrza nawiewanego, opisany przypadek skutkuje spadkiem temperatury poniżej wartości zadanej, co z kolei wymusza na automatyce rekuperatora cofnięcie
pozwolenia na pracę. Kontrola temperatury powietrza wywiewanego daje większe możliwości

w kontekście ustabilizowania procesu chłodzenia w jego początkowej fazie, dlatego przyczynia się do częściowego zniwelowania wahań
temperatury. Należy pamiętać, że w układach
freonowych, sterowanych w odniesieniu do
temperatury nawiewu, jak również wywiewu,
naturalnym procesem jest wahanie temperatury powietrza.
Wykres 1 przedstawia przebieg procesu chłodzenia z wykorzystaniem agregatu freonowego
o zbyt dużej mocy w stosunku do realnego zapotrzebowania (projektowy strumień powietrza
był większy, niż realny, ustawiony przez użytkownika w późniejszym czasie), dodatkowo, układ
jest sterowany od temperatury powietrza nawiewanego. Na wykresie widać ogromne wahania
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temperatury (amplituda +/-10oC), których powodem jest gwałtowna realizacja procesu chłodzenia. Zjawisko, skutkuje cofnięciem pozwolenia
na pracę agregatu. W efekcie układ pracuje cyklicznie tj. po uruchamianiu agregatu jego moc
jest zbyt wysoka, co powoduje przechłodzeniem
powietrza a w konsekwencji cofnięcie pozwolenie na jego pracę.
Chłodnica wodna – precyzyjna
kontrola
Alternatywą dla układów opartych o freon jest
woda o niskiej temperaturze (woda lodowa). Do
niedawna, z uwagi na wysokie koszty agregatów
wody lodowej, rozwiązanie to było zarezerwowane

1 Chłodnica freonowa, sterowanie od temperatury nawiewu
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Rekuperatory
Komfovent Domekt F
Wybierz króla rekuperatorów w wersji podwieszanej

2 Chłodnica wodna, sterowanie od temperatury nawiewu

użytkowej (c.w.u.), a w okresie letnim może działać w trybie rewersyjnym, tj. dostarczać gorący
czynnik na potrzeby c.w.u., jak również wytwarzać zimny czynnik na potrzeby chłodzenia (warunkiem są dwa zbiorniki buforowe).
Dzięki temu rozwiązaniu pojawiła się szansa na
wykorzystanie zimnego czynnika na potrzeby
chłodzenia, z wykorzystaniem chłodnicy kanałowej. Dodatkowo, chłodnica w okresie zimowym może pełnić rolę nagrzewnicy, co umożliwia

Domekt R 400 F

Domekt R 700 F

Tylko 31 cm wysokości

Tylko 31 cm wysokości

Tylko 46 cm wysokości

Wyjątkowo slim – idealny do wąskich, małych przestrzeni
Komfortowa
wilgotność zimą
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dla budynków o dużej wymaganej mocy chłodniczej, gdzie koszty inwestycyjne i ogólne problemy bezwładności układów freonowych wykluczały zastosowanie freonu.
Obecnie, dzięki popularyzacji domowych pomp
ciepła, zakup urządzenia z możliwością pracy rewersyjnej (standard u większości producentów),
daje nowe możliwości. Pompa ciepła w okresie
zimowym odpowiada za dostarczenie gorącego czynnika na potrzeby c.o. oraz ciepłej wody

Domekt R 250 F

Bezpłatne wsparcie
serwisowe po gwarancji

Wymiennik obrotowy nie
zamarza nawet do -30°C

Tel. (22) 841 11 65

info@ventia.pl

www.ventia.pl
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uzyskanie wyższej temperatury powietrza nawiewanego bez dodatkowych kosztów, np. wynikających z pracy nagrzewnicy elektrycznej.
Opisane rozwiązanie ma zasadniczą przewagę nad układami freonowymi – regulacja dostarczanego czynnika odbywa się poprzez zawór dwu- lub trójdrożny, który jest otwierany
i zamykany z wykorzystaniem siłownika sterowanego płynnie 0…10 V. Bezwładność takiego
układu jest dużo niższa, co pozwala na bezpośrednie kontrolowanie temperatury powietrza
nawiewanego, bez ryzyka czasowego odcięcia
źródła chłodu. Ale to nie jedyny plus. Największą przewagą rozwiązania, jest bardzo wysoka
dokładność w kontekście regulacji temperatury. Ilość dostarczanego czynnika można bardzo

precyzyjnie kontrolować, dzięki czemu nie obserwujemy wahań temperatury.
Wykres 2 przedstawia przebieg procesu chłodzenia z wykorzystaniem przewymiarowanej
chłodnicy wodnej, układ sterowany jest od temperatury powietrza nawiewanego. Podobnie jak
w przypadku układów freonowych, zbyt duża
moc w stosunku do realnego zapotrzebowania, powoduje częstą zmianę stopnia otwarcia
zaworu. Różnica między omawianym układem
a układem freonowym, polega na tym, że niższa
bezwładność sterowania zaworem trójdrożnym,
pozwala na osiągnięcie większej precyzji. Końcowo, pomimo nieprawidłowo dobranej chłodnicy, amplituda temperatury powietrza nawiewanego, wynosi zaledwie 4oC.

Chłodnica kanałowa – optymalny wybór,
komfortowy klimat powietrza
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Świadomość oraz wymagania inwestorów z roku na rok są coraz większe, a co za tym idzie
– możliwości, które stwarzają nowe technologie również. Klimat wewnątrz domu jest tematem, który od dłuższego czasu jest na tapecie forów internetowych i nic nie wskazuje na to,
żeby miało się to zmienić. Według mnie chłodzenie z wykorzystaniem kanałowej chłodnicy
będzie rozwiązaniem coraz częściej wprowadzanym do budownictwa domów jednorodzinnych, z uwagi na możliwość utrzymania odpowiedniego klimatu wewnątrz budynku, zarówno w okresie letnim, jak również zimowym. Dodatkowo, popularność rekuperacji oraz pomp
ciepła powoduje, że w rzeczywistości każdy nowy budynek mający to rozwiązanie można wyposażyć w chłodnicę kanałową.
Omawiając klimat powietrza w domu, tak jak już wspomniałem, należy pamiętać, że każdy
jest inny i o ile w przypadku wentylacji mechanicznej brak indywidualnego podejścia często
nie przekłada się w znaczący sposób na efekt końcowy, o tyle w przypadku chłodzenia powietrzem może skończyć się dużymi nakładami finansowymi, które nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.
Układy oparte o chłodzenie powietrzem, jak każde rozwiązanie mają swoje wady i zalety, natomiast podstawą jest to, żeby je dobrze poznać i potrafić wykorzystać w sprzyjających warunkach. Finalnie to znajomość podstawowych, ale również zaawansowanych aspektów klimatyzacji oraz chłodzenia powietrzem daje możliwość wykonania instalacji, która spełni swoją rolę.
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Fala renowacji szansą
na rozwój Polski po pandemii
Najnowszy raport kampanii Szóste Paliwo
Wprowadzona na szeroką skalę kompleksowa
termomodernizacja budynków, szczególnie jednorodzinnych,
nie tylko pomoże rozwiązać w Polsce problemy społeczne,
jak smog i ubóstwo energetyczne, ale także przyczyni się
do wypełnienia unijnych zobowiązań.
Tak przeprowadzona termomodernizacja
budynków daje także solidne podstawy do
transformacji energetycznej w kierunku rozwoju
nowoczesnych technologii, ułatwiających
integrację budynków z odnawialnymi
źródłami energii. Szanse, jakie wynikają
z kompleksowej termomodernizacji,
przedstawia najnowszy raport
kampanii społecznej Szóste Paliwo
pod nazwą „Fala renowacji
szansą na rozwój Polski po
pandemii”. Raport ten omawia
korzyści i możliwości, jakie daje
odpowiednio wprowadzona
powszechna fala renowacji
budynków w Polsce.
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Jednym z elementów strategii Green Deal, dążącej
do uzyskania neutralności klimatycznej w Unii, są
budynki o niższym zapotrzebowaniu na energię.
Zakłada to między innymi renowację 35 milionów
budynków do 2030 roku. To olbrzymia szansa dla
Polski, zarówno z racji stanu naszych budynków, jak
również wysokości środków, które możemy uzyskać.
• Jakie szanse i korzyści wynikają z fali renowacji?
• Co powinno być głównym obszarem działań?
• Czy jesteśmy na to przygotowani?
Między innymi na te tematy debatowali pod koniec listopad eksperci takich organizacji, jak: UN
Global Comapct, Izby Architektów RP, WiseEuropa czy Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.
Przejdź  Relacja z debaty
Wybrane najciekawsze dane z raportu
Sytuacja polskiego budownictwa
W Polsce mamy ponad 5,5 mln budynku mieszkalnych, w tym 5 mln domów jednorodzinnych,
w których mieszka 38 mln ludzi.
Rocznie buduje się od 65 do 80 tysięcy nowych
domów jednorodzinnych i od 130 do 180 tysięcy nowych mieszkań.
50% mieszkańców żyje w domach jednorodzinnych.
Efektywność energetyczna domów jednorodzinnych w Polsce
Aż 70% z 5 mln domów jednorodzinnych nie spełnia standardów efektywności energetycznej i aż
30% nie ma w ogóle izolacji.
Roczne koszty ogrzewania typowego domu
o powierzchni 118 m2 ogrzewanego kotłem węglowym, ze starymi drzwiami i oknami, wynoszą
w tej chwili ok. 6500 zł (zużycie węgła 8,5 tony).
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Fala renowacji nową strategią unijną
Opublikowana w listopadzie 2020 roku strategia
na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez
zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej
dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat,
nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się ilość emisji gazów
cieplarnianych, jak również podniesie się poziom
ponownego użycia i recyklingu materiałów.
Budynki odpowiadają za około 40% zużycia
energii w UE i 36% emisji gazów cieplarnianych.
Co roku jedynie 1% budynków poddaje się renowacji pod kątem efektywności energetycznej. Dlatego skuteczne działania mają zasadnicze znaczenie, aby Europa stała się neutralna dla klimatu do
2050 roku. Z uwagi na to, że prawie 34 milionów
Europejczyków nie stać na ogrzewanie domu,
polityka publiczna wspierająca renowacje, które zwiększają efektywność energetyczną, stanowi także odpowiedź na ubóstwo energetyczne,
wspiera zdrowie i dobrostan ludzi oraz przyczynia się do zmniejszenia ich rachunków za energię.
Unijny cel redukcji emisji o przynajmniej 55% do 2030 roku oznacza ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
z budynków o 60%, zużycia energii –
o 14%, a zużycia energii na ogrzewanie
i chłodzenie – o 18%.

Polityka i finansowanie UE już wywarły pozytywny wpływ na efektywność energetyczną nowych
budynków, które zużywają obecnie dwukrotnie
mniej energii niż budynki zbudowane ponad
20 lat temu. 85% budynków w UE zostało jednak
wybudowanych ponad 20 lat temu, a 85-95%
z tych budynków ma nadal stać w 2050 roku. Aby
dostosować je do podobnych norm, potrzebna
jest fala renowacji.
Fala renowacji a nowe miejsca pracy
Poprawnie przeprowadzona głęboka termomodernizacja pozwala nie tylko wypełnić unijne
zobowiązania w zakresie ochrony środowiska
i budownictwa, ale tworzy również nieeksportowalne, lokalne miejsca pracy. Jak pokazują raporty Instytutu Badań Strukturalnych i European
Climate Foundation, w wyniku głębokiej, systemowej, wspartej instrumentami finansowymi termomodernizacji w Polsce rocznie może powstać
100 tysięcy nowych miejsc pracy bezpośrednio
związanych z budownictwem oraz 200 tysięcy
w pozostałych branżach gospodarki.
Co istotne z punktu widzenia dostępności siły roboczej w sektorze budownictwa, głęboka termomodernizacja generuje 56 tysięcy bezpośrednich
miejsc pracy dla osób o niskich kwalifikacjach,
około 34 tysięcy miejsc pracy dla osób o średnich kwalifikacjach i do 9 tysięcy dla osób o wysokich kwalifikacjach, czyli zarządców, inżynierów i audytorów energetycznych.
Fala renowacji a ubóstwo energetyczne
Ubóstwo energetyczne to problem w Polsce jeszcze nie tak znany, jak na przykład jakość powietrza. Niemniej według raportu Instytutu Badań
Strukturalnych w Polsce ten problem dotyka ponad 14% z około 6 milionów gospodarstw domowych zamieszkujących domy jednorodzinne, czyli
aż 853 tysięcy gospodarstw domowych i to w więkrekl ama

Po modernizacji, ociepleniu i wymianie okien
i drzwi ten koszt ten kształtuje się na poziomie
1800 zł rocznie (zużycie węgła 2,3 tony).
Na kwestię termomodernizacji warto spojrzeć
jeszcze szerzej. Termomodernizacja jednego
domu jednorodzinnego poprawia komfort życia jednej rodziny. Jeżeli termomodernizacji poddanych zostanie kilka milionów istniejących polskich domów, rocznie moglibyśmy zaoszczędzić
nawet 6,8 miliarda m3 gazu ziemnego – z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki i środowiska.
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ZE emisja gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS wyniosła w Polsce 183 mln ton equiv CO2.
Oznacza to, że kompleksowa termomodernizacja samych budynków jednorodzinnych może
się przyczynić do osiągnięcia przez Polskę prawie całego lub całego celu związanego z redukcją gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS,
wynikającego z rozporządzenia ESR .
Wydanie i opracowanie firma ROCKWOOL Polska
Sp. z o.o.

Fala renowacji a cele klimatyczne
Powszechna termomodernizacja budynków,
oprócz bardzo ważnych celów społecznych, jakimi są redukcja smogu i ubóstwa energetycznego, może również przyczynić się do wypełnienia
przez Polskę zobowiązań wspólnotowych wynikających z odrębnych wymagań unijnych. Należą do nich przede wszystkim regulacje zawarte
w dyrektywie o charakterystyce energetycznej
budynków oraz tzw. rozporządzenia ESR.
Kolejnym rodzajem wymagań, do którego spełniania w znaczny sposób może przyczynić się
kompleksowa termomodernizacja budynków, są
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z tzw.
sektorów non-ETS, do których obok m.in. transportu i rolnictwa należy również budownictwo.
W 2018 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2018/842
(tzw. rozporządzenie ESR), w ramach którego Polska zobowiązała się do 7% redukcji emisji gazów
cieplarnianych w latach 2021-2030 w porównaniu
do roku 2005 z sektorów non-ETS. Zgodnie z obliczeniami ekspertów Banku Światowego roczna
redukcja emisji CO2 w Polsce dzięki kompleksowej termomodernizacji budynków wyniesie 12,5
mln ton CO2. Taka wartość redukcji emisji CO2 odpowiada za 6,9% emisji gazów cieplarnianych
z sektorów non-ETS z 2005. Według danych KOBi-

Powszechna fala renowacji, wykonywana zgodnie z kolejnością (najpierw
ograniczenie strat ciepła, potem modernizacja systemów grzewczych i chłodzących), to wielowymiarowe korzyści dla
gospodarki, dla wielu przedsiębiorstw,
dla każdego z nas. Powszechna termomodernizacja domów jednorodzinnych,
wielorodzinnych i budynków niemieszkalnych to nie tylko poprawa jakości
stanu powietrza w Polsce i poprawa mikroklimatu w domach, lecz także szansa dla polskiej gospodarki na stanie się
zieloną wyspą Europy i stabilny, miarowy rozwój na najbliższe minimum 10
lat. Kluczową kwestią będzie to, w jaki
sposób wykorzystamy tę szansę i spożytkujemy spore środki unijne. Istotne
staje się tutaj patrzenie wielosektorowe
i możliwość realizacji wielu celów poprzez pojedyncze zadania. Temu właśnie może służyć termomodernizacja
polskiego budownictwa i wykorzystanie funduszy unijnych na potrzeby walki ze skutkami pandemii, jak i w celach
wynikających z Polityki Spójności.

Pobierz Pełny raport
„Fala renowacji szansą
na rozwój Polski po pandemii”

Wesołych
Świąt

Szczęśliwego
Nowego Roku

Chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby gorąco podziękować Wam
za zaufanie, jakim nas obdarzyliście w tym trudnym dla wszystkich roku.
Życzymy Wam i Waszym rodzinom zdrowych i ciepłych Świąt Bożego
Narodzenia, chwili wytchnienia i radości w czasie świątecznej atmosfery
oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Mamy nadzieję na kontynuację współpracy z Państwem w 2022 roku.
Zespół Purmo

www.purmo.pl
rekl ama

szości na terenach wiejskich (ponad 649 tysięcy).
Kompleksowa głęboka termomodernizacja to
szansa nie tylko na poprawę indywidualnych
warunków życia osób ubogich energetycznie,
lecz także na obniżenie ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości. A z punktu widzenia
całej Polski pozwala w prosty sposób zapobiec
wzrostowi ubóstwa energetycznego wynikającego przede wszystkim ze złej jakości energetycznej
domów, wzrostu cen surowców energetycznych
czy niskich zarobków lub też skutków pandemii.
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GROHTHERM 500 – wygodna, bezpieczna
i intuicyjna armatura do każdej łazienki
Bateria GROHTHERM 500 uzupełnia
kolekcję GROHTHERM o wariant dla
klientów z ograniczonym budżetem.
Zintegrowane funkcje oszczędzania
wody, takie jak przycisk GROHE
EcoButton, umożliwiają redukcję
jej zużycia nawet o 50%, nie
wpływając na komfort kąpieli.
Nowa bateria prysznicowa
GROHTHERM 500 zapewnia stałą
temperaturę wody, dopasowaną
do indywidualnych preferencji
użytkownika. To optymalna
wygoda w przystępnej cenie.

Baterie termostatyczne to bezpieczne rozwiązanie szczególnie dla dzieci i seniorów. W przeciwieństwie do tradycyjnej armatury prysznicowej,
baterie termostatyczne marki GROHE wyposażono w przycisk SafeStop 38°C. Ogranicza on temperaturę wody do optymalnych 38°C, zapobiegając
oparzeniom. Dodatkowo zastosować można ogranicznik SafeStop Plus 43°C, który uniemożliwia
niezamierzone podniesienie temperatury powyżej tej wartości, np. przez dzieci czy osoby starsze.

To bezpieczne rozwiązanie nie tylko do domów
wielorodzinnych czy hoteli, ale dla każdego, kto
ceni sobie wygodę i bezpieczeństwo.
Łazienka to coraz częściej miejsce relaksu i dbania o dobre samopoczucie. Konsumenci szukają rozwiązań zwiększających komfort. Odpowiedzią na ich oczekiwania jest technologia
termostatyczna. Umożliwia ona kontrolę nad
temperaturą wody nawet przy wielu jej źródłach
działających jednocześnie. Rozwiązanie to zapobiega wahaniom temperatury, co pozwala uniknąć niespodzianek w postaci zimnych lub gorących strumieni podczas kąpieli pod prysznicem.
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Wielu konsumentów nie wie, że bateria wyposażona w termostat może oszczędzać wodę
na kilka sposobów. Wszystkie baterie GROHTHERM wyposażone są w przycisk EcoButton,
który zmniejsza jej przepływ, redukując zużycie
nawet do 50% bez wpływu na komfort kąpieli.
Jeśli użytkownik zakręca i odkręca kilkukrotnie
wodę podczas brania prysznica, nie musi ponownie regulować ustawienia temperatury na uchwycie baterii. GROHTHERM 500 umożliwia kontynuowanie kąpieli w takiej samej temperaturze.
Centralnym elementem baterii prysznicowej
GROHTHERM 800 Cosmopolitan jest termostatyczna głowica wykonana w technologii TurboStat.
To rozwiązanie gwarantujące wychwytywanie
zmian ciśnienia w instalacji w zaledwie 0,3 sekundy. Model ten wyróżnia się solidnymi metalowymi uchwytami, które pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną. Ich największą zaletą jest rant
Ergorim, który zapewnia pewny chwyt, nawet
wtedy, gdy ręce są mokre lub namydlone.
W ofercie znajduje się także bardziej zaawansowana opcja – GROHTHERM 1000 Performance
z dodatkowymi funkcjami. Dzięki zintegrowanej
technologii GROHE CoolTouch, korpus baterii
nie nagrzewa się nigdy do wysokiej temperatury.
Najnowszą propozycją jest właśnie bateria GROHTHERM 500. To optymalny produkt dla osób,
które nigdy wcześniej nie korzystały z technologii termostatycznej. Umożliwia użytkownikom
wypróbowanie zalet termostatu, w tym funkcji
EcoButton, SafeStop i SafeStop Plus, bez wydawania dodatkowych pieniędzy. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to bateria mieszaczowa
oferująca zdecydowanie więcej korzyści.
Materiał prasowy GROHE
Więcej informacji o GROHTHERM znajduje się
pod linkiem tutaj
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Elementy uszczelniające w złączkach
zaprasowywanych Viega
Przystosowane do różnych typów instalacji
Niezawodność i trwałość złączek zależy w znacznej mierze od jakości
elementu uszczelniającego. W kształtkach zaprasowywanych Viega
stosuje się specjalne rodzaje kauczuku, precyzyjnie dopasowane
do określonych wymagań. Dzięki temu mogą one być używane nie tylko
w instalacjach grzewczych i sanitarnych, ale również przewodzących gaz
lub narażonych na szczególnie wysokie temperatury.
Ponad 25 lat temu firma Viega upowszechniła technikę połączeń zaprasowywanych, wprowadzając na rynek system Profipress, przeznaczony do szybkiego montażu rur miedzianych.
Od tego czasu wielu wykonawców instalacji
grzewczych, sanitarnych, czy przemysłowych,
odeszło od spawania i lutowania na rzecz tej
nowoczesnej technologii. Zaprasowywanie na
zimno jest po prostu znacznie szybsze, czystsze
i bardziej ekonomiczne. Metoda ta gwarantuje
również dużo wyższy poziom bezpieczeństwa,
ponieważ nie pracujemy z otwartym płomieniem.
Dzięki systemowi Megapress, technologię zapra-

1

sowywania można stosować także w przypadku
instalacji ze stali grubościennej, których montaż
zawsze był najbardziej czasochłonny.
Czytelne oznaczenia na złączkach. Wszystkie
złączki firmy Viega charakteryzuje wysoka jakość
wykonania i materiałów wykorzystywanych do
ich produkcji. Dotyczy to również uszczelek, optymalnie przystosowanych do konkretnych zastosowań. Standardowo elementem uszczelniającym
jest błyszczący, czarny o-ring wykonany z EPDM
i zatwierdzony do stosowania w instalacjach o temperaturze pracy do 110°C i ciśnieniu do 1,6 MPa.
Złączki te wykorzystuje się między innymi w systemach grzewczych i sanitarnych. Można je łatwo
rozróżnić po kolorowych oznaczeniach na karbie.
W przypadku kształtek Profipress i Sanpress jest to
zielona kropka, świadcząca o dopuszczeniu do wody
użytkowej. Elementy systemu Megapress oznaczone są kolorem czarnym, a Prestabo czerwonym. Nie
można ich stosować w instalacjach sanitarnych.
Złączki zaprasowywane z żółtą kropką, przeznaczone są do gazu lub przewodów oleju opałowego.

3

2

Mają one element uszczelniający z HNBR, przystosowany do ciągłej pracy w temperaturze do
70°C. Dla większych obciążeń termicznych, występujących np. w instalacjach ciepłowniczych
czy systemach solarnych, Viega oferuje złączki
z czarnym, matowym elementem uszczelniającym
z FKM. Produkty te oznaczone są białą kropką na
karbie. Mogą one pracować ciągle w temperaturze
do 140 °C i przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu 1,6 MPa. Takie złączki dostępne są między
innymi w systemach Megapress S, czy Profipress S.
Maksimum bezpieczeństwa. Niezależnie od rodzaju elementu uszczelniającego, każda złączka firmy Viega wyposażona jest w profil SC-Contur (SC =
safety connection). Rozwiązanie to gwarantuje instalatorowi maksimum bezpieczeństwa podczas
montażu. Dzięki niemu każde niezaprasowane połączenie zostanie natychmiast zauważone podczas próby szczelności lub napełniania instalacji.
Po zaprasowaniu złączka pozostaje trwale szczelna, co eliminuje ryzyko wycieku i strat, do których
mogłoby dojść na etapie eksploatacji systemu.

Jedna technologia, różne materiały. Nowoczesna
technologia firmy Viega może być stosowana do łączenia rur metalowych, wykonanych z różnych materiałów, takich jak miedź (system Profipress), stal
nierdzewna (system Sanpress Inox), czy stal grubościenna (system Megapress). Rozwiązanie to jest
dostępne również w przypadku instalacji z tworzyw
sztucznych (system Smartpress). Montaż złączek
zaprasowywanych odbywa się przy użyciu odpowiednich narzędzi zaciskowych oraz szczęk przystosowanych do konkretnego systemu. Przy dużych
średnicach stosuje się również szczęki przegubowe,
a w przypadku grubościennych rur stalowych, także specjalną przystawkę Press Booster, wzmacniającą siłę zaprasowania. Elementami uszczelniającymi
w złączkach zaprasowywanych Viega są wysokiej
jakości elastomery (fot. 1). Ich różny skład wpływa
na właściwości mechaniczne i chemiczne, a tym samym na możliwość stosowania w konkretnych typach instalacji. Kolorowe kropki na karbie pozwalają
łatwo rozpoznać, jaki element uszczelniający znajduje się wewnątrz złączki (fot. 2). Zielona (po lewej)
oznacza EPDM. Takie produkty stosujemy najczęściej
w instalacjach grzewczych i sanitarnych. Kształtka
oznaczona kolorem żółtym (po prawej) ma element
uszczelniający z HNBR przystosowany do ciągłej
pracy w temperaturze do 70°C. Dlatego nadaje się
np. do instalacji gazowych. Niezależnie od rodzaju
elementu uszczelniającego, wszystkie kształtki firmy Viega wyposażone są w profil SC-Contur. Dzięki temu rozwiązaniu, każde niezaprasowane połączenie, zostanie natychmiast zauważone podczas
próby szczelności lub napełniania instalacji (fot. 3).
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Dlaczego warto postawić na pompę ciepła monoblok?
Segment powietrznych pomp
ciepła rozwija się bardzo
dynamicznie. Urządzenia te są
często wybierane w nowych
inwestycjach, jak również
zdobywają coraz większą
popularność przy modernizacji
instalacji grzewczej. W ostatnim
czasie popularność zdobywają
powietrzne pompy ciepła typu
monoblok. Czym różnią się od
pomp split?
Split a monoblok
Powietrzna pompa ciepła składa się z dwóch jednostek – zewnętrznej i wewnętrznej. W przypadku pompy ciepła typu split część układu chłodniczego, a konkretnie skraplacz, umieszczona jest
w jednostce wewnętrznej. Jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną, w której umieszczone są: parownik, sprężarka i zawór rozprężny, łączą przewody, którymi krąży czynnik chłodniczy.
W pompie typu monoblok cały układ chłodniczy
jest hermetyczny i umieszczony w jednostce zewnętrznej. Z jednostką wewnętrzną zawierającą
m.in. zasobnik c.w.u. i regulację jest ona połączona jedynie przewodami wodnymi. Ta niewielka
z pozoru różnica w budowie dwóch typów urządzeń jest kluczowa dla sposobu instalacji pompy ciepła i jej późniejszej eksploatacji.

Zalety pompy monoblok
Ze względu na swoją budowę powietrzna pompa
ciepła typu monoblok jest łatwiejsza w montażu niż pompa typu split. W przypadku tej drugiej
montaż instalacji chłodniczej musi przeprowadzić instalator posiadający odpowiednie uprawnienia (F-gazowe). W pompach monoblok układ
chłodniczy jest montowany w fabryce, a instalator wykonuje jedynie przyłącza wodne. Instalacja pompy monoblok jest więc mniej obcią-

żona ryzykiem błędów i zwykle również tańsza.
Eksploatacja monoblokowej pompy ciepła jest
tańsza niż w przypadku urządzenia typu split.
Ze względu na hermetycznie zamknięty układ
chłodniczy nie występuje ryzyko rozszczelnienia
instalacji chłodniczej i ewentualnych wycieków,
zatem nie ma konieczności wykonywania przeglądów szczelności. Oczywiście okresowe przeglądy gwarancyjne urządzenia nadal są wymagane.
Czy pompy ciepła monoblok mają jakieś wady?
Część inwestorów nie decyduje się na ich za-

kup ze względu na wyższą cenę niż w przypadku pomp split. Mimo oszczędności na instalacji
i późniejszej eksploatacji, koszt początkowy takiego urządzenia jest wyższy. Przewody wodne,
które łączą jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną,
muszą być także zabezpieczone przed zamarznięciem, do którego mogłoby dojść w przypadku bardzo niskiej temperatury zewnętrznej. Zabezpieczenie wykonuje się za pomocą przyłączy
elastycznych lub stosując medium niezamarzające, np. roztwór glikolu.
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Siódma edycja nagrody DELTA

Monobloki w ofercie marki De Dietrich
Pompa ciepła Alezio M i Alezio M V200 marki De
Dietrich to urządzenia typu monoblok, które
znajdują się na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Dzięki temu przyszli beneficjenci
mogą być pewni, że spełniają one określone wymagania stawiane urządzeniom, na które można
otrzymać dotację w ramach Czystego Powietrza.
Alezio M to urządzenie proste w obsłudze, kompaktowe, energooszczędne i ekologiczne. Sprawdzi się zarówno zimą, jak i latem, w każdego typu
zabudowie – daje nie tylko możliwość ogrzewania, ale także chłodzenia za pomocą instalacji ogrzewania podłogowego. Alezio M pracuje nawet przy temperaturze zewnętrznej
-20°C. W wersji Alezio M V200 ze zintegrowanym
podgrzewaczem o pojemności 177 litrów daje

możliwość wytwarzania ciepłej wody w dużej
ilości. Pompa jest dostępna w szerokiej ofercie
mocy, od 6 do 11,2 kW. Charakteryzuje się wysoką klasą efektywności energetycznej do A++ dla
c.o. oraz A dla c.w.u.
Warto dodać, że powietrzne pompy ciepła cieszą się ogromnym zainteresowaniem beneficjentów programu Czyste Powietrze – zdecydowało się je zainstalować ponad 14% uczestników
programu.
Już w 2022 roku w ramach programu Moje Ciepło będzie można się starać o dotację na zakup
i instalację pompy ciepła do nowo budowanego domu. Będąc na etapie wyboru projektu,
warto zatem rozważyć pompę ciepła typu monoblok jako niezawodne i ekologiczne urządzenie grzewcze.
Materiał prasowy BDR Thermea

Stowarzyszenie Polska Wentylacja już od 2014 r.
nagradza firmy z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej, które wykażą się najbardziej dynamicznym
wzrostem wyników finansowych, są skuteczne
biznesowo, a ich działania przynoszą im wymierne korzyści. Stowarzyszenie oblicza średnią obrotów z trzech ostatnich lat (2018, 2019, 2020) i
porównuje ją ze średnią z trzech wcześniejszych
lat (2017, 2018, 2019).
W tym roku Stowarzyszenie Polska Wentylacja
wybrało 247 firm z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej, które zakwalifikowało do koszyka
branżowego. Nominowane były te, które osiągnęły zyski w latach 2017-2020 oraz opublikowały wyniki finansowe z lat 2016-2020. A to znaczy, że działają na rynku co najmniej pięć lat.
Jeśli firma dopiero zaistniała w branży – nie
dostanie nominacji. Podobnie jak ci, którzy nie
ujawniają swoich wyników finansowych. Kolejne kryterium to obroty firm. W ciągu ostatniego roku musiały oscylować na poziomie nie niższym niż 7 mln złotych dla firm najmłodszych,
9 mln zł dla średnich i 12 mln zarówno dla firm
działających na rynku do 30 lat, jak i ponad 30
lat. Firma nominowana musi wykazać się dynamiką wzrostu wyższą niż średnia w jej kategorii wiekowej.
W tym roku tytułem „nominowany” mogło pochwalić się 40 firm. Trzy najlepsze firmy w danej
kategorii wiekowej to te, których dynamika wzrostu okazała się najwyższa.
Laureaci DELTA 2021
W kategorii firm działających powyżej 30 lat
miejsce I – SMAY Sp. z o.o.
miejsce II – A.W. KLIMA Sp. z o.o. Sp. k.
miejsce III – KLIMOR Sp. z o.o.
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W kategorii firm działających do 30 lat
miejsce I – ALFACO POLSKA Sp. z o.o.
miejsce II – KLIMA-THERM Sp. z o.o.
miejsce III – SYSTHERM CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Sp. z o.o.
W kategorii firm działających do 20 lat
miejsce I – REFSYSTEM Sp. z o.o.
miejsce II – INWENTECH GROUP Sp. z o.o.
miejsce III – CLIMA GOLD Sp. z o.o.
W kategorii firm działających do 10 lat
miejsce I – THESSLA GREEN Sp. z o.o.
miejsce II – CALDO WENTYLACJA Sp. z o.o.
miejsce III – CIECHOLEWSKI – WENTYLACJE MONTAŻ Sp. z o.o.
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Higiena instalacji sanitarnych w szpitalach
Rozwiązania SCHELL w klinice Kardinal Schwarzenberg
Utrzymanie najwyższych standardów higieny instalacji sanitarnych
w placówkach szpitalnych to konieczność. Stosowana do wszelkich
procedur i zabiegów woda musi być pozbawiona potencjalnie groźnych
mikroorganizmów, które mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów.
Elektroniczna armatura z inteligentnymi programami antystagnacyjnymi
automatycznie eliminuje jakiekolwiek ryzyko skażenia.
Ograniczony czas i szczególna uwaga, jakiej potrzebują pacjenci trafiający do szpitali powodują,
że opieka zdrowotna działa dziś pod dużą presją. Jednak nawet w takich warunkach personel
medyczny musi zachować odpowiednie standardy i procedury higieniczne. Również operatorzy obiektów szpitalnych powinni starannie
kontrolować stan instalacji sanitarnych, które
dostarczają wody niezbędnej do zabiegów higienicznych i mycia pomieszczeń. W rozległych
rurociągach może bowiem dochodzić do odcinkowych zastojów wody, co generuje ryzyko
rozwoju potencjalnie niebezpiecznych dla organizmu ludzkiego bakterii, jak m.in. pałeczki
Legionelli. Wiąże się to z wyłączeniem instalacji z użytkowania oraz czasochłonnym i kosztownym procesem dezynfekcji.
Takie przypadki nie są rzadkością i miały już
miejsce także w Polsce. Można ich uniknąć,
stosując inteligentną armaturę z programem
automatycznego przepłukiwania antystagnacyjnego, które jest przeprowadzane w regularnych interwałach czasowych. Wymierne korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnych

Bateria SCHELL VITUS VW-E-T
z wbudowanym termostatem
i modułem SSC Bluetooth® VITUS

elektronicznych rozwiązań SCHELL pokazuje
przykład szpitala w Austrii.
VITUS VW-E-T w klinice Kardinal
Schwarzenberg
Klinika Kardinal Schwarzenberg to istniejący od
175 lat i drugi pod względem wielkości szpital
w austriackim kraju związkowym Vorarlberg. Placówka przyjmuje ponad 180 tysięcy pacjentów
rocznie i oferuje interdyscyplinarny zakres usług
medycznych. W 2020 roku klinika została poddana modernizacji, w ramach której zainstalowano
elektroniczne baterie umywalkowe VITUS VW-E-T
z termostatem firmy SCHELL. Dzięki bezdotykowej obsłudze ułatwiają personelowi codzienne
zabiegi czystości, a także ograniczają możliwość
zanieczyszczenia powierzchni i przenoszenia się
wirusów i bakterii, co ma ogromne znaczenie
zwłaszcza przy dużej liczbie pacjentów. Armatura została zintegrowana z dedykowanym modułem SSC Bluetooth® montowanym po lewej
stronie korpusu, który umożliwia łatwe programowanie cyklicznych płukań antystagnacyjnych

W rozległych obiektach szpitalnych jak Kardinal Schwarzenberg konieczne są nowoczesne
systemy sanitarne

za pośrednictwem smartfonu. Po upływie określonego czasu od ostatniego użycia baterie uruchamiają na krótko przepływ wody w instalacji,
co zapobiega zastojom i ogranicza ryzyko rozwoju bakterii. Wszystkie cykle są dokładnie dokumentowane, dzięki czemu operator budynku
zyskuje pełną wiedzę o statusie instalacji.
Kontrolowane czasowo
i udokumentowane procesy
Armaturę serii VITUS E można precyzyjnie sparametryzować za pomocą wbudowanego modułu SCHELL Single Control SSC Bluetooth® VITUS
w taki sposób, aby spłukiwania stagnacyjne odbywały się automatycznie o określonych godzinach.
Dzięki temu rozwiązanie zapewnia administratorom cenne wsparcie w codziennym utrzymaniu

higieny wody pitnej w klinice. Obsługa obiektu
nie musi już zwracać uwagi na rzadziej użytkowane odcinki instalacji i w razie dłuższego przestoju dokonywać jej ręcznego płukania, co jest
żmudne i bardzo czasochłonne. Wszystkie planowe płukania antystagnacyjne są ponadto rejestrowane. Raport można sprawdzić w każdym
momencie w aplikacji na smartfonie, a w razie
potrzeby szybko i precyzyjnie wprowadzić modyfikacje ustawień. W rozwiązaniu uwzględniono również kwestie efektywności ekonomicznej.
Mechanizm sterowania na podczerwień i odpowiednio dobrane objętości wypływu zapewniają oszczędność wody zarówno do spłukiwania,
jak i do codziennego użytku. Woda płynie tylko
wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne.
Materiał prasowy SCHELL
Fot. SCHELL
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Zabezpieczenie kotłów pelletowych
Termostatyczny zawór Caleffi serii 280
P r z e m ys ł aw Du t k a
Kotły pelletowe to jeden z ekologicznych sposobów ogrzewania, który jest świetnym rozwiązaniem w przypadku wymiany źródła ciepła z urządzeń spalających węgiel. Układy modernizowane
są systemami najczęściej wysoko-/średnioparametrowymi, gdzie odbiornikami ciepła są grzejniki. Modernizacja takiego układu będzie zatem
w zasadzie polegać na wymianie elementów
kotłowni (w zależności od kondycji instalacji).
Kotły pelletowe zwykle wyposażone są w zaawansowaną automatykę, pozwalającą na modulację
zakresu mocy w zależności od zapotrzebowania.
Natomiast należy pamiętać o prawidłowym zabezpieczeniu samego źródła ciepła. Jednym z elementów wymaganych do długoletniego, bezawaryjnego działania jest zastosowanie rozwiązania
zapobiegającego kondensacji. Montaż elementów

zabezpieczających przed kondensacją jest wymogiem gwarancyjnym stawianym przez większość producentów kotłów pelletowych.
W przypadku kotłów należy wyeliminować „zimne strefy”, czyli utrzymywać stosunkowo wysoką
temperaturę powierzchni wewnętrznych kotła.
Aby to zrealizować, należy zapewnić odpowiednio wysoką temperaturę wody powracającej do
urządzenia z instalacji. Jednym ze sposobów jest
zastosowanie termostatycznych zaworów antykondensacyjnych Caleffi z serii 280.
Jak działa zawór antykondensacyjny serii 280?
Czujnik termostatyczny, całkowicie zanurzony
w medium kontroluje ruch elementu zamykającego regulującego przepływ w obejściu i w stronę instalacji. Przy uruchomieniu kotła zawór recyrkuluje wodę, tak aby jak najszybciej uzyskać

zadaną temperaturę (rys. 1). Gdy temperatura
zasilania Tz przekracza ustawioną temperaturę
zaworu Tnast. zaczyna otwierać się doprowadzenie wody powrotnej z instalacji i produkcja wody
zmieszanej Tmix; w tej fazie rozpoczyna się ładowanie instalacji (rys. 2).
Kiedy temperatura wody powracającej do kotła Tmix jest większa od ustawionej na zaworze
o około 10°C, zamyka się obejście (7), woda powracająca do kotła ma taką samą temperaturę jak woda powracająca z instalacji (rys. 3 i 4).
W przypadku zastosowania tego typu rozwiązania niezwykle istotne dla prawidłowego działania układu jest zastosowanie dodatkowych elementów w instalacji takich, jak: kotłowa pompa
obiegowa i bufor ciepła lub sprzęgło hydrauliczne.
Zawór Caleffi serii 280 został wyposażony w wymienną wkładkę termostatyczną, dzięki czemu

istnieje możliwość precyzyjnego dopasowania
do wymagań instalacji. Utrzymując wysoką temperaturę pracy, zawór ogranicza powstawanie
osadów, zwiększa wydajność spalania, kontroluje emisję do środowiska i przedłuża żywotność kotła.
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Sytuacja w branży
instalacyjno-grzewczej
w III kwartale 2021 roku
Ja nus z S ta ro ś ciK

Wyniki III kwartału 2021 dla branży instalacyjno-grzewczej były
na ogół bardzo pozytywne, pomimo problemów z dostawą surowców
i podzespołów do produkcji urządzeń grzewczych i elementów instalacji.
W zależności od grup produktowych czy kanałów dystrybucji,
poziom wzrostu i spadku sprzedaży był różny, ogólnie rynek
instalacyjno-grzewczy w III kwartale 2021 był rynkiem
niewykorzystanych szans, gdzie popyt przerastał podaż.
Widać w dalszym ciągu dominację rynku wymian, pomimo dużej liczby oddawanych nowych
mieszkań od początku 2021 roku. Należy podkreślić rolę samorządów, które mając możliwości w postaci programów unijnych, obok coraz
bardziej widocznego programu Czyste Powietrze,
realizują proces popularyzacji wymian urządzeń
grzewczych, także w ramach dostępnych funduszy lokalnych. Braki surowcowe i zachwianie łańcucha dostaw przełożyło się w trzecim kwartale 2021 rok, podobnie jak wcześniej, na wzrosty
cen produktu końcowego. Sytuacja gospodarcza
w Polsce pokazuje w dalszym ciągu trend uciekania z gotówką na rzecz reinwestowania środków
w inne instrumenty, głównie w nieruchomości
oraz wzrost konsumpcji, co widać poprzez wzrost
zainteresowania tzw. dobrami luksusowymi.

Prawdopodobnie przyczyniają się do tego informacje dotyczące analizy następstw Polskiego Ładu i spodziewanych wzrostów podatków
i realnych obciążeń dla przedsiębiorców, którzy
chcą zdążyć z inwestycjami przed spodziewanymi zmianami. Generalnie istniejąca obecnie koniunktura na rynkach europejskich i światowych
sprzyja statystycznemu wzrostowi gospodarczemu w Polsce, choć coraz bardziej widocznym zagrożeniem jest wzrastająca inflacja i spadek wartości złotego do innych walut. Przez to realny
wzrost gospodarczy wydaje się być niższy od podawanego w oficjalnych statystykach. Do tego
wszystkiego należy dodać duże wzrosty cen praktycznie wszystkich nośników energii, tj. paliw i
energii elektrycznej, które prawdopodobnie będą
kontynuowane w przyszłym roku.

Sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej była
według ogromnej większości zebranych opinii
bardzo dobra, aczkolwiek z nieco słabszą dynamiką w porównaniu do poprzedniego kwartału. Dynamika wzrostu sprzedaży, mierząc rok
do roku i w odniesieniu do zakładanych planów sprzedaży w 2021 roku w obrocie, była
bardzo wysoka. Jednak do wzrastającego rynku pod względem ilości należy wziąć pod uwagę wzrost cen sprzedawanych urządzeń, co ma
duży udział w zwiększaniu obrotów. Większość
producentów urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych odnotowało wysokie wartości dynamiki sprzedaży. Producenci, którzy nie odnotowali tak spektakularnych wzrostów, zwykle mieli
problemy z dostawami urządzeń spowodowanymi problemem z dostawami surowców i komponentów do produkcji urządzeń. Ogólnie panuje opinia, że wygrywali ci, którzy byli w stanie
dostarczyć towar. Z tego względu, inwestorzy
godzili się na zamienniki.
Braki surowcowe i zachwianie łańcucha dostaw
przekładają się bezpośrednio na wzrosty cen
produktu końcowego w całej branży grzewczej.
Podsumowując ten temat, bardzo znaczne i częste podwyżki materiałów instalacyjnych, mogą
spowodować obniżenie jakości inwestycji (poszukiwanie najtańszych materiałów) albo wręcz
obniżenie atrakcyjności inwestowania na rynku deweloperskim (koszty). Brak surowców ma
wpływ na ciągłość produkcji i terminowość dostaw oraz dostępność produktów instalacyjnych,
co może być widoczne w spowalnianiu rozwoju
rynku w następnych kwartałach.
Jako kolejny powód takiego rozwoju rynku podaje się system wsparcia wymiany urządzeń
grzewczych na nowoczesne ekologiczne rozwiązania, czyli wsparcie m.in. w ramach RPO,

45

PONE, Czyste Powietrze oraz ustawy antysmogowej. Przyczyn takiego rozwoju rynku jest jednak więcej i nie mniej ważne są powody gospodarcze i obawa przed dalszymi podwyżkami cen
urządzeń, elementów instalacji i kosztów wykonawstwa. Tak więc głównym motorem rozwoju
rynku jest ekonomia, ale nie wolno nie doceniać
coraz większego znaczenia świadomości klientów co do ochrony środowiska, oraz pozytywnej strony ekonomicznej podczas eksploatacji nowoczesnych, efektywnych energetycznie
urządzeń i instalacji.
W III kwartale instalatorzy mieli pełne obłożenie zamówieniami na wiele miesięcy wprzód.
Zleceń na wykonawstwo instalacji grzewczych
jest dużo, barierą są jednak problemy z dostępnością towaru u producentów i w hurtowniach.
Ponadto, sygnały z rynku potwierdzają, że obecnie trudno jest podpisywać umowy z klientami
z uwagi na niepewność cen, ponieważ nie można oszacować kosztu całkowitej realizacji, czego często nie rozumieją inwestorzy licząc, że ryzyko cenowe weźmie na siebie instalator. Jest
to widoczne także w grupie elementów instalacji grzewczych.
SPIUG analizuje na bieżąco dane GUS o liczbie
nowych pozwoleń na budowę z podziałem na rodzaje budownictwa, o liczbie upadłości przedsiębiorstw budowlanych i instalacyjnych. Już obecnie, pomimo wysokich wzrostów w każdej z tych
kategorii, projektanci instalacyjni zaczynają zgłaszać problem z pozyskiwaniem nowych tematów,
co jest spowodowane dominacją rynku wymian
i modernizacji nad nowymi projektami.
Na razie, dzięki wprowadzonej już jakiś czas temu
dyscyplinie płatnościowej w branży instalacyjno-grzewczej, nie występują większe problemy
związanie z zatorami płatnościowymi czy niewypłacalnością klientów.
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Wzrost sprzedaży na rynku instalacyjno-grzewczym
w III kwartale 2021 roku można szacować na poziomie 8-10%, ale nie brakowało opinii o wzrostach powyżej 10% wartościowo.
Sytuacja w wybranych grupach
produktowych
Sprzedaż urządzeń i elementów instalacji grzewczych w III kwartale 2021 roku, przebiegała podobnie jak we wcześniejszych kwartałach
w większości podstawowych grup produktowych
pozytywnie. Oczywiście struktura sprzedaży była
pod wpływem różnych czynników, jednak ogólne trendy zostały utrzymane, a zmiany które nastąpiły miały charakter pozytywny, chociaż dały
się zauważyć pewne sygnały o zmniejszeniu dynamiki wzrostu sprzedaży.
Niespodzianką była kontynuacja wzrostu sprzedaży gazowych wiszących kotłów konwencjonalnych, oczywiście odnosi się do niskiej bazy ilościowej, a jest obserwowane już od IV kwartału
2020. Niemniej jednak obraz struktury sprzedaży wskazuje, że sprzedawało się to, co było dostępne w magazynie, stąd np. wzrosty sprzedaży
w grupach urządzeń, które wcześniej notowały
spadki i zalegały w magazynach.
W dalszym ciągu można było zauważyć stabilny wzrost sprzedaży w kondensacyjnych
kotłach gazowych, co jest bardzo znaczące
biorąc pod uwagę wysoką bazę odniesienia z
poprzednich kwartałów 2020 i już tradycyjnie
bardzo duży wzrostach w grupie powietrznych
pomp ciepła. Także w pompach ciepła gruntowych nastąpiły kilku- kilkunastoprocentowe
wzrosty sprzedaży.
Ogólnie rośnie coraz bardziej zainteresowanie
wykorzystaniem OZE na cele grzewcze. Wzrosła ponownie sprzedaż kolektorów słonecznych,
ale większość producentów już sygnalizowała
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wzrosty sprzedaży w okresie, który tradycyjnie
ze względów pogodowych nie jest sezonem na
sprzedaż tych urządzeń. Także producenci kotłów na paliwa stałe sygnalizowali dwucyfrowe
wzrosty na poziomie od 20 do 40%, dzięki wzrostom sprzedaży kotłów na pelet.
W grupie kotłów na węgiel i jego pochodne, nastąpiły niewielkie wzrosty, ale biorąc pod uwagę, że część producentów wycofała się z produkcji tych urządzeń, wzrosty mogą być wynikiem
pokrycia tego zapotrzebowania przez tych, którzy mają je w ofercie, natomiast brak jest wiarygodnej statystyki monitoringu rynku, która mogłaby w obiektywny sposób określić tendencje
rynkowe. Wzrosty nastąpiły nawet w kotłach olejowych, co było kontynuacją I i II kwartału. Zanotowano znaczne wzrosty w grupie gazowych
kondensacyjnych kotłów stojących, także tych
większej mocy. Widać też konsekwentne większe zainteresowanie układami hybrydowymi
zarówno kotłów gazowych z pompami ciepła,
chociaż w liczbach jeszcze nie są to duże ilości
oraz w układach kocioł gazowy-kolektory słoneczne, gdzie widoczny jest duży wzrost takich
instalacji. Pojawiły się nowe realizacje z udziałem kolektorów hybrydowych PVT. W grupie
głównych elementów instalacji do ogrzewania
powierzchniowego, też widać wzrosty od kilku
do ponad 20%. W niektórych elementach jednak widać spore spadki, co raczej nie wskazuje na tendencję spadku zainteresowania tą grupą produktową, a na braki możliwości realizacji
zamówień z uwagi na problemy z dostawą mosiądzu i polietylenu, co jest zależne od doboru
technologii wykonania.
W grupie kotłów wiszących konwencjonalnych
nastąpił dalszy, ale już mniejszy wzrost ok. 9%,
który jeszcze w I kwartale 2021 osiągnął wynik
53%, jak także w grupie kotłów stojących nastą-

Grupa produktowa
Gazowe kotły wiszące ogółem
Gazowe kotły wiszące kondensacyjne
Gazowe kotły wiszące konwencjonalne
Gazowe kotły stojące ogólnie
Gazowe kotły stojące kondensacyjne
Gazowe kotły stojące konwencjonalne
Gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u.
Olejowe kotły stojące ogólnie
Olejowe kotły stojące kondensacyjne
Olejowe kotły stojące konwencjonalne
Kotły na paliwa stałe
Kolektory słoneczne
Pompy ciepła
Zasobniki i bufory
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Tendencja Q3 2021/Q3 2020
+14%
+14%
+9%
+16%
+14%
+63%
-13%
+25%
+29%
+15%
b/d
+17%
+24%
-11 %

Tendencje zmian rynkowych w III kwartale 2021

pił wzrost na poziomie ok. 63% w porównaniu
do III kw. 2020 r. Zmiany procentowe odnoszą
się do niskiej wartości bazowej. Sprzedaż nawet kilku sztuk mniej lub więcej daje widoczny
efekt zmiany liczony w procentach. Nie zmienia
to faktu, że jest to nieoczekiwane zjawisko, które
można wytłumaczyć wzmożonym rynkiem wymian i czyszczeniem, przy okazji braku towaru,
magazynów z tego, co tam zalegało od miesięcy. Można to wytłumaczyć także potrzebą wymiany zamontowanych w latach 90. konwencjonalnych kotłów gazowych we wspólnotach
mieszkaniowych, gdzie przeróbka instalacji stanowiłoby duże wyzwanie finansowe i techniczne. Taki wybór był z pewnością podyktowany
zbyt niskimi zasobami finansowymi, żeby przeprowadzić prace modernizacyjne, pozwalające
na wymianę urządzenia konwencjonalnego na
kondensacyjne.
W całościowej masie sprzedaży kotłów gazowych, udział kotłów konwencjonalnych jest zaledwie kilkuprocentowy.

W III kw. 2021 r. odnotowany został ponowny znaczący wzrost sprzedaży (14%) wiszących kotłów
kondensacyjnych w porównaniu do III kw. 2020,
przy 29% wzroście sprzedaży kotłów z zabudowanym zasobnikiem ciepła (tzw. „lodówek”). Gazowe
kotły kondensacyjnie obecnie sprzedają się głównie na wymianę starych urządzeń grzewczych
w budynkach podłączonych do sieci gazowej.
Coraz częściej klienci końcowi pytają się o kwestie
związane z późniejszą eksploatacją, dostępnością serwisu i automatyką przez co coraz częściej
są gotowi dopłacić więcej na etapie inwestycyjnym, żeby mieć spokój później podczas eksploatacji kotła. Rynek gazowych kotłów wiszących
został praktycznie zdominowany przez urządzenia kondensacyjne i stanowi ponad 95% rynku
kotłów gazowych. Jest to obecnie podstawowe
urządzenie grzewcze sprzedawane w największej
liczbie. W przypadku kotłów stojących o większej
mocy tj. powyżej 50 kW nastąpił wzrost na ok. 9%
w segmencie kotłów kondensacyjnych wiszących
oraz 20% w segmencie kotłów stojących.
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W grupie kotłów olejowych odnotowano wzrost
sprzedaży o ok. 25%, co też stanowi niespodziankę i może mieć podłoże podobne jak w większości innych urządzeń grzewczych. Przy czym,
wzrost sprzedaży w wypadku kotłów konwencjonalnych wyniósł 15%, a w wypadku kotłów
kondensacyjnych nastąpił wzrost na poziomie
29%. Można zakładać, że dotychczasowi użytkownicy kotłów olejowych, które nigdy nie należały do tanich urządzeń, korzystają z boomu
w obawie, że dostępność tych urządzeń będzie
w przyszłości ograniczona.
Podobnie jak w innych grupach urządzeń grzewczych widoczne było większe zainteresowanie
zakupem kotłów grzewczych na paliwa stałe.
Dalej zmniejsza się udział kotłów węglowych
pomimo sygnalizowania pewnych wzrostów
kotłów na ekogroszek w II kwartale. Wsparcie
dla kotłów na ekogroszek w ramach programu
Czyste Powietrze ma być wstrzymane z końcem 2021 roku, co może być też motywacją do
ostatnich zakupów tych urządzeń. Dla kotłów
na biomasę III kwartał zamknął się bardzo dobrze, z dwucyfrowymi wzrostami na poziomie
powyżej 30%. Taka ocena rynku może wydawać się znacznie zaniżona z uwagi na sprzedaż kotłów pozaklasowych w tzw. szarej strefie,
czego nie obejmuje żadna statystyka czy monitoring rynku. W III kwartale notowano dalszy
wzrost zainteresowania kotłami na pelet, które zwiększyły wyraźnie swój udział rynkowy
w grupie kotłów na paliwa stałe. W tej grupie
produktowej zamówienia także są realizowane
z pewnym opóźnieniem, z uwagi na możliwości produkcyjne zakładów i dostęp do surowców oraz brak wykwalifikowanej siły roboczej.
Ogólnie, podwyżki cen i zwiększone zakupy spowodowały znaczny wzrost obrotów. Widać także wśród producentów kotłów na paliwa stałe
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tendencję do wprowadzania do oferty innych
produktów i nowoczesnych źródeł ciepła.
W III kwartale 2021 roku kontynuowany był dalszy
trend wzrostowy w grupach nowoczesnych zaawansowanych urządzeń grzewczych zasilanych
energią elektryczną, takich jak pompy ciepła czy
nowoczesne przepływowe kotły grzewcze. Pompy
ciepła odnotowały 24% wzrost sprzedaży, ale liczba ta może być niedoszacowana, z uwagi na to, że
na rynku pojawiło się szereg producentów pomp
ciepła produkujących na małą skalę oraz pojawił
się import pomp ciepła z Chin. Także wśród dostawców pomp ciepła były widoczne duże problemy z realizacja dostaw. Często więc stosowano
zamienniki, nawet zamieniając pompy powietrzne na gruntowe, które akurat były dostępne.
Na dostawę pompy ciepła trzeba było czekać często powyżej miesiąca. Pompy gruntowe odnotowały wzrost na poziomie prawie 10%. Ponownie
rekordzistami we wzrostach sprzedaży są pompy powietrzne typu monoblok (od kilkudziesięciu procent do ponad dwukrotności w zależności od kategorii i mocy) oraz pompy powietrzne
typu split ze wzrostami na poziomie kilkudziesięciu procent. Wzrasta także w dalszym ciągu zainteresowanie pompami ciepła jako urządzeniami
pracującymi w układach hybrydowych z gazowymi kotłami grzewczymi, wzrost sprzedaży takich
układów wyniósł ponad 26%.
Widoczny był dalszy wzrost zainteresowania kotłami elektrycznymi z uwagi na łatwość montażu
i koszty instalacji, dynamika sprzedaży w III kwartale 2021 roku osiągnęła poziom ok. 50%. Pewne osłabienie dynamiki sprzedaży było spowodowane dużym wzrostem cen energii elektrycznej
oraz niepewnością co do wsparcia dla instalacji
fotowoltaicznych. Do tego dochodzą: niski poziom dofinansowania, długi okres oczekiwania
na podniesienie przydziałowej mocy dla celów

ogrzewania, niestabilna sytuacja przepisów dla
prosumentów, straszenie prosumentów nieopłacalnością posiadania PV.
Nastąpił także pewien wzrost sprzedaży (10-15%)
przepływowych elektrycznych podgrzewaczy do c.w.u.
Nastąpił ponowny wzrost sprzedaży kolektorów
słonecznych (ok. 17%.) W skali trzech kwartałów, wzrost osiągnął poziom ok. 15% i prawdopodobnie utrzyma się do końca roku. Dominują
kolektory płaskie. Powoli zmienia się struktura sprzedaży tych urządzeń, III kwartał 2021 był
kolejnym ze zwiększaniem znaczenia sprzedaży
detalicznej, która jest jednak daleka od poziomu pozwalającego mówić o stabilności tego segmentu rynku. W dalszym ciągu dominuje rynek
projektów przetargowych na tego typu instalacje. Także w tej grupie produktowej, producenci
zgłaszali problemy z dostawami komponentów
i surowców do wytwarzania kolektorów słonecznych. Widoczne zaczynają być instalacje złożone z kolektorów hybrydowych – formy kogeneracji opartej na energii słonecznej.
Rynek przepływowych gazowych podgrzewaczy do ciepłej wody użytkowej po stosunkowo sporych wzrostach w trzech kwartałach
2020 roku, w III kwartale 2021 roku odnotował
spadek na poziomie 13%. Można przyjąć, że ta
technologia wytwarzania ciepłej wody użytkowej jest coraz bardziej wypierana przez inne
źródła. Tego typu urządzeń nie montuje się
już w nowym budownictwie, istnieje tylko rynek wymian.
Grzejniki stalowe kontynuowały odbicie sprzedaży po stabilnym I kwartale, co zaowocowało
wynikiem o 14-15%% wyższym niż w Q3 2020. Po
trzech kwartałach, wzrost sprzedaży grzejników
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stalowych osiągnął także 15%. Ceny stali doszły
do spodziewanych wcześniej wysokich poziomów, co skutkowało kolejnymi podwyżkami cen
grzejników. Powoli stabilizuje się dostępność surowca (m.in. ze względu na zdecydowanie mniejszy popyt ze strony przemysłu motoryzacyjnego – problemy z półprzewodnikami), jednak nie
ma to póki co wpływu na poziom cenowy, który nadal pozostaje bardzo wysoki. W wypadku
grzejników aluminiowych nastąpił wzrost sprzedaży o ok. 10%.
Segment ogrzewania płaszczyznowego oraz
systemów rurowych dotknięty został dużymi
problemami, przede wszystkim ze względu na
ogromne braki w dostępności surowców, co skutkowało/cały czas skutkuje znacznie wydłużonymi terminami dostaw oraz ich ograniczeniem.
Mimo to widać, że konsekwentnie umacnia się
tendencja coraz większego udziału w rynku zastosowania ogrzewania powierzchniowego, którego wzrost sprzedaży w III kw. 2021 r. można szacować na poziomie 20-50%.
Asortyment uzupełniający, zasobniki, ogrzewacze pojemnościowe oraz przepływowe również
z niewielką tendencją wzrostową na poziomie 10%
z powodu problemów z surowicami do ich produkcji i wydłużonymi terminami dostaw. Najprawdopodobniej powodem jest wzrost inwestycji domów jednorodzinnych oraz zmiany zachodzące
pod kątem wykorzystywanych źródeł ciepła oraz
coraz większa liczba modernizacji (udział około
30%). Warty odnotowania jest wzrost zainteresowania o 15% zbiornikami dwuwężownicowymi,
co jest pochodną wzrostu sprzedaży instalacji
kolektorów słonecznych. Widoczny był ponownie prawie 30% wzrost sprzedaży w III kwartale
buforów bezwężownicowych.
Sprzedaż innych elementów instalacyjnych wartościowo osiągnęła wzrost rzędu 20-40%.
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SkillsPoland 2021
– Skills are the future
W dniach 25-26 listopada br.,
na terenie Centrum WystawienniczoKongresowego AMBEREXPO po raz
pierwszy odbył się ogólnopolski
konkurs SkillsPoland 2021. Zwycięzcy
zawodów będą reprezentować Polskę
na międzynarodowym konkursie
WorldSkills, który odbędzie się
12-17 października 2022 roku
w Szanghaju.

W konkurencji instalacje sanitarne i grzewcze medalistami zostali: 1. Michał Jeliński – złoty medal,
2. Mateusz Wyskok – srebrny medal, 3. Sebastian Kurzyniec – brązowy medal

Partnerami konkurencji instalacje sanitarne i grzewcze zostały firmy: Grohe, Wilo, Instal Projekt, Makita, MagnaPlast, Wavin
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Konkurencja instalacje sanitarne i grzewcze polegała na
wykonaniu gotowej instalacji w przykładowej łazience
wyposażonej w grzejnik, brodzik, stelaż z umywalką
z miskę WC oraz w standardową armaturę. Zawodnicy
mogli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu
montażu instalacji c.o., c.w. i z.w. oraz instalacji
kanalizacyjnej. Uczestnicy zmagań byli oceniani ze
sposobu i jakości wykonania zadań oraz czasu, jaki
wykorzystali na poszczególne czynności

W trakcie dwóch dni zmagań rozegrano konkurs,
aż w 9 konkurencjach: florystyka, frezowanie CNC,
fryzjerstwo, instalacje sanitarne i grzewcze, instalacje elektryczne, meblarstwo, mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych, obsługa gości hotelowych, stolarstwo.
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Podczas konkursu wystąpiło ponad 70 zawodników (gościnnie również zawodnicy zagraniczni).
Zadania dla zawodników składały się z kilku modułów, a nad prawidłowym przebiegiem konkursów czuwało prawie 50 sędziów z Polski i zagranicy.
Poziom konkursu był bardzo wysoki, mimo skomplikowanych zadań postawionych przed uczestnikami. Na zwycięzców czekały liczne nagrody, ale
przede wszystkim złoty medal i bilet do Szanghaju.
Wydarzeniu towarzyszyły panele dyskusyjne
z przedstawicielami nauki, biznesu, instytucji publicznych, warsztaty tematyczne dla nauczycieli, strefy „try a skill” dla odwiedzających, strefy
partnerskie, targi szkół i uczelni oraz wiele innych
atrakcji. Łącznie podczas konkursu odbyły się
3 panele, 1 debata, pokazano 10 prezentacji,
przeprowadzono dedykowane warsztaty dla ponad 100 nauczycieli z całej Polski oraz kilkanaście wywiadów. Zwiedzający mogli zajrzeć do
9 stref konkursowych, 4 stref „try a skill” oraz
odwiedzić 11 stoisk, a wszystko to na 12 tys. m2
w 3 halach na terenie AmberExpo.
Czym jest WorldSkills i dlaczego warto wziąć
w nim udział? WorldSkills to największe na świecie zawody umiejętności branżowych, które skupiają 85 państw. Rywalizacja toczy się w ponad
60 konkurencjach z 6 obszarów: technologia informatyczna i komunikacyjna, produkcja i inżynieria, technologia budownictwa, transport i logistyka, usługi społeczne i osobiste, sztuka i moda.
Głównymi celami przyświecającymi od ponad
70 lat idei WorldSkills jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wymiana dobrych praktyk oraz
budowanie wizerunku szkolnictwa branżowego.
Zawodom towarzyszą rozmaite pokazy, występy
i konferencje, a na miejsce zjeżdżają się przedstawiciele wiodących firm z całego świata, aby szukać potencjalnych pracowników i managerów.
Materiały prasowe WorldSkills Poland
Więcej

Gdzie trują najmocniej?
– smogowy ranking roku 2020
Polski Alarm Smogowy jak co roku publikuje zestawienie najbardziej zanieczyszczonych miejscowości w Polsce. Tymczasem zwycięzca tego
niechlubnego rankingu, Nowy Targ – miasto,
w którym odnotowywane jest największe zanieczyszczenie powietrza w całej Unii Europejskiej
– przenosi stację monitoringu powietrza na obrzeża miasta. Wśród smogowych liderów nie brakuje również uzdrowisk – na wysokiej pozycji znalazły się Goczałkowice-Zdrój i Rabka-Zdrój.
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Ranking Polskiego Alarmu Smogowego tworzony jest co roku na podstawie oficjalnych wyników pomiarów ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Najnowszy ranking
obejmuje dane z roku 2020. Co istotne, analiza dotyczy wyłącznie miejscowości, w których
prowadzone są pomiary PMŚ. Nie jest znana
sytuacja w pozostałych miejscowościach, lecz
można przypuszczać, że również tam jakość
powietrza często znacząco odbiega od obowiązujących norm.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij
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Suszarka elektryczna Serenis
Grzejnik elektryczny Serenis to urządzenie w pełni niezależne. Bez względu
na porę roku gwarantuje komfort cieplny, który jest potrzebny szczególnie
w tak newralgicznym pomieszczeniu jak łazienka. Oprócz wysokiej wydajności
grzewczej i innowacyjnych funkcji, SERENIS jest prawdziwą ozdobą. Dzięki oryginalnym liniom, gładkiej i wyprofilowanej fasadzie, SERENIS nada charakteru łazience. Praktyczne i designerskie żeberka zaś umożliwiają łatwe suszenie
i przesuwanie ręczników. Urządzeniem SERENIS można sterować zdalnie za pomocą aplikacji COZYTOUCH lub na cyfrowym panelu do programowania. Takie
oprogramowanie jest nie tylko wygodne, ale również ekonomiczne – pozwala
zaoszczędzić do 25% energii.
Pozwala na szybkie dogrzanie łazienki, jak i wysuszenie ręczników, dzięki wbudowanemu wentylatorowi, który ma siatkowy filtr cząsteczek stałych, wielorazowego użytku (dla poprawy jakości powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu)
oraz gwarantuje bardzo cichą pracę.
Grzejnik Serenis dostępny jest w kolorze czysta biel lub antracyt – obydwa modele wykonano w matowym odcieniu.
Atlantic Polska

Złączki zgrzewane QIK
W asortymencie QIK są złączki zgrzewane, wykonane z polietylenu typu PE-RT (II generacji). System instalacyjny został uzupełniony o rodzinę złączek zgrzewanych PE-RT II,
dostawcą złączek jest producent SMARTWELD BV z siedzibami w Holandii i Niemczech.
Złączki zgrzewane wykonane są w całości z polietylenu PE-RT II – dokładnie takiego
samego jak rura wielowarstwowa QIK PE-RT II/Al/PE-RT II. Produkty te są chronione
wieloma patentami, a marka QIK posiada wyłączność na ich sprzedaż na terenie Polski. Oferta obejmuje złączki do rur o średnicach od 16 mm do 75 mm.
Główne zalety to:
• atrakcyjna oferta cenowa w porównaniu ze złączkami zaprasowanymi,
• niski ciężar oraz brak przewężeń (wysokie przepływy),
• brak dodatkowych uszczelek o-ring,
• brak możliwości korozji, możliwość bezpośredniego zalewania wylewkami,
• łatwość montażu oraz wysokie parametry wytrzymałościowe,
• gwarancja 10 lat systemu instalacyjnego QIK.
Łączenie rur i złączek odbywa się za pomocą specjalnych zgrzewarek oraz kamieni, proces
zgrzewania polimerowego zachodzi w temperaturze 235°C. Po zgrzaniu rura QIK i złączka
QIK PE-RT II stają się monolitem – co gwarantuje szczelność oraz bezawaryjną pracę instalacji, a także wytrzymałość temperaturową do 95oC i ciśnieniową do 10 barów. Na system udzielana jest 10-letnia gwarancja.
System idealnie nadaje się do instalacji o średnicach od 32 mm wzwyż.
Złączki zgrzewane QIK PE-RT II są wysokiej klasy produktem wytwarzanym zgodnie z ISO
9001:2008. Mają wymagane pełne dopuszczenia do obrotu w Polsce: Atest Higieniczny
PZH oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.
QIK/Instal Konsorcjum
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Przyłącza kątowe do zestawów prysznicowych

Inwerter SOFAR serii 3.3 K-12 KTL-X

Propozycja FERRO obejmuje pięć modeli przyłączy kątowych do natrysków
podtynkowych. Wszystkie mają przyłącze G1/2. Wśród rozwiązań znajdują się
trzy modele przeznaczone do montażu węża prysznicowego i dwa dodatkowo wyposażone w uchwyt na rączkę
prysznicową. Każdy prezentuje inne wzornictwo – pasuje więc do szerokiej gamy produktów natryskowych FERRO. Wykończenie w chromie oraz niewielka, estetyczna
rozeta podkreślają ich ponadczasowy wygląd.

Falowniki SOFARSOLAR serii 3.3 K-12 KTL-X to najwyższej jakość inwerter sieciowy o maksymalnej wydajności – sięgającej 98%. Serię wyróżnia niewielki rozmiar oraz waga. Urządzenia serii KTL-X sygnowane są
licznymi certyfikatami, niezbędnymi na etapie przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej w krajach Unii Europejskiej. Objęte są aż 12-letnią gwarancją producenta, potwierdzającą niezawodność falownika.
Urządzenia serii 3.3 K-12 KTL-X zaprojektowane zostały z myślą o zastosowaniu w małych, średnich oraz dużych domowych instalacjach
fotowoltaicznych. Falowniki wyposażone zostały w wiele dodatkowych
funkcji oraz rozwiązań związanych z inteligentnym zarządzaniem siecią: regulacja mocy biernej, samoredukcja mocy w przypadku przekroczenia częstotliwości, zdalna kontrola mocy biernej/czynnej. Opracowane i stworzone z najwyższej jakości komponentów.
Seria falowników KTL-X SOFARSOLAR ma stopień szczelności IP65,
który gwarantuje zabezpieczenie urządzenia przed przedostawaniem
się do wewnątrz np. pyłków czy wody. Wyposażone w moduł Wi-Fi
pozwalający na monitorowanie parametrów on-line. Umożliwia również zapis danych na wewnętrznej karcie pamięci przez okres nawet
25 lat. Precyzyjny algorytm MPPT zapewnia sprawność sięgającą nawet 98,3%. Mają zintegrowany wyłącznik DC oraz duży 4-calowy –
wyświetlacz LCD. Wyposażone we wszechstronne zabezpieczenia.
Dane techniczne serii 3.3 K-12 KTL-X:
• Moc znamionowa: 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10 000, 12 000 W
• Maksymalna moc
generatora: 3300, 4400,
5500, 6600, 8800, 11
000, 13 200 VA,
• Komunikacja:
RS485, karta SD, Wifi
(standard), Ethernet,
GPRS (opcja)
• Liczba MPPT: 2
• Waga: 21-22 kg
• Liczba faz: trójfazowy
• Zakres temperatury
pracy: od -25°C do 60°C

FERRO

Zdecentralizowany rekuperator ścienny VCM Lindab Penny QN
W ramach cyklu „Premiery Lindab 2021” firma Lindab zaprezentowała zdecentralizowany rekuperator ścienny VCM Lindab
Penny QN, który można instalować zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i usługowych. Zdecentralizowana jednostka VCM Penny QN (jednorurowy rekuperator ścienny) charakteryzuje się pojedynczym, zmiennym
przepływem powietrza i z odzyskiem ciepła oraz niskim zużyciem energii. Głównym zadaniem jednostki jednorurowej jest dostarczenie świeżego powietrza i odprowadzenie powietrza zużytego bez
konieczności ingerencji w strukturę całego budynku/pomieszczenia i stosowania dodatkowych sysPremiery Lindab
temów dystrybucji powietrza. Aby zwiększyć skuteczność wymiany powietrza w pomieszczeniu zaleca się montowanie urządzenia parami, ze zsynchronizowanymi i naprzemiennymi czasowo przepływami (jedno urządzenie nawiewa, drugie wywiewa – i odwrotnie).
Wybrane parametry techniczne VCM Penny QN:
• regeneracyjny, ceramiczny wymiennik ciepła o wysokiej wydajności cieplnej (74%),
Co miesiąc nowy produkt w ofercie!
• wysokowydajny wentylator zapewniający cichą i wydajną pracę (39-40 dBA),
• bezszczotkowy silnik EC na łożyskach kulkowych o bardzo niskim zużyciu energii (roczne zużycie energii w klimacie umiarkowanym do 1 kWh),
• zmywalny filtr przeciwpyłowy po obu stronach wymiennika,
• teleskopowy kanał umożliwiający dostosowanie urządzenia
do grubości ściany (270-510 oraz 300-560 mm),
• wbudowana czujka kontroli wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
• funkcja free cooling – praca na wywiewnie lub nawiewie,
• wielofunkcyjny pilot sterujący z wyświetlaczem LCD.

2021

LINDAB

SOFARSOLAR
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Głowica termostatyczna Thera-6 z zaworem V2000SX
Elegancka i kompaktowa głowica Thera-6 Honeywell Home, wyposażona w solidne, zabezpieczone przed kurzem i zmianą koloru pokrętło, zapewnia najlepszą w swojej klasie regulację temperatury, dzięki zaprojektowanemu w Niemczech czujnikowi cieczowemu. Doskonale pasuje do serii zaworów V2000SX Honeywell Home i jest idealnym wyborem dla wszystkich systemów grzewczych
w budynkach mieszkalnych.
Głowica, współpracując z zaworem grzejnikowym, płynnie reguluje przepływ wody grzewczej, utrzymując temperaturę w pomieszczeniu na poziomie wartości zadanej. Głowica zapewnia najlepszą
klasę dokładności regulacji wg EN 215. Thera-6 ma wbudowany mechanizm zabezpieczający, który chroni ją i zawór przed działaniem zbyt dużej siły przy zamkniętej głowicy i wysoką temperaturą w pomieszczeniu.
Głowica termostatyczna Thera-6 z serią zaworów V2000SX zapewnia istotne korzyści:
• jeden typ zaworu ułatwiający pracę instalatorom – zawór SX spełnia 90% wymagań w zakresie wielkości przepływu dla domowych instalacji grzewczych;
• wymiana wkładki bez konieczności wymiany całego zaworu – dzięki zaprojektowaniu serii zgodnie z Honeywell Home At-Concept, nie
trzeba już wymieniać całego zaworu, odpowietrzać systemu, opróżniać instalacji i ponownie
napełniać;
• najwyższa jakość – serię przetestowano w zakresie wykraczającym poza stosowne wymagania europejskich norm jakości;
• zawory wyposażone w podwójne uszczelnienie o-ring;
• przepływ dwukierunkowy – zawory zostały zaprojektowane i przetestowane pod kątem swobodnego przepływ w obu kierunkach, nawet
w przypadku zamiany zasilania z powrotem;
• prosta i szybka wymiana – dzięki swojej konstrukcji zawór „oszczędza czas” szczególnie przy
modernizacjach i konserwacjach w dużych kompleksach mieszkaniowych.
Firma Resideo udziela 15-letniej gwarancji na zawory i 10 lat na głowicę termostatyczną Thera-6.
Resideo, Honeywell Home

Spis reklamodawców

Belimo str. 7, Danfoss str. 17, Herz str. 19, Immergas str. 1,
Oventrop str. 3, Purmo str. 38, Saunier Duval str. 34,
Vaillant str. 20, Ventia str. 35, Viessmann str. 5, Wolf str. 37.
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