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Idealna do modernizacji, nowa
pompa ciepła powietrze/woda
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VITOCAL 250-A
Pompa ciepła nowej generacji z temperaturą zasilania do 70°C. Została opracowana
specjalnie do modernizowanych instalacji
grzewczych i pozwala pozostawić istniejące grzejniki. Jest szczególnie przyjazna
środowisku dzięki zastosowaniu „zielonego” czynnika chłodniczego R290 (propan).
Zintegrowany moduł WiFi umożliwia sterowanie przez aplikację ViCare. Opatentowany system Hydro AutoControl pozwala
na pracę z dowolną instalacją grzewczą
bez stosowania zbiornika buforowego.
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Do Stop Smog dołącza Kraków,
który przeznaczy 50 mln zł
na likwidację kopciuchów
W ciągu trzech lat, Kraków – zasilony 34,5 mln zł
dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach programu Stop Smog
– planuje zrealizować 944 przedsięwzięcia niskoemisyjne, w ramach których liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła wyniesie
756, a budynków poddanych termomodernizacji – 289. Poza wsparciem, które przekazuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, miasto wyłoży na ten cel 15,5 mln
zł jako wkład własny.
Projekt obejmie 944 budynki mieszkalne jednorodzinne najmniej zamożnych gospodarstw
domowych, co odpowiada 2,1% łącznej liczby
budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze miasta Krakowa na podstawie aktualnych
danych publikowanych przez prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
Obecnie z programu Stop Smog korzysta jedenaście gmin, w tym osiem z województwa małopolskiego (Brzesko, Kraków, Limanowa, Niepołomice, Skawina, Spytkowice, Sucha Beskidzka
i Tuchów) oraz trzy ze śląskiego (Pszczyna, Rybnik i Sosnowiec). Kolejne dwa porozumienia

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

z gminami woj. mazowieckiego są na etapie podpisywania (Dąbrówka i Raszyn). Dzięki aktywności wszystkich samorządów – łącznie z Raszynem
i Dąbrówką – na rzecz poprawy jakości powietrza zrealizowanych będzie 2 151 niskoemisyjnych inwestycji o łącznej wartości 112,3 mln zł,
w tym 72,8 mln zł z budżetu państwa i 34,8 mln zł
wkładu własnego gmin.
Zadania związane z wdrażaniem programu Stop
Smog, który jest finansowany z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, od 1 stycznia 2021 r.
realizują: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz
NFOŚiGW. Zasilenia finansowe programu przewidziano na lata 2019-2024. Do tej pory na jego
realizację przeznaczono 180 mln zł. W obecnie
prowadzonym naborze, od 31.03.2021 r., do rozdysponowania było przeszło 142 mln zł. Na lata
2022-2024 NFOŚiGW planuje przeznaczyć na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach
programu „Stop Smog” aż 518 mln zł.
O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
osób najmniej zamożnych mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij
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Prandelli Gazelą Biznesu
Firma Prandelli znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw sektora MŚP. Tytuł Gazele Biznesu został przyznany firmie już po raz piąty z rzędu. Gazele Biznesu
to najstarszy, najbardziej wiarygodny oraz najpopularniejszy ranking małych i średnich firm
w Polsce. Wyróżnienie odzwierciedla dobrą reputację oraz kondycję finansową firm, które dzięki dynamicznemu rozwojowi doskonale dają sobie radę na wymagającym rynku. Publikowany

PONAD 50 000 SUBSKRYPCJI
KANAŁU AFRISO!
Przekraczając 50 000 subskrybcji kanału AFRISOpl
na YouTube, wykręcił następny rekord. Od początku dostarcza instalatorom wyczerpujących informacji i podpowiedzi, jak usprawnić pracę. Liczby

jest od 21 lat przez Puls Biznesu i bazuje na najbardziej obiektywnych kryteriach – wynikach finansowych z ostatnich 3 lat.

mówią same za siebie – coraz więcej i więcej fachowców chce oglądać kanał. Dostaną tam materiały i porady, które pracownicy Afriso najpierw
przetestowali. AFRISO wkłada dużo wysiłku w profesjonalne przygotowanie każdego filmu.
A kto jeszcze nie subskrybował, a nie chce przegapić nowych filmów, może to zrobić tutaj
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Lista zwycięzców konkursu
fotograficznego Tweetop
– 20 lat razem
Z okazji 20-lecia działalności Tweetop w 2021
roku zorganizował wielki konkurs fotograficzny.
Udział w konkursie był bezpłatny i dobrowolny,
a fotografie można było zgłaszać w jednej kategorii – praktyczne zastosowanie produktów firmy Tweetop. Fotografie zgłaszane do konkursu
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musiały zawierać dowolny, zakupiony i zainstalowany przez Uczestnika produkt marki Tweetop
(system Tweetop PERT, ogrzewanie podłogowe,
pompa ciepła, rekuperacja).
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu fotograficznego – Tweetop – 20 lat razem.
Nagrodę główną samochód Toyota Proace otrzymał Hydro/Mir Mirosław Kurpiewski, Goławice
Drugie.
Nagrody I stopnia – zaciskarka akumulatorowa
Novopress ACO 103 ze szczękami 16-32 otrzymują:
• Zakład Instalacji Sanitarnych Wod-Kan, CO, Gaz
Marcin Woźniak, Wrocław
• K.S.Instal Krzysztof Sadowski, Zduńska Wola
• MIS Tech Michał Żak, Szare
• Zakład Usługowo-Handlowy Andrzej Pruski,
Bodzanowice
• BK Daniel Szymczak, Łask
• Tech-Serwis Krzysztof Hawałej, Szczytna
• Krys-Instal Krzysztof Maślanka, Rybno
• Instal-Tom Tomasz Wojtaszek, Zabierzów
• Termotop Kamil Nafalski, Tomasz Radzichowski S.C., Chełm
• PHU Michał Serkowski, Kościerzyna

Kontrole dronem sposobem
na rybnickie kopciuchy
Właściciele starych kopciuchów przez lata mogli
lekceważyć prośby i żale zatruwanych przez siebie
sąsiadów. Naruszali normy sąsiedzkie i społeczne, ale nie prawo. Z początkiem tego roku sytuacja się zmieniła – jeśli źródło ciepła nie spełnia
wymogów uchwały antysmogowej, jego użytkownik popełnia wykroczenie. W ujawnianiu tego
typu przypadków będą pomagały drony. Pierwsze od kilku dni latają nad Rybnikiem.
Na wejście w życie antysmogowych przepisów
mieszkańcy województw śląskiego czekali długo. Bardzo dużo czasu mieli też użytkownicy starych kopciuchów, żeby zmienić źródło ogrzewania. Uchwała antysmogowa została przyjęta
w 2017 roku, niemal 5 lat temu. Od początku
tego roku nielegalne stało się użytkowanie najstarszych kotłów na paliwa stałe, wyprodukowanych przed 2007 rokiem. Za dwa lata zaczną
obowiązywać kolejne obostrzenia, tym razem dla
urządzeń grzewczych wyprodukowanych przed
1 września 2012 roku. Za cztery lata nie będzie
można w ogóle używać pozaklasowych kotłów.
Kara dla osób, których źródło ciepła nie spełnia
wymogów uchwały antysmogowej może wynieść do 500 zł w postępowaniu mandatowym.

Skierowanie sprawy do sądu może skutkować
grzywną nawet do 5000 zł.
W antysmogowym patrolu uczestniczą zwykle
dwa drony. Jeden pełni funkcję zwiadowcy – pomaga w namierzaniu źródeł dymu, drugi jest latającym laboratorium pomiarowym – nadlatuje
nad wskazany przez zwiadowcę komin, pobiera i analizuje próbki dymu. Sprawdzenie składu
dymu trwa około 30 sekund. Wynik pomiaru zostaje przekazany uczestniczącym w akcji funkcjonariuszom Straży Miejskiej. Strażnicy, gdy zachodzi podejrzenie spalania odpadów, mogą podjąć
decyzję o natychmiastowym wejściu na teren
posesji i kontroli paleniska. Jeśli pomiar wykaże użytkowanie pozaklasowego kotła interwencja może zostać odroczona. Taki sposób działania umożliwia przegląd dużego obszaru i ułatwia
wytypowanie domów, stanowiących poważne zagrożenie dla jakości powietrza. Efektem kilkugodzinnego patrolu jest mapa trucicieli, czyli miejsc,
które mogą być sprawdzone w późniejszym terminie. To do nich mogą być kierowane służby,
które ocenią zgodność źródła ciepła z wymogami uchwały antysmogowej, pouczą, wystawią
mandat lub zaplanują skuteczne wsparcie, gdy
zdiagnozują problem ubóstwa energetycznego.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij
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Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS zapraszają do udziału w II bezpłatnej Konferencji
Naukowo-Technicznej „Klimatyzacja obiektów
szpitalnych”. Realizowana w formie online prezentować będzie najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali i odbędzie się 25 marca 2022 r.
Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat najnowszych wyników
badań i rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali. Integracja przedstawicieli środowiska medycznego, mających
nieocenione doświadczenia z codziennej pracy
i funkcjonowania szpitali, z inżynierami, odpowiadającymi za projektowanie, wykonanie i eksploatację obiektów, przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości w obydwu grupach.
Podczas konferencji przedstawione będą następujące referaty:
- Patogeny zakażeń związanych z opieką zdrowotną i sposoby ich rozprzestrzeniania, Paulina Kołat-Brodecka, Uniwersytecki Szpital

jeśli chcesz, aby Twoje
dzieci miały bezpieczną
przyszłość?
przyszłość?

Chroń klimat:
wybierz wysokowydajną
pompę ciepła firmy Vaillant.
Nadszedł czas, aby wziąć odpowiedzialność i zrobić coś
dobrego dla klimatu. Więc na co czekać, skoro czas nigdy
nie był lepszy? Już dziś wymień swój stary system grzewczy
na wysoce wydajną pompę ciepła Vaillant – i trwale zmniejsz
emisję dwutlenku węgla. Dla naszych dzieci i ich przyszłości!
Wybierz przyjazną dla klimatu pompę ciepła, obniż emisję
dwutlenku węgla i koszty ogrzewania. Zainwestuj w nową
pompę ciepła już teraz!
Więcej informacji na www.vaillant.pl
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Konferencja „Klimatyzacja
obiektów szpitalnych”

Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej
- Projekt a rzeczywistość. Czy spełnienie wymagań projektowych zapewnia bezpieczeństwo
i komfort na bloku operacyjnym?, Igor Madej, Dolnośląskie Centrum Onkologii
- Comparison of four operating room ventilation
systems regarding Recovery Degree, Cleanliness
Recovery Rate and Air Change Effectiveness in an
ultra-clean area, Jos Lans, Medexs & Jan Snel
- Postrzeganie zapachu oraz wpływ odorów na
samopoczucie i zdrowie z uwzględnieniem odorów występujących w placówkach medycznych,
Mirosław Szyłak-Szydłowki, Politechnika Warszawska, PZITS
-	Wykorzystanie recyrkulacji powietrza w systemach wentylacyjnych w świetle wytycznych dotyczących zapobieganiu COVID-19, Sylwia Szcześniak, Politechnika Wrocławska, PZITS
- Techniki oczyszczania powietrza na potrzeby
instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach
szpitalnych, Amelia Staszowska, Politechnika Lubelska, PZITS
- Analiza porównawcza uregulowań europejskich
dotyczących sal operacyjnych, Paweł Borowiecki, Halton, PZITS
- Komfort cieplny w szpitalach – przegląd stanu wiedzy, Anna Bogdan, Politechnika Warszawska, PZITS
- Air distribution in hospital isolation & patient rooms – protecting personnel against patient-based infections, Petri Kalliomaki, Turku University of Applied Sciences
- Produktywność i dobrostan chirurgów – wyniki badań ankietowych, Dominika Ćwiklińska, Politechnika Warszawska, PZITS
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Izba Lekarska oraz Polska Izba Inżynierów
Budownictwa.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja, która możliwa jest przez stronę
www.klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl
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Vent4U – nowa marka
w rodzinie Lindab
Marka Vent4U oferująca asortyment wentylacyjny powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku HVAC w zakresie produktów, które są nie tylko niezawodne, ale także dostępne
w przystępnej cenie. Produkty są nowoczesne,
starannie zaprojektowane, wykonane z komponentów najlepszej jakości dzięki czemu spełniają wysokie wymagania klientów. Dodatkową, niewątpliwą zaletą produktów Vent4U jest

Dwie gminy z Mazowsza – Raszyn
i Dąbrówka – sięgają po pieniądze
z programu Stop Smog
Łącznie 40 przedsięwzięć niskoemisyjnych, w sumie za blisko 1,5 mln zł, zrealizują Raszyn i Dąbrówka dzięki przystąpieniu do programu Stop Smog,
który jest finansowany z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad
1 mln zł dofinansowania a mazowieckie gminy wyłożą ze środków własnych ok. 450 tys. zł.
Program Stop Smog, wdrażany przez Ministerstwo
Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW, to szansa dla
wszystkich zainteresowanych samorządów nawet
na 70% dofinansowania kosztów niskoemisyjnych
inwestycji. Pozostałe 30% stanowi wkład własny
gminy/powiatu. Dzięki temu mieszkańcy gmin –
położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw.
uchwała antysmogowa – mogą otrzymać dotację do 100% kosztów przedsięwzięcia.
Raszyn w ciągu dwóch lat zaplanował realizację
20 przedsięwzięć niskoemisyjnych w 20 budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najmniej
zamożnych gospodarstw domowych. Przewidy-
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ich duża dostępność w magazynach Lindab.
Marka Vent4U oferuje najwyższej jakości asortyment do kanałów wentylacyjnych, wśród którego możemy wyróżnić następujące grupy produktowe: nawiewniki, zawory, kratki, przewody
elastyczne, materiały montażowe, akcesoria wentylacyjne. Różnorodność oferty Vent4U sprawia,
że klient w jednym miejscu może zaopatrzyć się
we wszystkie potrzebne akcesoria wentylacyjne. Ponadto, podobnie jak w przypadku pozostałej oferty Lindab Polska, otrzyma profesjonalne wsparcie i doradztwo ekspertów.

wany koszt tego zadania to 972 130 zł (680 491 zł
z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz
291 639 zł własnego budżetu). Pieniądze te zapewnią poprawę efektywności energetycznej w 7 budynkach oraz pozwolą na wymianę 20 nieefektywnych źródeł ciepła. Zmniejszenie zapotrzebowania
na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania
budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej – liczone łącznie dla
wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych porozumieniem – wyniesie ponad 55%.
Dąbrówka będzie również realizowała 20 przedsięwzięć niskoemisyjnych w 20 budynkach.
W ciągu trzech lat w 5 budynkach poprawi się
efektywność energetyczna, a źródła ciepła zostaną wymienione we wszystkich 20 budynkach.
W tym przypadku – dla całego przedsięwzięcia
– zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej szacuje się na ponad
30%. Całość pochłonie 500 000 mln zł (350 000 zł
z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz
150 000 zł środków własnych).
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij

Polski Alarm Smogowy
bada powietrze na Mazowszu,
w akcji pomogą mobilne płuca
Aktywiści alarmów smogowych z „obwarzanka”
warszawskiego zmierzą jakość powietrza w swoich miejscowościach.
To kolejny rok, w którym aktywiści lokalnych alarmów smogowych zrzeszonych w Polskim Alarmie
Smogowym badają zanieczyszczenie powietrza
w aglomeracji warszawskiej. Pyłomierz został zainstalowany 5 stycznia w Łomiankach. Po dwóch
tygodniach urządzenie trafił do Nowego Dworu
Mazowieckiego (od 19.01), później do Wołomina
(od 2.02) i Milanówka (od 16.02).
– W warszawskim „obwarzanku” pomiarowe
stacje Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajdują się tylko w kilku miastach.
Nie znamy jakości powietrza w pozostałych miejscowościach – powiedziała Paulina Mroczkowska z Legionowskiego Alarmu Smogowego –
dlatego bardzo zależało nam na pomiarach
w takich miejscach. Pomiary, jakie prowadziliśmy w poprzednim sezonie grzewczym w ośmiu
miejscowościach podwarszawskich pokazały,

że w okresie grzewczym jakość powietrza wieczorem i nocą jest tragiczna. Właściwie we wszystkich miejscowościach odnotowaliśmy wysokie
stężenia w godzinach wieczornych. Zdarzały się
kilkukrotne przekroczenia dopuszczalnej normy
stężeń zanieczyszczeń. W Chotomowie odnotowaliśmy powietrze aż sześciokrotnie gorsze niż
w Warszawie. Rekordem stężenie pyłów odnotowaliśmy w Brwinowie – aż siedmiokrotnie wyższe niż w centrum Warszawy.
Akcji pomiarowej towarzyszą również mobilne
instalacje przedstawiające kilkumetrowy model
ludzkich płuc „oddychający” lokalnym powietrzem. Płuca pokryte są białą, przepuszczalną
tkaniną, która w czasie dwutygodniowego pobytu zaczerniają się i pokrywają zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu – to kampania
PAS „Zobacz czym oddychasz”, w której mobilne płuca odwiedzą aż 41 miejscowości w 9 województwach. Płuca od 30 grudnia znajdowały
się w Nowym Dworze Mazowieckim, w kolejności jest Milanówek (od 14.01.), później Łomianki
(od 29.02.) i Jabłonna (od 13.02.).
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij
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GIVE – szkolenia, które dają efekty
Niedobór wykwalifikowanych instalatorów
w branży sanitarnej to wyzwanie, któremu firma
GROHE, globalny producent kompletnych rozwiązań do łazienki i kuchni, postanowiła sprostać.
Zainicjowała atrakcyjny program szkoleniowo-edukacyjny GIVE („GROHE Installer Vocational
Training and Education”), który pomaga młodym
ludziom w zdobyciu wykształcenia zawodowego
i przygotowuje ich do bycia wykwalifikowanymi
instalatorami w przyszłości.
W ostatnich miesiącach marka GROHE otworzyła 12 nowych ośrodków szkoleniowych, w których realizowany jest globalny program GIVE dla
przyszłych hydraulików. Szczególnym sukcesem
była inauguracja szkoły w północno-zachodniej
Afryce, w stolicy Ghany, Akarze. Obecnie planowane jest tworzenie kolejnych ośrodków szkoleniowych w Afryce Zachodniej: w Nigerii, Kamerunie, Beninie, Togo i Wybrzeżu Kości Słoniowej.
W ramach programu GIVE marka wspiera łącznie 41 szkół zawodowych ze specjalizacją związaną z instalacjami sanitarnymi w regionie EMENA.

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

Oferuje on najnowocześniejszą infrastrukturę szkoleniową oraz zapewnia materiały do nauki wraz
ze wsparciem doświadczonych profesjonalistów
w tej dziedzinie. Na koniec programu szkoleniowego uczniowie otrzymają międzynarodowy certyfikat potwierdzający ich kompetencje i wiedzę.
Zasięg Programu GIVE jest coraz większy także w
Polsce. Do Warszawy, Włocławka i Olsztyna, czyli
miast, w których już funkcjonują sale szkoleniowe
pod patronatem marki GROHE, dołączył niedawno także Żywiec. W Zespole Szkół Budowalno-Drzewnych otworzono jedyną w województwie
śląskim pracownię wodno-kanalizacyjną.
Od kilku lat firma GROHE angażuje się we wspieranie młodych ludzi z krajów słabo rozwiniętych,
współpracując z silnymi partnerami, jak np. niemiecką organizacją pozarządową Don Bosco
Mondo. Marka obecnie współdziała też z organizacją SOS Wioski Dziecięce. Pierwsza szkoła
w ramach tej współpracy zlokalizowana będzie
w Beninie, w północno-zachodniej Afryce.
Oprócz rozwijania własnego programu dla przyszłych instalatorów, marka GROHE wspiera także inne inicjatywy skupiające się na podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych.
WorldSkills, to największy
na świecie konkurs umiejętności zawodowych dla
młodych ludzi. Firma została partnerem krajowych eliminacji SkillsPoland 2021,
które odbyły się pod koniec
listopada na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO
w Gdańsku.
Dowiedz się więcej o programie GIVE na platformie
www.grohe-x.com lub na
stronie www.give.grohe.com
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Branża energetyczna
na targach ENEX
W dniach 23-24 lutego br.
w Kielcach odbędą się XXIV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz
XIX Targi Odnawialnych Źródeł
Energii ENEX – NOWA ENERGIA. Najnowsza edycja targów
Enex zapowiada się rekordowo,
nie tylko ze względu na rozkwit
branży fotowoltaicznej, ale także z uwagi na obecne i przyszłe
zmiany prawne. Branża OZE przeżywa prawdziwe oblężenie. Rządowe programy proekologiczne takie, jak Mój Prąd i Czyste Powietrze sprawiły,
że coraz więcej Polaków korzysta z paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła.
Targi Enex to jedno z niewielu wydarzeń w Polsce,
które skupia branżę energetyczną. Są tu producenci paneli fotowoltaicznych, instalatorzy pomp
ciepła, dilerzy samochodów elektrycznych, firmy
zajmujące się magazynowaniem energii, ale także te, trudniące się energetyką tradycyjną.
Targi Enex to miejsce premier dla wielu produktów. Dodatkowo organizatorzy dbają o to,
aby goście Targów Kielce nie tylko zapoznali się
z ofertami wystawców, ale także wzięli udział
w dyskusjach, panelach i konferencjach.
Salon Energetyki Zawodowej został stworzony
z myślą o firmach i podmiotach zaangażowanych
w produkcję energii pozyskiwanej z tradycyjnych
źródeł, a także sprzętu i części używanych do jej
przetwarzania. Targi Enex to miejsce dla producentów przetworników, okablowań, skrzyń rozdzielczych czy liczników energii.
ENERGIA PL: Przetwarzanie energii i magazynowaniu jej nadwyżek to ważny elementy transformacji energetycznej. Zmiany prawne, które

w ostatnim czasie zostały wprowadzone w polskim prawie, wskazują kierunek, w jakim będzie
zmierzać gromadzenie i przetwarzanie pokładów mocy wyprodukowanej na potrzeby gospodarstw. Wśród tematów tegorocznej edycji panelu
dyskusyjnego znajdą się między innymi technologia magazynowania energii i jej zastosowanie.
Forum Fotowoltaiczne Solar+ i Ogólnopolskie
Forum Pomp Ciepła – wydarzenia organizowane przez Redakcję GlobEnergia oraz Targi ENEX
stały się już tradycją. Coroczne spotkania skupiają inwestorów, doradców, wykonawców zainteresowanych tematyką pomp ciepła i fotowoltaiki.
Fora przyciągają także potencjalnych klientów.
Tematy poruszane w trakcie obu wydarzeń dotyczą nowości na rynku, problemów instalacyjnych czy nowatorskich sposobów wykorzystania fotowoltaiki i pomp ciepła.
Dzięki Salonowi Domów Pasywnych w jednym
miejscu spotkać można architektów projektujących właśnie takie budynki, ale także przedstawicieli firm, sprzedających izolacje czy odpowiednie materiały budowlane. To przyszłość, która
w połączeniu z odnawialną energią daje nam
ekologiczne rozwiązania dla życia codziennego.
Więcej: kliknij
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Bateria SCHELL GRANDIS E
pięciokrotnie nagrodzona
Innowacyjna bateria kuchenna SCHELL GRANDIS
E uzyskała nagrodę Plus X Award aż w pięciu kategoriach. Jury prestiżowego konkursu doceniło jej wyjątkową jakość, atrakcyjne wzornictwo,
łatwość obsługi, a także funkcjonalność i ergonomiczny design.
W czasach, gdy wymagania stawiane rozwiązaniom instalacji i wyposażenia budynków są coraz wyższe, na znaczeniu zyskują wysokiej jakości, zrównoważone technologie, które zapewniają
nie tylko oszczędność, lecz także wysoki komfort codziennego użytkowania. Celem konkursu
Plus X Award jest zwrócenie uwagi na markowe
produkty cechujące się przewagą rynkową pod
względem jakości w wielu zróżnicowanych aspektach. Punkty przyznawane są za innowacyjność,
niebanalne wzornictwo, ale też wysoką funkcjonalność, jakość materiałów użytych do produk-
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cji, a co za tym idzie – długą żywotność wyrobu,
co jest zgodne z wymaganiami zrównoważonego rozwoju. Nagrodę otrzymują tylko te rozwiązania, które uzyskały co najmniej jeden współczynnik Plus X. Armatura GRANDIS E łączy w sobie
wszystkie wymagania programu, a ponadto wyróżnia się inteligentnym mechanizmem uruchamiania i programowania. Z wszystkich tych powodów jury złożone ze 144 niezależnych ekspertów
z 32 krajów przyznało baterii SCHELL aż pięć
współczynników Plus X.
Armatura SCHELL GRANDIS E łączy zalety jednouchwytowej baterii z typową dla elektronicznych rozwiązań sanitarnych funkcją sterowania
na podczerwień, dzięki czemu jest bardzo higieniczna i wygodna w użytkowaniu. Ze względu na
bezdotykowe uruchamianie zarówno ręce, jak
i obudowa pozostają zawsze czyste. Funkcjonalność rozwiązania podkreślają starannie przemyślane detale konstrukcyjne, jak ogranicznik obrotu
wylewki czy możliwość zasilania armatury z sieci
lub na baterie. Elektroniczna
bateria, która może pracować w ramach inteligentnej
sieci, została wyposażona
w dodatkowy program automatycznego spłukiwania
antystagnacyjnego. Inteligentne rozwiązanie można
ponadto łatwo połączyć
z systemem zarządzania
instalacją wodną SCHELL
SWS, który otwiera jeszcze
więcej możliwości w zakresie utrzymania jakości wody
pitnej. Centralne sterowanie
przez serwer SCHELL SWS
gwarantuje racjonalne i ekonomiczne gospodarowanie
wodą w budynku.
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Promocja na grzejnik
dekoracyjny Purmo Tinos H
Idealny wybór grzejnika bez kompromisów? Szeroka gama wymiarów i kolorów nowego grzejnika
dekoracyjnego Tinos H zaskoczy nawet najbardziej
wzmagających klientów. Ten poziomy grzejnik dekoracyjny wyróżnia wysoka jakość wykonania,
efektywność działania oraz elegancki design. Idealnie gładki panel frontowy wraz ze zintegrowanymi osłonami bocznymi tworzy niezwykle estetyczny element wyposażenia domu czy mieszkania.
Teraz z okazji jubileuszu 30-lecia marki Purmo
w Polsce grzejnik dekoracyjny Tinos H można
zakupić w cenie grzejnika Plan Ventil Compact.
Promocja obowiązuje do 31 marca.
Sprawdź szczegóły u dystrybutorów

Ile płaci Polska za import
surowców energetycznych?
W tym krótkim opracowaniu Forum Energii przygląda się dynamice, kosztom i kierunkom importu surowców do Polski i innych krajów UE. Pod
lupę wzięto lata 2000-2020.
W ostatnich 20 latach Polska za import surowców energetycznych zapłaciła ponad bilion złotych. Zdecydowanie dominującym dostawcą
surowców do naszego kraju jest Rosja. Obserwowanie tego trendu jest istotne nie tylko ze
względu na trudną obecnie sytuację geopolityczną. Brakuje głębszej refleksji dotyczącej
bezpieczeństwa energetycznego i przyszłego wykorzystania paliw kopalnych. A to element kluczowy w kontekście decyzji związanych
z unijnym pakietem Fit for 55, którego celem
jest powstrzymanie zmian klimatu i odchodzenie od paliw kopalnych.

Najważniejsze wnioski – w ostatnich 20 latach:
• Polska odnotowała jeden z największych przyrostów importu paliw kopalnych wśród krajów
UE-27.
• Import węgla do Polski wzrósł o 756%, ropy
o 41%, gazu o 118%.
• Zakup ropy naftowej, węgla kamiennego i gazu
ziemnego spoza granic kraju kosztował Polskę
ponad 1 bilion złotych.
• Średnie roczne koszty importu surowców energetycznych wzrosły z 29 mld zł do poziomu 53 mld zł.
• Głównym dostawcą paliw kopalnych do Polski
jest Rosja. Jej udział w imporcie wyniósł 87% dla
ropy naftowej, 72% gazu ziemnego, 62% dla węgla kamiennego (średnia z 20 lat).
• W nietypowych pandemicznych latach 2021
i 2020 mimo spadków wolumenów znacząco
zwiększyła się wartość zakupów surowców energetycznych.
Przeczytaj całe opracowanie

01/2022
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Prezentujemy nową zaciskarkę KAN-therm Mini
Work smarter, not harder!
Domy i mieszkania, miejsca użyteczności publicznej oraz zakłady
przemysłowe – wszystkie te miejsca mają wspólny mianownik. Jednymi
z najważniejszych elementów, które wpływają na ostateczny komfort ich
użytkowania, są instalacje wodociągowe i grzewcze. Dlatego niezwykle
istotny jest ich odpowiedni montaż. Czy musi to być skomplikowane
zadanie? Zdecydowanie nie. W portfolio marki KAN-therm debiutuje
nowa zaciskarka. Jak pomoże fachowcom?
Mini narzędzie, maxi korzyści
Zaciskarka KAN-therm Mini to elektryczne narzędzie akumulatorowe, dzięki któremu możliwe jest
wykonywanie połączeń techniką zaprasowania
promieniowego. Jaka jest jego kluczowa cecha?
Niewątpliwie funkcjonalność i to przez duże F.
Urządzenie zostało wyposażone w szczęki prasujące w dwóch wariantach profilu zacisku – M oraz
U. Umożliwia ono montaż instalacji w Systemach
KAN-therm Copper, Steel, Inox oraz Press w zakresach średnic od 12 do 32 mm. Ale to nie wszystko!
Ten niewielki wielozadaniowiec został wyposażony w obrotową głowicę 350°, a także uruchamianą automatycznie doświetlającą lampę LED.

Błędem byłoby sądzić, że branża stoi
w miejscu i rozwiązania, które sprawdzały się kilka lat temu w pełni odpowiadają aktualnym normom i standardom. Narzędzia jutra? Mamy je już dziś!

Dzięki temu zaciskarka KAN-therm Mini doskonale sprawdzi się podczas wykonywania połączeń w trudno dostępnych czy zaciemnionych
miejscach na budowie.
Niczym butelka wody
Na wygodę korzystania z zaciskarki wpływa także fakt, iż jest ona urządzeniem niezwykle kompaktowym oraz lekkim. Jej wymiary to 366x64x96
mm, a masa wraz z baterią wynosi jedynie 1,6 kg
– niewiele więcej niż półtoralitrowa butelka wody.
Dzięki temu można ją z łatwością obsługiwać jedną ręką. Dużym atutem KAN-therm Mini jest także czas ładowania baterii, który wynosi zaledwie
40 minut. O stopniu naładowania akumulatora,
a także stanie urządzenia czy konieczności wykonania okresowego przeglądu poinformują nas dedykowane diody LED umieszczone w jego obudowie.
W komplecie razem z zaciskarką w walizce wykonanej z tworzywa znajdują się: ładowarka
230 V, bateria 10,8V Li-lon 1,5 Ah oraz komplet
szczęk prasujących.

KAN sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com
www.kan-therm.com
rekl ama

01/2022
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Jaki grzejnik w szpitalu, przychodni zdrowia? Każdy…
Grzejniki higieniczne – przegląd wymagań, a raczej ich brak
T om as z P odl e ś

Mijają prawie 2 lata od momentu kiedy w Polsce stwierdzono pierwszy
przypadek osoby, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na
COVID-19. Od tamtego czasu nie było dnia bez wzmianki o sytuacji
w obiektach służby zdrowia. Przed każdą kolejna falą wszyscy się
zastanawiali, jak to będzie i czy system ochrony zdrowia będzie na tyle
wydolny, aby przyjąć wszystkich, którzy takiej specjalistycznej pomocy
potrzebują. Byliśmy świadkami podejmowania decyzji o wydzielaniu
istniejących lub tworzeniu nowych dużych powierzchni na tzw.
tymczasowe szpitale covidowe. Abstrahując od codziennych zmagań
na tym polu, przyjrzyjmy się bliżej stronie technicznej, a w szczególności
instalacji centralnego ogrzewania i co może być w nich zamontowane.
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Najważniejszym elementem instalacji c.o. w pomieszczeniu jest urządzenie grzewcze, którego
najprostszym przedstawicielem jest grzejnik.
Najbardziej rozpowszechniony grzejnik płytowy
jest wykonany z blachy stalowej. Na rynku polskim mamy do czynienia z tzw. grzejnikiem higienicznym lub często nazywanym także szpitalnym. Czym on się różni od standardowych
odpowiedników, które widzimy na co dzień
w naszych domach, mieszkaniach? Ogólnie rzecz
biorąc różnica tkwi w jego budowie – zwyczajowo składa się jedynie z samych płyt grzewczych
i nie ma żadnych elementów konwekcyjnych
pomiędzy płytami oraz żadnych osłon, zarówno bocznych, jak i górnej.
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100
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Praktycznie rzecz biorąc u wszystkich producentów oznaczane są one w sposób następujący:
typ 10 (jedna płyta grzewcza), typ 20 (dwie płyty grzewcze), typ 30 (trzy płyty grzewcze).
Ale czy tylko takie i wyłącznie elementy grzewcze można stosować w budynkach opieki zdrowotnej? Co mówią przepisy i wytyczne na ten
temat? Czy są jakieś alternatywy i możliwości zastosowania innych grzejników? Jakie muszą lub
mogą być zamontowane?
Deklaracja Właściwości Użytkowych
(Declaration of Performance)
Najważniejszym dokumentem dopuszczającym grzejniki do obrotu jako wyrób budowlany
jest aktualnie Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) z ang. Declaration of Performance
(DoP). Jeszcze niedawno producenci posługiwali się jednym ogólnym dokumentem jednolub dwustronicowym obejmującym wszystkie
modele danego wytwórcy.
Do niego można było otrzymać na wyraźną pisemną prośbę tzw. aneks do tejże deklaracji zawierający wykaz wszystkich rozmiarów wraz z poszczególnymi danymi technicznymi, jak: nazwa
grzejnika, długość, wysokość, typ, maksymalna temperatura pracy i maksymalne ciśnienie,

Pobierz Przykładowy wyciąg z aneksu

Pobierz Przykładowa indywidualna DWU

PROMOCJA
normalna moc cieplną dla Φ50 i Φ30 oraz współczynnik charakterystyki cieplnej, klasę odporności na ogień, szczelność i wytrzymałość pod
ciśnieniem (poniżej do pobrania przykładowy
wyciąg z aneksu).
Oczywiście wszystkie te dane musiały być identyczne z wartościami pokazywanymi na fizycznej etykiecie dołączanej do pojedynczego grzejnika. Aktualnie po modyfikacjach przepisów
Unii Europejskiej i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych, do których zaliczają się grzejniki, a które zawierają wytyczne do tego, jak powinna wyglądać w szczegółach taka deklaracja,
zaczęto stosować dokumenty zawierające niepowtarzalny kod wyrobu (poniżej po pobrania
indywidualna DWU).
Przełożyło się to niestety na zwiększoną liczbę
generowanych stron papieru, ponieważ pomimo
tego że taka deklaracja zajmowała tylko jedną
stronę z danymi, to jedynie dotyczyła konkretnego wymiaru, a w przypadku większej inwestycji
opiewającej na kilkadziesiąt pozycji trzeba tworzyć oddzielną DWU do każdej z nich.

Teraz nowy
grzejnik dekoracyjny
Tinos H
w cenie
Plan Ventil Compact

Połączenie Komfortu i Designu –
Nowy Grzejnik Dekoracyjny Tinos H

Atesty higieniczne

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

Bardzo często producenci przedstawiają dla swoich grzejników dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadanie pewnych cech dających możliwość zastosowań szczególnych (np. dla obiektów
służby zdrowia, przychodni lekarskich, gabinetów stomatologicznych itp.) w postaci atestów
higienicznych. Jest to także traktowane jako

Zapytaj o promocję autoryzowanych
dystrybutorów Purmo
rekl ama

Pobierz  DWU jednego z producentów grzejników stalowych płytowych

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa | Tel.: 22 544 10 00 | www.purmo.pl

Ogrzewanie
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2. Odległości między płytami. Jeden z producentów ma zapis, że odległość między płytami grzewczymi nie może być mniejsza niż
6 cm, podczas gdy inni producenci takich ograniczeń nie mają.

3. Możliwości stosowania. Różnią się także zapisy dotyczące przeznaczenia stosowania grzejników. Niektórzy wytwórcy mają wyszczególnione skrupulatnie do jakich budynków są one
przeznaczone, natomiast pozostali mają to opisane w sposób ogólnikowy – bez podawania nawet typów i rodzaju obiektów.
4. Typ grzejnika. Część producentów posiada
atest na grzejniki higieniczne tylko typu 10 i 20,
podczas gdzie pozostali posiadają atest oprócz
typu 10, 20, a także na typ 30.
5. Odległości montażowych. Różnice występują także w zapisach dotyczących odległości
montażowych od podłogi i od spodu parapetu.
6. Systemów zamocowań. Czasami są zapisy
dotyczące wymagań odpowiednich systemów
zamocowań.
7. Innych ograniczeń. Niektóre atesty są bez
żadnych ograniczeń, bez wypisywania nawet typów grzejnika – zawierają same nazwy grzejnika. Nie ma w nich ograniczeń co do wysokości,
odległości między płytami oraz odległości montażowych itp.
Oczywiście większość z nich uległa już przedawnieniu z uwagi na wygaśnięcie 5-letniego terminu ważności takiego dokumentu. Z czego zatem wynikają tak znaczące, z punktu widzenia
możliwości zastosowania, różnice pomiędzy zapisami zawartymi w poszczególnych atestach
higienicznych na grzejniki płytowe przeznaczone do montażu w obiektach opieki zdrowotnej?

Kotły kondensacyjne Vaillant
Koszty ogrzewania mniejsze nawet o 30%
Jakość i niezawodność
Gwarancja nawet do 5 lat

rekl ama

1. Wysokości grzejnika. Maksymalna dopuszczalna wysokość objętych atestami grzejników
to 60 cm lub 65 cm (czyli grzejniki o wysokości
np. 75 cm lub 90 cm nie są w ten sposób dopuszczone do tego rodzaju zastosowań).

Energia odnawialna

Zadbaj o domowe
ciepło – wybierz
kocioł Vaillant

Pobierz  Wycinek pisma z Państwowego Zakładu Higieny
dodatkowy argument w sprzedaży potwierdzający i poświadczający wybór dobrego produktu. Ale nikt nie zwraca uwagi, czy rzeczywiście
taki atest jest obowiązkowy i konieczny. Przecież dokument to dokument. I tu kojarzy mi się
pewna scena z filmu na pewno wszystkim znanego „Miś” S. Barei (no chyba, że nie młodemu
pokoleniu, które nie pamięta, jak to było za czasach komuny), kiedy to syn odprowadzał swoją
mamę na lotnisko i potrzebował biletu na wejście do budynku. Nie ważne, że bilet był nieważny, ale ważne, że na wejście był ważny. To samo
dotyczy się atestów, które są obligatoryjne dla
wyrobów w styczności z wodą przeznaczoną do
spożycia przez ludzi (po pobrania wycinek pisma
z Państwowego Zakładu Higieny).
Pomimo tego warto przyjrzeć się historii takich
atestów i w szczególności do zestawienia zawartych przepisów w rozporządzeniach np. ministra
zdrowia. Przegląd atestów na przestrzeni ostatnich lat pokazuje, jak się takie informacje przedstawiały, czego dotyczyły i jak się diametralnie
od siebie różniły. Możemy stwierdzić, że zawierały informacje dotyczące:

Chłodzenie

Więcej informacji na www.vaillant.pl
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opieki zdrowotnej przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia dopuszcza się, z wyjątkiem pomieszczeń o podwyższonej aseptyce,
zainstalowanie grzejników nie bliżej niż 0,06 m
od lica ściany wykończonej.
2. Grzejniki powinny być gładkie, umożliwiające
ich mycie i utrzymanie w czystości.
3. Nie dopuszcza się ogrzewania sufitowego oraz
instalowania grzejników z rur ożebrowanych,
z wyjątkiem pomieszczeń technicznych.

Odpowiedź po części jest bardzo prosta, jeśli
spojrzymy na kolejne zestawienie przepisów zawartych w rozporządzeniach ministra zdrowia na
przestrzeni poprzednich lat.
I. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia
21.09.1992 roku (Dz.U. Nr 74 Poz. 366) (nieobowiązujące)
Rozdział V – Wymagania dotyczące instalacji
4. Grzejniki powinny być zainstalowane nie niżej
niż 12 cm od podłogi i nie bliżej niż 6 cm od lica
ściany wykończonej, a w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce (np. sale zabiegowe, boksy
jałowe, przygotowalnie płynów infuzyjnych, centralna sterylizatornia, sale pooparzeniowe itp.)

– minimum 10 cm od lica ściany wykończonej.
Grzejniki powinny być gładkie, łatwe do czyszczenia. Nie dopuszcza się instalowania grzejników z rur ożebrowanych oraz ogrzewania podłogowego i sufitowego.
II. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia
22.06.2005 roku (Dz.U. Nr 116 Poz. 985) (nieobowiązujące)
Rozdział VI – Wymagania dotyczące instalacji
§65
1. Grzejniki powinny być mocowane do ściany
nie niżej niż 0,1 m od podłogi i nie bliżej niż 0,1 m
od lica ściany wykończonej. W zakładach opieki zdrowotnej wpisanych do rejestru zakładów

NIEZAWODNE SYSTEMY INSTALACYJNE
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Grzejniki higieniczne
– wymagania stan obecny
Na dzień dzisiejszy tak naprawdę nie ma żadnych
przepisów w rozporządzeniach, które mówiłyby, jakie konkretne grzejniki można zastosować
w szpitalach, przychodniach i innych obiektach
służby zdrowia. Przy braku wytycznych można
powiedzieć, że jeśli coś nie jest jednoznacznie
zabronione lub jasno napisane, to jest dopuszczone do stosowania. Tak samo można stwierdzić w naszym rozpatrywanym przypadku, że nie
tylko grzejniki tzw. higieniczne mają zastosowanie, a także możliwość montażu mają standardowe grzejniki płytowe, które są wyposażone w
elementy konwekcyjne oraz osłony boczne i grill.
Może na to wskazywać atest higieniczny jednego
z producentów. Są w nim jasno wyszczególnione modele typowych grzejników z konwektorem
do stosowania w obiektach służby zdrowia. Należy przy tym zwrócić uwagę, że każdy grzejnik

Zmiany w przepisach prawnych nie pociągały za sobą zmian idących w życiu
codziennym i w procesie budowlanym.
Dalej uczestnicy procesu opierają się
na swoich przyzwyczajeniach i wymagają dokumentów, które nie są obowiązkowe. Wykonawcy instalacji montują grzejniki według starych zasad
sprzed kilku lat, aby nie mieć kłopotów
w momencie odbioru instalacji przez
inspektora budowy lub inne osoby
z urzędów państwowych. Inspektorzy
wymagają wykonywania instalacji także wg starych wymogów, ponieważ nie
ma do chwili obecnej jasno zapisanych
regulacji prawnych, w których zawarte byłyby takie przepisy.

Zawory kulowe
Ferro F-Power
Advance Body
Technology =
WYTRZYMAŁOŚĆ

Mniej niklu =
BEZPIECZEŃSTWO
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V. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia
26.06.2012 roku (Dz.U. Poz. 739 z roku 2012)
Rozdział VI – Wymagania dotyczące instalacji
Brak jakichkolwiek zapisów na temat instalowania grzejników!

ŚĆ
O
W
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IV. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia
2.02.2011 roku (Dz.U. Nr 31 Poz. 158)
Rozdział VI – Wymagania dotyczące instalacji
Brak jakichkolwiek zapisów na temat instalowania grzejników!

MOCNY PUNKT
KAŻDEJ INSTALACJI

można spokojnie wyczyścić za pomocą np. miękkich miotełek z długą rączką bez jakiegokolwiek
użycia chemicznych środków czyszczących. Taka
substancja mogłaby spowodować naruszenie
struktury powłoki lakierniczej i jej uszkodzenie.
Dlatego najlepiej używać jest do tej operacji jedynie wody.
Jak wyglądają takie zamontowane grzejniki
w wersji higienicznej można zobaczyć na załączonych zdjęciach w jednym z pomieszczeń nocnej
pomocy lekarskiej. Jeśli przyjrzymy się bliżej, to
zobaczymy, że niektóre zawieszenia w ogóle nie
dotykają krawędzi grzejnika lub górne części są
całkowicie usunięte. Rozsądnym by było, gdyby
można było stosować grzejniki bardziej przylegające do ściany. Taka spora odległość sięgająca 10 cm naraża ten grzejnik na uszkodzenia,
a w przypadku warunków codziennych ułatwia
oberwanie w przypadku opierania się o niego
przez pacjentów.

N

III. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia
10.11.2006 roku (Dz.U. Nr 213 Poz. 1568) (nieobowiązujące)
Rozdział VI – Wymagania dotyczące instalacji
§47 Instalacja grzejnika powinna umożliwiać
utrzymanie w czystości grzejnika, ściany i podłogi.

GWARANCJA
JAKOŚCI

Wyjątkowo solidne zawory stosowane w instalacjach wody użytkowej, sprężonego powietrza oraz
centralnego ogrzewania i chłodzenia z roztworem
glikolu w stężeniu do 50%, w zakresie temperatur
od -30°C do 120°C i ciśnieniu do 30 barów. Jakość
poparta gwarancją liczoną w dekadach.
/grupaFERRO
ferro.pl
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2021
dla branży
HVAC to był
niespodziewanie
dobry rok
Gdybyśmy mieli jak najkrócej
podsumować rok 2021, to chyba
śmiało można powiedzieć, że był
to rok WYZWAŃ… Do pandemii
i jej ograniczeń firmy zdążyły się
już przyzwyczaić, tryb pracy
zdalnej lub hybrydowej w wielu
firmach stał się normą, inne
wróciły do normalnej pracy, ale
takich „rekordów” nie odnotował
żaden poprzedni rok. Rekordy
padały praktycznie na każdym
polu: w problemach w łańcuchu
dostaw, w braku komponentów do
produkcji, w podnoszeniu cen, ale
też w zamówieniach, w obrotach…
Jednym słowem takiego roku
i takich wyników nikt w branży się
nie spodziewał. Zobaczmy jednak,
jak oceniają go poszczególne firmy.
Zapraszamy do lektury wypowiedzi!
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ności od grupy produktowej średnio od 5% do
15%. Choć jest też produkt, który zdrożał aż o 50%.

Roth

Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swojej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych?
Najważniejsze było to, że klienci nie zostali bez
naszych towarów. Mimo ogromnego wzrostu zamówień, nikt nie został odesłany „z kwitkiem”.
W najgorszym przypadku nie dostarczyliśmy naszych produktów w wymaganym terminie. Ale
dostarczyliśmy. A najprzyjemniejszą rzeczą, jaką
mogliśmy usłyszeć od klientów pod koniec roku
było podziękowanie za realizację dostaw.
W zeszłym roku wszystkie grupy produktowe zanotowały wzrosty sprzedaży. Największe – co nie powinno dziwić – ogrzewanie podłogowe. Najmniejsze, ale jednak wzrosty, zbiorniki na olej opałowy.

Artur Spólnik
Prezes zarządu Roth Polska Sp. z o.o.
Mijający rok był na pewno „nieszablonowy”
dla wielu firm, z jednej strony trudności z dostępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej
perspektywy oceniają Państwo wynik finansowy w roku 2021 w swojej firmie?
Rzeczywiście rok 2021 był na pewno wyjątkowy.
Mimo że nie przewidzieliśmy tak dużych wzrostów przychodów (dotyczy to wszystkich rynków,
na których obecna jest grupa ROTH, z północnoamerykańskim włącznie) w zakresie – w zasadzie
– wszystkich naszych grup produktowych, to udało nam się uniknąć większych przerw w dostawach dla odbiorców. To niewątpliwie sukces naszych fabryk. W przypadku polskiego oddziału nie
szło to niestety w parze z satysfakcjonującym nas
wynikiem finansowym. Był on wyraźnie niższy od
oczekiwań. Na co wpływ miały dwa czynniki. Po
pierwsze: kupując produkty w naszych europejskich fabrykach rozliczamy się w euro. A w tym roku
średni kurs zakupu tej waluty był na rekordowym
poziomie. Stąd – już kolejny rok z rzędu – nastąpił
wzrost kosztów kupowanych przez nas produktów. Po drugie: podwyżki cen surowców na świecie spowodowały, że do pewnego czasu pokrywaliśmy je z naszych marż, ale w końcu musieliśmy też
podnieść ceny dla naszych odbiorców. Połączenie
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tych dwóch czynników miało największy wpływ
na marże uzyskiwane w mijającym roku. Takie
drobiazgi, jak podwyżki wynagrodzeń czy wzrost
kosztów transportu były już tylko dodatkiem.
Rok 2021 to rok dużych zmian cen materiałów, komponentów i w konsekwencji urządzeń
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzrosły ceny w Państwa firmie?
Po części odpowiedź znajduje się w punkcie powyżej (oddanie części marży). Ze względu na sytuację na rynku nie byliśmy w stanie przełożyć na
naszych klientów całości wzrostów cen, które dotyczyły naszych produktów. Oczywiście tylko do
pewnego momentu, później nie mieliśmy już wyjścia. Ważne jest to, że nie wykorzystaliśmy tej okazji do odrobienia marż, czyli nie podnieśliśmy cen
więcej niż musieliśmy. Klienci odwdzięczyli nam
się za to pokaźnymi przyrostami zakupów. Jeżeli
chodzi o konkretne wskaźniki wzrostów cen naszej firmie to wyniosły one w 2021 roku, w zależ-

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim poziomie, czekają nas też spore zmiany w związku ze zmianami cen nośników energii. Czego
możemy spodziewać się w 2022 roku w sektorze branży HVAC?
Nigdy dotąd nie mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją na świecie jak teraz. Wszelkie prognozy więc są obarczone sporym ryzykiem błędu.
Może nie tak dużym, jak prognozy NBP dotyczące inflacji w 2021 roku, ale jednak. A tak poważnie: większość odbiorców szacuje, że mimo niewielkiego spowolnienia dynamiki wzrostów ten
rok będzie jednak jeszcze rokiem zwiększonych
przychodów. Oczywiście nie tylko ze względu
na wzrost cen produktów, ale i zwiększenie wolumenu ich sprzedaży. Na pewno jednak nie będzie już tak spektakularny jak rok 2021. Również
na pewno sprzedaż niektórych grup produktów
(np. pompy ciepła) będzie rosnąć szybciej niż inne,
a część produktów z naszej branży będzie dalej pogłębiać spadki sprzedaży (np. grzejniki płytowe).

01/2022
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Vaillant Saunier Duval
Łukasz Gwiazdowski
Prezes zarządu Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
Mijający rok był na pewno „nieszablonowy”
dla wielu firm, z jednej strony trudności z dostępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej
perspektywy oceniają Państwo wynik finansowy w roku 2021 w swojej firmie?
„Nieszablonowy” zgadzam się z tym stwierdzeniem w 100%. Podsumowując ubiegły rok,
mogę w skrócie powiedzieć, że był to dla nas
dobry rok.
Wynik finansowy VSD w 2021 roku pomimo wielu
negatywnych czynników zewnętrznych jest powyżej roku poprzedniego oraz w linii z założonymi planami. Negatywny wpływ na wynik miały
czynniki takie, jak: kurs walutowy, duży wzrost
kosztów komponentów, produkcji oraz transportu. Dzięki intensywnym działaniom polegającym głównie na redukcji kosztów oraz benefitom
związanym z rosnącym rynkiem budowlanym,
wynik 2021 r. uważam za udany, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę duże braki dostępności produktów w czwartym kwartale. Dodatkowo, nasza ugruntowana pozycja rynkowa oraz
konsekwentna realizacja strategii pomogła nam
w osiągnięciu dobrego wyniku, pomimo wspomnianych trudności.

Rok 2021 to rok dużych zmian cen materiałów, komponentów i w konsekwencji urządzeń
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzrosły ceny w Państwa firmie?
Wprowadzanie realnych podwyżek cen urządzeń
w naszej branży nie jest łatwym procesem. Podwyżki cen katalogowych nie zawsze idą w parze z podwyżką cen sprzedaży. Spowodowane jest to dużą
konkurencją w kilku segmentach rynku, szczególnie
ze strony azjatyckich producentów. Ze względu na
dynamicznie rosnące ceny produkcji, byliśmy zmuszeni do bardziej restrykcyjnego wprowadzania podwyżek i egzekwowania ich, również dla zamówień,
które nie zostały zrealizowane przed wprowadzeniem wyższych cen. Niestety, pomimo wprowadzonych w 2021 podwyżek, nie zniwelowaliśmy w pełni
negatywnych efektów, o których wcześniej wspomniałem, takich jak kurs walutowy czy wzrost kosztów produkcji. Z tego powodu, w roku 2022 zaplanowaliśmy kolejne podwyżki cen, gdzie pierwsza
została właśnie wprowadzona w styczniu.
Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swojej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych?

Rok 2021 był kolejnym wymagającym, ale i bardzo ciekawym rokiem. Najważniejsze dla naszej firmy jest to, że mimo pandemii, rosnących kosztów
produkcji i braków towarowych, udało nam się
utrzymać płynne funkcjonowanie firmy oraz zrealizować wzrost w stosunku do poprzedniego roku.
W strukturach produktowych, wyraźnie widoczny jest wzrost udziału sprzedaży pomp ciepła,
szczególnie pomp powietrznych typu split i monoblok. Wpłynęło na to przede wszystkim coraz
większe przekonanie klientów do tej technologii,
dofinansowanie z programu Czyste Powietrze
i ulgi termomodernizacyjnej oraz, co najważniejsze, szeroka gama produktów naszych marek
VAILLANT i SAUNIER DUVAL, jakie oferujemy naszym partnerom i klientom w Polsce.
Inflacja jest na niespodziewanie wysokim poziomie, czekają nas też spore zmiany w związku ze zmianami cen nośników energii. Czego
możemy spodziewać się w 2022 roku w sektorze branży HVAC?
Inflacja jest na rekordowym od 20 lat poziomie.
Niestety, w najbliższych miesiącach spodziewam się jeszcze bardziej niekorzystnych wskaźników inflacji.

W obecnej sytuacji będziemy mieć do czynienia
z kolejnymi podwyżkami cen urządzeń, materiałów budowlanych i kosztów usług wykonawczych.
Tak znaczący wzrost cen będzie miał wpływ na
zmniejszenie siły nabywczej klienta końcowego,
co w dalszej perspektywie może doprowadzić do
spowolnienia rynku budowlanego. Niemniej jednak, napawają optymizmem zapowiedzi ze strony
NFOŚiGW o wdrożeniu kolejnego programu dofinansowań pomp ciepła, tym razem dla nowego budownictwa oraz pozytywne zmiany w programie Czyste Powietrze, dotyczące znaczącego
ograniczenia wsparcia dla kotłów węglowych.
W obecnym otoczeniu makroekonomicznym
mamy jeszcze kilka wątpliwości i znaków zapytania dotyczących naszej branży (jak np. system opustów dla mikroinstalacji fotowoltaicznych), jednakże z dużym optymizmem spoglądam na rok 2022.
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rynku polskim. Nie bez znaczenia jest przy tym
aspekt kosztowy, który będzie miał pozytywny
wpływ na wzrost siły całego koncernu.

Oventrop

Kazimierz Mróz
Dyrektor generalny Oventrop Sp. z o.o.
Mijający rok był na pewno „nieszablonowy”
dla wielu firm, z jednej strony trudności z dostępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej
perspektywy oceniają Państwo wynik finansowy w roku 2021 w swojej firmie?
Ze względu na nadzwyczajne okoliczności,
w jakich przyszło nam funkcjonować w ubiegłym roku – ocena może być tylko i wyłącznie
względna. Pandemia namieszała w kryteriach
odniesienia (baza i otoczenie), zderegulowała
rynek i cały czas mocno obciąża perspektywę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rekordowej sprzedaży, ale mniej z osiągniętego poziomu rentowności operacyjnej. Główny wpływ
na jej ujemną dynamikę miały zmieniająca się
struktura towarowa sprzedaży (rentowny dla
nas sektor commercial buildings traci od chwili
wybuchu pandemii na rzecz mniej dochodowego sektora mieszkaniowego) oraz konieczność
„gonienia” cenami sprzedaży szybko rosnących cen zakupu. Przy naszej dużej ekspozycji

na kontrakty długoterminowe – z ustaloną ceną
sprzedaży – utrzymanie rentowności jest bardzo trudnym zadaniem.
Rok 2021 to rok dużych zmian cen materiałów, komponentów i w konsekwencji urządzeń
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzrosły ceny w Państwa firmie?
Podnosiliśmy ceny kilka razy, ale chroniliśmy też
klientów kosztem naszej marży, umożliwiając im
kontraktowanie zakupu towarów po cenie ustalonej przed podwyżkami. Mamy nadzieję na docenienie tych gestów w przyszłej współpracy.
Sumaryczne podwyżki rzędu kilkunastu procent
były niezbędną – dla bezpieczeństwa biznesu –
odpowiedzią na radykalny wzrost kosztów wytworzenia. Nasze podwyżki ukryły się jednak
w „cieniu” znacznie większych podwyżek cen
podstawowych materiałów budowlanych i być
może dzięki temu bieżące pertraktacje z klientami
przebiegały we względnie spokojnej atmosferze.

Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swojej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych?
To był bardzo dobry rok dla naszej armatury
grzejnikowej i mieszkaniowych węzłów cieplnych. Po części to efekt bazy z 2019 roku, ale
też ciągle mocno rozgrzanego rynku budownictwa mieszkaniowego. Maleje udział armatury
regulacyjno-równoważącej dużych średnic, z powodów, o jakich pisałem wyżej. Jednak informacją roku jest dla nas fakt rozpoczęcia seryjnej
produkcji w nowym zakładzie Oventrop w Polsce, ulokowanym w Szydłowcu. Wiążemy z nim
duże nadzieje na dalszy i szybszy wzrost znaczenia marki Oventrop i coraz lepszą jej pozycję na

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim poziomie, czekają nas też spore zmiany w związku ze zmianami cen nośników energii. Czego
możemy spodziewać się w 2022 roku w sektorze branży HVAC?
Wiele negatywnych czynników mocno obciąża
nastroje w branży z początkiem roku, pozytywnych chwilowo nie znajduję. Wymienię kilka:
• Deweloperzy giełdowi (ok. 40% rynku) meldują
o pierwszym od 10 lat spadku liczby sprzedanych
mieszkań w 4 kw. 2021 w relacji do 3 kw. (-14%).
Pytanie, w jakim stopniu jest to reakcja popytu
na rosnące ceny mieszkań, a w jakim na rosnące
koszty finasowania zakupu (szybko drożeje kredyt
hipoteczny)? Informacja źle wróży temu segmentowi na najbliższe kwartały. My – jako Oventrop
– mamy nadzieję, że instalatorski potencjał wykonawczy przeniesie się do remontów. To rynek,
na którym czujemy się znacznie lepiej .
• Hurtownicy i pewnie duży procent instalatorów
„wjeżdżają” w nowy rok z magazynami nabitymi po dach (w reakcji na podwyżki producentów). Czy na pewno wszyscy znajdą nabywców
na magazynowany towar? Mam wrażenie, że zapasy znacznie przewyższają możliwości przerobowe rynku i o dynamice z roku 2021 możemy
chyba jako dostawcy zapomnieć.
• Inflacja drenuje kieszenie inwestorów i wydatki budowlane będą odkładane na lepsze czasy.
Ceny gazu i energii wymykają się spod kontroli
rządzących i mogą mieć dewastujący wpływ na
koniunkturę budowlaną. I nie dotyczy to tylko
wymiany „kopciuchów” i producentów kotłów,
lecz wszystkich uczestników rynku.
Czyli, krótko mówiąc – znów zaczynamy rok na
wstrzymanym oddechu.
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niewątpliwie wpłynęło to na duży wzrost sprzedaży wysokotemperaturowych pomp ciepła typu
NIBE F2120 i kotłów peletowych.

NIBE-BIAWAR
Małgorzata Smuczyńska
Business Unit Manager NIBE, NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Mijający rok był na pewno „nieszablonowy”
dla wielu firm, z jednej strony trudności z dostępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej
perspektywy oceniają Państwo wynik finansowy w roku 2021 w swojej firmie?
Wynik finansowy NIBE-BIAWAR osiągnięty w 2021
roku oceniam bardzo pozytywnie, pomimo problemów z dostępnością komponentów do produkcji,
zwłaszcza elektroniki, ale również opóźnieniami
i niepewnością dostaw towarów oraz rosnącymi
kosztami materiałów i transportu. Ożywienie gospodarki w 2021 r. i duży popyt związany z rynkiem
urządzeń grzewczych w Polsce i Europie, ale także wytężona praca wszystkich działów pozwoliła
na pokonanie problemów i „odtrąbienie” kolejnego z rzędu sukcesu, którym niewątpliwie są wysokie dwucyfrowe liczby odzwierciedlające wzrost
sprzedaży krajowej i eksportowej. Spektakularny wzrost ponad 90% został osiągnięty szczególnie w segmencie pomp ciepła NIBE, który niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia udziału pomp
ciepła NIBE w Polsce i utrzymanie jednej z wiodących pozycji na rynku. Jednocześnie dużym sukcesem okazała się sprzedaż kotłów peletowych
i central wewnętrznych do powietrznych pomp
ciepła również na rynkach eksportowych.

Rok 2021 to rok dużych zmian cen materiałów, komponentów i w konsekwencji urządzeń
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzrosły ceny w Państwa firmie?
Rzeczywiście odkąd pracuję w NIBE-BIAWAR
(a jest to już 15 rok :) ) nie pamiętam żebyśmy
w ciągu roku podnosili kilkukrotnie ceny naszych
urządzeń. A jednak w 2021 r. mieliśmy aż trzy zmiany cen, które ponadto trzeba było natychmiastowo wprowadzić w rynek, żeby uniknąć sprzedaży poniżej kosztów produkcji czy założonej marży,
która pozwoli na zachowanie rentowności firmy.
W tym aspekcie cała branża zachowała się bardzo
podobnie i odniosłam wrażenie, że spotkało się to
ze zrozumieniem naszych partnerów i częściowo
użytkowników końcowych. Oczywiście zdarzały
się sytuacje, które wymagały szczegółowego wytłumaczenia lub trzeba było zachować dużą elastyczność i umiejętność dostosowania cen zakontraktowanych już tematów inwestycyjnych,
czy poszukania innych dostępnych cenowo rozwiązań zapewniających podobną funkcjonalność.
Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swojej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych?
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W 2021 r. jednym z ważniejszych czynników gwarantujących sukces na pewno była szeroka oferta pozwalająca na szybkie dostosowanie oferowanych rozwiązań, których dostępność w danym
momencie była gwarantowana. Jednym z przykładów może być brak dostaw pomp ciepła typu
split o mocy do 12 kW w trzecim kwartale, które w tym okresie staraliśmy się zastąpić pompą
typu monoblok o tej samej wydajności i to ten
segment odnotował największe wzrosty wśród
pomp powietrznych. W sytuacji gdy brakowało
półprzewodników do jednostek wewnętrznych
typu BA-SVM zastąpiliśmy je innymi jednostkami z naszej oferty typu SHK, VVM i HBS. Wyraźnie
widać również, że zmiany w zachowaniach konsumentów końcowych spowodowane pandemią
wpłynęły pozytywnie na popyt na urządzenia dedykowane do budynków termomodernizowanych, w których wymagana jest wyższa wydajność i wysoka temperatura na zasilaniu systemu
grzewczego. W naszej strukturze asortymentowej

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim poziomie, czekają nas też spore zmiany w związku ze zmianami cen nośników energii. Czego
możemy spodziewać się w 2022 roku w sektorze branży HVAC?
Duży popyt nie tylko w Polsce, ale i całej Europie i globalne ożywienie się gospodarki po początkowych „lockdownach” wywołanych pandemią, wpływa na stopniowo wydłużające się
terminy dostaw i znaczne wzrosty cen ze strony coraz większej liczby naszych dostawców,
a także braki komponentów. Do tej pory radziliśmy sobie z tym stosunkowo pomyślnie, co pozwoliło na dobry wzrost wolumenu sprzedaży
w 2021 r., ale oceniamy, że wyzwania potrwają jeszcze jakiś czas. Dlatego nadal dostosowujemy się do panującej sytuacji za pomocą różnych działań i szybko podejmowanych decyzji
w zakresie zmian w procesie produkcji. Chociaż
w obecnym klimacie biznesowym trudno jest
cokolwiek przewidywać, starania podjęte przez
NIBE-BIAWAR i cały koncern NIBE oraz nowe inwestycje realizowane od połowy 2021 r. w zakresie
rozwoju produkcji i oferty, pozwalają na ostrożny
optymizm. Wyraźny wzrost poziomu inwestycji
w produkcję półprzewodników, pozwala również
sądzić, że problemy z tym związane już wkrótce ustąpią i sytuacja zacznie się stabilizować.
Dzięki filozofii naszej firmy i bogatemu asortymentowi produktów mamy dobrą pozycję na rynku,
który coraz bardziej odczuwa wpływ przejścia
do bardziej zrównoważonego i zdigitalizowanego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że podjęte
inwestycje, kontrola kosztów i koncentracja na
rozwoju produktów przyczynią się do dalszego
umocnienia naszej pozycji.
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Grupa SBS
Grzegorz Zuchmański
Zastępca dyrektora SBS Sp. z o.o.
Mijający rok był na pewno „nieszablonowy”
dla wielu firm, z jednej strony trudności z dostępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej
perspektywy oceniają Państwo wynik finansowy w roku 2021 w swojej firmie?
Tak, to prawda 2021 rok był mówiąc oględnie „nieszablonowy”. Zwłaszcza jeśli chodzi o całokształt
tego co się działo na naszym polskim podwórku,
jak i na arenie międzynarodowej. Jednakże gdy
patrzymy na wynik finansowy w Grupie SBS –
jesteśmy zadowoleni. We wrześniu osiągnęliśmy
rekordowy obrót miesięczny – 100 milionów złotych. Cały rok zamknęliśmy miliardem z lekką
górką. Jako Grupa Hurtowni czujemy satysfakcję
z tego osiągnięcia i wiemy, że stać nas na więcej
w jubileuszowym 20. roku działalności.
Rok 2021 to rok dużych zmian cen materiałów, komponentów i w konsekwencji urządzeń
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzrosły ceny w Państwa firmie?
Będąc przedstawicielem dystrybucji mogę jedynie
powiedzieć, że jesteśmy jak rodzaj śluzy na wielkiej rzece podwyżek, która ma stały i rwący nurt.

Tego nurtu nie da się w żaden sposób zatrzymać,
a przynajmniej nie na naszej wysokości. Pozostaje nam uczyć się nowych realiów, jakimi są nie tylko ciągłe podwyżki, a co za tym idzie modyfikacje
w cennikach, ale – co znacznie bardziej uciążliwe
– wydłużenie realizacji zamówień lub wręcz niedostępności produktów. Coraz bardziej w biznesie liczy się refleks i podejmowanie szybkich decyzji. Co do wzrostów cen odpowiem prosto: jaki
jest koń każdy widzi, robiąc codziennie zakupy.
W naszej branży wygląda to analogicznie. Póki co
większość z nas kwaśno uśmiecha się, płacąc przy
kasie. Życzę nam wszystkim, abyśmy na tym poziomie tragikomizmu poprzestali.
Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swojej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych?
Trudno wybrać jedną wartość, która jest dla nas
najważniejsza. Patrząc jednak na kontekst Państwa pytania, odpowiem: sprzedawać. To podstawowe i najważniejsze zadanie zrealizowaliśmy
na poziomie całkiem zadowalającym. Co do grup
asortymentowych – nie było w zasadzie żadnej,
w której odnotowalibyśmy spadki. Rynek jest mocno ożywiony i nienasycony.

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim poziomie, czekają nas też spore zmiany w związku ze zmianami cen nośników energii. Czego
możemy spodziewać się w 2022 roku w sektorze branży HVAC?
Chociaż widmo drożyzny nikogo z nas nie cieszy,
pragnę przypomnieć Państwu, jak wiele procesów związanych głównie z logistyką usprawniło się
dzięki pandemii. Liczę, że to kolejne zawirowanie
w historii ludzkości przyczyni się do kolejnych

pozytywnych rezultatów. Jako wielki zwolennik nurtu zero waste mam nadzieję, że tym razem rozwinie
się bardzo cenna i nie do końca doceniana gałąź,
jaką jest serwis i rynek części zamiennych. Dzięki
temu będziemy bardziej zmotywowani do naprawiania uszkodzonych sprzętów, a tym samym wygenerujemy mniej śmieci. W kontekście utrudnień
– ciekawi mnie także, jakie korzyści przyniesie nam
nowy nieporządek podatkowy. Sądzę, że najbliższe miesiące dadzą nam interesujące odpowiedzi.
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Z perspektywy czasu można powiedzieć, że w firmie KISAN, mimo tych przeciwności poradziliśmy sobie nadzwyczaj dobrze. Nasze produkty
do systemów instalacyjnych były dostępne „od
ręki”, zadbaliśmy też o to, aby nasi odbiorcy nie
odczuli braków towarów handlowych (uzupełniających naszą ofertę handlową). Zarząd Spółki
starał się unikać „nerwowych ruchów” w polityce cenowej naszych produktów. Wprowadziliśmy
w ubiegłym roku dwie drobne regulacje cenowe,
które nie przekroczyły jednocyfrowego procentu zmiany cen katalogowych.

KISAN

Urszula Nykiel
Prokurent, dyrektor operacyjny
KISAN sp. z o.o.
Mijający rok był na pewno „nieszablonowy”
dla wielu firm, z jednej strony trudności z dostępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej
perspektywy oceniają Państwo wynik finansowy w roku 2021 w swojej firmie?
Mamy za sobą „nieszablonowy rok”, rok pracy
w rygorze sanitarnym, ale przede wszystkim
pracy w rygorze ciągłej analizy potrzeb rynku,
„walki” o surowce niezbędne do produkcji i towary handlowe. Mimo tych trudności marka KISAN nadal konsekwentnie umacnia swoja pozycję na polskim rynku.
Nie bez znaczenia jest fakt, że cała produkcja systemów instalacji wodno-grzewczych zlokalizowana jest w naszym zakładzie w Kańczudze, co
pozwoliło nam na bieżąco podejmować decyzje

i reagować na zmieniające się warunki rynkowe,
a tym samym udało nam się zachować ciągłość
produkcji i niczym niezakłócony łańcuch dostaw
do naszych odbiorców.
Ten niełatwy rok pozwolił nam wygenerować
przychód o niemal 30% wyższy niż w roku ubiegłym. Co za tym idzie spodziewamy się też zadowalających wyników finansowych.
Rok 2021 to rok dużych zmian cen materiałów, komponentów i w konsekwencji urządzeń
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzrosły ceny w Państwa firmie?
Ostatni rok przyniósł nieprzewidywalne zmiany cen materiałów, surowców i towarów, ale też
problemy z ich dostępnością.

Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swojej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych?
Jak uprzednio wspomniałam… niewątpliwie dużym sukcesem w poprzednim roku było realizowanie bez opóźnień zamówień na nasze systemy KISAN i KISTAL. Prowadziliśmy szereg prac
i badań, aby nasza produkcja systemów instalacji wodno-grzewczych jak najlepiej wpisała się
w działania społecznej odpowiedzialności biznesu za kluczowe elementy środowiska takie,
jak ekologia czy energooszczędne budownictwo. Wpisujemy się w rosnące trendy wykorzystywania energii prosumenckiej, dostosowaliśmy nasze systemy do niskotemperaturowego
ogrzewania, z wykorzystaniem pomp ciepła,
wprowadziliśmy zaawansowany system sterowania instalacjami grzewczo-chłodzącymi, aby
za pomocą aplikacji mobilnej efektywnie zarządzać tymi systemami. W celu ograniczenia energii koniecznej do pompowania mediów w rurociągach wprowadzamy zwiększony przepływ
w kształtkach do systemów rurowych. Wprowadzamy do obrotu, od początku 2022 roku, złączki
częściowo pozbawione powłoki galwanicznej, będącej najmniej ekologicznym etapem ich produkcji, a poprzez poddanie mosiądzu dodatkowym
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procesom technologicznym zwiększyliśmy odporność złącz na czynniki zewnętrzne.
W firmie, z sukcesem przeprowadziliśmy szereg
wewnętrznych inwestycji budowlanych, usprawniających produkcję i logistykę.
W samej strukturze sprzedaży naszych asortymentów nie dostrzegam wprawdzie znaczących
zmian, ale sam fakt dużych ilościowo wzrostów
sprzedaży we wszystkich grupach naszych produktów jest spektakularny.
Inflacja jest na niespodziewanie wysokim poziomie, czekają nas też spore zmiany w związku ze zmianami cen nośników energii. Czego
możemy spodziewać się w 2022 roku w sektorze branży HVAC?
Wysoka inflacja i prognozy ekonomistów, że kolejny rok nie przyniesie jej wyhamowania, nie mogą
napawać nas optymizmem. Już przy pierwszych
zamówieniach surowców w tym roku widzimy
bardzo duży wzrost cen. Rzeczywiste skutki zapowiadanych podwyżek cen energii i gazu zobaczymy już wszyscy w fakturach za styczeń.
W takiej sytuacji producenci nadal będą zmuszeni podnosić ceny swoich produktów… i tutaj należy postawić pytanie, czy przy tych rosnących
cenach nadal będzie rósł popyt w branży nieruchomości? Drugie pytanie, czy kolejne podwyżki stóp procentowych nie zahamują tego popytu? Mając powyższe na uwadze, spodziewam
się, że w sektorze naszej branży HVAC, mimo rosnących cen pierwsza połowa roku nie powinna
przynieść jeszcze zmian.
Jest na rynku jeszcze szereg inwestycji w toku,
które inwestorzy będą starali się jak najszybciej
dokończyć i „spieniężyć”. Co do prognoz na drugie półrocze jestem mniej optymistyczna, bo nic
tak nie niszczy biznesu jak nieprzewidywalność
i niestabilność cenowa, a niestety w takiej rzeczywistości żyjemy i pracujemy.
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Bezpieczne dostawy wody
dla mieszkańców Szczecina
(woj. zachodniopomorskie)

WOLF
Grzegorz Taisner
Dyrektor zarządzający WOLF Technika Grzewcza sp. z o.o.
Mijający rok był na pewno „nieszablonowy”
dla wielu firm, z jednej strony trudności z dostępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej
perspektywy oceniają Państwo wynik finansowy w roku 2021 w swojej firmie?
Rok 2021 był rokiem równie trudnym co poprzedni, wciąż owiany niepewnością, zagrożeniami
i ograniczeniami związanymi z pandemią. Na skutek pandemii, rynek polski zaczął przechodzić
ogromne zmiany, które negatywnie odbiły się na
wielu sektorach gospodarki. Szczęśliwie, pomimo tylu przeszkód, firmie Wolf udało się utrzymać pozytywne trendy wzrostu z poprzedniego
roku. 2021 był rokiem rekordowo wysokiej sprzedaży nie tylko dla nas, ale także dla firmy Centrotec, której jesteśmy częścią.
Rok 2021 to rok dużych zmian cen materiałów, komponentów i w konsekwencji urządzeń
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzrosły ceny w Państwa firmie?
Załamanie łańcucha dostaw, które nastąpiło

w marcu, dotknęło wiele firm na rynku, nastąpił ogólnoświatowy trend rosnących cen, który
poczuli wszyscy, łącznie z naszymi dostawcami. Bardziej niż podwyżki cen, problematyczne
dla nas było zmniejszenie dostępności elementów elektronicznych, niezbędnych do produkcji
naszych urządzeń – kotłów, pomp ciepła czy regulatorów, co zaskutkowało ograniczonym zasobem towarów.
Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swojej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych?
Jesteśmy dumni ze wzrostu sprzedaży, jaki odnotowaliśmy w roku 2021 i umocnienia udziału
firmy WOLF na polskim rynku. Najbardziej znaczący był dla nas wzrost sprzedaży urządzeń odnawialnych źródeł ciepła, tj. pomp ciepła, a także domowej wentylacji i kotłów wiszących, które
stanowią główny asortyment naszej oferty sprzedażowej. W 2021 roku wprowadziliśmy restrukturyzację w obszarze wentylacji oraz rozpoczęliśmy
ekspansję rynkową w tym zakresie, co zaowocowało podpisaniem ważnych kontraktów.

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim poziomie, czekają nas też spore zmiany w związku ze zmianami cen nośników energii. Czego
możemy spodziewać się w 2022 roku w sektorze branży HVAC?
O ile mamy pełną kontrolę nad jakością naszych
produktów, o tyle nie mamy zupełnie wpływu na
ceny nośników energii. Naszą ofertą produktową staramy się pomagać oszczędzać, zmniejszać
użycie energii i tworzyć ciepło w sposób efektywny. Podwyżki cen mogą nie mieć znaczącego wpływu na branżę, ze względu na zachodzącą
transformację energetyczną i cele, jakie zostały
postawione przed Polską w Europejskim programie Zielony Ład.

Niskooprocentowana pożyczka w wys. 17,6 mln
zł z programu priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków
zagrożeń środowiska” pozwoli zrealizować projekt Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Szczecinie – dotyczący przebudowy sieci dostarczającej wodę pitną dla miasta.
Przedsięwzięcie pn. Adaptacja do zmian klimatu miasta Szczecina – etap II w całości będzie
kosztowało 21,7 mln zł. Jego przeprowadzenie
jest niezbędne, aby zapewnić mieszkańcom
stabilne i bezpieczne dostawy wody – niezależnie od warunków pogodowych czy klimatycznych.
Przewidziano realizację dwóch części inwestycji. Podjęta zostanie modernizacja magistrali
„Miedwianka” transportującej wodę z jeziora
Miedwie (które stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę pitną dla Szczecina). W ramach
prac zostanie rozbudowana również sieć wodociągowa o średnicy 1000 mm. Będzie to jednocześnie krok ku zakończeniu całej przebudowy
sieci – znacząca część inwestycji została zrealizowana na etapach I-III). Unowocześnienie magistrali wodociągowej „Miedwianka” zapewni
mieszkańcom aglomeracji prawo i lewobrzeżnego Szczecina bezpieczeństwo dostaw wody
z ZPW „Miedwie” (dostarczającego im ok. 70%
wody pitnej).
Równolegle nastąpi przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Przelotowej – zadanie będzie realizowane z uwagi na zły stan techniczny istniejącej infrastruktury i konieczność zapewnienia
stabilnego przesyłu wody.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij
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SPIUG
Janusz Starościk
Prezes zarządu SPIUG, członek Pool of Experts Switzerland Global Enterprise
Mijający rok był na pewno „nieszablonowy”
dla wielu firm, z jednej strony trudności z dostępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej
perspektywy oceniają Państwo wynik finansowy w roku 2021 w swojej firmie?
Wyniki osiągane przez branżę instalacyjno-grzewczą w 2021 roku były na ogół bardzo pozytywne, pomimo problemów z dostawą surowców
i podzespołów do produkcji urządzeń grzewczych
i elementów instalacji, szczególnie w drugiej połowie roku. Ogólnie rynek instalacyjno-grzewczy
2021 roku był rynkiem niewykorzystanych szans,
gdzie popyt przerastał podaż. Dynamika wzrostu
sprzedaży mierząc rok do roku i w odniesieniu do
zakładanych planów sprzedaży w obrocie, była
bardzo wysoka, jednak do wzrastającego rynku pod względem liczby należy wziąć pod uwagę wzrost cen sprzedawanych urządzeń, co ma
duży udział we wzroście obrotów firm.
Generalnie koniunktura na rynkach europejskich
i światowych sprzyja statystycznemu wzrostowi
gospodarczemu w Polsce, choć zagrożeniem jest
wzrastająca inflacja i spadek wartości złotego do

innych walut, przez co 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 będą miały wpływ na decyzje co do zakupów, tym bardziej, że obok wzrostu cen gazu, co
jest ostatnio na każdym kroku szczególnie podkreślane, znaczne wzrosty cen dotyczą także
energii elektrycznej, węgla oraz biomasy, co raczej jest w mediach bardzo słabo sygnalizowane.
Do tego dochodzą coraz większe problemy z dostępnością wykonawczej siły fachowej, czyli brak
wystarczającej liczby instalatorów, szczególnie kompletnych w zakresie montażu nowoczesnych technologii grzewczych. W drugiej połowie roku pojawiły się także problemy spedycyjne. Wzrost wymiany
towarowej spowodował większe zainteresowanie
usługami transportowymi, co przełożyło się bezpośrednio na powstanie trzeciego wąskiego gardła dla
realizacji planów w branży instalacyjno-grzewczej.
Obserwując rozwój sytuacji rynkowej w branży instalacyjno-grzewczej w 2021 roku, można
stwierdzić, że po pierwszych oznakach paniki na

początku pandemii w 2020 roku, nastąpiło znaczne przyspieszenie rozwoju rynku i pierwotne obawy co do załamania rynku nie sprawdziły się.
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.
Inflacja jest na niespodziewanie wysokim poziomie, czekają nas też spore zmiany w związku ze zmianami cen nośników energii. Czego
możemy spodziewać się w 2022 roku w sektorze branży HVAC?
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2022 rok powinien przynieść pewne uspokojenie
rynku, natomiast obawy można mieć co do wyników 2023 roku. Wiąże się to z sytuacją geopolityczną, która może mieć wpływ na dostępność i ceny
surowców, z drugiej zaś strony wzrosty cen urządzeń, komponentów instalacyjnych czy mieszkań
mogą osiągnąć poziom, na który realnie wielu
potencjalnych inwestorów może być już nie stać.
Wtedy może nastąpić nagłe schłodzenie rynku.
Także niewiadomą jest wpływ regulacji unijnych
w ramach pakietu Fit for 55 na rynek instalacyjno-grzewczy. Wiele firm dużo sobie obiecuje po
wdrożeniu programów przewidzianych w ramach Zielonego Ładu, jednak ważny będzie tutaj
sposób finansowania inwestycji. Można założyć,
że drastyczne podwyżki cen nośników energii
spowodują z jednej strony wzrost zainteresowania technologiami podwyższającymi efektywność energetyczną funkcjonowania na co dzień
i ograniczenie zapotrzebowania na nośniki energii,
a z drugiej urządzeniami wykorzystującymi
w maksymalny sposób lokalne, darmowe źródła
ciepła. Po obecnym szoku, związanym ze wzrostem cen energii elektrycznej, gazu, węgla i jego pochodnych oraz biomasy, rynek w ciągu 2022 roku
powinien się ustabilizować, tym bardziej że ceny
nośników energii, szczególnie gazu, po drastycznych wzrostach mogą znowu spaść, a urządzenia
gazowe na razie pozostają najbardziej dostępną
formą skutecznej walki ze smogiem, chociaż pewien niepokój budzi osłabienie dynamiki rozwoju nowych przyłączy gazowych. Z drugiej jednak
strony, pewien renesans przeżywają instalacje
kolektorów słonecznych jako wspomaganie darmowym ciepłem instalacji grzewczych zasilanych
innymi źródłami. Można także być pewnym dalszego wzrostu zainteresowania technologią pomp
ciepła za sprawą mocnej promocji tej technologii także poprzez wprowadzenie w życie w 2022
roku programu wsparcia NFOŚiGW Moje Ciepło.
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korzystnie wpłynie na jakość powietrza, którym
codziennie oddychamy. Aby zatem, mimo trudnego otoczenia, nadal zachęcać klientów do troski
o swoje własne zdrowie, staramy się rekomendować rozwiązania oparte na połączeniu pomp
ciepła oraz fotowoltaiki. Montaż takich rozwiązań
jest bowiem w dwójnasób korzystny dla użytkownika: z jednej strony wskazuje na troskę o środowisko, z drugiej praktycznie uniezależnia od wahań cen gazu czy energii elektrycznej.

Viessmann
Sebastian
Walerysiak
Prezes Viessmann Sp. z o.o.
Mijający rok był na pewno „nieszablonowy”
dla wielu firm, z jednej strony trudności z dostępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej
perspektywy oceniają Państwo wynik finansowy w roku 2021 w swojej firmie?
Jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed
którym stanęła firma Viessmann w 2021 roku
była troska o jej najcenniejszy „skarb”, czyli Zespół. Fakt, że udało nam się skutecznie zadbać
o dobrą kondycję psychiczną i fizyczną Pracowników uważam za największy sukces minionych
12 miesięcy. Niemniej istotne było utrzymanie silnych i partnerskich relacji ze współpracującymi
z nami firmami – zwłaszcza w czasie ogromnej
niepewności i utrudnień wynikających z trwającej pandemii. Połączenie obu tych osiągnięć zaowocowało uzyskaniem historycznie najlepszego wyniku sprzedażowego Viessmann w Polsce
Rok 2021 to rok dużych zmian cen materiałów, komponentów i w konsekwencji urządzeń
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzrosły ceny w Państwa firmie?

Nie da się ukryć, że miniony rok i utrudnienia związane z pandemią bardzo mocno oddziaływają
na wszystkie branże. Zerwane łańcuchy dostaw
i ograniczenie dostępności surowców oraz półfabrykatów skutkują wzrostem cen produkcji. Koncern Viessmann wykorzystując swój globalny zasięg i idącą za tym siłę przetargową, zareagował
bardzo szybko, dywersyfikując źródła dostaw, co
pozwoliło na ograniczenie tempa wzrostu kosztów produkcji. W polskich warunkach dodatkowym utrudnieniem jest ryzyko kursowe, któremu
także staraliśmy się z odpowiednim wyprzedzeniem przeciwdziałać. Nie uchroniło nas to w pełni przed koniecznością podniesienia cen naszych
produktów, ale sprawiło, że były one najmniejsze, jak to tylko możliwe. Jednak znacznie bardziej niepokoją nas podwyżki w cenach energii
elektrycznej i gazu, które mogą opóźnić decyzje
użytkowników o modernizacji systemów ogrzewania i wymianie „kopciuchów”. Co z kolei nie-

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim poziomie, czekają nas też spore zmiany w związku ze zmianami cen nośników energii. Czego
możemy spodziewać się w 2022 roku w sektorze branży HVAC?
Odpowiedz na to pytanie bardzo silnie wiąże się
z problemami, o których wspominałem już wcześniej, a więc rosnącymi w bardzo szybkim tempie cenami surowców i niepewnością. Czynniki
dodatkowe, takie jak inflacja czy wahania kursowe dodatkowo potęgują te tendencje i wpływają
na decyzje zakupowe klientów. Myślę, że to właśnie te czynniki będą dominującymi wyznacznikami kierunków rozwoju branży w nadchodzącym
roku. Klienci będą szukali najbardziej ekonomicznych i elastycznych rozwiązań oraz możliwości
uniezależnienia się od dostawców energii elektrycznej czy gazu. Dysponujemy rozwiązaniami,
dzięki którym można przeciwdziałać skutkom
tych zmian i minimalizować efekty wzrostu cen
nośników energii. Wspomniane połączenie pompy ciepła oraz fotowoltaiki jest w moim odczuciu
tylko początkiem i wyznacznikiem trendu. Moim
zdaniem warto skupić się na rozwiązaniach hybrydowych, by umożliwić klientowi używanie nośnika, który jest aktualnie najbardziej opłacalny.
Jest to także szansa, by wybiec znacznie dalej
w przyszłość. Być może należy postawić na dynamiczniejszy rozwój ogniw paliwowych?
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Pierwsze Banki Spółdzielcze
SGB z dopłatami do kredytów
z programu Czyste Powietrze
Od 19 stycznia 2022 r. w wybranych Bankach
Spółdzielczych zrzeszenia SGB można ubiegać
się o ekologiczne kredyty antysmogowe z dotacją z rządowego programu Czyste Powietrze.
Kredytobiorcy mogą liczyć na dopłatę nawet do
37 tys. zł. Dzięki „ścieżce bankowej” klienci dopełnią wszystkich formalności w jednej placówce.
W najbliższych tygodniach kolejne Banki Spółdzielcze SGB udostępnią program dla swoich klientów.
– W trosce nie tylko o naszą przyszłość, ale przede
wszystkim o przyszłość następnych pokoleń myślimy długofalowo. Zwracamy większą uwagę na to,
jak tworzymy lokalne społeczności, jak możemy je
wspierać. Beneficjentami programu Czyste Powietrze
będą w większości klienci z mniejszych miejscowości,
dlatego jako banki, które są blisko swoich klientów
pomagamy im tworzyć Zielone Sąsiedztwa – mówi
Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku SA.
Banki Spółdzielcze SGB wychodzą klientom naprzeciw i umożliwiają złożenie wniosku o kredyt
z dotacją i gwarancją BGK u jednego doradcy.
Prześle on dokumenty do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij
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Stiebel Eltron wszystkie grupy asortymentowe odnotowały wzrosty sprzedaży. Oczywiście
największy wzrost zanotowaliśmy w pompach
ciepła oraz osprzęcie wykorzystywanym do ich
montażu i funkcjonowania. Warto jednak zwrócić uwagę, że również wszystkie rodzaje ogrzewaczy zarówno pojemnościowych, jak i przepływowych miały kilkudziesięcioprocentowe
wzrosty. Co może być pewnym zaskoczeniem,
asortyment taki, jak piece akumulacyjne, które
wydawałyby się produktem powoli schodzącym,
również notowały wzrosty. Jest to spowodowane zapewne coraz większą liczbą zamontowanych instalacji PV.

STIEBEL ELTRON
Rafał Krasowski
Dyrektor sprzedaży dystrybucyjnej Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.
Mijający rok był na pewno „nieszablonowy”
dla wielu firm, z jednej strony trudności z dostępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej
perspektywy oceniają Państwo wynik finansowy w roku 2021 w swojej firmie?
W drugiej połowie 2020 roku mocno przygotowywaliśmy się do obserwowanego już wcześniej
zwiększonego zapotrzebowania na pompy ciepła. Zatem pierwsza połowa 2021 r. była dla Stiebel Eltron wyjątkowa dobra, gdyż produkcja szła
pełną parą, a dostępność naszych urządzeń była
niemal idealna. Sytuacja związana z dostępnością
skokowo pogorszyła się wraz z rozpoczęciem sezonu w branży HVAC. Na przełomie września/października zostaliśmy bardzo mocno zaskoczeni
gwałtownym wzrostem liczby zamówień. Ich liczba przerosła nasze najśmielsze prognozy. Drugim
aspektem, który bardzo mocno odcisnął się na
dostępności urządzeń była zmienna dostępności do surowców i komponentów potrzebnych do
produkcji. W zasadzie w całym roku brakowało
stali. Jej ceny wzrosły bardzo mocno. Natomiast
w III i IV kwartale rozpoczęły się problemy z dostępnością do półprzewodników. Spowodowało to spowolnienie produkcji i wydłużenie terminów realizacji zamówień. Jednak całościowo rok

2021 był bardzo dobry. Odnotowaliśmy ogromny wzrost sprzedaży, który wpłynął bardzo pozytywnie na nasze wyniki finansowe.
Rok 2021 to rok dużych zmian cen materiałów, komponentów i w konsekwencji urządzeń
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzrosły ceny w Państwa firmie.
Pompy ciepła są mocno zaawansowanymi technologicznie urządzeniami. Podobnie rekuperatory, czy ogrzewacze przepływowe. Do ich produkcji wykorzystywana jest zarówno stal, tworzywa
sztuczne, elektronika, miedź, jak też gotowe elementy, takie jak np. sprężarki, czy zawory rozprężne.
W 2021 ceny komponentów, w szczególności elektroniki wzrosły radykalnie, nawet kilkaset procent.
Podobnie ceny stali poszybowały mocno w górę.
Spowodowało to, że tradycyjna zmiana cen, którą rokrocznie przeprowadzaliśmy na wiosnę, okazała się niewystarczająca. W 2021 r. przeprowadziliśmy zatem dwie zmiany cen, pierwszą na wiosnę
– około 5%, drugą w listopadzie – średnio 7%. Należy jednak podkreślić, że rzeczywistość jest bardzo
zmienna i nie sposób dzisiaj przewidzieć, czy poszczególne komponenty wymagane do produkcji
będą dostępne, a jeśli tak, to jaka będzie ich cena.
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Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swojej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych?
Na sukces Stiebel Eltron w 2021 roku złożył się
szereg działań. Zaczęliśmy od przygotowania
rynku, czyli naszych dystrybutorów, instalatorów, projektantów, serwisantów oraz wszystkich
innych decydentów do nadchodzących zmian i
wzmocnienia trendu coraz ważniejszej pozycji
OZE, czyli do gwałtownego wzrostu rynku pomp
ciepła. Byliśmy przygotowani do tradycyjnych
działań off-linowych, jak i bardzo potrzebnych
w dzisiejszych czasach on-linowych. Nasze poczynania podjęliśmy znacznie wcześniej, bo już
w roku 2018. W kolejnych latach konsekwentnie
realizowaliśmy strategię budowania świadomości pomp ciepła. Należy podkreślić, że bardzo dobre przygotowanie do wejścia w 2021 rok z dobrą
dostępnością do urządzeń również było kluczowe dla wyników tego roku. W asortymencie

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim poziomie, czekają nas też spore zmiany w związku ze zmianami cen nośników energii. Czego
możemy spodziewać się w 2022 roku w sektorze branży HVAC?
Rok 2022 będzie na pewno obfitował w wiele
niespodzianek. Zmiany cen produktów są nieuniknione i nikt z osób, czy firm działających na
rynku HVAC nie jest już jakkolwiek zdziwiony pojawiającymi się podwyżkami. Jedna rzecz, która jest pewna, to ciągłość zmian. Niestety ciągłe
wzrosty cen mogą doprowadzić do wyhamowania nowo rozpoczynanych inwestycji. Inwestorzy w dzisiejszych czasach stoją przed bardzo trudnymi wyborami, czy stać ich będzie na
prowadzenie i dokończenie rozpoczętych prac.
Z drugiej strony wzrost świadomości potrzeby
zmiany źródeł ciepła na OZE będzie postępował
i wydaje się nie do zatrzymania. Podobnie rosnące ceny gazu, będą powodować, że klienci ostateczni będą coraz mocniej kierować się w stronę
pomp ciepła. Wielkość rynku zostanie jednak wyznaczona najprawdopodobniej nie przez możliwości zakupowe, ale przez możliwości produkcyjne i montażowe.
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beretta & Riello
Paweł Ott
Country Sales Director RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. (Carrier Global Corp.)
Mijający rok był na pewno „nieszablonowy”
dla wielu firm, z jednej strony trudności z dostępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej
perspektywy oceniają Państwo wynik finansowy w roku 2021 w swojej firmie?
Moim zdaniem rok 2021 bez wątpienia był rokiem dobrym dla całej branży HVAC. Dla nas
był to rok rekordowy pod względem przychodów zrealizowanych przez markę Beretta, jak
i markę Riello na terenie Polski. Świetny zespół
oraz dobre planowanie pozwoliły nam na dostarczanie większości zamówionych produktów w wyznaczonym czasie do naszych Partnerów handlowych pomimo, iż zaczęły pojawiać
się problemy z dostępnością komponentów
oraz niespodziewanie rwały się łańcuchy dostaw. Wielkim atutem naszej działalności jest to,
iż posiadamy fabrykę w Toruniu, co w tej bardzo
zmiennej i nieprzewidywalnej sytuacji stawiało
nas na wygranej pozycji względem naszej konkurencji. Mogliśmy zapewnić pokrycie popytu,
jakie zgłaszał rynek.

Rok 2021 to rok dużych zmian cen materiałów, komponentów i w konsekwencji urządzeń
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzrosły ceny w Państwa firmie?
Tak, rok 2021 to rok drastycznych zmian cen surowców i komponentów w wielu branżach, czasem nawet kilkukrotnych zmian w roku, czego
doświadczyliśmy sami. Niestety największe obciążenie podwyżek cen surowców, a w efekcie gotowych produktów dotknęło użytkownika końcowego. My na szczęście nie musieliśmy podnosić
cen aż tak wysoko, ponieważ jako część Grupy
Carrier jednego z większych odbiorców dla wielu dostawców surowców i komponentów mieliśmy możliwości oraz przestrzeń do tego, by podwyżki produktów przeprowadzić w kilku etapach
w ciągu roku, łącznie nie przekraczając 10%.
Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swojej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych?
Niewątpliwie istotnym elementem w całej Grupie

Carrier i również w naszej spółce w roku 2021 była
i wciąż jest transformacja cyfrowa, wprowadzanie nowych mobilnych rozwiązań zarówno jako
akcesoria do produktów oraz elektroniczna komunikacja z klientem. Jest to wynik obserwacji
i wniosków wyciągniętych z lekcji, którą przeżyliśmy – pandemii – oraz wizji Grupy dotyczącej
jej dalszego rozwoju tak, aby pozostawać na pozycji lidera w danej branży. Jeżeli chodzi o zmiany w strukturze grup asortymentowych są one
oczywiście widoczne i skłaniają się ku postawom
proekologicznym społeczeństwa wspieranym poprzez różne programy i dotacje unijne, czy rządowe. Dzięki temu zjawisku odnotowaliśmy w marce Beretta wzrost sprzedaży pomp ciepła, które
z sukcesem wprowadziliśmy niedawno do oferty oraz w marce Riello jeszcze większą popularnością cieszyły się palniki spełniające najwyższe
normy emisji NOx.

Inflacja jest na niespodziewanie wysokim poziomie, czekają nas też spore zmiany w związku ze zmianami cen nośników energii. Czego
możemy spodziewać się w 2022 roku w sektorze branży HVAC?
Obecny czas to czas wielu niepewności i zaskakujących zmian – inflacja, wzrost cen surowców
i nośników energii, problemy z realizacją przyłączy
gazowych, problemy z dostępnością towarów, niekompletne łańcuchy dostaw, utrudnienia w otrzymaniu kredytu hipotecznego. Sądzę, iż to wszystko będzie miało niebagatelny wpływ zarówno na
popyt, jak i sprzedaż produktów w naszej branży,
co w perspektywie kilku najbliższych lat może spowodować wyhamowanie tych jakże pnących się
obecnie do góry wskaźników. Korzystając z okazji,
pragnę życzyć wszystkim w branży poza tak oczywistym zdrowiem również tego, aby ten i nadchodzące lata były równie owocne jak miniony rok.
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Purmo

Andrzej Iżycki
Dyrektor sprzedaży Purmo Group Poland Sp. z o.o.
Mijający rok był na pewno „nieszablonowy”
dla wielu firm, z jednej strony trudności z dostępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej
perspektywy oceniają Państwo wynik finansowy w roku 2021 w swojej firmie?
Rok 2021 był z naszej perspektywy na pewno
sporym wyzwaniem. Ale mimo galopujących cen
oraz przejściowych trudności z dostępnością surowców, nasz wynik sprzedaży – wyłączając efekty podwyżek – osiągnął najwyższy poziom w porównaniu do ostatnich lat.
Rok 2021 to rok dużych zmian cen materiałów, komponentów i w konsekwencji urządzeń
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie
Państwo z tym problemem i jak bardzo wzrosły ceny w Państwa firmie?
Koszt naszego wiodącego produktu, czyli grzejnika panelowego, w znacznej mierze zależy
od ceny blachy zimnowalcowanej, której ceny

w roku 2021 wręcz „eksplodowały”. W szczycie
notowań cena tego surowca była wyższa o ponad 130% w stosunku do średniej ceny z roku
2020. Musiało się to niestety bezwzględnie odbić na końcowej cenie produktu. Cztery podwyżki wdrożone w roku 2021 podniosły ceny o
ponad 55%. Ale to tylko część wyzwań. W ciągu
roku doświadczaliśmy wąskich gardeł z dostępnością blachy, ale działania zaradcze przeprowadzone przez nasz dział zakupów pozwoliły ostatecznie na utrzymanie ciągłości dostaw
oraz przyzwoity poziom zaopatrzenia rynku.
Były momenty – szczególnie w 2 i 3 kwartale –
kiedy rynek wydawał się nienasycony, ale ostatecznie otrzymaliśmy od naszych partnerów biznesowych informację zwrotną, że poradziliśmy
sobie lepiej od innych.
Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swojej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych?

Rok 2021 nie przyniósł tu rewolucyjnych zmian.
Z biznesowego punktu widzenia istotnym sukcesem był niewątpliwie wysoki poziom sprzedaży
grzejników. Ale także dalszy stabilny rozwój segmentu systemów rurowych i ogrzewania płaszczyznowego.
Inflacja jest na niespodziewanie wysokim poziomie, czekają nas też spore zmiany w związku ze zmianami cen nośników energii. Czego
możemy spodziewać się w 2022 roku w sektorze branży HVAC?
Dotychczas kluczowym dla nas rynkiem był rynek nowego budownictwa mieszkaniowego.

Prognozy pokazują, że do III kwartału/IV kwartału 2022 powinna panować jeszcze względna stabilność, ale na pewno rosnące stopy procentowe zaczną przekładać się na atrakcyjność
mieszkań jako bezpiecznej przystani inwestycyjnej. Będzie to raczej pewien stopniowy proces, ponieważ cały czas pozostaną jednak klienci z rzeczywistymi potrzebami mieszkaniowymi.
Sporo będzie zależeć od wzrostu lub stabilizacji
cen mieszkań. Być może równolegle ożywi się
rynek budownictwa jednorodzinnego i w większym stopniu ruszą remonty. Ale w dzisiejszych
czasach wiarygodne prognozowanie nawet krótkoterminowe staje się coraz trudniejsze.
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Bosch Termotechnika
Krzysztof Ciemięga
Dyrektor generalny Bosch Termotechnika
Mijający rok był na pewno „nieszablonowy”
dla wielu firm, z jednej strony trudności z dostępem towarów, z drugiej bardzo duży popyt
związany z rynkiem mieszkaniowym. Jak z tej
perspektywy oceniają Państwo wynik finansowy w roku 2021 w swojej firmie?
Niepewna sytuacja gospodarcza na świecie spowodowana pandemią sprawiła, że ostatnie dwa
lata były bardzo trudne dla wielu branż. Jednakże dla branży HVAC to kolejny bardzo dobry rok.
Spowodowane jest to utrzymującym się wysokim popytem na rynku mieszkaniowym. Co więcej, rośnie również liczba wymienianych kotłów
węglowych, które nie spełniają obowiązujących
norm na nowoczesne źródła ciepła. Jednocześnie zwiększone zapotrzebowanie na urządzenia grzewcze spowodowało przejściowe braki
w dostępności wielu podzespołów do produkcji.
Oczywiście, aby zachować płynność w dostawach
produktów na rynek, planowaliśmy dostawy z fabryk z dużym wyprzedzeniem, ale i tak nie uchroniło nas to przed brakami w dostępności niektórych
produktów, szczególnie pod koniec ubiegłego roku.
Rok 2021 to rok dużych zmian cen materiałów, komponentów i w konsekwencji urządzeń
i systemów końcowych. Jak poradziliście sobie

Państwo z tym problemem i jak bardzo wzrosły ceny w Państwa firmie?
To prawda, rosnące ceny surowców oraz koszty magazynowo-logistyczne wpłynęły również na koszty
produkcji naszych urządzeń. Wzrost cen był jednak
niższy niż ubiegłoroczna inflacja. Niestety nic nie wskazuje na to, aby w tym roku ceny surowców spadły, to
oczywiście wpłynie na dalszy wzrost cen produktów
w branży HVAC. Jak bardzo, tego jeszcze nie wiemy.
Co uważacie Państwo za najważniejsze dla swojej firmy w 2021 roku? Jakie zmiany nastąpiły
w strukturze sprzedaży grup asortymentowych?
Za nasz największy sukces uważamy wzrost sprzedaży pomp ciepła. Warto jednak zaznaczyć, że większa sprzedaż tych produktów powoduje znaczne
zwiększenie zapotrzebowania na specjalistyczne
szkolenia techniczne. Mając to na uwadze otworzyliśmy na terenie kraju dwa zmodernizowane, kompleksowo wyposażone centra szkoleniowe Buderus
Poznaniu i Czeladzi. Szkolimy w nich naszych partnerów nie tylko w zakresie instalacji, serwisowania,
czy naprawy samych produktów, ale przede wszystkim z funkcjonowania całych systemów grzewczych opartych o pompy ciepła. Co więcej, uruchomiliśmy również mobilne centrum szkoleniowe
pomp marki Bosch w samochodzie pokazowym,

dzięki temu możemy szkolić partnerów w całym kraju.
Co do zmian w strukturze sprzedaży to odnotowaliśmy znaczący wzrost zainteresowania
i sprzedaży wszystkich produktów elektrycznych.
Związane było to w dużej mierze z bardzo dynamicznym wzrostem rynku fotowoltaiki, który napędza wzrost sprzedaży elektrycznych urządzeń
grzewczych, szczególnie pomp ciepła.
Co ważne, dalej rozwijała się również sprzedaż kotłów gazowych, ponieważ nie w każdym budynku
i nie w każdych warunkach pompa ciepła może
być efektywnym i wystarczającym źródłem ciepła. Dotyczy to szczególnie modernizacji ogrzewania w obiektach starszych, o niskiej izolacji termicznej, w których nowoczesny kocioł gazowy
jest dalej najbardziej efektywnym rozwiązaniem.
Inflacja jest na niespodziewanie wysokim poziomie, czekają nas też spore zmiany w związku ze zmianami cen nośników energii. Czego
możemy spodziewać się w 2022 roku w sektorze branży HVAC?

Rosnące obecnie ceny energii być może przejściowo zmniejszą zainteresowanie wymianą kotłów
węglowych na gazowe albo na pompy ciepła. Jednak z drugiej strony, tym bardziej starsze urządzenia grzewcze powinny być wymienione na bardziej
efektywne systemy grzewcze. Dodatkowo starsze
niż 10 lat kotły węglowe, zgodnie z obecnymi przepisami, nie mogą być już eksploatowane, dlatego
przewidujemy, że będą sukcesywnie wymieniane.
Rosnące koszty usług, w tym koszt wymiany czy
montażu urządzeń będą skłaniały inwestorów do
przyspieszenia decyzji o modernizacji systemów
grzewczych. To powinno być dodatkowym czynnikiem dalszego wzrostu rynku, mimo wzrostu cen.
Zapowiedziane zmiany w rozliczaniu energii produkowanej przez instalacje fotowoltaiczne mogą również
przejściowo zmniejszyć zainteresowanie montażem
tego typu instalacji, a w związku z tym np. montażem pomp ciepła. Jednak rozwój odnawialnych źródeł energii w dłuższej perspektywie się nie zmieni,
bo jest to podstawa polityki klimatycznej Unii Europejskiej, więc ten segment będzie dalej się rozwijał.
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Prywatna strefa spa
w każdym domu od Grohe
Firma GROHE powiększa portfolio produktów premium
GROHE przedstawia dwa
ekskluzywne rozwiązania
do łazienki, które zamienią ją
w domowe SPA:
- połączenie nowoczesnego
wzornictwa z technologiczną
precyzją – nowa odsłona
GROHE Allure,
- kojąca przyjemność kąpieli
dzięki prysznicom bocznym
GROHE Rainshower Aqua.
Intensywny i stresujący tryb życia oraz obecna
sytuacja pandemiczna sprawiły, że konsumenci coraz więcej uwagi poświęcają sobie, dbając
o zdrowie i dobre samopoczucie. Spędzają także więcej czasu w domu niż poza nim, a łazienka stała się miejscem, w którym szukają chwili
relaksu. W odpowiedzi na rosnący trend firma
GROHE, globalny producent kompletnych rozwiązań do łazienki i kuchni, wprowadziła właśnie do swojego portfolio produktów premium
odświeżoną kolekcję armatury GROHE Allure
oraz prysznice boczne Rainshower Aqua, które zapewniają jeszcze więcej komfortu pod
prysznicem. Bez względu na to, czy projektu-

GROHE Allure

jesz przestrzeń profesjonalnego spa czy prywatnej łazienki dzięki produktom marki GROHE będzie ona bardziej dopasowana do potrzeb
konsumentów.
– Luksusowe produkty tworzymy z myślą o architektach i projektantach wnętrz, którzy projektują
dla swoich klientów łazienki pełniące funkcję domowego spa, w którym można zrelaksować ciało
i umysł. Starannie dobrane kolory, materiały wykonania oraz rodzaje powłok w połączeniu z nowoczesnym wzornictwem umożliwiają projektantom dostosowanie przestrzeni do indywidualnych
upodobań klientów – mówi Barbara Kowalczyk,
Leader Marketing Poland, LIXIL EMENA.
GROHE Allure
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GROHE Rainshower Aqua

GROHE Allure

Wyrafinowany luksus w domowej
łazience
Popularna kolekcja armatury GROHE Allure
zyskała bardziej wyrafinowany design. Jej nowa
odsłona jest połączeniem nowoczesnego wzornictwa z technologiczną precyzją. Armatura
zachwyca minimalizmem i smukłą formą. Kolekcja ta umożliwia zaprojektowanie idealnie
harmonijnej łazienki, dopasowanej do wymagających gustów. Wszechstronna gama produktów obejmuje baterie umywalkowe w różnych
wariantach oraz rozmiarach, baterie wolnostojące czy wylewki kaskadowe do wanny. Bogaty

jest także wybór kolorów i rodzajów powłok –
Chrome, Brushed Cool Sunrise, Brushed Warm
Sunset oraz Hard Graphite. Dotyczy on zarówno armatury, jak i akcesoriów. Kolekcja pozwala
na stworzenie kompletnego oraz spójnego projektu, który zamieni każdą łazienkę w prywatne
domowe spa.
Kojąca przyjemność pod prysznicem
Nowe prysznice boczne GROHE Rainshower
Aqua zamienią codzienną rutynę w niezwykle przyjemne doznania. Od teraz każdy może
urozmaicić swój poranny prysznic pulsującym,

wodnym masażem. Po uruchomieniu przepływu wody dysze wysuwają się z panelu, a intuicyjny system sterowania umożliwia łatwe przełączanie między strumieniami Rain i Active Jet
za pomocą jednego pokrętła. Co więcej, prysznice Rainshower Aqua wyposażono jest w technologię EcoJoy, która umożliwia redukcję zużycia wody. Dla pełnej swobody w projektowaniu,
rozwiązanie to dostępne jest w wariancie okrągłym i kwadratowym oraz we wszystkich kolorach GROHE.

Przejdź  Więcej informacji
o nowościach GROHE

GROHE Rainshower Aqua
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Aż 5 lat gwarancji na kocioł VIESSMANN Vitodens 200-W
Komfort cieplny ma cyfrowe oblicze
Poprzez zintegrowany interfejs WLAN kocioł
kondensacyjny Vitodens 200-W komunikuje
się bezpośrednio z Internetem, a tym samym
może pracować w sieci i korzystać z serwisów
cyfrowych. Aplikacja mobilna ViCare dodatkowo podwyższa komfort obsługi kotła. Dzięki niej
mamy pod kontrolą wszystkie funkcje ogrzewania, niezależnie od czasu i miejsca. Aplikacja serwisowa może też w razie potrzeby bezpośrednio
powiadomić fachowca i wezwać pomoc.
Czy ustawienie parametrów pracy i obsługa kotła
kondensacyjnego są łatwe? To jedno z kryteriów
decyzyjnych przy zakupie nowego urządzenia
grzewczego. Vitodens 200-W pod tym względem
jest bardzo komfortowy. Jego obsługa jest prosta, intuicyjna i może się odbywać za pomocą
smartfona, tabletu lub wyświetlacza dotykowego na kotle. Wyświetlacz graficzny z menu tekstowym prowadzi użytkownika przez wszystkie
punkty menu, a panel energetyczny pozwala
mieć na oku bieżące wartości zużycia energii.
O stanie pracy kotła informuje Lightguide. Lightguide jest fluoryzującym paskiem świetlnym
w technice LED, rozciągającym się na całą szerokość urządzenia. Informuje on użytkownika w czasie rzeczywistym o ogólnym stanie roboczym urządzenia. Wskaźnik Lightguide, utrzymany w kolorze
pomarańczowym Viessmann, ma różne funkcje:
- po włączeniu urządzenia świeci równomiernie,

- w trybie gotowości pulsuje równomiernie,
- potwierdza mignięciem nową nastawę na ekranie dotykowym lub ze smartfona
- przy zakłóceniu w pracy urządzenia Lightguide
miga.

5 lat gwarancji na wszystkie kotły kondensacyjne Vitodens serii 200.
Warunki gwarancji: www.viessmann.pl/gwarancja

Wysoka niezawodność eksploatacyjna
W kotle Vitodens 200-W zastosowano nowy palnik
MatriX-Plus, który wyróżnia efektywna praca, niski
poziom emisji substancji szkodliwych a także cicha praca. Specjalna powierzchnia promiennikowa
MatriX wykonana ze stali szlachetnej jest odporna
na działanie wysokiej temperatury, zapewniając
palnikowi zawsze wysoką sprawność i trwałość.
Układ automatycznej kontroli jakości spalania gazu Lambda Pro Plus kompensuje wahania jego kaloryczności i pozwala maksymalnie
wykorzystywać energię dostarczoną w paliwie.
Zapewnia to wysoką efektywność przez cały rok
i obniża koszty przeglądów kotła.
Odporny na korozję wymiennik ciepła Inox-Radial
wykonany ze stali szlachetnej jest sercem kotła kondensacyjnego Vitodens 200-W. Przemienia on efektywnie energię spalania gazu w ciepło – praktycznie
bez strat, z wysoką sprawnością wynoszącą aż 98%.
Wyróżnia się przy tym niezawodnością i trwałością
właściwą dla wysokiej jakości stali szlachetnej.
Viessmann udziela 10 lat gwarancji na wymienniki ciepła ze stali szlachetnej do olejowych i gazowych kotłów kondensacyjnych o mocy do 150 kW.
Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,
53-015 Wrocław
www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej:
0801 002345
rekl ama

Nowoczesne wzornictwo Vitodens 200-W i jasna, matowa powierzchnia obudowy w kolorze
perłowo-białym komponuje się harmonijnie z każdą aranżacją wnętrza
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Luksusowa willa
z najnowocześniejszą
kotłownią Viessmann
Przemyślany system grzewczy z pakietem
urządzeń jednej marki
System grzewczy nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu został
oparty o urządzenia firmy Viessmann: od najnowszego kotła Vitodens
200-W, przez zbiornik c.w.u. Vitocell 100-W, stację uzdatniania wody
Aquahome Duo po oczywiście zdalne sterowanie całym system
Vitoconnect. Tak zbudowana kotłownia z urządzeniami o najwyższych
standardach jakościowych jednej marki to gwarancja niezawodności
działania i łatwość późniejszych czynności serwisowych.
System centralnego ogrzewania w obiekcie składa
się z dwóch obiegów grzewczych. Całą instalacją
grzewczą zarządza kondensacyjny kocioł gazowy Vitodens 200-W. Regulator kotła kompleksowo współpracuje z automatyką inteligentnego
domu. Dodatkowo kocioł Vitodens 200-W, dzięki
przyłączonemu modułowi Vitoconnect, umożliwia zdalną obsługę i nadzór instalacji grzewczej,
m.in. zarządzanie temperaturą obiegów grzewczych czy sygnalizacją usterek przez Internet,
przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej.
Ciepła woda użytkowa podgrzewana i magazynowana jest w wężownicowym zbiorniku c.w.u.
Vitocell 100-W.

Nad jakością wody w całej domowej instalacji
grzewczej oraz instalacji wodnej czuwa stacja
uzdatniania wody Viessmann, model Aquahome
Duo. Oprócz niej zastosowano szereg dodatkowych filtrów i zabezpieczeń antybakteryjnych,
które w znacznym stopniu redukują lub całkowicie
usuwają szkodliwe pierwiastki i zanieczyszczenia.

Inwestorem jest Mirosław Majchrzak – właściciel firmy www.evotherm.pl, zajmujący się
na co dzień kotłowniami przemysłowymi. Z racji znajomości branży i najnowocześniejszych rozwiązań zdecydował się w swoim domu na najlepszą markę urządzeń grzewczych, firmę Viessmann. Inwestor czuwał też nad efektywnym wykorzystaniem pomieszczenia kotłowni i zastosowaniem najlepszych rozwiązań. Dostarczenia urządzeń
i opieki serwisowej nad obiektem podjął się Wilgorz Salon Firmowy Viessmann Wrocław.
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Targi ISH wracają
stacjonarnie w 2023

Kotłownia wyposażona jest w inteligentny system
detekcji wycieku wody c.o. oraz system detekcji
gazu. Warto zwrócić uwagę na pełne wykorzystanie miejsca w kotłowni. Dzięki kompaktowym
rozwiązaniom marki Viessmann i kreatywności
firmy instalatorskiej udało się w 100% wykorzystać niewielką powierzchnię kotłowni.

Dopełnieniem nowoczesnych rozwiązań jest zastosowanie, m.in. w salonie oraz pomieszczeniu siłowni grzejników charakteryzujących się
eleganckim designem i nieszablonowym, czarnym kolorem.
Zdjęcia wykorzystanie w artykule: Wilgorz Salon
Firmowy Viessmann Wrocław

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

Targi ISH w odbędą się stacjonarnie w dniach
13-17 marca 2023 r. we Frankfurcie nad Menem.
ISH to największa międzynarodowa impreza
w branży klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania,
instalacji wodnych i sanitarnych oraz wyposażenia łazienek. W segmencie techniki energetycznej oraz klimatyzacyjnej przedstawione zostaną ekologiczne i energooszczędne technologie,
innowatorskie systemy ogrzewania oraz klimatyzacji budynku, które zapewniają wykorzystywanie energii odnawialnej. Podczas ostatniej,
stacjonarnej edycji udział wzięło 2500 wystawców i niemal 190 000 branżystów ze 161 krajów.
Zachęcamy do udziału w targach w charakterze
wystawcy. Do 18 lutego br. obowiązuje promocyjna, znacznie niższa cena powierzchni. Aby otrzymać ofertę stoiska, należy zgłosić intencję udziału przez stronę Messe Frankfurt (kliknij)
Zgłoszenie intencji online do niczego nie obliguje i do chwili podpisania otrzymanej z Frankfurtu propozycji stoiska, można się wycofać bez poniesienia jakichkolwiek kosztów.
W przypadku pytań podajemy kontakt do przedstawicielstwa:
- tel. 22 49 43 200
- info@poland.messefrankfurt.com.
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Pompa ciepła Stiebel Eltron
W BUDYNKU gopr na Hali Miziowej
Od tej jesieni budynek Grupy Beskidzkiej GOPR ogrzewany jest… w stylu premium,
czyli pompą ciepła powietrze-woda Stiebel Eltron HPA-O 13 Premium. Placówka GOPR
w Beskidzie Żywieckim znajduje się na Hali Miziowej, na polanie usytuowanej na północnym
stoku Pilska, na wysokości 1280 m n.p.m. Takie ogrzewanie zdaje doskonale egzamin
z perspektywy kilku miesięcy pracy w ekstremalnych górskich warunkach. Ale najciekawszy
był jednak chyba transport powietrznej pompy ciepła i osprzętu w górach... To było niełatwe
wyzwanie. Tym bardziej, że cały proces odbył się w lutym 2021, w prawdziwą zimę, z grubym
pokładem śniegu i ujemną temperaturą.
Pompa ciepła powietrze-woda HPA-O 13 Premium idealnie nadaje się do pracy w ekstremalnych warunkach. Stiebel Eltron przekazał
nieodpłatnie cały zestaw urządzeń dla stacji

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jako wsparcie dla Grupy Beskidzkiej
GOPR, mające w zasadniczy sposób polepszyć
warunki pracy ratowników i dać im niezbędny

komfort w chwilach pomiędzy akcjami górskimi.
W skład zestawu wszedł oprócz pompy ciepła
powietrze-woda HPA-O 13 Premium, także zasobnik ciepłej wody SBB 500-1 Plus oraz zbiornik

buforowy SBP 400 E. Zestaw ten tym samym tworzy kompletne źródło ciepła zapewniające zarówno ciepło na cele centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Instalacyjnymi partnerami wydarzenia były od
lat współpracujące ze Stiebel Eltron Polska firmy Ecoliber z Żywca i Levada z Krakowa.
W drodze do budynku GOPR na Hali
Miziowej…

Załadunek zestawu w magazynie centralnym w Warszawie

Przeładunek pompy ciepła i zbiorników na ratrak

Przed montażem monoblokowa pompa ciepła HPA-O 13 Premium przejechała długą drogę
w zimowych warunkach, co wymagało specjalnych przygotowań związanych z logistyką i transportem urządzenia.
Pompa ciepła wraz ze zbiornikami wyruszyła
z magazynu centralnego w Warszawie i do Korbielowa u stóp masywu góry Pilsko dotarła transportem drogowym. Tu została przeniesiona na
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Na Hali Maziowej – rozładunek urządzeń

ratrak, by dalszą drogę wysoko na Halę Miziową,
czyli przez ośnieżone stoki pokonać już na specjalnej platformie przed ratrakiem. Zbiorniki natomiast załadowano do kabiny transportowej ratraka i całość bezpiecznie, po wielogodzinnej akcji,

Podróż ratrakiem przez stoki… i trasy narciarskie

dotarła do stacji GOPR. Firma Stiebel Eltron nie
poprzestała na wsparciu GOPR na zboczach gry
Pilsko. Taki sam model powietrznej pompy ciepła pracuje już z powodzeniem również w stacji
ratowniczej GOPR na górze Klimczok. Ponownie

partnerem Stiebel Eltron w przedsięwzięciu była
lokalna żywiecka firma instalacyjna Ecoliber.
Zdjęcia pochodzą z filmu firmy Stiebel Eltron
Obejrzyj Film z transportu i montażu
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Czy stosować filtry HEPA w standardowych
centralach wentylacyjnych?
Jace k K idoń

Stosowanie wysokoskutecznych filtrów HEPA w standardowych
centralach wentylacyjnych nie ma większego uzasadnienia technicznego
oraz ekonomicznego. Jednakże zawsze trzeba mieć na uwadze
preferencje użytkowników oraz specyficzne wymagania danego obiektu.
Dla zapewnienie wysokiego stopnia czystości powietrza w typowych
pomieszczeniach lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie skutecznej
wentylacji nawiewno-wywiewnej z podwójną filtracją powietrza
nawiewanego, filtrem wywiewnym oraz lokalnym oczyszczaczem
powietrza. Oprócz wysokiej czystości powietrza w pomieszczeniach
należy zapewnić pozostałe parametry, jak: temperatura, wilgotność
oraz prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi przy zachowaniu
komfortu akustycznego.

Przejdź  Blog ekspercki TROX
Stosowanie filtrów powietrza w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest wymagane
między innymi przez Warunki Techniczne § 154
p.6. przy użyciu wymienników odzysku ciepła,
nagrzewnicy oraz chłodnicy.
W centralach wentylacyjnych należy zastosować
przed tymi urządzeniami filtr klasy co najmniej G4
(wg starej normy PN-EN 779). W przypadku centrali wentylacyjnej z nawilżaczem powietrza wg
WT należy zainstalować filtr klasy co najmniej F6.

Wg wymogów Ecodesign/Ekoprojekt w centrali
nawiewno-wywiewnej minimalna klasa filtracji
na nawiewie to F7, na wywiewie M5.
Od 2018 r. obowiązuje norma PN-EN 16890, która bardziej szczegółowo precyzuje klasy filtracji wprowadzając dwa parametry: średnicę pyłów [µm] ePM1, ePM2,5, ePM10 oraz skuteczność
[%] dla danej średnicy. Bezpośrednie porównanie tych norm jest niemożliwe ze względu na odmienne procedury pomiarowe.
W większości standardowych central wentylacyjnych w celu spełnienia wysokiej jakości powietrza nawiewanego wystarczy odpowiednio dobrana podwójna filtracja.

Centrala wentylacyjna X-CUBE-CROFCU w wykonaniu higienicznym z regulatorami
przepływu powietrza

Stosowanie wysokoskutecznych filtrów EPA i HEPA (o skuteczności filtracji od 85% do
99,995%) w systemach wentylacyjnych dotyczy najczęściej rozwiązań higienicznych, takich jak pomieszczenia sal operacyjnych w szpitalach, produkcja farmaceutyczna, produkcja komponentów elektronicznych itd. Wysokoskuteczne filtry HEPA są poprzedzone
najczęściej podwójną filtracją powietrza zwiększającą skuteczność oraz żywotność filtra
końcowego. Stosowanie filtrów EPA i HEPA (E10-H14) w standardowych centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych np. do pomieszczeń biurowych nie ma większego uzasadnienia, jeśli chodzi o jakość powietrza. Należy również mieć na uwadze aspekty ekonomiczne, gdyż dodatkowy stopień filtracji, a co za tym idzie dodatkowe opory przepływu
powietrza [Pa] zwiększają zużycie energii przez wentylatory. Poza tym w trakcie zabrudzenia filtrów zużycie energii systematycznie rośnie. Stosowanie odpowiedniej klasy filtracji,
szczególnie powietrza nawiewanego określa projektant instalacji wentylacyjnej na podstawie wymogów higienicznych wentylowanych pomieszczeń oraz wymagań inwestora.
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Berlin Neuköln Karl-Marx-Str.
PM10-Średnia roczna 2016:
01/2022
29 μg/m³ (Źródło Federalna Agencja Środowiska)

Powietrze zewnętrzne (zgodnie z miejskim rozkładem normalnym)

Stężenie pyłów [µg/m3]

Filtry powietrza TROX
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Nawiew (po pierwszym stopniu filtracji)
PM10 = 5 μg/m³

PM10 = 29 μg/m³

Przykład

Wkład filtracyjny: ISO ePM1 85%

Berlin Neuköln Karl-Marx-Str.
PM10-Średnia roczna 2016:
29 μg/m³ (Źródło Federalna Agencja Środowiska)
Zakresy średnic pyłów [µm]

Zakresy średnic pyłów [µm]
1

Stężenie pyłów [µg/m3]

Nawiew (po pierwszym stopniu filtracji)

Nawiew (po drugim stopniu filtracji)

Zintegrowany filtr HEPA
z nawiewnikiem typ TFP firmy TROX

PM10 < 1 μg/m³

PM10 = 5 μg/m³

Zakresy średnic pyłów [µm]

Zakresy średnic pyłów [µm]
2

Powyżej przedstawiony jest przykład zastosowania 2 stopni filtracji w centrali wentylacyjnej TROX
X-Cube. Centrala została zainstalowana w centrum
Berlina (Neuköln Karl-Marx-Str.). Średnioroczne stężenie pyłów PM10 na zewnątrz w 2016 r. wynosiło:
29 μg/m³ (źródło: Federalna Agencja Środowiska).
Jak widać na przedstawionym przykładzie zastosowanie 2 stopni filtracji ePM1 65% oraz ePM1
85% zapewniło bardzo skuteczne oczyszczenie
powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Do filtracji powietrza w pomieszczeniach czystych (np.
sale operacyjne, produkcja leków, laboratoria)

najlepiej jest stosować filtry HEPA umieszczone
w specjalistycznych nawiewnikach lub wywiewnikach wraz z zintegrowaną skrzynką rozprężną
oraz systemem mocowania. Stosowanie nawiewników i wywiewników z filtrami HEPA powinno
być poprzedzone obróbką powietrza w centrali wentylacyjnej.
Do standardowych pomieszczeń coraz bardziej
popularne stają się rozwiązania z wykorzystaniem lokalnych oczyszczaczy powietrza. Takie
urządzenia nie dostarczają powietrza zewnętrznego, lecz filtrują powietrze obiegowe.

W związku z pandemią koronawirusa Covid-19
wg najnowszych badań naukowych zwiększenie
intensywności wentylacji oraz skuteczna filtracja
zwiększa bezpieczeństwo ludzi. Bardzo dobrym
i skutecznym rozwiązaniem są np. stacjonarne oczyszczacze powietrza z podwójną filtracją
z końcowym filtrem HEPA H13.
Najważniejszymi parametrami tego typu urządzeń są: skuteczność filtracji, szczególnie pyłów
ePM1 i ePM2,5, wydajność przepływu powietrza
[m3/h], poziom dźwięku [dB(A)] oraz prędkość powietrza [m/s] w strefie przebywania ludzi.
Stacjonarny oczyszczacz powietrza TROX Air
Purifier w podwójną filtracją z filtrem HEPA H13
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Nowe kotły Bosch Condens 5700i WT oraz 5300i WT
Komfortowe możliwości
Bosch wprowadził do oferty nowe
modele gazowych wiszących kotłów
kondensacyjnych Condens 5700i WT
oraz 5300i WT. Oba urządzenia mają
zintegrowane zasobniki ciepłej wody
wykonane ze stali nierdzewnej,
co gwarantuje najwyższą higienę
przygotowania ciepłej wody i wysoką
żywotność urządzenia.
W przypadku Condens 5700i WT jest to zasobnik warstwowy zapewniający wysoki komfort
i maksymalną wydajność ciepłej wody powyżej 20 l/min. Condens 5300i WT wyposażony
jest zasobnik z wężownicą grzewczą, co zapewnia wysoką żywotność w przypadku wody wodociągowej o podwyższonej twardości. Wysoka
wydajność ciepłej wody obu kotłów to również
efekt dwóch zakresów modulacji mocy zapewniających optymalne dopasowanie urządzenia
na cele ogrzewania i ciepłej wody. W obu modelach moc maksymalna na cele ciepłej wody jest
podwyższona do 30 kW.
Kompaktowy design
Kompaktowa budowa obu kotłów umożliwia szerokie możliwości zastosowań. Połączenie kotła
i podgrzewacza w urządzeniu wiszącym, pozwala zaoszczędzić powierzchnię potrzebną do montażu. Co więcej, atrakcyjny design urządzenia
sprawia, że można je zamontować w pomiesz-

Przejdź  Więcej o kotłach Bosch Condens

czeniach mieszkalnych – stanowią one po prostu część wystroju, wpasowując się w nawet najbardziej wymagające wnętrze.
Szerokie zastosowanie
Szeroki zakres modulacji i wbudowana automatyka pogodowa zapewniają oszczędną pracę kotłów zarówno w budynkach słabo ocieplonych,
jak i w nowych o niewielkich stratach ciepła.
Dzięki wbudowanym portom umożliwiającym
montaż w kotle, modułu Control-Key oba urządzenia mogą opcjonalne komunikować się bezprzewodowo z regulatorem EasyControl CT200,

co pozwala uniknąć prac instalacyjnych i budowlanych związanych z montażem instalacji elektrycznej między kotłem a regulatorem – ważne
zwłaszcza w przypadku modernizacji. Wszystko to powoduje, że Condens 5700i WT oraz Condens 5300i WT to znakomite rozwiązania zarówno do modernizowanych, jak i nowych obiektów.
Oba modele kotłów zostały wyposażone w panele sterowania z czytelnymi wyświetlaczami LCD
z siedmioma przyciskami umożliwiającymi bezpośredni i intuicyjny dostęp do podstawowych ustawień i informacji. W kotłach Condens 5700i WT
jest to kolorowy wyświetlacz tekstowo-graficzny.

Mobilnie lub stacjonarnie
Wbudowana automatyka kotłów zapewnia współpracę z opcjonalnymi mobilnymi i stacjonarnymi
systemami zarządzania, umożliwiając ich dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników. Bosch oferuje do wyboru różne opcje systemów sterowania modulujących pracą kotła, od
jednego do ośmiu obiegów grzewczych lub od
jednej do 19 stref grzewczych, inteligentne systemy umożliwiające mobilne zarządzanie za pomocą smartfona lub tabletu z aplikacją EasyControl lub EasyRemote oraz tradycyjne, stacjonarne
systemy sterowania pogodowego i pokojowego.

01/2022

Izolacje Armacell,
czyli zwrot zużytej
energii już po 50 dniach
Izolacje dla zrównoważonego rozwoju
Coraz lepsze parametry materiałów izolacyjnych pozwalają
minimalizować straty energetyczne – to jednak nie wystarczy,
by mówić o zrównoważonym rozwoju. Jednym z wyzwań współczesnego
budownictwa jest kompleksowe ograniczenie negatywnego wpływu
inwestycji na środowisko. Armacell posiada certyfikaty EPD dla swoich
wybranych produktów, podkreślające odpowiedzialne tworzenie
materiałów budowlanych, z uwzględnieniem pełnego cyklu życia.
Fot. Armacell

Zgodnie z ideą gospodarki cyrkularnej pozyskane surowce powinny służyć jak najdłużej.
Ma to znaczenie również w kontekście ich wtórnego wykorzystania. Decydując się zatem na wybór
danego materiału izolacyjnego, powinniśmy brać
pod uwagę nie tylko współczynnik przewodzenia ciepła, ale również to, ile energii potrzeba do
jego wytworzenia czy utylizacji. Produkty Armacell odpowiadają na potrzeby w obu obszarach.

Koszt energetyczny produkcji elastomerowej
pianki ArmaFlex jest możliwy do odzyskania
po upływie 50 dni od zainstalowania izolacji

Greenwashing kontra EPD
Świadomy wybór wymaga wieloaspektowej analizy materiałów. Wyciąganie wniosków w oparciu
o jeden parametr, nawet znakomity, tak naprawdę może okazać się złudne w kontekście oceny
wpływu danego produktu na środowisko.
Pełen cykl życia materiałów budowlanych wni-

kliwie bada certyfikacja EPD (Environmental Product Declaration), oparta o LCA (Life Cycle Assessment). Oceniane w niej są etapy związane m.in.
z pozyskiwaniem surowców, procesem produkcyjnym, możliwościami przetworzenia oraz transportem materiałów. Deklaracje Środowiskowe
EPD dla poszczególnych materiałów to znaczne
ułatwienie w uzyskaniu zielonych certyfikatów
WELL, BREEAM czy LEED.
Armacell był pionierem na rynku elastycznych
pianek elastomerowych FEF do izolacji technicznych z certyfikacją EPD. Rozwiązania Armacell
mają niski współczynnik λ, co zapewnia wysoką izolacyjność, a zaawansowane technologicznie procesy produkcji gwarantują optymalizację
energetyczną. Na przykład koszt energetyczny
produkcji elastomerowej pianki ArmaFlex jest
możliwy do odzyskania po upływie 50 dni od zainstalowania izolacji. W przeliczeniu na cały cykl
życia produktu zwrot energii może być 140 razy
większy niż jej zużycie w procesie produkcji.
W lutym 2021 roku portfolio produktów certyfikowanych poszerzyła gama wyrobów polietylenowych Tubolit. Są one przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i ochronnej instalacji
grzewczych oraz sanitarnych – w budynkach
mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.
Pianka izolacyjna Tubolit zapewnia doskonałą
ochronę, a po demontażu dodatkowo nadaje się
do recyklingu. Dzięki temu może służyć jako surowiec do wytwarzania następnych produktów lub
dostarczać energię (42 MJ/kg) w procesie spalania.
Izolacje Armacell zostały też przebadane pod kątem emisji LZO i uzyskały bardzo dobre rezultaty (niska emisja).
Reduce, Reuse, Recycle
Czy jednak naprawdę produkty izolacyjne mają
szansę na ponowne przetworzenie? Oczywiście. Armacell już teraz w procesach produkcyjnych sięga
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Pianka izolacyjna Tubolit zapewnia doskonałą
ochronę, a po demontażu dodatkowo nadaje się
do recyklingu

po materiały z recyklingu – np. do produkcji izolacji
Tubolit wykorzystywanych jest do 25% surowców z
recyklingu. Od roku 2010 w stałej ofercie producenta
dostępne są też pianki ArmaPet, które w 100% powstają z plastiku uzyskiwanego z pustych butelek.
Dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych,
w latach od 2016 do 2020 w fabrykach Armacell
udało się znacznie ograniczyć powstawanie odpadów produkcyjnych i o 43% zmniejszyć zużycie wody, a zużycie energii – o 15%.
Do korzyści z wyboru materiałów Armacell z pewnością należy zaliczyć też ich długą żywotność
przy zachowaniu wysokich parametrów, a także
zabezpieczanie instalacji przed kondensacją pary
wodnej. Ogranicza to ryzyko korozji rur i przewodów oraz pozwala na ich niezawodną pracę.
Racjonalne wykorzystanie zasobów, doskonałe
właściwości izolacyjne, a także możliwość ponownego przetworzenia to cechy, które pod względem
rozwiązań proekologicznych stawiają produkty
Armacell w czołówce. Warto jednak pamiętać, że
zrównoważony rozwój to nie tylko zysk dla środowiska, ale także wymierne korzyści dla inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych.
Źródło: materiał prasowy Armacell
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Moc grzewcza dla wymagających
projektów: kocioł WOLF CGB-2-68/75/100
Duży kocioł, duża wydajność, duża różnorodność zastosowań
Wyposażony w najnowszą technikę sterowania i komponenty najwyższej jakości,
gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny CGB-2-68/75/100 firmy WOLF to najlepszy
wybór do zastosowania w projektach wymagających wyższych zakresów mocy: zarówno
w budynkach wielomieszkaniowych, jak i w sektorze komercyjnym, np. w hotelach, sklepach
czy biurach. To kocioł zaprojektowany, aby sprostać najbardziej wymagającym zadaniom.
Przemyślana konstrukcja urządzenia
z czujnikami temperatury spalin, pokrywą
komory spalania z izolacją wermikulitową,
automatycznym odpowietrznikiem i innymi solidnymi komponentami gwarantuje długą żywotność i maksymalne bezpieczeństwo pracy dla wszystkich zastosowań.
Urządzenie ma szeroki zakres modulacji 1:6
i może działać już od 16% mocy znamionowej.
Brak minimalnych odstępów bocznych, w pełni
kompatybilne z poprzednim modelem przyłącza oraz łatwe przezbrojenie na LL lub LPG ułatwiają pracę w kotłowni. Pełny dostęp od przodu i od góry oraz prosty pomiar spalin z zewnątrz
sprawiają, że gazowy kocioł kondensacyjny jest
szczególnie łatwy w konserwacji. Czyszczenie
odbywa się pod ciśnieniem wody w instalacji.

Ponadto, dzięki zoptymalizowanej izolacji, w wersji CGB-2-75 jest najcichszym urządzeniem na rynku, emitującym zaledwie 47 dB(A).
Wydajny kocioł z możliwością
zastosowania kaskadowego
W modelu CGB-2-68/75/100 poprawiono nie
tylko stabilność podłogi komory spalania, ale
również unowocześniono design, projektując
charakterystyczny dla WOLF srebrny pas na
plastikowej pokrywie. Efektywność sezonowa
ogrzewania pomieszczeń (ηs) wynosi 95%. Zintegrowany system kontroli spalanego paliwa maksymalizuje efekt kondensacji w trybie ogrzewania i minimalizuje zapotrzebowanie na energię
elektryczną. Rozwiązanie grzewcze charakteryzuje się wysoką wydajnością bez konieczności
stosowania zaworu przelewowego. Wytłaczany
wymiennik ciepła z ekstrudowanego AlSi, który
został zoptymalizowany pod kątem wielkości wydajności, ma dużą liczbę lameli dla najlepszej wymiany ciepła. Łatwa integracja z inteligentnymi

systemami zarządzania budynkiem podkreśla elastyczność urządzenia. Klasa ciśnienia 6
bar oraz możliwość zastosowania w kaskadzie
do pięciu jednostek (moc do 500 kW) znacznie
rozszerzają zakres zastosowań. Klapy zwrotne
w przewodach spalinowych są również w wyposażeniu standardowym. Szeroka gama akcesoriów typowych dla firmy WOLF (np. grupy pompowe, zestawy rozdzielające dla pojedynczych
urządzeń lub kaskad, systemy odprowadzania
spalin) oraz bogata oferta części zamiennych
uzupełniają paletę produktów.
Ułatwione uruchamianie, konserwacja
i zdalne sterowanie
Dzięki całkowicie zmienionemu układowi sterowania zoptymalizowano dostęp do poszczególnych przyłączy i komponentów. Wszystkie
płytki drukowane, opcjonalny WOLF Link Home
lub moduł EA znajdują się w jednej obudowie.
Przepusty kablowe w komorze spalania zapewniają wygodny dostęp podczas montażu

i konserwacji. Czyszczenie odbywa się całkowicie pod ciśnieniem systemowym. Dzięki automatyce WOLF serii 2 (WRS-2), nowoczesny
system sterowania ma możliwość obsługi czujnika sprzęgła hydraulicznego. Opcjonalnie można zintegrować moduł obsługowy WOLF BM-2
z praktycznym asystentem uruchamiania. System można również nadzorować zdalnie i wygodnie za pomocą modułu WOLF Link pro. Ten
zaawansowany interfejs internetowy pracuje
z routerem w sieci 4G.
Przejdź  Więcej o kotłach CGB-2-68/75/100
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Regulacja i równoważenie w instalacjach grzewczych
i chłodniczych z zastosowaniem zaworów PICV
Projektowanie systemów HVAC nie jest takie proste. Przed podjęciem ostatecznej decyzji dotyczącej
systemu grzewczego oraz/lub chłodniczego, jakie dobrać urządzenie końcowe, na jakiej zasadzie
ma działać ogrzewanie lub chłodzenie oraz w wielu innych kwestiach należy wziąć pod uwagę
różne czynniki. Do najczęstszych dylematów należą: wybór właściwego zaworu regulacyjnego
do urządzenia końcowego oraz sposobu równoważenia instalacji.
Zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym
zapewnieniu wysokiego komfortu wewnętrznego jest obecnie jednym z zasadniczych elementów uwzględnianych podczas projektowania nowoczesnych instalacji grzewczych i chłodzących.
Jednak wciąż często popełnianym błędem w projektowaniu jest dobór pojedynczych elementów
instalacji (chillerów, klimakonwektorów, zaworów regulacyjnych, zaworów równoważących itd.)
z pominięciem faktu, że elementy te oddziałują
wzajemnie na siebie.
Regulacja a równoważenie
– wskazówki projektowe
Aby prawidłowo zaprojektować układ ogrzewania/chłodzenia, konieczna jest analiza instalacji
jako systemu ze wzajemnym oddziaływaniem elementów istotnych dla komfortu i zużycia energii.
Warto przyjrzeć się typowej instalacji chłodzącej. Istotnymi jej elementami są:
- produkcja czynnika chłodzącego np. w agregatach chłodniczych,

- pompy wraz z systemem dystrybucji,
- odbiorniki końcowe (TU), jak: klimatyzatory
(FCU), centrale wentylacyjne (AHU), belki sufitowe,
- zawory regulacyjne (CV),
- zawory równoważące (BV),
- urządzenia sterujące.
Analogicznie dla instalacji grzewczej:
- produkcja czynnika grzejnego np. w kotle,
- pompy wraz z systemem dystrybucji,
- odbiorniki końcowe (TU), np. grzejniki,
- zawory regulacyjne, np. zawory termostatyczne (CV),
- zawory równoważące (BV).
Typowymi problemami zaprojektowanej instalacji mogą być:
- duże wahania temperatury w pomieszczeniu,
- hałasy występujące w instalacji,
- syndrom niskiej temperatury powrotu (niska
wydajność agregatów),
- nadprzepływy w instalacji,
- wysokie koszty eksploatacyjne (koszty pompowania),
Udział procentowy poszczególnych przedziałów temperatury zewnętrznej w czasie sezonu grzewczego
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- inne od założonych wydajności urządzeń chłodzących lub grzewczych,
- krótka żywotność zaworów regulacyjnych (kawitacja, szybkie zużywanie się siłowników),
- konieczność częstego równoważenia instalacji,
- niedogrzane (niedochłodzone) obiegi krytyczne.
Poprawne zrównoważenie hydrauliczne instalacji powinno zapewnić obliczeniowe przepływy
w każdym odbiorniku końcowym (TU) dla w pełni otwartych zaworów regulacyjnych (CV). Nawet
najlepsze zawory regulacyjne nie będą w stanie
właściwie regulować, jeśli nie zapewnimy im odpowiedniej ilości czynnika. Jednocześnie należy
pamiętać, że w rzeczywistości warunki obliczeniowe będą występowały bardzo rzadko, jeśli nie
wcale, dlatego niezwykle ważne jest, aby instalacja pracowała prawidłowo w warunkach częściowego obciążenia. Na wykresie na poprzedniej
stronie pokazano procentowy udział poszczególnych przedziałów temperatury zewnętrznej dla
sezonu grzewczego. Widać, że przez 80% czasu
użytkowania instalacji grzewczej będą występowały warunki inne niż obliczeniowe.
Uzyskanie właściwej temperatury wewnętrznej
w warunkach częściowego obciążenia jest możliwe tylko, jeśli zawory regulacyjne będą miały
zapewniony wymagany spadek ciśnienia i nie
będzie zależał on od pozostałych elementów
instalacji. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu
instalacji zazwyczaj są stwierdzane na podstawie pomiaru temperatury w regulowanych pomieszczeniach i najczęściej problem leży po stronie nieodpowiedniego zrównoważenia instalacji.
Istotne jest nie tylko stosowanie w instalacji zaworów równoważących BV, lecz również wybór
właściwego typu zaworów oraz zastosowanie ich
w odpowiednim miejscu.
W układach hydraulicznych można dokonywać regulacji i równoważenia za pomocą wielu
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różnych rozwiązań. Znalezienie idealnego rozwiązania do wszystkich zastosowań jest niemożliwe. Aby zadecydować o doborze najefektywniejszego i najodpowiedniejszego rozwiązania
pod uwagę należy wziąć każdy system z osobna oraz jego charakterystykę. Wszystkie układy z zaworami regulacyjnymi stanowią systemy
o przepływie zmiennym.
Obliczeń zwykle dokonuje się na podstawie parametrów znamionowych, lecz podczas pracy układu przepływ w każdej jego części nieustannie się
zmienia (pracujące zawory regulacyjne). Zmiany
przepływu skutkują zmianami w zakresie ciśnienia. Właśnie w takich przypadkach należy zastosować rozwiązanie równoważenia, które pozwala
na reakcję na zmiany w obciążeniu częściowym.
Na rys 1. pokazane są trzy możliwe metody równoważenia stosowane w układach chłodzenia
i ogrzewania. Pokazany przykład systemu równoważonego ręcznie jest niezalecany, ponieważ
elementy statyczne nie są w stanie sprostać dynamicznej naturze systemu o przepływie zmiennym, a podczas obciążenia częściowego pojawia się nadprzepływ na zaworach regulujących
(z powodu mniejszego spadku ciśnienia w instalacji rurowej).
System z regulatorem ciśnienia różnicowego działa znacznie lepiej, ponieważ stabilizacja ciśnienia jest bliżej zaworów regulujących i pomimo,
że wewnątrz pętli regulowanej znajduje się system równoważony ręcznie, unika się zjawiska
nadprzepływu. Wydajność takiego systemu zależy od lokalizacji regulatora różnicy ciśnień. Im
bliżej zawór ten znajduje się zaworu regulacyjnego, tym wydajniej pracuje.
Aktualnie najefektywniejszym systemem jest
ten oparty o technologię PICV (niezależne od ciśnienia zawory regulacyjne). Stabilizacja ciśnienia odbywa się dokładnie na zaworze regulacyjnym, dlatego ma on odpowiedni autorytet,

co umożliwia eliminację wszelkich, niepożądanych wahań przepływu w systemie.
W przypadku regulacji niezależnej od ciśnienia
stosowane rozwiązania bazują na technologii
PICV (zawór regulacyjny niezależny od ciśnienia).
Oznacza to, że zawór regulacyjny (zintegrowany
w korpusie zaworu) jest niezależny od wahań ciśnienia w systemie, zarówno w warunkach pełnego, jak i częściowego obciążenia.
Rozwiązanie takie pozwala na zastosowanie różnego rodzaju siłowników (metod regulacji):
• przy regulacji on/off siłownik ma dwa położenia, otwarte oraz zamknięte;
• przy regulacji 0-10V siłownik jest w stanie ustawić dowolny przepływ pomiędzy nominalnym
a wartością zero.
Dzięki siłownikowi SMART można zapewnić (poza
regulacją 0-10V) bezpośrednią łączność z BMS
(Systemem zarządzania budynkiem) w celu wykorzystania zaawansowanych funkcji, takich jak
alokacja energii, zarządzanie energią itp.
Technologia PICV pozwala na zastosowanie proporcjonalnego lub końcowego (wykorzystującego czujnik Δp) sterowania pompą. Wymienione
powyżej rodzaje regulacji mają wyraźny wpływ
na ogólne zużycie energii systemów.
Podczas gdy regulacja on/off zapewnia 100% lub
0% przepływu podczas pracy, regulacja 0-10V pozwala na zmniejszenie przepływu w urządzeniu
końcowym zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem. Na przykład w celu sprostania średniemu zapotrzebowaniu na poziomie 50%, regulacja 0-10V wykorzystuje około 1/3 przepływu
względem przepływu wymaganego przez regulację on/off.
Ograniczenie przepływu przyczynia się do oszczędności energii na wielu poziomach:
• mniejszy koszt pompowania (mniejszy przepływ
wymaga mniejszego zużycia prądu),
• lepsza wydajność agregatów chłodniczych/
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1 Różne rozwiązania stosowane w celu równoważenia
obiegów instalacji

2 Rodzaje regulacji
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3 Regulacja PICV – niezależna od ciśnienia niezależnie od
rodzaju odbiornika

kotłów (mniejszy przepływ zapewnia wyższe ΔT
w systemie),
• mniejsza oscylacja temperatury w pomieszczeniu zapewnia wyższy komfort i określa wartość
zadaną temperatury.
Regulacja SMART – poza korzyściami wymienionymi powyżej – pozwala na zmniejszenie kosztów
konserwacji poprzez dostęp zdalny i konserwację zapobiegawczą.
Regulacja PIBCV
Równoważenie urządzenia końcowego za pomocą zaworów niezależnych od ciśnienia pozwala na odpowiedni przepływ przy każdym obciążeniu systemu, niezależnie od wahań ciśnienia.
W przypadku regulacji on/off spowoduje oscylacje temperatury w pomieszczeniu. System nie
będzie pracował optymalnie z uwagi na brak
optymalizacji ΔT. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest wybór regulacji 0-10V wówczas rezultatem jest stabilna i dokładna regulacja temperatury w pomieszczeniu, zapewniająca wysokie ΔT
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i zapobiegająca niestabilności siłowników (dotyczy wszystkich urządzeń końcowych, w tym również AHU). Ponadto w przypadku zastosowania
siłownika cyfrowego pozwolą na skuteczniejsze
monitorowanie systemu i zmniejszenie kosztów
konserwacji (dotyczy wszystkich urządzeń końcowych, w tym AHU).
Regulacja wydajności małych odbiorników zaworami typu PICV staje się coraz bardziej powszechna, jednak co z dużymi odbiornikami?
Zarówno w przypadku chłodnicy, jak i nagrzewnicy regulacja zaworem PICV jest możliwa i bezpieczna.
W układzie ogrzewania stosuje schemat pokazany na rys. 4. Regulacja przepływu przez nagrzewnicę odbywa się za pomocą zaworu PICV,
dlatego niezależnie od wahań ciśnienia w systemie, zapewniony jest odpowiedni przepływ.
Rozwiązanie ma zastosowanie, jeżeli dla PICV
dostępne jest wymagane Δp. Pompa cyrkulacyjna i MBV są potrzebne, aby zapewnić stały
przepływ przez wymiennik, zabezpieczając go
przed zamrożeniem. W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury zasilania w warunkach obciążenia częściowego oraz przy braku przepływu przez nagrzewnicę, zaleca się zastosowanie
by-passu (na ostatniej nagrzewnicy w obiegu)
przed PICV np. z ogranicznikiem przepływu lub
innym rozwiązaniem przedstawionym w dalszej
części artykułu.
W układzie chłodzenia stosujemy schemat pokazany na rys 5. Regulacja przepływu przez
chłodnicę odbywa się za pomocą PICV, dlatego niezależnie od wahań ciśnienia w systemie,
zapewniony jest odpowiedni przepływ. Rozwiązanie ma zastosowanie, jeżeli dostępne jest wymagane Δp dla PICV. W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury zasilania w warunkach
obciążenia częściowego oraz przy braku przepływu przez chłodnicę, przed PICV zaleca się

zastosowanie by-passu np. z ogranicznikiem
przepływu lub innym rozwiązaniem przedstawionym w dalszej części artykułu.
W obu przypadkach w celu zachowania odpowiedniej temperatury przepływu przed odbiornikiem w warunkach częściowego obciążenia można zastosować jedno z dostępnych
rozwiązań.
W instalacjach o przepływie zmiennym zdarza się,
że woda w systemie ma niską prędkość przepływu i podgrzewa się (chłodzenie) lub schładza
(grzanie) w trakcie, co powoduje wydłużenie czasu zanim AHU rozpocznie chłodzenie lub ogrzewanie. W takich przypadkach zaleca się zainstalowanie by-passu na ostatniej jednostce w celu
utrzymania temperatury w systemie. Zastosować można różne rodzaje sterowania by-passem.
Dostępne opcje (rys. 6):
- PICV podłączony do systemu BMS – opcjonalnie z siłownikiem SMART w celu zmniejszenia zapotrzebowania sprzętowego,
- samoczynne elementy sterujące, na przykład
PICV oraz czujnik QT (grzanie) lub AVTA (chłodzenie),
- MBV z nastawą przepływu stałego.
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4 Układ ogrzewania z zaworem regulacyjnym
niezależnym od ciśnienia (PICV)

Dlaczego tak duże znaczenie
ma wybór właściwego zaworu
regulacyjnego?
Każdy odrębny obiekt w systemie ma własną charakterystykę. Prawidłowy dobór odpowiednich
elementów układu regulacji, z odpowiednimi nastawami powoduje prawidłową odpowiedź regulatora. Nie tylko właściwa odpowiedź regulatora
jest atutem, ale też oszczędność energii. Zrozumienie podstaw algorytmu sterowania pomaga
jeszcze bardziej zoptymalizować układ hydrauliczny. Aby to zrobić, trzeba przyjrzeć się właściwościom zaworu, jakimi są autorytet i charakterystyka zaworu regulacyjnego.

5 Układ chłodzenia z zaworem regulacyjnym niezależnym
od ciśnienia (PICV)
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medium. Charakterystyka regulacyjna jest definiowana przy stałym ciśnieniu różnicowym na
zaworze – w takim przypadku autorytet wynosiłby 100%. Jednak podczas pracy instalacji ciśnienie różnicowe na zaworze regulacyjnym nie
jest stałe, co oznacza, że charakterystyka regulacyjna takiego zaworu będzie się zmieniała.
Podczas procesu projektowania powinniśmy zapewnić jak najwyższy autorytet zaworu regulacyjnego, co pozwoli na zminimalizowanie zniekształcenia charakterystyki regulacyjnej.
Dopasowanie do charakterystyki systemu
Każdy system składa się z różnych charakterystyk
poszczególnych komponentów. Podczas doboru
zaworu regulacyjnego należy zwracać uwagę na
parametry techniczne wymiennika w celu uzyskania oczekiwanej charakterystyki układu regulacyjnego. Na wykresach 8 i 9 na następnej stronie
można zauważyć, że charakterystyka wymiennika

ciepła jest logarytmiczna, czyli aby spełnić wymóg regulacji liniowej, wymaga charakterystyki
przeciwstawnej. Zakłada się, że sygnał sterujący o wartości 40% odpowiada mocy 40%. Autorytet powyższego zaworu regulacyjnego wynosi 1, co w praktyce możliwe jest do osiągnięcia
tylko w przypadku zastosowania zaworów niezależnych od zmian ciśnienia. Stosując tradycyjny zawór regulacyjny, musimy pamiętać o tym,
iż zmiana ciśnienia różnicowego w systemie hydraulicznym spowodowana zmianami obciążenia
systemu będzie miała wpływ na pracę tego zaworu, czyli finalny przepływ przez zawór będzie
zmienny i zależny od zmian ciśnienia w systemie.
W rzeczywistości wymiennik może mieć inną
charakterystykę, co jest w dużej mierze zależne
od ilości energii cieplnej zmagazynowanej w medium. Na przykład w systemie chłodzenia im niższa temperatura medium, tym bardziej nachylona charakterystyka wymiennika. Oczywiście jest

6 Zabezpieczenie odpowiedniej temperatury przepływu przed odbiornikiem w warunkach
częściowego obciążenia

Autorytet zaworu
Autorytet zaworu regulacyjnego jest miarą tego,
w jaki sposób zawór regulacyjny (CV) potrafi regulować przepływ przez dany obieg regulacyjny. Im wyższy opór zaworu, a więc większy spadek ciśnienia na zaworze, tym zawór będzie miał
lepszą zdolność do regulacji wydajności danego
obiegu. Autorytet (acv) zazwyczaj wyrażany jest,
jako zależność pomiędzy różnicą ciśnień na zaworze regulacyjnym przy 100% obciążeniu systemu i całkowicie otwartym zaworze (minimalna wartość ΔPmin) a różnicą ciśnień na zaworach
regulacyjnych całkowicie zamkniętych (ΔPmax).

Gdy zawór regulacyjny jest zamknięty, spadek
ciśnienia na innych częściach instalacji (np. rurociągach, agregatach wody lodowej itd.) maleje i całkowite dostępne ciśnienie różnicowe jest
odkładane na zaworach regulacyjnych – to jest
właśnie maksymalna wartość ΔP.
acv = ∆Pmin/∆Pmax
Charakterystyka zaworu
Właściwości zaworu regulacyjnego opisuje charakterystyka regulacyjna, która jest zależnością
pomiędzy stopniem otwarcia grzybka zaworu regulacyjnego a odpowiadającym mu przepływem
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7 Najczęściej spotykane charakterystyki zaworów regulacyjnych 1. Stałoprocentowa
logarytmiczna charakterystyka zaworu regulacyjnego, 2. Liniowa charakterystyka zaworu
regulacyjnego. Linia oznaczona wartością 1,0 stanowi charakterystykę o wartości autorytetu 1.
Inne linie reprezentują stopniowo mniejszy autorytet
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logarytmiczną, jak również daje opcję charakterystyki pośredniej. Opcja ta nazwana została nastawą wartości alfa (rys. 9). Zawór PICV ma
wbudowany regulator ciśnienia, który utrzymuje
charakterystykę zaworu regulacyjnego na stałym
poziomie (charakterystyka zaworu jest liniowa),
zapewniając jednocześnie niezmienny autorytet
zaworu równy 1.
W połączeniu z odpowiednim siłownikiem zawór ma możliwość zmiany krzywej charakterystyki (nastawa wartości alfa), aby dopasować do
istniejącej nieliniowej charakterystyki wymiennika, a w rezultacie otrzymując liniową charakterystykę regulacji. Liniowość oznacza stabilność
i dokładność.
8

Podsumowanie
Aby sprostać wymaganiom związanym z oszczędnościami energii, dążąc do ograniczenia kosztów
związanych z eksploatacją instalacji przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego komfortu wewnętrznego konieczne jest rozważenie w każdym
układzie niezależnie od rodzaju odbiornika stosowania zaworów typu PICV. Wybierając to właśnie rozwiązanie, możemy liczyć na:
• wzrost komfortu,
• oszczędność energii,
• eliminację dużej ilości zaworów w instalacji,
• oszczędność czasu montażu i uruchomienia,
• uproszczoną instalację,
• wydłużoną żywotność siłownika,
• wydłużoną żywotność pomp, agregatów, zbiorników, pomp ciepła,
• prostsze projektowanie.

9

wiele dodatkowych czynników, które należy brać
pod uwagę, takich jak powierzchnia transmisji
energii oraz prędkość napływającego powietrza.
W celu zagwarantowania optymalnie odwrotnej

charakterystyki zaworu regulacyjnego w stosunku do charakterystyki wymiennika Danfoss opracował funkcję siłownika polegającą na możliwości zmiany jego charakterystyki, co finalnie daje

możliwość na idealne dopasowanie charakterystyki układu zawór/siłownik do charakterystyki wymiennika. Siłownik umożliwia przełączenie się pomiędzy charakterystyką liniową oraz

Przejdź Przewodnik po
zastosowaniach HVAC | Danfoss
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Elektryczne suszarki Doris Mixt w wersji wodnej
Przyjemna łazienka poza sezonem grzewczym od Atlantic
Późną wiosną, gdy c.o. przestanie już
działać, chłód może nie odpuszczać.
Jak zapewnić wtedy komfortową
temperaturę w łazience i…suche
ręczniki? Atlantic proponuje
zastosowanie suszarek elektrycznych
serii Doris w wersji Mixt z grzałką
i wentylatorem, które można
podłączyć do instalacji c.o.
Elektryczne suszarki łazienkowe w wersji wodnej
mogą pracować przez cały rok. Podczas sezonu
jesienno-zimowego dzięki podłączeniu do instalacji grzewczej (c.o.) ogrzewają pomieszczenie jak
typowy grzejnik, są wtedy zasilane kotłem lub innym urządzeniem (kominek czy pompa ciepła).
Poza sezonem grzewczym, czyli od późnej wiosny do wczesnej jesieni pracują jako typowy
grzejnik elektryczny. Dzięki wbudowanej grzałce elektrycznej i wentylatorowi produkują duże
ilości ciepła, suszą ręczniki i ogrzewają pomieszczenie w chłodniejsze dni, gdy system centralnego ogrzewania nie grzeje.
Doris Mixt więcej niż tradycyjny grzejnik
Wentylator
W suszarkę budowany jest wydajny wentylator, który w połączeniu z dodatkowym elementem grzewczym – grzałką nurkową z inox bardzo

szybko dogrzewa pomieszczenie. Ten bardzo
cichy i niezależny wentylator pozwala w dowolnym momencie zwiększyć moc urządzenia.
Co bardzo ważne suszarka wyposażona została
także w siatkowy filtr cząsteczek stałych, wielo-

razowego użytku, dla poprawy jakości powietrza
w ogrzewanym pomieszczeniu.
Wentylator ma tryb turbo umożliwiający szybkie ogrzanie łazienki np. przed kąpielą lub prysznicem, podnosi temperaturę w pomieszczeniu

o 2-4°C dosłownie w kilka minut! Można też
wybrać czas, w którym dodatkowe ciepło będzie wytworzone np. 15, 30, 60 lub 120 min.
Następnie termostat samoczynnie wyłączy
pracę wentylatora.
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Nowy system rozliczania, tzw.
net-billing – od 1 kwietnia 2022 r.
dla nowych prosumentów

Aplikacja mobilna
Aby sterować suszarką łazienkową w sposób zdalny warto skorzystać z aplikacji mobilnej, która
umożliwia miedzy innymi: kontrolę parametrów
pracy, śledzenie na bieżąco zużycia energii, analizę wydatków dot. energii i zaoszczędzone w tym
zakresie kwoty, czy zarządzanie opcjami ogrzewania w czasie nieobecności mieszkańców.
Jak to działa?
1. Centralkę należy podłączyć do routera internetowego.
2. Pobrać darmową aplikację mobilną.
3. Centralka współpracuje z grzejnikiem drogą radiową i umożliwia pełną kontrolę nad jego pracą.
Łączność pomiędzy aplikacją, a urządzeniem

jest dwukierunkowa – każda zmiana poczyniona bezpośrednio na termostacie będzie widoczna w aplikacji i na odwrót.
Dostępne modele:
- moc 1500 W dedykowana do pomieszczenia
powierzchni 13 m2,
- moc 1750 W dedykowana do pomieszczenia powierzchni 15,8 m2.
Źródło: Atlantic Polska

Przejdź  Więcej o suszarce
Doris Mixt

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina,
że 1 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie nowe rozwiązanie polegające na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta
w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo
wg ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw.
net-billing. Dotyczy ono wyłącznie prosumentów,
którzy znajdą się w systemie od 1 kwietnia br.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych
źródłach energii z 29 października 2021 r. dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy do 31
marca 2022 r. złożą kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD)
o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostaną w systemie opustów. Będą mogli z niego korzystać przez okres kolejnych 15 lat.
Warunkiem uzyskania prawa do rozliczenia
w systemie opustu jest dokonanie kompletnego i poprawnego zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 marca 2022 r. Dla
nabycia tego prawa nie ma natomiast znaczenia
wymiana licznika, przyłączenie mikroinstalacji,
wytworzenie energii elektrycznej oraz przekazanie jej do sieci. Są to czynności techniczne, które wpłyną na moment rozpoczęcia działalności
prosumenckiej, bez wpływu na nabycie prawa
do rozliczania się w systemie opustu.
Nowe regulacje nie wprowadzają również dodatkowych obowiązków dla obecnych prosumentów,
korzystających już z systemu opustów, związanych z przekazywaniem jakichkolwiek oświadczeń w sprawie dalszego funkcjonowania na tych
zasadach. Założeniem jest uwzględnienie praw
nabytych prosumentów, aby mogli oni nadal korzystać z dotychczasowych rozliczeń bez składania dodatkowych oświadczeń.

Jedyny obowiązek złożenia oświadczenia do
sprzedawcy energii dotyczy sytuacji, w której
prosument korzystający z systemu opustu chciałby zmienić system rozliczeń na net billing, czyli rozliczenia z uwzględnieniem wartości rynkowej energii elektrycznej.
Jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska
przypomina, że w przypadku rozbudowy istniejącej przed 1 kwietnia 2022 r. instalacji fotowoltaicznej, obowiązującym dla prosumenta systemem
rozliczeń jest system opustów. Należy pamiętać
że, dokonując modyfikacji instalacji fotowoltaicznej, na wytwórcy energii elektrycznej ciąży obowiązek zgłoszenia rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do operatora sieci. Zgodnie z art. 20 ust.
2 pkt 2 Ustawy o odnawialnych źródłach energii,
wytwórca (prosument), którego mikroinstalacja
jest podłączona do sieci operatora sieci dystrybucyjnej ma obowiązek poinformować operatora o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany.
Niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z karą
w wysokości 1000 zł.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij
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Pięciokilometrowy kolektor Burakowski
w Warszawie oddany do użytku
Wymiana kanalizacji związana ze zmianami klimatu
Częste deszcze przerywane suszą to efekty zmian klimatycznych. Oddany do użytku kolektor Burakowski
w Warszawie ma zabezpieczyć okolicznych mieszkańców w sytuacji masowego naporu wody.
– To kolejna po Paryżu, Wilnie, Rzymie, czy Hamburgu realizacja Amiblu, która przygotowuje miasta
na zmiany klimatu – mówi Mariusz Maniara dyrektor Amiblu na Europę Wschodnią. – Coraz częstsze nawalne deszcze zmuszają miasta do inwestycji

w kanalizację. Tutaj prawie 5 kilometrów rur przeciągnięto pod ziemią w sposób niezauważalny dla
mieszkańców, w dotychczasowej kanalizacji, pod
funkcjonującą częścią miasta – Żoliborzem i Starymi Bielanami w Warszawie. Takie projekty pokazują,

że miasta przygotowują się na różne skutki związane
ze zmianami klimatycznymi. To, co jeszcze 60 lat temu
w zupełności wystarczało, teraz po pojawieniu się
„deszczy nawalnych” i związanymi z nimi podtopieniami wymaga dostosowania się do nowych potrzeb.
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Realizacja trwała prawie trzy lata i wymagała
instalacji bardzo wytrzymałych rur o wysokości prawie 3 metrów, na długości niespełna 5 kilometrów. W tym czasie ta niezwykle
ruchliwa część Warszawy mogła funkcjonować bez zakłóceń. Ponad 360 ciężarówek
przewoziło gigantyczne panele Amiblu z fabryki w Gdańsku, aby wyspecjalizowana firma wykonawcza mogła ułożyć je pod ziemią
w miejscu starego kolektora. W projekcie tym
łącznie zostało wykorzystanych około 1600
elementów rurowych o długościach od 1 do
3 metrów i średnicach od 1,3 m do 3 metrów.
Ze względu na wykorzystanie nowoczesnego
produktu GRP, który cechuje się wysokimi parametrami mechanicznymi materiału, waga
tak ogromnej pojedynczej rury (ø3000 mm)
wynosić mogła zaledwie 2 tony.
Strategiczny węzeł tramwajowy oraz ważna
arteria miejska działały bez zakłóceń, gdy pod
nimi trwały prace instalacyjne nowoczesnego
kolektora z rur GRP. Podobne rozwiązania stosowane były wcześniej w wielu innych europejskich stolicach. Prace budowlane w okolicach
ulic Marymonckiej i Słowackiego w Warszawie –
to renowacja długiego na 4825 m kolektora Burakowskiego, który został wybudowany i oddany
do użytku prawie 60 lat temu w 1961, a aktualnie
wymagał dostosowania do zwiększających się
potrzeb miasta.
Inwestycja sfinansowana została ze środków Unii
Europejskiej oraz miasta Warszawy przeznaczonych na walkę ze zmianami klimatu. Aktualnie odremontowany kanał będzie pełnił również funkcję
retencyjną, czyli będzie możliwe magazynowanie
w nim nadmiaru wód opadowych spływających
do kanalizacji podczas intensywnych opadów.
Źródło: materiał prasowy firmy Amiblu
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Wraz z Nowym Rokiem
nadeszła Era Słońca,
na dobre
Koniec 2021 roku przyniósł co najmniej kilka wydarzeń, które ukształtują
kierunki rozwoju OZE, w tym fotowoltaiki, w 2022 roku. Kilka z nich
zostało poddane pogłębionej analizie IEO. Układają się w spójną narrację,
która prowadzi do wniosku, że nowy rok będzie szczególnie dobry dla
firm, które wpiszą się w szersze zmiany w całej energetyce, a gorszy dla
tych, które nie zdążą się przestawić i skorzystać z nowych możliwości.
Na szczęście mamy cały rok na dostosowanie się do nowych uwarunkowań.
Zmiany zasad rozliczeń prosumentów najbardziej dotknęły firmy instalacyjne, ale jest czas
na dostosowanie się do nowej sytuacji. W styczniu 2021 IEO zapowiadał (artykuł w Biznes Alert
– kliknij – jak się okazało jeden z bardziej poczytnych), że widoczny już wtedy na horyzoncie trend
odchodzenia od intensywnych form wsparcia wymusi poszukiwanie nowych modeli biznesowych
w fotowoltaice. Ustawodawca przesunął wejście
przepisów wymaganych dyrektywą UE o pół roku,
dając więcej czasu na dostosowanie się do nowych warunków, ale też okazję do przemyśleń
strategii działania na rynku PV (np. magazynowanie nadwyżek energii w cieple, rozwój produkcji
urządzeń PV itd.). O tym w październiku w wywiadzie dla PolskieMarki mówił prezes IEO (kliknij).
Potwierdzeniem, że branża PV zmierza w dobrym
kierunku jest nowa prognoza IEO rozwoju mocy
PV w Polsce (kliknij) wg której fotowoltaika nadal

będzie się dobrze rozwijać i już w 2022 roku może
osiągnąć 10 GW, a w perspektywie roku 2030 –
27 GW. Przewiduje się, że Polska pozostanie jednym
z liderów w całej UE pod względem nowych mocy
zainstalowanych. Przyrosty będę w szczególności
imponujące w segmencie prosumenta biznesowego (co łatwo uzasadnić i zaobserwować z uwagi na
skokowy wzrost cen energii i opłaty mocowej) oraz
w segmencie farm PV. Analizy IEO prac deweloperów (kliknij) wykazały, że choć od III kw. ub. roku
zaczęła rosnąć liczba odmów przyłączenia farm
PV do sieci, to na koniec III kw. operatorzy wydali
nowe warunki przyłączenia przekraczające 6,2 GW.
Ważnym wydarzeniem dla branży PV i budowy
zaufania inwestorów i podstaw regulacyjnych jej
trwałego rozwoju stało się podpisanie „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora
fotowoltaiki” (kliknij). Celem Porozumienia jest
zrównoważony rozwój całej branży fotowoltaicz-

nej w Polsce, a także określenie ram współpracy z administracją w zakresie wzmocnienia
potencjału krajowego, local content oraz skoordynowanych działań na poziomie unijnym.
Najbliższy raport IEO „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022” (jubileuszowa 10. edycja), który ukaże się już w maju 2022 r. będzie zawierał między
innymi monitoring trendów local content oraz
analizę możliwości zmian w zakresie inwestycji
w infrastrukturę sieciową i poszerzenia zdolności sieci do odbioru energii z PV lub jej inteligentnego zagospodarowania. Szereg ważnych dla branży firm wyraziło wolę partnerstwa
w tworzeniu raportu (więcej informacji wkrótce).
Końcówka roku zaskoczyła informacją GUS, że
Polska z dużym zapasem (ponad 1 punkt procentowy) spełni swoje międzynarodowe zobowiązanie uzyskania minimum 15% udziału energii z OZE w 2020 roku. Prezes IEO na blogu (kliknij)
uznał to wydarzenie za największe (pozytywne)
zdziwienie 2021 roku. Okazało się, że wpływ fotowoltaiki na realizację celu 2020 nie był imponujący (0,23 pp.). Dane GUS wskazują na to, że Polska wróciła na dużą skalę do spalania drewna, na
skalę dotychczas nie obserwowaną od początku partnerstwa z UE – 72% OZE to biopaliwa stałe. Ale 20-lecie IEO nakazuje przypomnieć, że nawet w 2000 roku (rządowa Strategia OZE – kliknij)
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aż 98% OZE stanowiła biomasa (energia promieniowania słonecznego 0,01%), ale wtedy system
fotowoltaiczny (kompleksowy raport z ocenami
ekonomicznymi– kliknij) wytwarzał energię po
9 tys. zł za 1 MWh (teraz jest 30 razy taniej).
Należy się cieszyć, że Komisja Europejska w nowych (31/12) wytycznych pomocy publicznej dla
energetyki (kliknij) preferuje w systemach wsparcia fotowoltaikę i energetykę wiatrową (w szczególności realizowaną przez prosumentów i MŚP,
w hybrydach i z magazynami energii, w tym ciepła). Ale sama fotowoltaika wsparcia już tak bardzo nie potrzebuje. Potrzebuje jasnego kierunku
rozwoju i ciągłego poszerzania rynku o nowe nisze i rozwoju nowych segmentów.
Zapraszamy do posłuchania dwu podcastów:
• Polska (nie tylko) biomasą stoi (Śląska opinia
o klimacie): … Witając nowy rok 2022 liczymy, że
będzie to rok działania, aby nadzieje i plany takie, jak poluzowanie ustawy 10H, stały się rzeczywistością (kliknij)
• Prosumenci i PV dadzą sobie rade (Wolne Radio Europa): …Trochę namieszała Bruksela,
w tym Parlament Europejski, ale PV i prosumenci to sposoby rozwiązania problemów, a źródła
problemów są zupełnie gdzie indziej (kliknij)
Źródło: materiał prasowy IEO
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Nowa generacja monoblokowych pomp ciepła Vitocal 25x-A
Niezawodne, kompaktowe i przyjazne dla środowiska – dzięki nowej, innowacyjnej technologii
pomp ciepła firmy Viessmann ciepło pochodzące z otoczenia może być szczególnie efektywnie
wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia budynku. Z temperaturą na zasilaniu do 70°C
pompa ciepła Vitocal 25x-A jest idealnym rozwiązaniem do modernizacji. Istniejące grzejniki
mogą być nadal używane.
Urządzenie przekonuje wysoką wydajnością energetyczną, wygodną obsługą z poziomu aplikacji ViCare, bardzo cichą pracą i atrakcyjnym wyglądem.
Cechy produktu:
• jednostka zewnętrzna w stylu Diamond Edge w kolorze grafitowym;
• moc grzewcza: 10, 13 kW;
• jednostki napełnione propanem R290 (naturalny i przyjazny środowisku czynnik chłodniczy);
• emisja hałasu: 35 dB(A) (ciśnienie akustyczne w odległości 4 m dla montażu wolnostojącego);
• wymiary zewnętrzne (S x W x G): 1144 x 1382 x 600 mm.
VIESSMANN

Zasobnik na tabletki czyszczące do spłuczek Viega Prevista
Standardowym rozwiązaniem w większości domowych łazienek są nadal kostki do czyszczenia
lub zawieszki zapachowe umieszczane w muszli WC. System podtynkowy Viega Prevista oferuje
jednak użytkownikom znacznie bardziej higieniczną i estetyczną alternatywę. Specjalny zasobnik na tabletki czyszczące schowany za przyciskiem uruchamiającym, który wygodnie odchylamy, dzięki specjalnej magnetycznej ramce. Poprzez wrzut, tabletka wpada do specjalnego koszyczka, umieszczonego tuż pod powierzchnią wody w spłuczce, gdzie w sposób ciągły uwalnia
substancje aktywne. Dzięki temu każde spłukanie czyści miskę WC, zapewniając jednocześnie
przyjemny, świeży zapach.
Zasobnik na tabletki jest dostępy do wszystkich spłuczek podtynkowych Viega Prevista w postaci zamawianego osobno zestawu. Można go zamontować w połączeniu z każdym nowym przyciskiem z serii Visign for Style czy Visign for More. Firma Viega oferuje ten produkt również jako
osobny zestaw montażowy, przeznaczony do użytkowanych już spłuczek. Do zasobnika można
wrzucać dowolne, niezawierające chloru tabletki i kostki dostępne na rynku. Rozwiązanie to jest
szczególnie polecane w przypadku coraz popularniejszych misek bezkołnierzowych.
Dzięki specjalnemu zestawowi, składającemu się z magnetycznej ramki i pojemnika na tabletki,
proces montażu jest wyjątkowo prosty. Ponadto ramka z magnesami zapewnia znakomitą stabilność przycisku uruchamiającego podczas eksploatacji. Żeby wrzucić tabletkę, wystarczy wysunąć przycisk ruchem do przodu i delikatnie odchylić, bez zdejmowania go. Pozostaje on cały
czas przymocowany na dwóch uchwytach. Po podniesieniu jest automatycznie dociągany przez
magnesy do wyjściowego położenia. Ze względów bezpieczeństwa siłę magnesu dobrano tak,
aby obsługa nie sprawiała problemu osobom dorosłym i jednocześnie utrudniała dostęp do zasobnika małym dzieciom.
VIEGA
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Lindab Ultra BT™

EXCLUSIVE X – nowy kocioł w ofercie Beretta

Dwunastym premierowym produktem Lindab w 2021 roku był uniwersalny system Lindab Ultra BT, który
może zrewolucjonizować podejście do sterowania systemem wentylacyjnym i zdecydowanie poprawić komfort wewnętrzny w pomieszczeniach. Z pomocą Ultra BT™ można kontrolować system wentylacyjny w pomieszczeniu, a w szczególności w łatwy sposób monitorować poziom CO2, przepływ powietrza, wilgotność
oraz temperaturę. W skład systemu wchodzą trzy elementy:
· regulator przepływu Lindab UltraLink®,
· czujniki Bluetooth,
· aplikacja na smartfony.
Kontrola systemu wentylacyjnego za pomocą systemu Ultra BT™ może być wdrożona w każdym pomieszczeniu, a jego instalacja odbywa się bezprzewodowo. Regulator Lindab UltraLink® montowany jest w istniejących
kanałach wentylacyjnych, a czujniki rozmieszczane są na ścianach. Wszystko jest połączone za pomocą Bluetooth i sterowane z poziomu aplikacji OneLink™, którą pobiera się na telefon. W aplikacji można ustawić swoje preferowane ustawienia dla komfortu wewnętrznego, jaki ma panować w pomieszczeniu i... to wszystko.

Wiszący kocioł kondensacyjny EXCLUSIVE X
to nowa odsłona kotłów marki Beretta, zachowując zalety swojego poprzednika, ma
wymiennik ze stali nierdzewnej.
Nowa gama kotłów kondensacyjnych EXCLUSIVE X obejmuje 4 modele: dwufunkcyjny 25 kW
oraz 3 modele jednofunkcyjne 25, 35 i 40 kW.
Dzięki systemowi ACC
(Aktywnej Kontroli Spalania) modele Exclusive
X nie wymagają kalibracji ani stosowania zestawów przezbrojeniowych
i mogą pracować z gazem G20 lub LPG.

LINDAB
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Cechy charakterystyczne urządzeń:
• innowacyjny kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej oraz dostęp
do wymiennika od frontu
• szeroki zakres modulacji (do 1:8)
• energooszczędna pompa modulująca (EEI ≤ 0,20) o wysokości podnoszenia 6 m
• system Aktywnej Kontroli Splania (ACC)
• wbudowany zawór antyzwrotny spalin oraz atest C(10)
• niska emisja zanieczyszczeń: klasa 6 (EN 15502)
• łatwe podłączenie komina dzięki systemowi CLICK-FIT bez potrzeby stosowania
dodatkowego kołnierza
• stopień ochrony elektrycznej IPX5D
• połączenia hydrauliczne oraz sonda zewnętrzna dostępne jako akcesoria dodatkowe
BERETTA
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Zimowe rękawice robocze
Głównym elementem odróżniającym zimowe rękawice robocze od tych
przeznaczonych na pozostałe pory roku jest ocieplenie. Każdy model
powinien mieć określoną przez producenta strefę komfortu, wyrażoną przedziałem temperatury powietrza, w jakiej najlepiej ich używać.
To jednak nie jedyny parametr wpływający na to, jak będzie się w nich
pracowało. Bardzo istotny jest też rodzaj wykonywanej pracy, przede
wszystkim w kontekście tego, czy dłonie będą się intensywnie ruszać,
czy raczej nie. Jeśli planowane jest częste operowanie narzędziami,
chwytanie i przenoszenie rzeczy, dłoń będzie się pocić. Wtedy ocieplenie musi dobrze odprowadzać wilgoć, jednocześnie zatrzymując
ciepło. Zapewniają to materiały wykonane w technologii mikrowłókien, często bezwonne i hipoalergiczne. Z kolei przy mniej intensywnych pracach, np. o charakterze nadzorczym, wystarczające będą klasyczne podszycia polarowe.
Rodzaj wykonywanej pracy determinuje również elementy odpowiadające za funkcjonalność rękawic oraz bezpieczeństwo użytkownika. Obsługa ciężkich narzędzi i ryzyko uszkodzeń mechanicznych, takich jak otarcia, rozcięcia czy przygniecenia, wymaga zastosowania
wzmocnień usztywniających, na przykład w obrębie kciuka lub amortyzujących, zwłaszcza na wierzchniej stronie dłoni w okolicach kłykci. Newralgicznym punktem są też palce. Jeśli istnieje duże ryzyko ich
przytrzaśnięcia, warto postawić na rękawice ze wstępnie ukształtowanymi palcami i ich wzmocnionymi koniuszkami. Z kolei, gdy kluczowa
jest precyzja i wygoda działania, sprawdzą się rękawice z bezszwowymi i antypoślizgowymi koniuszkami palców, ułatwiającymi operowanie np. oblodzonymi elementami instalacji czy narzędziami.
Wiele o funkcjonalności i zastosowaniu rękawic zimowych powie nam
także ukształtowanie nadgarstka. Im dłuższy kołnierz, tym lepiej będzie chronił przed podwiewaniem i dostawaniem się do środka śniegu. Zwłaszcza, jeśli będzie miał szeroką regulację za pomocą ściągacza paskowego czy rzepów.
Na koniec warto też zwrócić uwagę na elementy odblaskowe i fluorescencyjne na rękawicach. W często występujących zimą warunkach
ograniczonej widoczności mogą mieć znaczący wpływ na poprawę
bezpieczeństwa podczas pracy, a w pewnych sytuacjach są wręcz wymagane przepisami.
BLAKLADER
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