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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!
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Firma Viessmann wyróżniona
w prestiżowym rankingu
Diamenty Forbesa 2022
Firma Viessmann, już drugi rok z rzędu, otrzymała prestiżowe wyróżnienie – Diament Forbesa.
Diamenty Forbesa to ranking polskich przedsiębiorstw, najszybciej zwiększających swoją wartość w ciągu ostatnich lat.
Dun & Bradstreet Poland we współpracy z redakcją Forbes opracowała zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce,
które zostały wycenione na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy. Wśród kluczowych kryteriów znalazły się m.in. wyniki finansowe, wartość majątku, historia płatnicza,

Ciężarówka Belimo Roadshow
w Polsce
Small devices, big impact. – z takim hasłem przewodnim ciężarówka Belimo przemierza Europę.
Na wiosnę zawita do Polski. Ciężarówka z wystawą Belimo Roadshow odwiedzi Polskę w dniach
29 marca – 27 kwietnia 2022 r. Belimo już dziś zaprasza do odwiedzenia mobilnej ekspozycji i zapoznania się z najnowszymi produktami.
W ciężarówce pokazowej będzie można zobaczyć m.in. nowy zawór Belimo Energy Valve™,
w którym połączono funkcje regulowania przepływu energii oraz certyfikowanego pomiaru
i rozliczanie zużycia energii. Pomiar zużycia
energii oraz rozliczanie kosztów wykorzystujące Internet rzeczy (IoT) zostały zintegrowane
w jednym urządzeniu, wraz z licznikami energii termicznej (TEM). Eksperci Belimo przekażą wiedzę
o inteligentnych rozwiązaniach zapewniających
wyższe poziomy komfortu, energooszczędności
i bezpieczeństwa w budynkach. Zaprezentowane zostaną ich zalety podczas projektowania

budynku oraz konserwowania instalacji. Oczywiście na gości czekać będzie także wiele innych
niespodzianek.
Zdrowie gości jest ważne. Z tego powodu Belimo zainstalowało w mobilnej wystawie instalację wentylacyjną, która dostarcza 600 m3 świeżego powietrza na godzinę. Jakość powietrza
w ciężarówce jest monitorowana, a instalacja
wentylacyjna jest sterowana odpowiednio do
temperatury i stężenia CO2.
Daty trasy w Polsce:
• Kraków, Politechnika Krakowska, Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków; 29.03-1.04.2022
• Gliwice, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16,
44-100 Gliwice, 5-8.04.2022
• Warszawa, Targi Expo XXI, ul. Prądzyńskiego
12/14, 01-222 Warszawa, 12-20.04.2022
• Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie,
INSTALACJE 2022, Pawilon 5, 60-842 Poznań,
25-27.04.2022
Rejestracja i więcej informacji

CALEFFI HYDRONIC SOLUTIONS zaprasza
na MOSTRA CONVEGNO w czerwcu
Po trzech latach nieuczestniczenia w żadnych międzynarodowych targach, firma Caleffi będzie ponownie wystawiać się na MCE – Mostra Convegno
Expocomfort 2022, jednej z wiodących na świecie
imprez poświęconych branży instalacyjnej, która
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wiarygodność płatnicza czy brak negatywnych
zdarzeń prawnych.
– W tym roku Viessmann obchodzi jubileusz 30-lecia obecności na polskim rynku. Diamenty Forbesa to dla nas duże wyróżnienie i swoista odpowiedzialność. W Viessmann pracujemy nad tym,
by poprawić jakość życia obecnych i przyszłych
pokoleń. Tworzymy rozwiązania, które nie tylko
odpowiadają na indywidualne potrzeby społeczeństwa, ale w globalnym
kontekście, wpisują się
w cele polityki klimatyczno-energetycznej – powiedział Sebastian Walerysiak,
prezes Viessmann Sp. z o.o.

odbędzie się w dniach 28 czerwca – 1 lipca w Mediolanie. MCE to pierwsze międzynarodowe targi dla branży HVAC, które odbędą się po przymusowej przerwie. Oczekiwania są zatem wysokie.
Caleffi traktuje to wydarzenie jako okazję do ponownego osobistego spotkania i nawiązania kontaktów z klientami i już dziś zaprasza do odwiedzenia stoiska: Hala 7, stanowisko A41/51 C42/52.
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InnovationTOUR to wyjątkowy projekt koncernu STIEBEL ELTRON, którego celem jest zbliżenie marki, innowacyjnych rozwiązań i produktów
z partnerami i klientami. W 2022 roku mobilny
salon wystawowy odwiedzi najważniejsze targi
branży w Polsce. Mobilna wystawa STIEBEL ELTRON będzie obecna na targach: Enex w Kielcach
oraz Instalacje w Poznaniu. Wykorzystaj niepowtarzalną okazję, zaplanuj swój czas i odwiedź
nas – spotkajmy się.
STIEBEL ELTRON to firma pełna energii, która
podczas mobilnej wystawy zaprezentuje szeroki
wachlarz zaawansowanych technologicznie urządzeń. W ofercie znajdują się produkty z zakresu
energii odnawialnej, przygotowania ciepłej wody

użytkowej, wentylacji i rekuperacji oraz ogrzewania pomieszczeń.
Na mobilnym stoisku będzie okazja do zapoznania się z inteligentnymi urządzeniami, rozwiązaniami i technologią STIEBIEL ELTRON. Wyposażenie stoiska obejmuje nastepujące urządzenia
i systemy:
· pompy ciepła do nowych i modernizowanych
domów,
· wentylację z odzyskiem ciepła do nowych i modernizowanych domów,
· ogrzewacze wody będące gwarancją komfortowego i energooszczędnego przygotowywania
ciepłej wody,
· elektryczne ogrzewacze pomieszczeń.
Spotkajmy się, mobilna wystawa czeka właśnie
na Ciebie:
· Kielce, targi Enex, 23-24.02.2022 r.
· Poznań, targi Instalacje, 25-27.05.2022 r.
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InnovationTOUR 2022. Mobilna
wystawa STIEBEL ELTRON –
spotkajmy się
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Likwidacja kopciuchów
w Warszawie nabiera tempa
– do celu wciąż bardzo daleko
W 2021 roku w Warszawie zlikwidowano 1445 kopciuchów, w tym 322 w budynkach należących do
Urzędu Miasta. Prawie półtora tysiąca kotłów to
duży postęp w porównaniu na rokiem 2020, kiedy to wymieniono tylko 783 sztuki. Do końca roku
2022 mieszkańcy Warszawy muszą wymienić jeszcze 10 811 kotłów. Od nowego roku za posiadanie
takich urządzeń grzewczych grozić będzie mandat
do 500 zł lub grzywna wynosząca nawet do 5 000 zł.
Według najnowszych danych Urzędu Miasta Warszawa w stolicy pozostało jeszcze 10 811 kopciuchów do zlikwidowania.
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Liczba ta może jeszcze
nieco wzrosnąć, ponieważ dobiega końca inwentar yzacja
warszawskich kotłów.
W zasobach miasta
wciąż pozostaje 479 komunalnych kotłów na
węgiel i drewno. Zgodnie z obowiązującą na
Mazowszu Uchwałą Antysmogową wszystkie te
kotły, zarówno prywatne i miejskie, muszą zostać wyłączone z użytkowania do 1 stycznia
2023 r. Sankcją za posiadanie takiego kotła będzie mandat do 500 zł,
lub nawet grzywna sądowa do 5000 zł.
Od 2018 Warszawa wymieniała średnio 800900 kotłów rocznie,
i dopiero w 2021 roku udało się podnieść tę liczbę prawie dwukrotnie. Łącznie w ciągu ostatnich
pięciu lat ze stolicy zniknęło 4302 kotły. Licznik
kopciuchów wyświetlany na ekranie LED w centrum Warszawy pokazuje, że do zakończenia procesu wymiany pozostało tylko 327 dni.
W tym celu miasto zatrudniło ekodoradców,
których zadaniem jest zebranie jak największej liczby wniosków o dotację na wymianę
kotłów. By to zrobić, mieszkańcy mogą liczyć
na wsparcie w programie gminnym oraz programie Czyste Powietrze. Niestety w 2021 roku
zaledwie 57 kotłów wymieniono w ramach rządowego programu.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij

HEWALEX 2022 – nowy logotyp
marki
Początek roku 2022 jest dla firmy Hewalex momentem premiery nowego logotypu będącego
jednym z elementów odświeżenia wizerunku firmy. W tym roku przypada 30-lecie rozpoczęcia
przez firmę Hewalex seryjnej produkcji kolektorów słonecznych. Produkt, który zapoczątkował dynamiczny rozwój firmy,
stanowi nadal podstawę oferty kierowanej na rynek krajowy
i zagraniczny. Jest absolutnie
bezkonkurencyjny pod względem efektywności wykorzystania energii słonecznej, a jego
rola w transformacji energetycznej będzie coraz ważniejsza.
Kluczowym i najbardziej rozpoznawalnym elementem wizerunku firm jest zawsze logotyp.
Jego opracowanie było więc konieczne dla podjęcia dalszych
szerokich prac. Nowy logotyp
Hewalex został zaprojektowany przez doświadczoną i uznaną agencję brandingową Papaja z Krakowa. Uwzględnione
zostały przy tym aktualne trendy w tworzeniu i przebudowie
wizerunków firm. Nowy logotyp cechuje się zwartą i przejrzystą budową. Zwraca w nim
uwagę zastąpienie wielkich liter małymi ze zmiękczonymi
krawędziami.
Bardzo istotnym elementem
logotypu jest tzw. sygnet, czyli znak graficzny. Symbolizuje
on stabilność i doświadczenie
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firmy, a także równowagę pomiędzy ciepłem
a chłodem, będącą warunkiem uzyskania komfortu wewnętrznego. To także powiększone pokrętła regulatorów temperatury i jednocześnie
stylizowana litera „H” dla skojarzenia z nazwą firmy. W przeciwieństwie do poprzednich logotypów, obecny sygnet został przewidziany do samodzielnego występowania, aby w przyszłości
stać się znakiem rozpoznawczym firmy.
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Grupa Lindab przejmuje
Nord Trade AB
Grupa Lindab umacnia swoją obecność w północnej Szwecji, dzięki przejęciu firmy Nord Trade AB,
jednego ze swoich dystrybutorów w Skellefteå. Północna Szwecja to ekspansywny region z dużymi

Nowe materiały budowlane
i izolacyjne w pakiecie
InstalSystem 5
Wraz z publikacją 22.0. wszystkie pakiety InstalSystem 5 PL z modułem „Straty ciepła” uzyskały
nowe biblioteki materiałów budowlanych i izolacyjnych, w tym:
- materiały budowlane i izolacyjne wiodących
producentów (Aerogels Polska, Austrotherm,
Cerpol, Ecotherm, Recticel, Schwenk, Ursa,
Wienerberger, Xella),
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inwestycjami. Lindab nie posiada obecnie własnego
oddziału w Skellefteå, więc dzięki przejęciu Nord Trade AB zyska dobrze funkcjonujący pro-shop i punkt
dystrybucji w ważnym geograficznie regionie. Nord
Trade jest obecnie dystrybutorem produktów budowlanych Lindab, a w przyszłości poszerzy również swoją ofertę o produkty wentylacyjne Lindab.

- komponenty budowlane wg normy PN-EN 6946,
- materiały i wyroby budowlane wg normy PN-EN
12524,
- materiały i wyroby budowlane wg normy PN-EN
1745,
- materiały na pokrycia dachowe i inne.
Dzięki temu wyznaczając obciążenie cieplne budynku oraz jego charakterystykę energetyczną,
można skorzystać (przy definiowaniu warstw
z których składają się przegrody konstrukcyjne)
z aktualnie stosowanych i popularnych materiałów budowlanych i izolacyjnych.

Roczna sprzedaż Nord Trade AB wynosi około
20 mln SEK, a marża operacyjna jest niższa niż
marża operacyjna Lindab. Siedziba firmy Nord
Trade znajduje się w Skellefteå w północnej
Szwecji. W ostatnich kwartałach, Grupa Lindab
przejęła kilka znanych na rynku firm, które również przyczyniły się do wzrostu zysków Lindab.

Webinarium „Uciążliwe zapachy –
wpływ na zdrowie i neutralizacja”
Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa
Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zaprasza na bezpłatne webinarium na temat „Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja”,
które odbędzie się w dniu 4 marca 2022 r. o godzinie 15:00.
Podczas webinarium zostaną omówione następujące tematy:
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W samym 2021 roku m.in. miały miejsce dwa znaczące przejęcia: w maju – norweskiej firmy wentylacyjnej H.A. Helgesen & Sønner, a w lipcu – szwedzkiego producenta pokryć dachowych, firmy Kami.
Przejęte przedsiębiorstwa doskonale uzupełniają
bieżącą ofertę produktową Grupy Lindab, dodatkowo są dobrze zarządzane i wysoce rentowne.

· Uciążliwe zapachy i ich wpływ na zdrowie –
Mirosław Szyłak-Szydłowski, PZITS, Politechnika Warszawska
· Źródła uciążliwości zapachowej w pomieszczeniach i metody jej usuwania – Amelia Staszowska, PZITS, Politechnika Lubelska
· Usuwanie lotnych związków organicznych oraz
alergenów za pomocą nanotechnologii – Norbert Duczmal, Mariusz Smaczyński, a-went sp
z o.o.
Na webinarium obowiązuje bezpłatna rejestracja
dostępna na stronie – www.tiny.pl/9pkjk
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Immergas laureatem
Diamentów Forbes 2022
Nowy rok, nowe wyzwania, nowe perspektywy.
Diamenty Miesięcznika Forbes to jeden z najbardziej cenionych rankingów prowadzonych wśród
polskich firm prywatnych. Przyznanie Diamentu
Forbes 2022 oznacza, iż firma należy do najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.
Immergas Polska otrzymał właśnie czwarty Diament Forbes w swojej historii. To trzeci rok z rzędu kiedy firma zostaje wyróżniona tą prestiżową nagrodą.
Pierwszy Diament trafił do Immergas w 2018, drugi w 2020, kolejny w 2021 roku.

5 lutego 1964 r. w Brescello narodził się pomysł na
biznes, który dziś jest międzynarodowym koncernem, zatrudniającym 1108 pracowników na całym
świecie, z produkcją we Włoszech, Słowacji, Iranie
i Chinach. Trzech wizjonerów: Romano Amadei,
Gianni Biacchi i Giuseppe Carra założyło mały warsztat, który miał jeden cel: dostarczenie do domów
rozwiązań grzewczych, które będą ekologiczne
i oszczędne oraz znacząco wpłyną na poprawę jakości życia ich mieszkańców. Niezmiennie, od blisko 60 lat, marce Immergas przyświeca idea zrównoważonego rozwoju, dbałości o środowisko oraz
wysoka wydajność produkowanych urządzeń.
5 lutego tego roku, w 58. rocznicę powstania firmy
Immergas, osiągnięto sprzedaż na poziomie 8 milionów kotłów. Kotłem o numerze 8 000 000 był Victrix Zeus Superior, wiszący kocioł kondensacyjny
z 54-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej, charakteryzujący się nową konstrukcją, wysoką wydajnością hydrauliczną i maksymalną sprawnością.
– Zawsze inwestowaliśmy i nadal inwestujemy
w najnowocześniejsze procesy i udoskonalamy
produkty – komentuje prezes Grupy Immerfin Alfredo Amadei – W tak wyjątkowy dzień jak dzisiaj,
w 58. rocznicę urodziny Immergas, chcę podziękować wszystkim, którzy w ciągu prawie sześćdziesięciu lat pozwolili firmie Immergas na rozwój oraz
wdrażanie nowych pomysłów. Pomysłów, które
wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju nie
od dzisiaj. Dbamy o poszanowanie wartości, które
są podstawą kryteriów ESG (Environmental, Social
and Governance Criteria) od pierwszych dni firmy.
Dziś inwestujemy w szkolenia i badania, dając jasny sygnał rynkowi: zmiana się właśnie rozpoczęła. Nasza myśl przewodnia jest prosta: tworzenie
firmy, która jest wartością dla wszystkich interesariuszy tj. pracowników, klientów, dostawców,

ale również dla lokalnych społeczności i dla środowiska, a nie tylko dla jej właścicieli.. I tą ideą kierujemy się w Immergas, tak chcemy pracować i tak
chcemy być postrzegani. W przededniu swoich 60
urodzin Immergas inwestuje w najwyższą wartość: rozwój swoich ludzi – dodaje Alfredo Amadei.
Niełatwe lata pandemii, kryzys globalnego łańcucha dostaw, wysokie ceny surowców i energii nie
spowolniły rozwoju firm będących w strukturach

grupy Immerfin. We wszystkich oddziałach można
zauważyć rosnące zatrudnienie, zwiększenie udziałów w krajowych rynkach oraz wzrost obrotów.
Teraz uwagę Grupy skupia wykorzystanie innowacyjnych źródeł ciepła, jak np. hybrydowych
pomp ciepła w termomodernizacji budynków
oraz poszukiwanie kolejnych nowatorskich rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii,
przyjaznych dla środowiska i portfela inwestora.

aicod.it

8 milionów kotłów Immergas
sprzedanych!

MILLION
BOILERS SOLD

Since 1964, a milestone achieved together with the best professionals
We produce them mostly in Italy and we export them to 50 countries around the world. We manufacture them with cuttingedge production lines and we test them in our laboratories to provide more and more comfort with less consumption and
fewer harmful emissions. We are a large company that is aware of the importance to participate to the ecological transition
in order to build a better world for future generations.
We owe our position as true market leaders to the qualified professionals who collaborate with us throughout Italy:
thanks to them we successfully sell and install our appliances and continue to guarantee first-rate customer service.
Congratulations to all our team members. Made in Italy is our pride.
immergas.com

imm_ADV_8MILIONI-210x297mm-EN.indd 1
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GRUNDFOS – zmiana na stanowisku
dyrektora generalnego
Alexander Gamolya, oprócz swojej obecnej funkcji Digital Sales Director na Europę, pełni również obowiązki dyrektora generalnego w Polsce
(GPL). Jest następcą Roberta Dudzika.
Alexander Gamolya dołączył do firmy Grundfos w 2005 roku. Posiada bogate doświadczenie
w sprzedaży, serwisie, a ostatnio w sprzedaży cyfrowej. Jest postrzegany jako prawdziwy ambasador wartości firmy z silnym ukierunkowaniem
na rozwijanie zespołów, talentów i zapewnianie
mocnej współpracy między funkcjami.
Historia Aleksandra jest dobrym przykładem na
różnorodność w Grundfos. Posiada tytuł magistra w dziedzinie fizyki, laserów i inżynierii optoelektronicznej, zrealizował kilka programów dla
kadry kierowniczej biznesu i większość swojej
kariery zawodowej spędził na pierwszej linii, realizując plany komercyjne i spełniając oczekiwania klientów. Alexander pochodzi z Ukrainy, przeniósł
się do Polski w 2017 roku,
mówi czterema językami. Prowadzi szczęśliwe
życie z żoną Anastazją
i dwoma synami Peterem i Georgem.
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100 lat Armatury Kraków
Rok 2022 jest dla marki KFA rokiem wyjątkowym, okazją do świętowania i czasem refleksji…
w końcu 100 lat ma się tylko raz w życiu. Każdy
dzień tego roku firma chce celebrować i wspominać oraz doceniać osiągnięcia pokoleń pracowników firmy.
Historia firmy to też w pewien sposób historia
naszego kraju – burzliwych chwil po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, trudnych czasów II wojny światowej, a także lat PRL-u oraz
zmian ustrojowych po roku 1989. Każdy z tych
okresów był innym, w każdym mierzono się
z innymi wyzwaniami, ale to dzięki nim KFA stała
się marką, jaką jest dziś. I także dziś stawia czoła nowym zadaniom, rozwija się i tak jak od samego początku stawia na komfortowe rozwiązania dla odbiorców.
KFA Armatura została założona w podkrakowskich Łagiewnikach dokładnie 100 lat temu.
W kolejne stulecie działalności firmę wprowadzi
nowa prezes Magdalena Tokarczyk-Cyran, która objęła to stanowisko 1 lutego. Jest dopiero
drugą (!) w stuletniej historii spółki kobietą zarządzającą całym przedsiębiorstwem. Dołączyła do zespołu KFA Armatura w sierpniu 2018 roku
w roli dyrektora marketingu i sprzedaży, a od
września 2020 pełniła funkcję członka zarządu.

Jest zaangażowana w życie firmy, a na przestrzeni
ostatnich lat dokonała wielu zmian, odważnych
i trudnych, ale dzięki temu marka jest w innym
miejscu niż była, z podniesionym czołem wkracza w kolejne stulecie.
Rok jubileuszowy będzie obfitował w nowości.
W ofercie KFA Armatura pojawi się m.in. linia złotych baterii łazienkowych Moza, a także kolekcja
funkcjonalnych akcesoriów do łazienek w 3 kolorach. Poza tym mnóstwo nietypowych działań
ekologicznych i produktowych.

Magdalena Tokarczyk-Cyran – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, menedżer
z ponad 20-letnim stażem. Posiada kompleksowe doświadczenie w budowaniu strategii firm,
kanałów dystrybucji oraz działań marketingowych i PR oraz CSR w kraju i za granicą. Uczestniczyła
w kluczowych projektach strategicznych dotyczących akwizycji spółek zagranicznych, poprawy
rentowności firmy oraz budowanie misji i wizji firmy. Od ok. 4 lat w Armatura Kraków S.A. jest
odpowiedzialna za zmianę strategii firmy, polityki handlowej, zmiany portfolio produktowego,
wdrażaniu innowacyjnych produktów oraz odświeżeniu marki KFA Armatura. W 2014 r. otrzymała
prestiżowy tytuł Dyrektora Marketingu Roku w konkursie, w którym Kapituła Konkursu wyłania
najlepszych marketerów i podkreśla ich kluczową rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej marek
oraz przedsiębiorstw. Jej pasją są podróże w odległe części świata, jazda na nartach i rowerze.
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Lindab ma już 30 lat w Polsce
Firma Lindab obchodzi w tym roku jubileusz
30-lecia obecności w Polsce. 6 lutego 1992 roku
w miejscowości Dołuje koło Szczecina swoją działalność rozpoczęła firma Lindab Sp. z o.o. Okrągły jubileusz firma świętuje dzięki wielu ważnym osobom, do których kilka słów skierował
Piotr Wolak, prezes zarządu Lindab Sp. z o.o.:
– Kluczem do sukcesu każdej firmy są ludzie. Z okazji
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Jubileuszu 30-lecia Lindab w Polsce chciałbym
przede wszystkim podziękować naszym Pracownikom, którzy na przestrzeni lat budowali firmę
i mieli wymierny wpływ na jej dzisiejszy sukces.
Jestem przekonany, że bez Waszego codziennego zaangażowania nie bylibyśmy w obecnym
miejscu. Słowa uznania kieruję również do naszych Klientów oraz Partnerów Biznesowych,
bez których tak intensywny rozwój naszej firmy
nie byłby możliwy. Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście, za przyjacielskie relacje,
które nawiązaliśmy w ciągu tych wszystkich lat.
To przede wszystkim Państwa potrzeby były i są
dla nas drogowskazem na drodze do rozwoju.
Jestem przekonany, że nadchodzące lata będą
obfitowały w równie udaną współpracę, wiele
wyzwań i ambitnych projektów do zrealizowania.
W ciągu 30 lat firma przeszła drogę od niewiel-

kiego przedsiębiorstwa do nowoczesnej spółki
produkcyjno-dystrybucyjnej, będącej jednym
z liderów branży HVAC w Polsce. W 1992 roku
początki firmy handlowej Lindab Sp. z o.o. związane były z pokryciami dachowymi oraz systemami rynnowymi. W 1995 roku siedziba firmy została przeniesiona do Łomianek koło Warszawy,
gdzie powstał nowoczesny zakład produkcyjny
i rozpoczęto produkcję blach dachówkowych.
W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na
kanały wentylacyjne w Europie Środkowej, Grupa Lindab podjęła decyzję o zwiększeniu mocy
produkcyjnych. Na lokalizację nowej linii produkcyjnej wybrano zakład w Łomiankach, gdzie
w 1998 roku rozpoczęto produkcję kanałów SPIRO. W 2011 roku ofertę poszerzono o panele płaskie na rąbek Lindab SRP Click. Punktem przełomowym dla działalności Grupy na polskim rynku
był zakup w 2012 roku firmy Centrum Klima S.A.,
czołowego producenta i dystrybutora asortymentu dla wentylacji i klimatyzacji. Formalne połączenie spółek Centrum Klima S.A i Lindab Sp.

Grupa SBS skończyła 20 lat!
W ubiegły piątek, 18 lutego największa grupa zakupowa z branży instalacyjnej i grzewczej w Polsce – Grupa SBS skończyła 20 lat działalności!
Chociaż poprzez obecną pandemiczną sytuację
Grupa nie miała możliwości spotkać się ze swoimi
partnerami i świętować z nimi kolejnej dekady działalności – powołała ona do życia jednodniową fake-gazetę „Głos kotłowni”, na której łamach z przymrużeniem oka przypomniała o tej okrągłej rocznicy.
Serdecznie gratulujemy zarówno Zarządowi, jak
i całej Grupie 20-tki i trzymamy kciuki za kolejne
dekady jej działalności na rynku.
Więcej

8

z o.o. nastąpiło w 2014 roku, kiedy to oba podmioty rozpoczęły funkcjonowanie pod wspólną nazwą Lindab Sp. z o.o. W 2015 roku siedziba
firmy została przeniesiona do Wieruchowa koło
Warszawy, gdzie mieści się nowoczesny zakład
produkcyjny, magazyn wysokiego składowania
oraz zaplecze biurowe i szkoleniowe.
Dzięki intensywnemu rozwojowi i stałemu poszerzaniu portfolio produktów Lindab ma obecnie jedną z najbardziej kompleksowych ofert
w zakresie zintegrowanych rozwiązań technologicznych dla systemów HVAC, a także systemów dachowych i elewacyjnych. Opracowuje
rozwiązania o mniejszym wpływie na środowisko naturalne. Produkowane w Polsce elementy do systemów wentylacyjnych są eksportowane na cały świat.
Aktualnie, w 3 lokalizacjach – w Wieruchowie koło
Warszawy, Szeligach oraz Brwinowie – firma zajmuje 16 500 m2 powierzchni produkcyjnej, magazynowej i biurowej. Pracuje tam ponad 350
pracowników.

02/2022
TAURON buduje największą farmę
fotowoltaiczną w Polsce
Panele fotowoltaiczne pozwolą produkować nawet
100 MW energii – będzie to największa taka instalacja w Polsce. Farma zostanie zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych w Mysłowicach. Inwestycja będzie realizowana
dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Farma PV powstanie dwuetapowo: w pierwszym
do eksploatacji oddanych zostanie 37 MW, drugi

TARGI INSTALACJE JUŻ W KWIETNIU!
Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE to
od lat największe spotkanie przedstawicieli branży, gdzie kompleksowo prezentowana jest oferta
wiodących producentów oraz dostawców urządzeń, technologii i usług z zakresu techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej.
Branża instalacyjna ponownie spotka się w Poznaniu już za trzy miesiące, w dniach 25-27 kwietnia.
Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na świecie spowodowanej pandemią COVID-19, branża
instalacyjna jest w dobrej kondycji i odnotowała
w minionym roku wzrosty, pokonując czasowe
problemy z dostawą surowców i podzespołów
do produkcji urządzeń grzewczych i elementów
instalacji. Ponad 76% instalatorów, zapytanych
o sytuację na rynku usług instalacyjnych, ocenia
ją jako dobrą lub bardzo dobrą.
Pomyślne informacje płynące wprost z branży
zwiastują, że tegoroczne Targi Instalacje po raz
kolejny staną się na kilka dni stolicą całej branży instalacyjnej. Tu cenne dla siebie informacje
znajdą nie tylko instalatorzy i dystrybutorzy, ale
również inwestorzy indywidualni, którzy będą
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przewiduje budowę instalacji o mocy około
60 MW. Budowa pierwszego etapu zostanie dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Największa farma fotowoltaiczna w Polsce
Pierwsze prace na terenie inwestycji rozpoczną
się w pierwszym kwartale 2022 roku. W Mysłowicach zostanie zainstalowanych 94 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 16 ha, co
odpowiada aż 22 boiskom do piłki nożnej. Szacuje się, że w ciągu roku instalacja wyprodukuje

mieli okazję poznać najnowsze trendy dotyczące ekologicznych rozwiązań instalacyjnych dla
domu, ale również dzięki szerokiej ofercie wystawców, zdobędą niezbędną i rzetelną wiedzę
bezpośrednio od producentów i dystrybutorów.
Na tegorocznych Targach Instalacje odwiedzający będą mogli poznać szeroką ofertę producentów i dystrybutorów urządzeń ściśle związanych
z Odnawialnymi Źródłami Energii. Będzie można
zobaczyć liderów branży prezentujących pompy
ciepła, rekuperatory, moduły fotowoltaiczne czy
kotły na biomasę. Ważną częścią ekspozycji Targów Instalacje będą sprzężone ze sobą systemy
ogrzewania, oświetlenia, zamykania czy podlewania – składające się na Smart Dom.
Zdobywaniu wiedzy na Targach Instalacje będą
sprzyjać ciekawe wydarzenia towarzyszące, m.in.
warsztaty „Moc hybrydy”, VI Konferencja Rynku Urządzeń Grzewczych, Sanitarnych, Instalacji, Wentylacji
i Klimatyzacji czy konferencja PORT PC – Standardy
jutra w technice grzewczej. Ponadto na terenie Targów powstanie specjalna strefa dedykowana instalatorom, której współorganizatorem będzie OSFIS.
W ramach Akcji Autokarowej, towarzyszącej
każdej edycji Targów Instalacje, odbędzie się

9

39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych,
przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 aż
o 30 tys. ton. Pierwsza energia elektryczna popłynie z farmy w pierwszej połowie 2023 roku.
– Farma w Mysłowicach to kolejna realizacja programu budowy elektrowni fotowoltaicznych na terenach
poprzemysłowych należących do Grupy TAURON.
Dzięki takiemu podejściu, tereny poprzemysłowe są
ponownie zagospodarowywane. W tym przypadku dodatkowym środowiskowym atutem jest wykorzystanie postindustrialnego terenu na potrzeby

budowy źródła zielonej energii – mówi Sebastian
Gola, prezes spółki TAURON Wytwarzanie.
Pierwszy etap to budowa instalacji o mocy
37 MW. Na jej realizację TAURON otrzyma 82,5 mln
złotych nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln zł kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 została zawarta z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij

projekt Przystanek Instalacje, który będzie nowością w 2022 r. Dzięki nowej, dogodnej formule
akcji zadbamy o bezpieczeństwo instalatorów
przybywających na tegoroczną edycję wydarzenia. Przystanek Instalacje ma na celu wsparcie
grup zorganizowanych (min. 7 osób) oraz dofinansowanie ich dojazdu na Targi Instalacje do
Poznania. Projekt dotyczy przyjazdów grupowych dla profesjonalistów związanych z branżą instalacyjną. Dofinansowanie obejmie refundację 50% kosztów przejazdu w jedną stronę.

Kwietniowe Targi to nie tylko okazja do spotkania branży instalacyjnej. W tym samym czasie
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędą się również Międzynarodowe Targi
Energii Odnawialnej GREENPOWER, Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER, Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX oraz Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa
i Ratownictwa SAWO.
Więcej informacji o Targach Instalacje:
www.instalacje.com

02/2022
ARISTON I JUVENTUS RAZEM W AFRYCE
8 lutego 2022 r. Ariston, globalna marka Ariston
Group oraz Juventus, światowej sławy włoski klub
piłkarski z siedzibą w Turynie łączą siły w Afryce,
podpisując regionalne partnerstwo. Jest to trzeci krok udanej współpracy między Ariston i Juventusem, która rozpoczęła się już w Chinach
i Indonezji w 2021 roku.
Challenges Deserve Champions – hasło partnerstwa, dobrze podsumowuje wspólny kierunek
myślenia. Wyzwanie to wartość głęboko zakorzeniona w kulturze zarówno Ariston, jak i Juventusu. Ariston z determinacją poszukuje sukcesu, dążąc do zapewnienia komfortu korzystania
z rozwiązań marki, dzięki produktom i systemom
wysokiej jakości oraz wsparciu przed- i posprzedażowemu. Podobnie Juventus zawsze walczy,
aby osiągnąć niewiarygodne wyniki. Mistrzowie to
ludzie, którzy stawiają czoła nowym i wymagającym wyzwaniom – zarówno Ariston, jak i Juventus
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mają świetne zespoły, z odpowiednimi umiejętnościami, pasją, entuzjazmem i nastawieniem –
dążące do osiągnięcia sukcesu.
Podczas prezentacji transmitowanej bezpośrednio ze stadionu Allianz, piłkarze Juventusu Kean,
Rabiot, Szczęsny i legenda Juventusu Fabrizio
Ravanelli pogratulowali marce Ariston i klubowi
Juventus partnerstwa.
Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer Juventusu
powiedział: – Cieszymy się, że możemy współpracować z Ariston, obie marki łączy ogromna synergia prawdziwego włoskiego dziedzictwa i innowacji. Rozwijanie naszych zainteresowań w regionie
jest naprawdę ważne, aby budować udane i trwałe relacje. Nie ma wątpliwości, że partnerstwo zaowocuje wieloma projektami na tym rynku w nadchodzących sezonach. Jak w prawdziwej drużynie
piłkarskiej, w której różnice między zawodnikami są niezbędne do wygrywania meczów, Ariston
i Juventus będą grać razem, aby dostarczać inspirujących inicjatyw.

Nowa strona Systherm
Odświeżeniu uległa zarówno komputerowa, jak
i mobilna wersja strony systherm.pl. Odświeżona
została szata graficzna oraz układ strony – unowocześniony wygląd, lepsza przejrzystość i dostępność najważniejszych sekcji na stronie. Nowa
strona zapewnia szybki dostęp do aktualności
i promocji (w głównym menu) oraz Cennika Online w lewej, górnej części strony i Hurtowni Online (uruchomienie już wkrótce).
Odświeżone, znane wcześniej menu (promocje
dla instalatorów, strefa partnera, pobierz, grupa SYSTHERM, kontakt) rozbudowane zostało
o 4 nowe zakładki:
• Aktualności – rozbudowane o nowe, przejrzyste
kategorie wpisów. Teraz każdy klient znajdzie interesujące go informacje (aktualności wcześniej
dostępne były w zakładce Grupa Systherm),
• Klient Indywidualny (wewnętrzny podział na
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usługi, produkty oraz poradnik),
• Instalator HVACR (wewnętrzny podział na współpraca, poradnik oraz produkty: klimatyzacja,
chłodnictwo, ogrzewnictwo i pozostałe),
• Inwestor Komercyjny (wewnętrzny podział na rozwiązania kompleksowe, usługi, poradnik oraz produkty: klimatyzacja, chłodnictwo i ogrzewnictwo).
Klarowny podział na wskazane grupy klientów
umożliwia łatwy dostęp do usług i produktów
z oferty, dopasowanych do poszczególnych grup
odbiorców.
• Nowość: strefa Systherm Poleca zawiera produkty z branży HVACR, na które warto zwrócić
uwagę. Co miesiąc prezentowane są inne produkty renomowanych producentów, polecane
przez specjalistów, np. narzędzia, urządzenia,
akcesoria i inne;
• Strefa Marek – renomowani producenci z zakresu klimatyzacji, chłodnictwa i ogrzewnictwa, dostępni w stałej w ofercie Grupy Systherm.

02/2022

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

11

Dlaczego jakość powietrza w pomieszczeniach
jest istotna dla naszego zdrowia?
Belimo rozmawia z ekspertami o jakości powietrza
Celem działalności Belimo zawsze było i jest zapewnianie zdrowych i bezpiecznych
warunków w pomieszczeniach, w sposób efektywny i energooszczędny. Wydajna
i skuteczna instalacja wentylacyjna musi być odpowiednio zaprojektowana, zainstalowana
i konserwowana. Podstawą z kolei jej efektywnej i niezawodnej pracy są zastosowane
urzadzenia. Belimo oferuje niezawodne produkty pozwalające na utrzymywanie higieny
powietrza w pomieszczeniach przy zminimalizowanym zużyciu energii.
Dr inż. William P. Bahnfleth
Profesor na wydziale budownictwa uniwersytetu stanowego w Pensylwanii. Uzyskał stopień doktora inżynierii mechanicznej na
Uniwersytecie Illinois i jest zarejestrowanym inżynierem. Pełni funkcję prezesa amerykańskiego stowarzyszenia inżynierów mechaników ASHRAE (American Society of Mechanical Engineers) oraz jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia International Society for Indoor Air Quality and Climate.

Dobra jakość powietrza w pomieszczeniach jest zasadniczym celem.
Jak, jako profesor wydziału budownictwa i ekspert w dziedzinie jakości powietrza, może
Pan w skrócie wyjaśnić, dlaczego instalacje HVAC są tak ważne dla ludzkiego zdrowia?
Instalacja HVAC odpowiada zarówno za komfort termiczny, jak i za satysfakcjonującą jakość powietrza w pomieszczeniach. Dobra jakość powietrza w pomieszczeniach jest zasadniczym celem projektowania i eksploatacji budynków. Aby w pomieszczeniach panowały warunki, które gwarantują bezpieczeństwo, higienę, produktywność i komfort,
jest konieczna instalacja HVAC ze skutecznym monitorowaniem czynników stanowiących zagrożenie dla jakości powietrza, takich jak substancje chemiczne,
drobny pył czy zanieczyszczenia biologiczne. Ponadto taka instalacja musi być
energooszczędna i opłacalna. Obecnie są dostępne technologie podwyższające jakość powietrza w pomieszczeniach, które są neutralne energetycznie
lub lepsze, a ponadto pojawiają się nowe technologie.

Dr med. Walter Hugentobler

Doradza środowiskom akademickim i medycznym
w dziedzinach nawliżania powietrza, fizyki budynków oraz wentylacji.

Monitorowanie budynków
powinno być obowiązkowe.
Doradza Pan środowiskom akademickim i medycznym, służąc gromadzoną od 30 lat wiedzą specjalistyczną na temat zależności między jakością
powietrza w pomieszczeniach a naszym zdrowiem. Co uważa Pan za główne przyczyny niskiej jakości powietrza w pomieszczeniach?
Chorobotwórcze zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, od lotnych
związków organicznych i drobnego pyłu, po ciecze i patogeny, mogą pochodzić z setek różnych źródeł. Podczas gdy wiele badań koncentruje się na produktach spalania paliw kopalnych lub tytoniu, substancjach chemicznych
stosowanych do produkcji materiałów budowlanych, mebli czy środków czyszczących i konserwujących, zbyt mało uwagi poświęca się zanieczyszczeniom
wytwarzanym przez ogranizm ludzki oraz mikrobiomowi w pomieszczeniach.
O ile nie będziemy postrzegać budynków jako ekosystemu, w którym zachodzą wzajemne interakcje między przebywającymi tam ludźmi a mikroorganizmami, powierzchniami i powietrzem wewnętrznym, to nie będziemy mogli
zapewnić zdrowych warunków w pomieszczeniach. Podobnie jak w przypadku
każdego ekosystemu, środowisko wewnątrz budynku będzie sprzyjać naszemu zdrowiu, jeśli zasoby, różnorodność i wzajemne konkurowanie mikroorganizmów, a także klimat i jakość powietrza będą korzystne dla ludzkiej fizjologii
oraz zróżnicowanego mikrobiomu. Takie podejście zakłada użycie systemów
monitorujących i regulujących temperaturę, wilgotność, ciśnienie powietrza,
stężenie CO2 i LZO, a w niedalekiej przyszłości także chrobotwórczych areozoli.
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Alfred Freitag
Prezes szwajcarskiego stowarzyszenia
na rzecz higieny wody i powietrza (SVLW).
Od ponad 26 lat pracuje w Belimo
i jest starszym konsultantem
ds. relacji europejskich.

Czujniki Belimo
zapewniają komfort
w pomieszczeniach.

Dobre rozwiązania
wymagają czasu.
Jak, jako prezes szwajcarskiego stowarzyszenia na rzecz higieny wody i powietrza (SVLW), postrzega Pan związek między przepisami oraz branżowymi standardami dotyczącymi zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach?
Stowarzyszenie SVLW propaguje zasady zapewniania zdrowych warunków w pomieszczeniach i wspiera prace nad przepisami, normami i wytycznymi. Ściśle współpracujemy z branżą HVAC oraz zainteresowanymi organizacjami w celu zwiększania świadomości oraz upowszechniania zagadnień dotyczących powietrza, aby zapewniać bezpieczeństwo i higienę przy mininalnym zużyciu energii.

Łatwy i szybki montaż.

W jaki sposób Belimo przyczynia się do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach?
Od początku działalności celem Belimo jest zapewnianie zdrowych i bezpiecznych warunków w budynkach, w sposób efektywny i energooszczędny. Opracowanie 7 podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach jest logicznym następstwem tych działań. Zasady te powstały na podstawie doświadczenia ekspertów, którzy na co dzień zajmują się jakością powietrza
w pomieszczeniach. Dzięki 7 zasadom zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach inwestorzy, użytkownicy pomieszczeń, projektanci itp. dysponują narzędziem, które pomaga im lepiej zrozumieć działanie instalacji tak ważnej dla naszego metabolizmu/zdrowia. Wydajna i skuteczna instalacja wentylacyjna musi być odpowiednio zaprojektowana, zainstalowana i konserwowana. Podstawą
efektywnej i niezawodnej pracy instalacji wentylacyjnej są zastosowane w niej produkty. Belimo oferuje niezawodne produkty pozwalające na utrzymywanie higieny powietrza w pomieszczeniach przy
zminimalizowanym zużyciu energii. Dzięki bezproblemowej integracji z systemem automatyki budynku i połączeniu z chmurą użytkownicy uzyskują dostęp do pomiarów jakości powietrza w pomieszczeniach z możliwością ciągłego monitorowania i kontroli.

Nowe czujniki i zadajniki pomieszczeniowe są doskonałym uzupełnieniem dotychczasowej oferty
produktów Belimo
Korzystając z aplikacji Belimo Assistant i smartfona z interfejsem NFC można łatwo przeprowadzić
rozruch aktywnych czujników pomieszczeniowych, a także je diagnozować. Czujniki i zadajniki
pomieszczeniowe można parametryzować nawet przy odłączonym zasilaniu.
Więcej informacji

Belimo.com

rekl ama

BELIMO Siłowniki S.A.
info@belimo.pl, www.belimo.pl
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Fot. Panasonic

O kilku zmianach w klimatyzatorach,
czyli inne spojrzenie na urządzenia
Zmiany w parametrach, czynnikach chłodniczych, filtracji…
Gr z e gor z K i t l ińs k i
Fot. Bosch

Urządzenia klimatyzacyjne są
obecne na naszym rynku już od
wielu lat. Swoją drogę przeszły
od zastosowania w obiektach
komercyjnych do naszych domów
i mieszkań. Cenowo są oczywiście
bardziej dostępne, gdyż cena
najtańszych modeli nie zmieniła się
znacznie na przestrzeni kilkunastu
lat. Nie znaczy to, że są to takie
same urządzenia. Ich ewolucja
trwa nieprzerwanie.
Wygląd, kolor to elementy, na które zwracamy
uwagę w pierwszej kolejności. Kiedyś tylko białe (no może nie śnieżno- białe), dzisiaj wybór jest
większy, dla estetów również, ale to tylko powierzchowna zmiana.
Czynniki chłodnicze i funkcje
chłodzenia i grzania
Klimatyzatory pokojowe Climate Class 8000i to seria urządzeń o ciekawym designie, z szeregiem
zaawansowanych funkcji i doskonałymi parametrami technicznymi

Chociaż zasada działania nie uległa zmianie, czyli
wykorzystanie przemiany fazowej czynnika chłodniczego (parowanie lub skraplanie) to już same

Podświetlany wyświetlacz umożliwia regulację ustawień
nawet w ciemnym pomieszczeniu, a przesuwna klapka
nie tylko podkreśla dopracowany kształt sterownika,
ale także zabezpiecza przyciski przed zabrudzeniem
i pozostawieniem śladów

czynniki przechodzą swoją drogę, aby być bardziej
efektywne i bardziej przyjazne środowisku. Dzisiaj
najpowszechniej stosowanym w urządzeniach jest
R32 – czynnik jednorodny (to zaleta). COP – tzw.
współczynnik wydajności – efektywności pracy
pompy ciepła określa, ile pompa ciepła dostarcza
ciepła do ogrzewania w stosunku do ilości zużytej przy tym energii elektrycznej. Nam zależy, aby
był on jak najwyższy, a obecnie wartości około
4 i więcej to standard. Kiedyś standardem dla klimatyzatora było tylko chłodzenie, dzisiaj standardem jest także dodatkowo funkcja grzania.

Ogrzewanie

02/2022
Zakres pracy nawet do -30°C

Coraz bardziej komfortowe

Kilkanaście lat temu pompa ciepła w urządzeniu
split działała do -5°C, dzisiaj -30°C. Ze względu
na zwiększony zakres pracy urządzeń możemy
wykorzystywać je również bardziej efektywnie.
W lecie chłodzimy, a w okresie przejściowym i zimie grzejemy. Przy rosnących cenach energii to
zaleta. 1 kW energii pobranej, to około 4 kW wydajności grzewczej.
Inteligentne odszranianie czy grzałka tacy skroplin to też element spotykany coraz częściej.
I najczęściej potrzebny w zakresie temperatury -5°C do 5°C, czyli wtedy kiedy urządzeniem ogrzewamy i nawet bardziej niż przy -15°C.
W temperaturze -15°C jest w powietrzu zewnętrznym ponad 5 razy mniej wilgoci niż w temperaturze 5°C.

Pilot lub sterowanie zdalne
Sterowanie pilotem czy sterownikiem naściennym było, ale Wi-Fi? Też już jest. Możemy sterować urządzeniem naszym smartfonem, który
zawsze mamy pod ręką. Jeszcze innymi można
sterować głosowo.
Ale to nie wszystko. Droższe modele mają funkcję wykrywania ludzi, czyli chłodzą lub grzeją,
jeżeli ktoś jest w pomieszczeniu, kierując automatycznie kierunkiem nawiewu powietrza zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.

Filtrowanie powietrza to rzecz, która również
się zmieniła. Filtry zostały takie jakie były, ale
można do nich dołożyć różne filtry opcjonalne.
Filtry z jonami srebra, katechinowe, fotokatalityczne, antybakteryjne czy z węglem aktywnym.
Dla wyjaśnienia muszę tutaj dodać kilka słów.
Te filtry dodatkowe to powierzchniowo tylko
część powierzchni filtra głównego, który jest zamontowany w jednostce wewnętrznej klimatyzatora. Podstawowy filtr ma najczęściej dedykowane specjalne miejsce, gdzie te dodatkowe filtry
się montuje – maksymalnie 2 sztuki. Nie możemy więc zamontować wszystkiego. Tylko więc
część powietrza będzie przepływać przez te filtry dodatkowe.
W niektórych urządzeniach można zamontować
sterylizujące lampy UV. W tym wypadku prawie
całe powietrze przepływające przez klimatyzator zostaje naświetlone lampą UV.

Energia odnawialna

Zadbaj o domowe
ciepło – wybierz
kocioł Vaillant

Niższy hałas
Kiedyś mieliśmy 3 prędkości wentylatora, teraz
często i 7. Dzięki modyfikacjom wentylatorów
i silnikom służącym do ich napędu urządzenia pracują ciszej. Poziom ciśnienia akustycznego dla najniższych prędkości to poniżej
20 dB(A).
Kiedyś nie można było zasnąć, gdy klimatyzator działał na najniższej prędkości, teraz praktycznie nie słyszy się, jak pracuje. Poziom hałasu zarówno jednostek wewnętrznych, jak
i zewnętrznych to bardzo duża zmiana.
Płynna regulacja mocy
Sprężarki inwerterowe to też już codzienność.
Kiedyś urządzenia startowały z pełną wydajnością, a sprężarki pracowały w funkcji start –
stop. Teraz płynnie regulują wydajność urządzenia w szerokim zakresie mocy np. od 0,22
do 4,40 kW.

Kotły kondensacyjne Vaillant

Różni producenci mają różne rozwiązania w swoich urządzeniach, warto więc przed zamontowaniem lub podjęciem decyzji przez użytkownika
sprawdzić parametry i porównać urządzenia kilku producentów.

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

rekl ama

Filtry

Chłodzenie

Więcej informacji na www.vaillant.pl
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Klimatyzatory pokojowe Bosch z serii Climate 6000i
Nowa generacja
Przyjęło się, że klimatyzację montuje się głównie w okresie wiosenno-letnim, kiedy doskwierają nam upały
i chcemy szybko znaleźć na to rozwiązanie. Warto jednak pamiętać, że klimatyzacja oprócz chłodzenia spełnia
również inne ważne funkcje. W zimie może stanowić źródło ciepła, a także oczyszczać powietrze z zanieczyszczeń.
Te i inne funkcje ma najnowszy klimatyzator z oferty Bosch Termotechnika: Climate 6000i.

Klimatyzator Climate 6000i oferuje inteligentne
rozwiązania, które zapewniają komfort i efektywność. Podczas nieobecności użytkownika urządzenie automatycznie obniży częstotliwość pracy, aby oszczędzać energię. Dzięki specjalnemu
czujnikowi pozwala na dostosowanie poziomu
wilgotności w zakresie od 35 do 85%. Sprawdzona technologia jonizacji wraz z filtrem BIO gwarantują polepszenie jakości powietrza.
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wewnętrznej. Dzięki wbudowanej poziomicy
i specjalnej matrycy na śruby, nie są potrzebne
żadne dodatkowe narzędzia. Dokonywanie konserwacji jednostki wewnętrznej czy ewentualna
naprawa nie są skomplikowane. Wentylator i silnik można zdemontować, odkręcając tylko jedną śrubę. Skrzynka przyłączeniowa i płytka są
dostępne od przodu urządzenia. Dużo miejsca
z tyłu jednostki wewnętrznej ułatwia poprowadzenie rur łączących z jednostką zewnętrzną oraz
odprowadzenie skroplin kondensatu.

Wyjątkowa jakość powietrza w pomieszczeniu
Klimatyzatory Bosch zapewniają czyste powietrze, dzięki specjalnym filtrom. Filtr katalityczny
eliminuje formaldehydy i inne lotne związki organiczne jak również szkodliwe gazy i zapachy. Filtr
BIO składa się ze specjalnego enzymu oraz biofiltra (HEPA), który wychwytuje cząsteczki kurzu,
bakterie, grzyby i mikroby oraz eliminuje bakterie
rozpuszczając ich ściany komórkowe. Działanie
filtra HD (wysokiej gęstości) jest o 50% bardziej
efektywne w porównaniu do tradycyjnych filtrów
tego typu. Może on oczyścić do 80% kurzu i pyłków z powietrza. Poza filtrami, urządzenia mają
funkcję samooczyszczenia (i-Clean). Technologia i-Clean automatycznie zamrażając, a następnie szybko rozmrażając szron, usuwa kurz, pleśń
i tłuszcz, które, jeżeli przylegają do wymiennika
ciepła, mogą być źródłem nieprzyjemnych zapachów. Kolejnym elementem, który dba o zdrowie

jest jonizator. Element ten uwalnia do powietrza
dodatnie i ujemne jony, które otaczają i, w wyniku reakcji chemicznej, zabijają bakterie, zamieniając je w nieszkodliwe cząsteczki wody. Dzięki
temu powietrze w domu staje się czyste i zdrowe.
Konstrukcja, która zapewnia łatwą
instalację i konserwację
Climate 6000i cechuje niezwykłe łatwy montaż, oraz
wysoka jakość wykonania. Dzięki nowej konstrukcji, klimatyzatory te (zarówno pod kątem jednostki wewnętrznej, jak i zewnętrznej) całkowicie różnią
się od innych tego typu urządzeń dostępnych na
rynku. Tutaj, podobnie jak dla modeli Climate 3000i
oraz Climate 5000i, zastosowano wyjątkowy design jednostki zewnętrznej z czarnym grillem i srebrnym pierścieniem oraz obudową w kolorze białym.
Opracowana przez Bosch płyta montażowa
ułatwia bezbłędny i szybki montaż jednostki

Skuteczne rozwiązania i spokój na lata
Jednostka zewnętrzna może pracować w temperaturze minimalnej sięgającej nawet -15°C. Niezawodność pracy zapewnia funkcja odmrażania jednostki zewnętrznej zimą lub też oczyszczania z kurzu
w pozostałym okresie. Układ jest w stanie dokonać autodiagnozy pracy oraz wykryć i zakomunikować ewentualny wyciek czynnika chłodniczego.
Specjalna powłoka antykorozyjna lameli przedłuża bezawaryjną pracę urządzenia. Autorestart dba
o to, aby system klimatyzacji nie zapomniał żadnych
ustawień w przypadku chwilowego braku zasilania.
Dopasowanie do potrzeb każdego domownika
W jednostce wewnętrznej i w pilocie zdalnego sterownia dodano szereg funkcji, które zaspokajają
wymagania domowników. Przede wszystkim automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie
i poziomie. Funkcja Follow Me uruchamia czujnik
znajdujący się w pilocie, który mierzy temperaturę dokładnie tam, gdzie zlokalizowany jest pilot.
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Kolejna przydatna funkcja to tryb unikania podmuchu wiatru (Wind Avoid Me). Funkcja ta pozwala
dostosować kierunek nawiewu za pomocą pilota
i cieszyć się przyjemnym klimatem, unikając jednocześnie bezpośredniego podmuchu zimnego powietrza. Dzięki regulacji wilgotności można nie tylko
cieszyć się odpowiednią temperaturą, ale również
natychmiast usunąć nadmiar wilgoci z powietrza
w otoczeniu. W tym celu należy aktywować czujnik wilgotności za pomocą pilota na podczerwień.
Oszczędność dla budżetu i dbałość o ekologię
Modele Climate mają funkcje, które zatroszczą
się nie tylko o budżet, ale i o środowisko naturalne poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej.
Przydatna funkcja Gear pozwala na dostosowanie mocy urządzenia do obsługiwanego obiektu. Poprzez możliwość redukcji mocy roboczej
w trzech zakresach pracy 50, 75 i 100%, można
precyzyjne korzystać z klimatyzatora. Tryb pracy ECO pozwala na oszczędność do 20% energii przy pracy klimatyzatora powyżej 8 godzin
(ta opcja jest dostępna tylko w trybie chłodzenia). Ponadto czujnik obecności (Human Sensor)
pomaga oszczędzać energię. Wykrywa on obecność osób w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowuje moc klimatyzatora. Gwarantuje to najlepsze możliwe wykorzystanie energii.

Przejdź Więcej o klimatyzatorach
serii Climate 6000i

• Model dostępny jest w 4 wariantach mocy: 2,6 - 3,5 - 5,3 - 7,0 kW.
• Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ w trybie chłodzenia oraz A++
(dla modeli 2,6 i 3,5 kW) lub A+ (dla modeli 5,3 i 7,0 kW) w trybie grzania.
• Modele z tej serii mają możliwość zdalnego sterowania poprzez aplikację HomeCom
Easy, która zapewnia pełną kontrolę nad klimatem w domu lub biurze. Aplikację
HomeCom Easy można pobrać bezpłatnie ze strony Google Play i/lub App Store.
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Klimatyzatory
Breva z czynnikiem
chłodniczym R32
Marka Beretta – znana w Polsce z produkcji i sprzedaży
kotłów gazowych – oferuje klimatyzator BREVA – ścienny
klimatyzator typu split z czynnikiem chłodniczym R32
przyjaznym środowisku.
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Klimatyzator BREVA jest propozycją marki Beretta służącą zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania. Urządzenie oferowane jest w 7 wersjach
(4 w wersji monosplit i 3 w wersji multisplit) o mocy
od 3,5 do 18 kW, dzięki czemu można dopasować
model odpowiednio do potrzeb użytkowników,
dla najlepszego komfortu i maksimum efektywności. Zaawansowany technologicznie inwerter
o szerokim zakresie pracy, pozwala dostosować
moc klimatyzatora w sposób ciągły, analizując zapotrzebowanie budynku, gwarantując stałą temperaturę i redukcję zużycia energii elektrycznej.
Marka Beretta, która jest liderem w poszukiwaniu rozwiązań poprawiających wydajność swoich
produktów, przekonuje, że klimatyzatory BREVA
zostały zaprojektowane tak, aby pracowały jak
najefektywniej chłodząc w okresie letnim, jak
i grzejąc zimą. BREVA korzysta z czynnika chłodniczego R32 o wysokiej wydajności i niskim wpływie na środowisko, dzięki czemu urządzenia
osiągają klasę efektywności A++, co wpływa na
zmniejszenie kosztów eksploatacji. Ponadto zapewnia to zgodność z nowym europejskim rozporządzeniem w sprawie zmniejszenia wpływu fluorowanych gazów na środowisko w atmosferze.
Wydajność i design
Jednostka wewnętrzna BREVA wyróżnia się estetycznym wykończeniem i jakością materiałów,
z których została wykonana, a także rozwiązaniami
technicznymi, ułatwiającymi montaż. Klimatyzatory wyposażone są w nowoczesny wyświetlacz
LED wskazujący aktualną wartość temperatury,
tryb pracy sprężarki oraz komunikaty o ewentualnych błędach, którym można sterować za pomocą
pilota. Jednostki wewnętrzne serii BREVA charakteryzują się również szerokim zakresem przepływu powietrza, który są w stanie przetworzyć.
Oprócz stabilnej temperatury w pomieszczeniu,
BREVA na bieżąco oczyszcza powietrze dzięki
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filtrom antybakteryjnym i fotokatalitycznym, które zapewniają świeże i zdrowe powietrze. Za optymalną wilgotność powietrza odpowiada funkcja
osuszania – DRY.
Szczegóły konstrukcyjne jednostek zewnętrznych zostały również dopracowane, aby działały bezproblemowo nawet po wielu latach ekspozycji na warunki pogodowe.
Cicha praca
Na komfort otoczenia wpływa również poziom
głośności, który jest szczególnie ważny w sypialniach czy gabinetach. Seria BREVA gwarantuje cichą pracę przez cały rok, która jest praktycznie
niezauważalna dla ludzkiego ucha – 20 dB(A). Tę
funkcję można włączyć zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia.
Urządzenia mają również funkcję SLEEP, która reguluje pracę klimatyzatora w celu zapewnienia
maksymalnego komfortu w nocy podczas snu.
W trybie chłodzenia zwiększa wartość ustawionej temperatury przez użytkownika o 1°C (w odstępie godzinowym) przez pierwsze 2 godziny
i utrzymuje temperaturę osiągniętą przez kolejne 6 godzin przed wyłączeniem. W trybie ogrzewania przez pierwsze 2 godziny obniża wartość
temperatury zadanej o 2°C w odstępie godzinowym, po 3 godzinach temperatura wzrasta o 2°C
na okres 3 godzin przed wyłączeniem.
Pilot i zdalne sterowanie
Każda jednostka wewnętrzna BREVA wyposażona jest w pilot na podczerwień z dużym podświetlanym wyświetlaczem, pozwalającym uzyskać
dostęp do wszystkich funkcji klimatyzatora. Na
wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania można odczytać temperaturę otoczenia oraz programować czas pracy jednostki. Z zamontowanym
(opcjonalnie) zestawem Wi-Fi można wygodnie
zarządzać temperaturą nawet z dala od domu.
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Będą duże dotacje do pomp ciepła
w nowo budowanych domach

Dzięki dedykowanej aplikacji marki Beretta –
BeSmart AC (do pobrania bezpłatnie dla systemów iOS i Android) można ustawić tryb, programować czas pracy i sprawdzić status urządzenia
poprzez smartfon i tablet.
Ze względu na wysoką jakość komponentów
użytych do produkcji Beretta oferuje 3-letnią

gwarancję. Dzięki możliwości rejestracji urządzenia na stronie www.beretta.pl, użytkownicy
są automatycznie informowani o planowanych
przeglądach, a w przypadku utraty karty gwarancyjnej wszystkie dane zapisane przez Autoryzowany Serwis Beretta są dostępne w bazie
danych producenta.
RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń
tel. 56 657 16 00
infolinia 801 044 804, 56 663 79 99
info.beretta.pl@carrier.com, www.beretta.pl
rekl ama

Od 7 do nawet 21 tys. zł dotacji będzie można
dostać na zakup i montaż pompy ciepła w domu
jednorodzinnym w ramach nowego programu
Moje Ciepło, który Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi na
przełomie I i II kwartału 2022 r. Ze wsparcia finansowego skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać ma zasada:
najpierw inwestycja – potem wypłata.
Program Moje Ciepło to kolejna – po bardzo popularnym „fotowoltaicznym” programie Mój Prąd
– propozycja NFOŚiGW kierowana do odbiorcy powszechnego, masowego, czyli bezpośrednio do osób fizycznych. Dofinansowanie będzie
dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych
pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.
Wsparcie finansowe z NFOŚiGW ma być udzielane
w formie bezzwrotnych dotacji stanowiących od
30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można dostać od 7 do 21 tys. zł.
– Środki na obsługę programu Moje Ciepło będą pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego, czyli nowego
instrumentu Unii Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych
celów redukcji emisji dwutlenku węgla – wyjaśnia
prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski. – Pieniędzy wystarczy dla pokaźnej grupy wnioskodawców, gdyż
budżet programu Moje Ciepło wynosi 600 mln zł – zaznacza wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski, który odpowiada za operacyjne uruchomienie programu. – Warto dodać, że dopłaty mają dotyczyć
zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach
o podwyższonym standardzie energetycznym, przez
co Moje Ciepło będzie komplementarne wobec programu Czyste Powietrze – zauważa wiceszef NFOŚiGW.
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Kto może liczyć na dotację z NFOŚiGW?
Beneficjantami będą mogły być osoby fizyczne –
właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów, ale – tutaj ważne zastrzeżenie – jedynie nowych. Przez nowy budynek mieszkalny
w programie Moje Ciepło rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia
o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku
o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.
Przewidziano jeszcze jedną istotną możliwość:
może to być również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy
lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod
warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej
niż 1 stycznia 2021 r.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje rozpocząć nabór wniosków
w programie Moje Ciepło na przełomie I i II kwartału 2022 r. Okres kwalifikowalności będzie natomiast liczony od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia
2026 r. Osoby planujące zakup i montaż w swoim nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła
przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW powinny
pamiętać o bardzo istotnej zasadzie: najpierw
inwestycja, potem refundacja. Jest to rozwiązanie stosowane także w innych programach powszechnych prowadzonych przez NFOŚiGW.
Warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła
jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Oznacza to, że wartość
wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh/(m2 powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz
55 kWh/m2 dla wniosków składanych w kolejnych
latach funkcjonowania programu Moje Ciepło.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij
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TCL Ocarina – nowe oblicze klimatyzacji
Klimatyzatory TCL zdobywają coraz więcej zwolenników wśród polskich konsumentów. Szeroki wybór modeli,
doskonałe parametry techniczne oraz coraz więcej nowoczesnych rozwiązań to tylko niektóre z plusów.
Model TCL Ocarina oferuje wiele unikalnych funkcji, które przekonają najbardziej wymagających i sprawią,
że jego codzienne użytkowanie stanie się czystą przyjemnością. Oto najnowsze z nich.

19

Jonizator gwarancją czystego powietrza
W modelu TCL Ocarina możemy wyróżnić nową
funkcję jonizatora, który generując dodatnio
i ujemnie naładowane jony trafiające do nawiewanego do pomieszczenia powietrza, neutralizują groźne dla zdrowia cząsteczki bakterii i wirusów, a także zarodniki pleśni i grzybów poprzez
uszkadzanie błon komórkowych wymienionych
patogenów. Dodatkowo, nadmiar jonów dodatnich, generowanych przez elektronikę w mieszkaniach, może być przyczyną takich dolegliwości
jak: kaszel, katar, bóle głowy, znużenie, kłopoty
z koncentracją itp. W efekcie zastosowania jonizacji jakość powietrza ulega znacznej poprawie,
co pozytywnie wpływa na zdrowie oraz samopoczucie domowników.
Sterylne powietrze dzięki lampie UV
Wbudowana lampa LED UV-C ma za zadanie
naświetlić krótkofalowymi promieniami przepływające przez klimatyzator powietrze. Poddane działaniu biobójczej lampy bakterie i wirusy ulegają zniszczeniu. Zdezynfekowane, czyste
i zdrowe powietrze jest następnie nawiewane
do pomieszczenia, przez co użytkownik zyskuje
gwarancję bezpiecznego klimatu wewnątrz dla
siebie i swojej rodziny.
Delikatny podmuch Gentle Wind
Gentle Wind to rewolucyjne rozwiązanie, dzięki
któremu domownicy poczują chłód, ale bez intensywnego podmuchu powietrza. Zastosowanie specjalnej konstrukcji żaluzji pionowych (sekcji
płatków) wyposażonych w mikrootwory pozwala uzyskać łagodny, rozproszony strumień powietrza nawiewanego przypominający morską bryzę.
W porównaniu do zwykłych klimatyzatorów,
w których nawiew bywa zbyt intensywny, rozwiązanie Gentle Wind delikatnie i cicho schładza pomieszczenie, zużywając przy tym niewiele energii.
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Sterowanie Wi-Fi oraz głosowe za pomocą
asystenta Google
Kontrolowanie temperatury w domu o każdej
porze dnia i nocy, z każdego miejsca na świecie?
Jest to możliwe dzięki inteligentnemu sterowaniu
Wi-Fi, w które wyposażony jest model TCL Ocarina. Wystarczy dostęp do Internetu i zainstalowanie aplikacji TCL Home w telefonie. Dodatkowo,
dzięki ściągnięciu aplikacji Google Home można
sterować klimatyzatorem za pomocą prostych
poleceń głosowych. Połączenie ze smartfonem
można uzyskać za pośrednictwem TCL HOME
lub Asystenta Google. To użytkownik decyduje kiedy włączy lub wyłączy klimatyzator, który
nawet na odległość, będzie pracował zgodnie
z ustawieniami. Żeby cieszyć się możliwościami
klimatyzatora każdego dnia, warto stworzyć tygodniowy harmonogram jego pracy. Aplikacja
TCL Home umożliwia dodanie wielu użytkowników, dzięki czemu wszyscy domownicy mogą
sterować ustawieniami klimatyzatora.

Przepływ powietrza 4D
Dla osób, którym zależy na skutecznym schłodzeniu całego pomieszczenia mamy idealne
rozwiązanie. Jest to funkcja przepływu powietrza 4D. Powiększona żaluzja pozioma zapewnia
nawiew powietrza o kącie do 72o, gwarantując

precyzyjne i komfortowe klimatyzowanie nawet
dużego pomieszczenia. Automatyczny ruch żaluzji poziomej i żaluzji pionowych zapewnia rozprzestrzenianie się powietrza w każdym kierunku,
co zwiększa komfort użytkownika oraz zapewnia równomierne schładzanie (ogrzewanie) powietrza w całym klimatyzowanym wnętrzu.

Alarm czyszczenia filtra
TCL Ocarina ma funkcję alarmu czyszczenia filtra, który w odpowiednim momencie informuje
użytkownika o konieczności jego wyczyszczenia. Przypomnienie pojawia się w formie komunikatu CL na wyświetlaczu klimatyzatora TCL lub
w aplikacji TCL HOME.

Funkcja Easy to clean
Utrzymanie klimatyzatora w czystości ma istotne znaczenie dla jakości nawiewanego powietrza. Model TCL Ocarina został zaprojektowany
z intuicyjną koncepcją czyszczenia. Łatwy, szybki
ręczny demontaż, a następnie montaż 4 kluczowych elementów (filtr, żaluzje, łopatki oraz dolna płyta montażowa) powoduje skrócenie czasu
wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych podczas przeglądu.

Funkcja Samoczyszczenia
Funkcja 30-minutowego, 4-etapowego programu oczyszczającego i sterylizującego parownik
w temperaturze 56°C (od zamrażania, rozmrażania,
suszenia, aż po sterylizację) i jej regularne używanie gwarantuje, że klimatyzator będzie służył przez
długie lata. Funkcja ta hamuje rozwój szkodliwych
mikroorganizmów na powierzchni wilgotnego latem wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej.
W ten sposób zapobiega powstawaniu rdzy na
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wężownicy, dzięki czemu klimatyzator zostaje
utrzymany w optymalnym stanie. Używanie funkcji
Samoczyszczenia zależy wyłącznie od użytkownika, jednak zalecamy, aby korzystać z niej regularnie.
Ogrzewanie 8°C
Funkcja ta zapobiega nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczenia, nie pozwalając na spadek temperatury w pomieszczeniu poniżej 8°C.
W czasie dłuższej nieobecności domowników,
gdy temperatura wewnątrz pomieszczenia spadnie poniżej 8°C, klimatyzator automatycznie załączy się w tryb grzania. Ogrzanie powietrza
w pomieszczeniu do temperatury 18°C spowoduje przywrócenie trybu czuwania dla jednostki.
Tryb Eco
W klimatyzatorze znajduje się bezpieczny dla otoczenia i efektywny czynnik chłodniczy R32 stosowany aktualnie w chłodnictwie i klimatyzacji,
który nie szkodzi ozonosferze. Dzięki energooszczędnym sprężarkom inwerterowym i zastosowaniu najnowocześniejszych układów mikroprocesorowych urządzenie szybko i wydajnie osiąga
i utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Tryb Eco pozwala na pracę urządzenia ze
zmniejszonym poborem energii elektrycznej,
co zmniejsza rachunki za prąd.

Lindab Sp. z o.o.
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 250 50 50
kontakt@lindab.com, www.lindab.pl

rekl ama
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Inwerterowy klimatyzator
VivAir od Saunier Duval
Oferowane klimatyzatory ścienne Saunier Duval VivAir split inverter
pracują na najbardziej ekologicznym czynniku chłodniczym R32.
Jego potencjał GWP jest trzykrotnie mniejszy od czynnika R410A,
co oznacza niskie oddziaływanie na środowisko naturalne oraz niskie
zużycie energii (8% mniejsze niż w przypadku R410A).
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Klimatyzatory ścienne VivAir typu split inwerter to urządzenia przeznaczone do chłodzenia
oraz dogrzewania pomieszczeń. Oferta obejmuje klimatyzatory split z jedną jednostką wewnętrzną oraz multisplit z dwiema, trzema lub
czterema jednostkami wewnętrznymi.

• z trzema jednostkami wewnętrznymi – jeden
typ klimatyzatora o katalogowej mocy chłodzącej/grzewczej 7,1/8,5 kW,
• z czterema jednostkami wewnętrznymi – jeden
typ klimatyzatora o katalogowej mocy chłodzącej/grzewczej 8,0/9,5 kW.

Klimatyzatory ścienne to urządzenia przeznaczone do mieszkań, domów jednorodzinnych,
jak również do niewielkich punktów usługowych, sklepów czy warsztatów. Mogą być montowane zarówno w nowo budowanych, jak
i istniejących budynkach, a ich instalacja jest
wyjątkowo szybka i prosta. Długość przewodów instalacji może wynosić nawet 25 m, co
pozwala na elastyczność w doborze miejsca
montażu. Technologia inwerter sprawia, że
urządzenia stanowią znacznie mniejsze obciążenie dla instalacji elektrycznej. Urządzenie moduluje moc i zużycie energii zależnie od
potrzeb, sprawiając, że pobór energii i koszty
są na niskim poziomie.

Klimatyzatory ścienne VivAir wyposażono
w następujące funkcje:
• automatyczny wybór trybu chłodzenia lub
grzania w zależności od temperatury,
• LIGHT – podświetlenie wyświetlacza
jednostki wewnętrznej,
• SLEEP – przystosowanie temperatury
w czasie snu i zmniejszenie zużycia energii,
• funkcja pionowego rozdziału powietrza,
precyzyjny układ nawiewu sterowany za
pomocą pilota,
• TIMER – ustawienie czasu eksploatacji produktu,
• TURBO – zwiększenie mocy w trybie
chłodzenia lub ogrzewania,
• I FEEL – pilot zdalnego sterowania pracuje,
jako czujnik temperatury,
• funkcja oszczędnościowa (8 stopni) –
automatycznie regulowana praca w trybie
grzania 8 stopni, w trybie chłodzenia 27 stopni,
• RESTART,
• CIEPŁY START,
• REPEAT,
• TEMP – wyświetlenie temperatury zadanej
lub otoczenia,
• funkcja zabezpieczenia dziecięcego.

Model mono split inverter z jedną jednostką wewnętrzną to cztery typy klimatyzatorów o katalogowej mocy chłodzącej/grzewczej od 2,6/2,8
kW do 6,45/6,45 kW.
Model multi split inverter to urządzenie:
• z dwiema jednostkami wewnętrznymi – dwa
typy klimatyzatorów o katalogowej łącznej mocy
chłodzącej/grzewczej 4,1/4,4 kW oraz 5,2/5,4 kW,

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C
02-134 Warszawa
infolinia: 801 80 66 66, 22 323 01 75
www.saunierduval.pl
info@saunierduval.pl
rekl ama
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Klimatyzatory Etherea – nowy wymiar klimatyzacji!
Technologia nanoe™ X w klimatyzatorach Panasonic

W klimatyzatorach Etherea wykorzystano unikalną
technologię nanoe™ X, która aktywnie oczyszcza
powietrze i hamuje rozwój niektórych rodzajów
zanieczyszczeń przez cały dzień. Działa 24/7,
także w trybie wentylatora. Klimatyzatory Etherea
to także szeroki wybór modeli, nowoczesne
wzornictwo i doskonale parametry techniczne.

Klimatyzatory Etherea to produkt najwyższej jakości o wysokiej klasie energetycznej, interesującym wzornictwie i zdalnym sterowaniu.
Żaluzje Aerowings 2.0. Klimatyzatory Etherea
zostały wyposażone w technologię Aerowings
2.0 – dwie niezależne, elastyczne żaluzje, które koncentrują przepływ powietrza, aby ogrzać
lub schłodzić pomieszczenie w jak najkrótszym
czasie i równomiernie rozprowadzić powietrze
w całym wnętrzu. Budowa żaluzji sprawia, że redukują one nieprzyjemny efekt „wiania na plecy”.

Fot. Panasonic/Shutterstock

Etherea – cechy szczególne
budowy i wyposażenia

Technologia nanoe™ X
– lepsza jakość i czystsze powietrze
W przyrodzie występują
cząsteczki zwane rodnikami hydroksylowymi (znane
również jako rodniki OH),
jeszcze lepsza
które ograniczają rozwój
ochrona
wielu zanieczyszczeń, wirusów i bakterii. Są bardzo
liczne, lecz nietrwałe, istniejące krócej niż sekundę.
Technologia nanoe X zatrzymała je w wodzie, skutecznie przedłużając ich żywotność do 10 minut. Dzięki
ogromnej ilości i dłuższej żywości rodniki hydroksylowe są wysoce skuteczne w neutralizowaniu niektórych zanieczyszczeń. Nowy generator Mark 2 w klimatyzatorach Etherea zapewnia dwukrotnie wyższą
produkcję rodników hydroksylowych – do 9,6 biliona
na sekundę. Większa ilość cząstek to lepsza jakość
i czystsze powietrze.
Technologia nanoe™ X jest skuteczna zarówno wobec
twardych powierzchni, mebli tapicerowanych, tkanin,
jak i zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu.
Co istotne, działa we wszystkich trybach urządzenia:
chłodzeniu, ogrzewaniu i wentylacji.
Unikalna technologia – aktywnie oczyszcza powietrze
i hamuje rozwój niektórych rodzajów zanieczyszczeń
przez cały dzień. Działa 24/7, także w trybie wentylatora.
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Klasa energetyczna. Modele Etherea mają klasę
energetyczną A+++ w zakresie ogrzewania i chłodzenia, wskaźniki SEER/SCOP (9,5/5,2)*. To jedne
z najwyższych wskaźników na rynku.
Technologia powietrze-powietrze pozwala na
zastosowanie wysoce energooszczędnych rozwiązań. Etherea wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, który cechuje się niskim oddziaływaniem na środowisko.
Sterowanie głosowe i zdalne. Najnowsza seria
urządzeń Etherea jest kompatybilna z zaawansowanymi rozwiązaniami inteligentnego sterowania i asystentem głosowym (Amazon Alexa).
Klimatyzator współpracuje ze specjalnie zaprojektowaną aplikacją Comfort Cloud, która umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami systemu,
między innymi zdalnym dostępem do jednostek
grzewczych i chłodzących, możliwością aktywacji 24-godzinnego systemu nanoe X czy analizowaniem wzorców zużycia energii.
Szeroki wachlarz modeli. Duży wybór jednostek
wewnętrznych Etherea o mocy od 1,6** kW do
7,1 kW zapewnia dopasowanie praktycznie do każdego pomieszczenia. Modele dostępne są w kolorach matowych: srebrnym lub białym, co nadaje im
elegancki wygląd i pozwala na „dyskretne” wkomponowanie klimatyzatora w otaczającą przestrzeń.
Jest to szczególnie istotne dla osób, które chcą
uniknąć „taniego, świecącego efektu”. Sama monolityczna konstrukcja dobrze przylega do powierzchni ścian.
Dane techniczne na przykładzie
wybranej jednostki
Model: ETHEREA INVERTER+, MODEL CS-Z35XKEW
/ CU-Z35XKE (KITZ35-XKE)
Moc chłodnicza: nominalna 3,5 kW
Przepływ powietrza: jednostka wewnętrzna 12,7
/ 14,7 m3/min (chłodzenie/ogrzewanie),

* 2 modele 3,5 kW      ** Model 1,6 kW jest kompatybilny jedynie z systemem multi

jednostka zewnętrzna 29,8 / 30,6 m3/min (chłodzenie/ogrzewanie)
Sezonowa efektywność energetyczna w funkcji
chłodzenia SEER: 9,50
Klasa efektywności energetycznej: A+++
Roczne zużycie energii: 129 kWh/a
Poziom ciśnienia akustycznego: jednostka wewnętrzna – 42 dB przy wydajności chłodniczej
3,50 kW, Tryb cichy – 19 dB, jednostka zewnętrzna – 48 dB przy wydajności chłodniczej 3,50 kW
Zakres temperatury pracy: zakres roboczy chłodzenie od -10 do 43°C
Czynnik chłodniczy (ile potrzeba do napełnienia
instalacji): R32, 0,89 kg/t
GWP, równoważnik CO2: emisja równoważna CO2
0,60 kg/t
Moc grzewcza: 4,00 kW
Sezonowa efektywność energetyczna w funkcji
grzania SCOP: 5,20
Klasa efektywności energetycznej w funkcji grzania: A+++
Roczne zużycie energii w funkcji grzania: 754 kWh/a
Strefa klimatyczna uwzględniona podczas obliczeń wydajności dla trybu grzania: umiarkowana
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Zakres temperatury pracy: zakres roboczy ogrzewanie od -15 do 24°C
Inne: żaluzje Aerowings 2.0, generator nanoe™ X
Funkcje sterowania: Panasonic Comfort Cloud,
kompatybilność z Amazon Alexa
Opcjonalne: CZ-RD514C sterownik indywidualny przewodowy do jednostek ściennych i konsol podłogowych PAWSMSCONTROL; sterowanie
za pośrednictwem SMS (wymagana dodatkowa
karta SIM)
Wymiary (wys./szer./gł.) [cm]: jednostka wewnętrzna 29,5/87,0/22,9, jednostka zewnętrzna
54,2/78,0/28,9

Panasonic Marketing Europe GmbH
Oddział w Polsce
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa
www.aircon.panasonic.pl

rekl ama
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Zawsze dobry klimat
dzięki klimatyzatorom
climaVAIR exclusive VAI 5
Marka Vaillant, czołowy producent urządzeń grzewczych
i wentylacyjnych, ma w ofercie nowoczesne klimatyzatory climaVAIR
exclusive VAI 5. Są to urządzenia, które nie tylko szybko ochłodzą
i w razie potrzeby dogrzeją wnętrza, ale też oczyszczą i – dzięki aktywnemu
jonizatorowi – poprawią jakość powietrza wewnętrznego.

Klimatyzatory climaVAIR exclusive, wykonane
w technologii inwerterowej 3D, to urządzenia
bardzo wydajne i efektywne energetycznie. Wyróżniają się one trwałością, cichą pracą, łatwością obsługi za pomocą pilota oraz eleganckim wyglądem i są przeznaczone nie tylko do

domów i mieszkań, ale i do biur. W klimatyzatorach climaVAIR exclusive zastosowany jest
ekologiczny, naturalny czynnik chłodniczy R32,
którego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) jest prawie o 70% mniejszy niż popularnego R410A.

MonoSplit, MultiSplit i freeMulti
Linia climaVAIR exclusive VAI 5 to gwarancja najwyższego komfortu, czystości powietrza i niezawodnego działania: dzięki funkcji Turbo
osiąga ustawioną temperaturę w bardzo krótkim czasie. Świeże powietrze jest równomiernie rozprowadzane dzięki oscylacji dwóch

02/2022

ruchomych żaluzji (poziomej i pionowej), opracowanej w taki sposób, by nie doprowadzać do tworzenia się nieprzyjemnych przeciągów.
Gama freeMulti pozwala na dobranie parametrów najlepiej odpowiadających konkretnym potrzebom klienta. Istnieje możliwość łączenia
jednostek zewnętrznych z jednostkami wewnętrznymi ściennymi, kasetowymi i konsolami, co pozwala uzyskać za każdym razem
rozwiązanie szyte na miarę.
Jednostka wewnętrzna Split

Jednostka wewnętrzna kasetowa
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climaVAIR exclusive to:
• wysoka klasa efektywności energetycznej (w trybie chłodzenia do A+++), na której
osiągnięcie wpływa przede wszystkim zastosowanie technologii inwerterowej
i elektronicznego zaworu rozprężnego;
• aktywny jonizator zabudowany w urządzeniu, służący do usuwania bakterii i zarodników
pleśni, a także zapachów;
• czynnik chłodniczy R32 – dzięki GWP = 675 zgodny z celem wyznaczonym przez
rozporządzenie UE 517/2014. Od 2025 roku nie będzie można stosować czynników
chłodniczych o wartości GWP>750 w klimatyzatorach split z czynnikiem o masie
poniżej 3 kg;
• wygląd pasujący do każdego wystroju wnętrza.

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna – konsola

climaVAIR exclusive VAI 5 jest dostępny w następujących wersjach:
•
•
•
•
•

MonoSplit:
2,7 kW; 3,5
kW; 5,3 kW;exclusive
7 kW,
Klimatyzatory
climaVAIR
VAI 5 dostęp- pomieszczeń. Ich gotowe zestawy są dostępne
MultiSplit z dwiema jednostkami wewnętrznymi: 4,1 kW; 5,2 kW,
ne są w trzech wersjach: mono- i multisplit oraz z dwoma, trzema i czterema jednostkami weMultiSplit z trzema jednostkami wewnętrznymi: 7,1 kW,
wnętrznymi z mocą chłodzenia od 4,1 do 8 kW,
freemulti.
MultiSplit
z czterema jednostkami wewnętrznymi: 8 kW,
freeMulti:
możliwośćmonosplit
połączenia aż warto
czterechwybrać
jednostek wtedy,
wewnętrznychprzy
(patrzczym
tabela mogą
kombinacji
str. 9).
Klimatyzatory
to –być
także jednostki kaseto-

gdy mają obsługiwać tylko jedno pomieszczenie. Ich typoszereg to cztery urządzenia o mocy
od 2,7 do 7 kW. Mają one klasy energetyczne do
A+++ (SEER do 8,5) przy chłodzeniu oraz do A++
(SCOP do 4,6) przy ogrzewaniu.
Klimatyzatory multisplit mogą zapewnić komfortową temperaturę powietrza w większej liczbie

nowe i przypodłogowo-sufitowe. Przy chłodzeniu klimatyzatory te mogą osiągać klasę energe5
tyczną do A++ (SEER do 6,3), a przy ogrzewaniu
do A+ (SCOP do 4).
Natomiast gama klimatyzatorów freemulti pozwala za każdym razem dobrać zestaw o parametrach najlepiej dostosowanych od indywi-

Wśród kluczowych parametrów i korzyści klimatyzatorów z serii climaVAIR można wymienić m.in. następujące:
- wyjątkowo cicha praca,
- wskaźnik efektywności energetycznej w trybie
chłodzenia klasy A+++,
- czynnik chłodniczy R32,
- jednostka wewnętrzna z wbudowanym wyświetlaczem,
- funkcja Aktywny jonizator: wytwarzając jony
ujemne, pomaga oczyścić i odświeżyć powietrze, eliminuje brzydkie zapachy, bakterie i zarodniki grzybów,
- pozioma i pionowa regulacja nawiewanego strumienia powietrza,
- funkcja X-Fan: eliminuje wilgoć z wewnętrznego wymiennika, który dzięki temu pozostaje suchy, co zapobiega tworzeniu się rdzy i namnażaniu bakterii,

- funkcja I Feel z czujnikiem temperatury umieszczonym na pilocie,
- inteligentne samoczynne odszranianie: chroni wymiennik przed szkodami spowodowanymi
oblodzeniem i gwarantuje jego wydajność termiczną.

Przejdź Więcej o climaVAIR exclusive VAI 5

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C
02-134 Warszawa
infolinia: 801 804 444, 22 323 01 50
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl

rekl ama

dualnych potrzeb konkretnego użytkownika.
Dużym ułatwieniem jest tutaj możliwość łączenia jednostek zewnętrznych z jednostkami wewnętrznymi ściennymi, kasetowymi
i konsolami.

02/2022
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VITOCLIMA 300-S –
kompleksowy domowy
system klimatyzacyjny
System klimatyzacyjny do chłodzenia i ogrzewania typu multisplit
umożliwiający podłączenie nawet do 5 jednostek wewnętrznych
typu split lub jednostek kasetonowych. Znamionowa moc
chłodzenia systemu: 2,14 do 13 kW.

Systemy klimatyzacji z czynnikiem R32
System klimatyzacyjny multisplit Vitoclima 300-S
opracowany został z myślą o kompleksowym podejściu do domowego systemu klimatyzacyjnego.
System składa się z serii jednostek zewnętrznych
umożliwiających podłączenie nawet do 5 jednostek
wewnętrznych: typu split lub jednostek kasetonowych. Umożliwia to nie tylko stworzenie kompletnego systemu w całym domu lub mieszkaniu, ale
również poprawia estetykę instalacji poprzez zastosowanie tylko jednej jednostki zewnętrznej. Urządzenia są wyposażone w inteligentne sterowanie
oraz tryby ekonomicznej pracy. Całość dopełnia stylistyczna linia Viessmann, odznaczająca się wszechstronnością zastosowania w każdym wnętrzu.
Wszystkie jednostki wchodzące w skład serii multisplit Vitoclima 300-S zaprojektowane zostały
z myślą o jak największej efektywności energetycznej oraz komforcie użytkowania. Vitoclima
300-S sprawdza się również jako uzupełnienie domowej instalacji fotowoltaicznej. W upalne dni,
gdy produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej jest największa, można wykorzystać ją na potrzeby zasilania urządzenia klimatyzacyjnego, schładzając przy tym pomieszczenia.
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Multisplit

Komfort użytkowania
Vitoclima 300-S doskonale schładza i filtruje powietrze pomieszczeń, tworząc
komforGrzanie poczucie
Chłodzenie
do -22°C
w niskiej temp.
tu. Urządzenia wyposażone są w inteligentne sterowanie oraz tryby ekonomicznej pracy. Oczekiwaną
temperaturę pomieszczeń można dobierać w aplikacji, korzystając ze smartfonu lub z pilota wyposaStart przy
niskim
napięciu

Sprężarka
z grzałką
elektryczną

żonego w funkcję I feel. Urządzenie automatycznie
ustawi temperaturę nawiewu powietrza zgodnie
z odczytaną temperaturą otoczenia pilota. Dla dokładnego
temperatury wewnętrzIntegracja programowania
Czynnik
z instalacją PV
R32
nej w poszczególnych pomieszczeniach świetnie
sprawdza się aplikacja EWPE. System pozwala na
planowanie chłodzenia lub ogrzewania pomieszczeń w trybie sterowania dobowego i tygodniowego.
Taca skroplin
z grzałką
elektryczną

Obsługa do
5 jednostek
wewnętrznych

Użyteczne funkcje
• I feel – funkcja inteligentnej kontroli temperatury.
• Wi-Fi – sterowanie klimatyzatora poprzez aplikację mobilną (nie dotyczy wewnętrznej jednostki kasetonowej)
• Timer 24h – pozwala na ustawianie godziny włączenia i wyłączenia urządzenia
• Turbo – szybkie przewietrzanie pomieszczenia
• Swing – wybór kąta nawiewu powietrza w płaszczyźnie pionowej i poziomej za pomocą pilota
(dla jednostki kasetonowej – tylko w pionie)
• Sleep – tryb nocny

Przegląd zalet
• Tryb chłodzenia od -15°C do 43°C
• Tryb grzania od -15°C do 24°C
• Tryb pracy nocnej – łagodniejsza charakterystyka
osiągania zadanej temperatury
• Wbudowane WiFi – obsługa klimatyzacji przez aplikację EWPE Smart (nie dotyczy wewnętrznej jednostki kasetonowej)
• Tryb ochrony przed zamarzaniem – utrzymanie stałej
temperatury pomieszczenia na poziomie 8°C
• Ciepły start – w trybie grzania wentylator włącza się
z opóźnieniem, aby uzyskać efekt nadmuchu ciepłego powietrza natychmiast po załączeniu wentylatora
• Tryb turbo – szybkie nagrzewanie/chłodzenie pomieszczenia
• Elektroniczna regulacja żaluzji w poziomie i pionie
• Dodatkowy czujnik pomieszczenia umieszczony
w pilocie zdalnego sterowania
• Funkcja osuszania powietrza w pomieszczeniu
• 5 lat gwarancji
• Zabezpieczenia przed uszkodzeniem klimatyzacji –
automatyczne rozpoznanie wadliwego działania urządzenia z wyświetleniem informacji na jednostce wewnętrznej
• Wysoki uzysk z chłodzenia. SEER – sezonowa efektywność chłodzenia pozwala uzyskać do 6,3 kW mocy
chłodniczej z 1 kW energii elektrycznej
• 8°C – funkcja umożliwia w okresie zimowym
utrzymanie w pomieszczeniu w trybie grzania
stałą temperaturę 8°C
Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,
53-015 Wrocław
www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej:
0801 002345

rekl ama

Każde z pomieszczeń schładzane jest niezależnie
w funkcji chwilowego zapotrzebowania. W zależności od mocy jednostki zewnętrznej można przyłączyć do 5 jednostek wewnętrznych. Wszystkie
jednostki, wpięte w jeden system, mogą być indywidualnie sterowane. Takie rozwiązanie jest oszczędne energetycznie pozwala racjonalnie wykorzystywać energię. Zastosowany proekologiczny czynnik
chłodniczy R32, stanowi w 68% mniejsze obciążenia dla środowiska naturalnego w stosunku do klimatyzatorów wykorzystujących substancję R410A.
W trakcie eksploatacji systemu można zmienić
lub dodać jednostki wewnętrzne. W doborze właściwej mocy chłodniczej firma dba jednocześnie
o estetykę pomieszczeń, oferując dodatkowo,
obok ściennych jednostek wewnętrznych, także klimatyzatory sufitowe montowane w przestrzeni stropów podwieszanych.
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Odpowietrzanie w instalacji – różnice w układach
z kotłem gazowym i pompą ciepła
Fot. Afriso

Separatory powietrza a separatory zanieczyszczeń

Separatory powietrza

Powietrze w instalacji może występować w kilku formach i może być usuwane za pomocą różnych metod i urządzeń.

Wolne pęcherze powietrza
– odpowietrznikami
Pierwsza z nich to wolne pęcherze, które dostają
się do układu podczas jego napełniania. Ważne
jest, aby jak najwięcej tego powietrza zostało usunięte z instalacji. Stosuje się do tego najprostsze
urządzenia, jakimi są odpowietrzniki automatyczne lub ręczne. W dużym uproszczeniu, pęcherze
unoszą się w górę trafiając do odpowietrznika, a
następnie za pomocą specjalnego mechanizmu

Ł uk as z Bie rn ack i

Powietrze w instalacji to w pewnym sensie niechciany gość.
Jeżeli już jest, należy się go skutecznie i jak najszybciej
pozbyć. Jeżeli tego nie zrobimy, w dłuższej perspektywie
może to doprowadzić do zmniejszenia efektywności systemu
grzewczego, a w skrajnych przypadkach do uszkodzenia
urządzeń w nim pracujących. Aby poznać różnice
w oddziaływaniu powietrza w instalacjach z pompą ciepła
i kotłem gazowym, musimy sięgnąć do samego początku.
(wersje automatyczne) usuwane są na zewnątrz.
Jeżeli nawet po napełnieniu instalacji pozbędziemy się wszystkich pęcherzy powietrza to nie znaczy, że problem zostanie rozwiązany.
Mikropęcherze – separatorami
powietrza
Drugą bowiem formą „niechcianego gościa” są
mikropęcherze. Niestety w takiej postaci powietrze nie może być usunięte z obiegu przez zwykłe odpowietrzniki. Możemy oczywiście czekać
aż połączą się z czasem w pęcherze, ale jest to
proces długi i nie zawsze skuteczny. Wiemy z
doświadczenia, że grzejniki często musimy odpowietrzać przed każdym sezonem, co świadczy o ciągłym wytrącaniu się powietrza z czyn-

Od lewej: separator powietrza ze zwiększonym przepływem
oraz separator zanieczyszczeń

nika grzewczego. Mikropęcherzy skutecznie
można się pozbyć za pomocą separatorów powietrza. Dzięki specjalnej konstrukcji polegającej na wprowadzaniu strumienia cieczy w wirowy lub turbulentny przepływ, urządzenia tego
typu oddzielają mikopęcherze od wody, umożliwiając ich połączenie w większe pęcherze. Następnie powietrze w tej formie wędruje w górę
separatora i zostaje usunięte przez odpowietrznik automatyczny.
Trzecią postać powietrza stanowią rozpuszczone gazy, które naturalnie znajdują się w wodzie. W sprzyjających warunkach (spadek ciśnienia lub wzrost temperatury) przekształcają się
w mikropęcherze. Takie warunki może wytworzyć pracująca pompa obiegowa, w której miej-

scowo dochodzi do spadku ciśnienia (okolice wirnika). Także nagły wzrost temperatury czynnika
grzewczego na zasilaniu instalacji będzie sprzyjał powstawaniu mikropęcherzy. Dlatego to właśnie miejsce jest idealne do montażu separatora powietrza.
Usuwanie powietrza szczególnie
ważne dla pomp ciepła
Powietrze może w różny sposób oddziaływać
na urządzenia pracujące w instalacji. W przypadku pomp ciepła ma to bardzo duże znaczenie. Dlaczego? W wymiennikach pomp ciepła
zachodzą procesy parowania i skraplania czynnika chłodniczego. Aby urządzenie miało jak najlepszą wydajność, ciepło wytworzone podczas

Fot. Ottone
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Fot. Afriso

Turbulentny przepływ czynnika przez separator powietrza
Discal

Działanie separatora powietrza: jeżeli w instalacji
znajduje się powietrze, gromadzi się ono w górnej części
separatora, obniżając pływak oraz pozwalając powietrzu
wydostać się na zewnątrz

PROMOCJA
przemian fazowych musi być odebrane w całości.
Co za tym idzie, przepływ przez wymiennik musi
być odpowiedni. Jeżeli będzie inaczej, sprężarka
zacznie się włączać i wyłączać (taktować), co ma
bezpośredni wpływ na jej żywotność.
Podczas normalnej pracy sprężarki, co jakiś czas
następuje jej rozmrażanie. Proces ten powinien
być wykonany w jak najkrótszym czasie, dlatego też bardzo ważny jest odpowiedni przepływ
i przekaz ciepła.

Teraz nowy
grzejnik dekoracyjny
Tinos H
w cenie
Plan Ventil Compact

Wielu producentów pomp ciepła z tego
właśnie powodu uzależnia gwarancję
na produkt. Wymagają oni zastosowania separatorów zanieczyszczeń i powietrza. Te pierwsze montujemy na
powrocie z instalacji, natomiast separator powietrza należy zainstalować na
zasilaniu tuż za pompą obiegową lub
tuż za kotłem.

Powodem złego przepływu może być właśnie
powietrze. Tworzące się zatory oraz mikropęcherze zwiększają opory hydrauliczne, które
musi pokonać pompa. Jeżeli będą za duże, to
niestety wartość przepływu zmaleje i w efekcie
spadnie wydajność pompy ciepła oraz całej instalacji. Należy tutaj wspomnieć również o przewodności cieplnej wody i powietrza (powietrze
jest izolatorem). Im więcej powietrza znajduje
się w wodzie, tym mniej efektywnie ciepło będzie transportowane do poszczególnych części
instalacji. W przypadku ogrzewania płaszczyznowego, pęcherze powietrza powstałe z mikropęcherzy mogą doprowadzić nawet do całkowitego zablokowania poszczególnych pętli
i uniemożliwić odpowiednie przekazanie ciepła
do pomieszczeń.

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

Zapytaj o promocję autoryzowanych
dystrybutorów Purmo
rekl ama
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Fot. Ottone

Pobierz Schemat instalacji hydraulicznej dla pompy ciepła (fot. Mitsubishi)
płynie przez wymiennik i mniej ciepła zostanie
przekazane, samemu urządzeniu nic się nie stanie. Nie wpłynie to na jego żywotność i kocioł się
po prostu wyłączy. Dlatego w tego typu instalacjach wymagane są separatory zanieczyszczeń
chroniące wymiennik i pompy obiegowe. Natomiast warto również zamontować separator powietrza choćby ze względu na późniejszą prawidłową pracę całej instalacji.
Dobór separatora

Wirowy przepływ przez separator zanieczyszczeń z funkcją
separatora powietrza

Kocioł gazowy bardziej odporny
na powietrze
Na kotły gazowe powietrze nie ma aż tak negatywnego wpływu. Jeżeli nawet mniej wody prze-

Dobierając odpowiedni separator powietrza,
należy kierować się nie tylko jego średnicą nominalną, ale również przepływem. Ważny jest
nie tyle przepływ maksymalny, co ten, przy którym urządzenie działa najskuteczniej. Wartość
tego przepływu jest znacznie mniejsza i nie zawsze podawana przez producentów. Z reguły
separatory dedykowane dla kotłów gazowych
nie zawsze sprawdzają się w układach z pompą ciepła. Co więcej, w przypadku kotłów gazowych bardzo popularnym rozwiązaniem jest
separator zanieczyszczeń z funkcją separatora
powietrza. Niestety takie urządzenie musi być
montowane wyłącznie na powrocie i jako typowy separator powietrza nie spełnia wtedy
swojej funkcji.

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA

ALEZIO M V200
Ciepły dotyk powietrza
• Sprawdzone rozwiązanie wykorzystujące
energię odnawialną
• Komfort cieplny w każdych warunkach
• Kompaktowa budowa oraz prosta obsługa
• Nowa, energooszczędna formuła
• Montaż niewymagający uprawnień
F-gazowych

Powietrze oddziałuje na instalację zawsze w ten sam sposób, natomiast nie zawsze tak
samo na źródło ciepła, jakim jest kocioł gazowy czy pompa ciepła. W instalacji powietrze
prowadzi do zatorów i wytrącania się osadów blokujących pracujące w niej urządzenia.
W przypadku pompy ciepła może skrócić jej żywotność, zmniejszyć sprawność i doprowadzić do zmniejszenia wydajności całej instalacji. Negatywny proces odziaływania powietrza jest długotrwały, ale za to bardzo skuteczny. Warto już na samym początku dobrze zabezpieczyć instalację, żeby później, często już po upływie gwarancji, nie żałować.
rekl ama

• Zintegrowany podgrzewacz

BDR THERMEA GROUP
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XIX-wieczny dom z nowymi rozwiązaniami STIEBEL ELTRON
Pompy ciepła i decentralna wentylacja
Nowoczesne rozwiązania wentylacyjne i grzewcze
w budynku o ponad 130-letniej historii?
Ze Stiebel Eltron to możliwe. Takie wyzwanie
w modernizacji między innymi źródła ciepła powstało
na Dolnym Śląsku i dotyczyło domu jednorodzinnego
wybudowanego w 1890 roku.
Budynek znajdujący się w okolicach Wałbrzycha
jest usytuowany na wysoki 650 metrów nad poziomem morza. Jego powierzchnia to 250 m2.
Mury powstały w ówczesnej tradycyjnej technologii, z cegły i kamienia. Podczas termomodernizacji okna zostały wymienione na drewniane
a ściany docieplone do grubości 80 cm warstwą
15 cm styropianu.
System grzewczy: monoblokowa
pompa ciepła STIEBEL ELTRON
Właściciel tego domu jednorodzinnego zdecydował się na ekologiczne ogrzewanie monoblokową, powietrzną pompą ciepła HPA-O 13
Premium, która została zamontowana na betonowych bloczkach na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu gospodarczym zamontowano zbiornik buforowy SBP 200 E, o ciepłą wodę użytkową
zaś dba pompa ciepła do c.w.u. serii SHP-F 300
Premium.
W tym przypadku zdecydowano się połączyć się
wysoką wydajność pompy ciepła z systemem
wentylacyjnym Stiebel Eltron. Umożliwia on

Podsumowanie inwestycji
Dom jednorodzinny: 250 m2
Lokalizacja: okolice Wałbrzycha
Mieszkańcy: 2 osoby dorosłe i 2 koty
Zainstalowane urządzenia:
· Pompa ciepła powietrze-woda HPA-O 13 Premium
· Zbiornik buforowy SBP 200 E
· Pompa ciepła do c.w.u. SHP-F 300 Premium
· 6 decentralnych rekuperatorów VLR 70 Trend EU
· Centralny sterownik VLR 70-8 CU

02/2022
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centralną regulację temperatury i jakości powietrza. Ich niskie zużycie w naturalny sposób pomaga zminimalizować koszty ogrzewania, chłodzenia
i przygotowania ciepłej wody.
System wentylacyjny: rekuperatory
decentralne
W budynku zmodernizowano wentylację grawitacyjną i w każdym pomieszczeniu zainstalowano nowoczesną decentralną rekuperację z odzyskiem ciepła. Łącznie zamontowano 6 sztuk
rekuperatorów VLR 70 Trend EU oraz jeden centralny sterownik VLR 70-8 CU.
Zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła –
szczególnie w starych domach – przynosi sporo zalet. Począwszy od poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach, redukcji pyłów, smogu,
zapachów i pleśni, a skończywszy na zapewnieniu optymalnej wilgotności, zmniejszeniu zużycia energii i unikaniu uszkodzeń ścian spowodowanych wilgocią.

Przejdź Więcej o VLR 70 L Trend EU

Przejdź Więcej o HPA-O 13 Premium

Rekuperatory decentralne w domu pod Wałbrzychem – widok wewnątrz i na zewnątrz

Rekuperator VLR 70 L Trend EU
Rekuperator VLR 70 L Trend EU (ścienny) do pokojów ze ścianą zewnętrzną to decentralne urządzenie wentylacyjne z odzyskiem ciepła służące
do napowietrzania mieszkań, domów jednorodzinnych i małych obiektów przemysłowych. Jest to idealne rozwiązanie dla istniejącego domu
z problemami wentylacji oraz domu po modernizacji – dociepleniu ścian i wymianie okien, kiedy dom przestaje „oddychać”.
Bardzo istotne w tym systemie są prosta instalacja oraz niski koszt inwestycyjny. Rekuperator
VLR 70 L Trend EU wyposażony został w wentylator osiowy o stabilnym przeciwciśnieniu również do stosowania w miejscach narażonych na wiatr oraz efektywny wymiennik ciepła z aluminium i odporną na wodę deszczową osłoną zewnętrzną. Wymiana filtra jest prosta poprzez łatwy do demontażu moduł wentylatora. Pasuje do większości obiektów, ma bowiem białą osłonę
zewnętrzną ze stali nierdzewnej i białą pokrywę wewnętrzną z tworzywa sztucznego. Wentylator
EC zapewnia efektywny tryb działania. Rekuperator decentralny VLR 70 L Trend EU można montować w okrągłym lub kwadratowym przepuście ściennym. Zapewniony jest też łatwy dostęp
do przyłącza elektrycznego po wewnętrznej stronie modułu wentylatora. Cechuje go nowoczesne wzornictwo z oddzielnym panelem obsługowym.

Przejdź Więcej o SHP-F 300 Premium

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30
www.stiebel-eltron.pl
rekl ama

•
•
•
•
•
•
•
•

Aluminiowy wymiennik ciepła do łatwego czyszczenie pod bieżącą wodą.
Wysoki przepływ powietrza do 70 m3/h.
Filtr drobnego kurzu F7 i pyłków idealny dla alergików oraz do walki ze smogiem.
Zastosowanie dwóch filtrów na wentylator wydłuża sprawność i wymiennik poprawia
jakość powietrza w pomieszczeniu.
Cicha praca: 25 dB w odległości 1 m przy 40 m3/h.
Oszczędność kosztów ogrzewania dzięki wysokiemu odzyskowi ciepła do 89%.
Brak śladów spowodowanych odprowadzaniem kondensatu z muru.
Zamykany panel wewnętrzny np. w przypadku zapachu z zewnątrz.
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Program Instalator Viessmann – co nowego w 2022?
Większa pula nagród, wyższe stawki za montaże
2021 rok rozpoczął najnowszą edycję Programu Instalator, który zrzesza
najlepszych instalatorów w Polsce. W roku 2022 pula nagród będzie
jeszcze większa, a stawki za montaże urządzeń wyższe niż dotąd.
Każdy instalator montujący urządzenia marki Viessmann, posiadający
działalność, może stać się uczestnikiem programu.

Co się zmieniło?

Dlaczego warto być uczestnikiem
Programu Instalator?
Premia za montaż urządzeń Viessmann (przekazywana na kartę prepaid). Uczestnicząc
w Programie Instalator otrzymujesz premię

finansową oraz punkty za każde zamontowane
urządzenie Viessmann. Stale wzbogacamy listę
urządzeń, które są objęte premią w programie.
Dzięki temu znajdują się na niej urządzenia, które najchętniej wybierają klienci, a Ty masz możliwość zdobycia większej ilości bonusów. Premia
wypłacana jest po zakończeniu danego miesiąca, na kartę pre-paid, którą otrzymujesz po zgłoszeniu pierwszego urządzenia.
Punkty wymienne na nagrody (takie jak narzędzia, odzież robocza, vouchery). W sklepie z nagrodami Programu Instalator znajdziesz szeroką
ofertę narzędzi, elektronarzędzi i odzieży roboczej.
Ty decydujesz, na co wymienisz zdobyte punkty.
Jako uczestnik tylko zyskujesz!
Wśród dodatkowych korzyści można wymienić:
- szanse wzięcia udziału w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami i akcjach promocyjnych,

- możliwość korzystania z oferty szkoleniowej,
a więc dostęp do szkoleń oraz kompendium wiedzy z branży instalacyjnej.
Wszystkie informacje o aktualnościach i najnowszych akcjach w programie dostępne są na stronie
www.programinstalator.pl oraz na Facebooku
Programu Instalator.
Jak działa Program Instalator?
Zgłoś swoją firmę do Programu Instalator
Możesz to zrobić na 3 sposoby:
1. Wypełnij formularz online (kliknij)
2. Skontaktuj się z konsultantem, dzwoniąc na

infolinię 782 756 666 lub wysyłając e-mail na adres:
info@programinstalator.pl
3. Skontaktuj się z przedstawicielem Viessmann
lub odwiedź jeden z salonów firmowych
Zgłoś zamontowane urządzenia
Urządzenia możesz zgłaszać w najwygodniejszy
dla Ciebie sposób:
• On-line na stronie Viessmann
• Pobierz aplikację mobilną
• MMS – wysyłając zdjęcie uzupełnionej pierwszej
strony karty gwarancyjnej na numer 782 756 666
• Mailowo – wysyłając zdjęcie uzupełnionej pierwszej strony karty gwarancyjnej na adres e-mail
info@programinstalator.pl
Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,
53-015 Wrocław
www.viessmann.pl
Dowiedz się więcej:
0801 002345

rekl ama

Od 15 stycznia pojawiły się nowe stawki za montaż
urządzeń Viessmann. Obecnie można zyskać jeszcze
więcej punktów i premii za pompy ciepła. Najwyżej
nagradzanym urządzeniem w tej edycji jest nowość
Vitocal 250-A. Zachęcamy do sprawdzenia najnowszej
Tabelii Premii na stronie programu. Nowości znalazły się
również w sklepie z nagrodami Programu Instalator, w którym można wymienić zgromadzone punkty na dowolnie wybrane nagrody. W ostatnich tygodniach oferta sklepu została wzbogacona o vouchery
do poszczególnych sieci handlowych, a wkrótce pojawi się również odzież brandowana Viessmann.
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PROGRAM VAILLANT VEP DLA PARTNERÓW
Program Vaillant Excellence Partner (w skrócie VEP) jest programem długofalowym, składającym się
z niezależnych etapów, ogłaszanych przez organizatora każdorazowo po zakończeniu poprzedniego.
Do udziału zaproszony jest każdy Autoryzowany Partner w momencie podpisania umowy współpracy
z marką Vaillant. Od decyzji Partnera zależy, czy będzie aktywnym uczestnikiem. Zasady udziału
w programie lojalnościowym zapisane są w regulaminie oraz na kodowanej stronie Vaillant.

34

VEP to ekskluzywny program lojalnościowy, przeznaczony dla autoryzowanych firm instalacyjnych i firm serwisowych marki Vaillant. Tworząc
go, koncentrowaliśmy się przede wszystkim na
tym, jak budować długofalowe partnerstwo i wypracowywać najwyższe standardy współpracy.
Vaillant pomaga rozwijać i wzmacniać pozycję
swoich Partnerów na rynku, oferując wsparcie
w codziennej pracy.
Obecnie w programie VEP aktywnie bierze udział
ponad 2000 firm instalacyjnych, a liczba ta stale rośnie. Każda firma uczestnicząca w VEP ma
przyznawane indywidualne konto punktowe,
do którego ma bezpośredni dostęp poprzez
stronę internetową w części kodowanej. W ciągu roku kalendarzowego uczestnicy zbierają
punkty w zamian za zainstalowane urządzenia
marki Vaillant.
Każde urządzenie objęte programem VEP jest
rejestrowane na koncie uczestnika poprzez numer seryjny znajdujący się na kuponie VEP z karty gwarancyjnej.

Panel uczestnika on-line
Niewątpliwym atutem dla uczestników
programu VEP jest posiadanie indywidualnego konta w strefie kodowanej. W tym
miejscu każdy partner widzi saldo swojego konta, status w programie, wszystkie
dokonywane transakcje, może również
bezpośrednio wejść do sklepu z nagrodami czy przeczytać aktualne informacje dotyczące programu. Jest to przejrzyste i intuicyjne narzędzie, które pomaga
w zarządzaniu punktami, daje pełny obraz aktywności, umożliwia szybki dostęp
w każdej chwili.

Pobierz Więcej o wsparciu
marketingowym
Różne statusy, różne przywileje
Uczestnicy, którzy zdobywają największą liczbę
punktów są klasyfikowani odpowiednimi statusami. Statusy zapewniają szereg przywilejów,
a także możliwości dofinansowania do różnych
działań marketingowych.
Oto najważniejsze benefity:
• budowa i administracja strony internetowej dla
firmy autoryzowanego partnera,
• przygotowanie i dofinansowanie projektu wizualizacji biura i samochodu firmowego,
• gwarantowany udział w spotkaniach regionalnych,
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• przygotowanie materiałów promocyjnych i wizualizacyjnych,
• wsparcie przy organizacji i dofinansowanie do
targów lokalnych,
• pomoc w organizacji i dofinansowanie do innych działań promocyjnych wynikających z indywidualnych potrzeb partnera.
Nagrody w programie
Punkty można następnie wymieniać na:
- atrakcyjne nagrody z kategorii: elektronika, agd,
zdrowie i uroda, narzędzia,
- filtry do instalacji c.o.,
- urządzenia grzewcze marki Vaillant,
- premię pieniężną,
- fantastyczny wyjazd w ramach Konferencji
z marką Vaillant.
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Warto w tym miejscu podkreślić szeroką gamę
oraz atrakcyjność nagród, które są pieczołowicie
dobierane i aktualizowane w zależności od mody
i trendów panujących na rynku. Na szczególne
wyróżnienie zasługuje możliwość wymiany punktów na urządzenia marki Vaillant. Wszystkie proponowane nagrody dostępne są w sklepie on-line
w strefie kodowanej, do którego każdy z uczestników programu VEP posiada indywidualny dostęp.
W dowolnym momencie może wymieniać punkty
na wybrane przez siebie nagrody lub urządzenia.
Dodatkowe punkty
W VEP można zdobyć dodatkowe punkty. Premiowana jest wizualizacja samochodów firmowych
uczestnika, gdzie za każdy oklejony samochód,
otrzymuje się dodatkowe punkty. Dodatkowo premiowana jest również wizualizacja punktów sprzedaży. W zależności czy jest to wizualizacja, gdzie
obecna jest tylko i wyłącznie marka Vaillant, czy
wizualizacja częściowa, przyznawany jest odpowiedni poziom punktów.
Rejestracja punktów
Uczestnik programu samodzielnie rejestruje punkty za zainstalowane urządzenia, może to zrobić na
dwa sposoby:
- za pomocą aplikacji VEP na smartfony. Aplikacja służy do skanowania kodów kreskowych urządzeń i można ją pobrać bezpośrednio ze sklepu
Google dla urządzeń obsługujących Android oraz
Apple Store dla urządzeń z systemem iOS;
- za pomocą strony internetowej Vaillant, w części kodowanej, w panelu uczestnika VEP.
Punkty rejestrują się automatycznie na koncie
użytkownika i niemalże natychmiast można je wykorzystywać w sklepie on-line lub zlecić wymianę
punktów na premię pieniężną.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C
02-134 Warszawa
infolinia: 801 804 444, 22 323 01 50
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl

rekl ama

02/2022

02/2022

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

36

Akcja talonowa marki TERMET
Prosty i skuteczny program partnerski
Akcja talonowa, czyli program lojalnościowy skierowany do
Autoryzowanych Instalatorów i Serwisantów, którzy wybierają
i montują urządzenia grzewcze marki Termet. Zakodowane
w talonach kwoty można zamieniać na gotówkę, bądź wybrać
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

System Talon to proste narzędzie,
dla Autoryzowanych Instalatorów i Serwisantów firmy Termet, do elektronicznego rejestrowania i zarządzania
talonami za pomocą darmowej aplikacji, którą można pobrać na smartfona (android – Sklep
Play, iOS – App Store). System dostępny jest
również z pozycji wyszukiwarki pod adresem:
www.serwis.termet.com.pl/talony/
Jak założyć konto w Systemie Talon?
1. Jeśli jesteś posiadaczem konta w Systemie Serwisowym Termet, w łatwy sposób możesz zalogować się do Systemu Talon, używając tego
samego loginu i hasła.
2. Jeśli nie jesteś użytkownikiem Systemu Serwisowego Termet, należy utworzyć nowe konto w Systemie Talon. Po pozytywnej weryfikacji zostaną nadane uprawnienia do korzystania
z systemu rozliczeń talonów.

Jak rozliczać talony premiowe?
System Talon daje możliwość szybkiej
rejestracji talonów poprzez zeskanowanie kodu QR. Program umożliwia również ręczne wpisanie danych dotyczących urządzenia (tj. numer talonu, numer
fabryczny urządzenia).
Atrakcyjne nagrody
Aktualne zestawienie nagród rzeczowych
dostępnych w ramach wymiany talonów –
udostępnione jest w Systemie Talon oraz w Strefie
Profesjonalistów na naszej stronie internetowej.
Zeskanuj kod QR aby pobrać aplikację System Talon!

Android

iOS

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu:
systemtalon@termet.com.pl,
tel. 74 85 60 627
www.termet.com.pl

rekl ama

Czym jest system talon?
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Integris+ ma już 10 lat!
Kiedy w 2012 roku ruszaliśmy z naszym programem lojalnościowym
liczyliśmy się z tym, że będzie cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród instalatorów. W końcu, kto nie lubi dostawać nagród? Przez te
10 lat Hurtownie Partnerskie wręczyły dziesiątki tysięcy nagród swoim
klientom, doceniając ich zaufanie i zaangażowanie. Ruszyliśmy z kolejną
edycją i już nie możemy się doczekać, co ona przyniesie!
Moc marki
Ideą Integris+ jest zintegrowanie instalatorów,
hurtowni i marek producenckich. Przygotowując każdą edycję weryfikujemy partnerów wybieranych do Integris+. Dbamy o to, aby pokazali

się w nim najlepsi producenci, których produkty są najchętniej kupowane, a także te marki,
które posiadają największy potencjał na rynku.
W tym roku po raz pierwszy zaprezentują się:
Aliaxis, BWT, Elterm, Graf, Luxrad i Rothenberger.

Przejdź Pełna lista producentów – poznaj 46 marek, które biorą udział w 10. edycji Integris+

Spotkania w gronie najlepszych
Oprócz premiowania klientów każda z Hurtowni
Partnerskich uczestniczących w programie organizuje spotkania integrisowe. Są one bardzo ważnym elementem programu. Umożliwiają budowanie relacji, wymianę informacji i – co wzbudza
najwięcej emocji – przekazanie nagród. Tego typu
lokalne działania cieszą się w Grupie SBS wielkim

Przejdź Najbliższa hurtownia Grupy SBS
zainteresowaniem i wzbudzają sympatię uczestników. Ponieważ w obecnej sytuacji najprawdopodobniej będziemy musieli czekać na spotkania
do wiosny, część Hurtowni Partnerskich działających w programie organizuje wydarzenia on-line, aby być w stałym kontakcie ze swoimi klientami. Więcej informacji o wydarzeniach Integris+
znajdziesz w najbliższej Hurtowni Partnerskiej.
Bądź w gronie najlepszych w branży
Hurtownie Grupy SBS wyróżnia profesjonalizm, kompleksowość oferty i indywidualne podejście do klienta. Te trzy aspekty są fundamentem budowy Grupy.
Od 20 lat dynamicznie rozwijamy swoją działalność.
Jesteśmy największą w Polsce siecią sprzedaży artykułów sanitarnych, grzewczych i instalacyjnych.
Jak działa Integris+?
Kupując* produkty partnerów programu Integris+
w Hurtowniach Grupy SBS, klient zbiera punkty. Raz
na pół roku hurtownie organizują spotkania, na których klienci w zamian za wykonane obroty dostają
nagrody. Oprócz dostępnych do tej pory narzędzi
ręcznych, elektronarzędzi, strojów roboczych, samochodu osobowego, bonów na zakup sprzętu RTV
*min. kwota zakupu 6000 zł netto.
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Zbudujmy lepszą inżynierię
przyszłości. 4 marca
– Światowy Dzień Inżyniera

metering solutions

i AGD, bonów SODEXO, minikoparki JCB, voucherów
na przeżycia z Katalogu Marzeń, oferujemy również
pakiety szkoleń na uprawnienia F-gaz. Stawiamy także na wspieranie biznesu naszych klientów: od tej
edycji będzie możliwość zamówienia własnej strony
internetowej lub pozyskania platformy mailingowej.
W dowolnym momencie trwania programu istnieje możliwość dodawania nowych nagród na
wniosek uczestników.
Przejdź  Regulamin programu Integris+

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
marketing@grupa-sbs.pl
www.grupa-sbs.pl
rekl ama

Technika jest najważniejszym impulsem rozwoju cywilizacyjnego, który zawdzięczamy inżynierom. Bez ich wynalazków i technologii nie istnieje
praktycznie żadna branża, ani dziedzina. Wszyscy korzystamy z ich dorobku w każdym aspekcie naszego życia od najdrobniejszych, po najbardziej skomplikowane rozwiązania. Twórcy
techniki obdarzeni wyobraźnią i kreatywnością
zmieniają oblicze świata i decydują o niewiarygodnym wręcz postępie technologicznym. Okazją do przypomnienia ich dokonań jest obchodzony corocznie od 4 marca 2020 roku Światowy
Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World
Engineering Day for Sustainable Development).
Na Światowym Kongresie Inżynierów (WEC
– World Engineers Convention) w Melbourne
w 2019 r., który zgromadził tysiące uczestników,
Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich
(WFEO – World Federation of Engineering Organizations) oraz UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) wyszły
z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego
Dnia Inżyniera, jako wyjątkowego święta, które
ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.
WFEO otrzymało wsparcie od największych międzynarodowych i krajowych instytucji, w tym
od FSNT-NOT oraz uczelni, reprezentujących
23 miliony inżynierów na całym świecie. Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – NOT
poparła inicjatywę WFEO i włączyła się czynnie
w obchody Światowego Dnia Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju.
Tegoroczne obchody organizowane przy współudziale Politechniki Warszawskiej pod hasłem
„Zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości”, od-

będą się 4 marca również w formule on-line, ze
względu na utrzymującą się pandemię. Jeśli sytuacja na to pozwoli, możliwa jest także formuła
hybrydowa. W programie rocznicowego wydarzenia przewidziano wiele interesujących wystąpień
podkreślających wkład inżynierów w rozwój nauki, medycyny, technologii i gospodarki. Wystąpienie inauguracyjne prof. dr hab. inż. Mariusza
Malinowskiego, prorektora ds. nauki Politechniki
Warszawskiej poświęcone będzie nowym technologiom w energetyce jako odpowiedź na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu. Wśród
ważnych zagadnień nie zabraknie też problematyki dotyczącej wykorzystania przełomowych
rozwiązań w diagnostyce i leczeniu pacjentów
z wadami słuchu, rozwoju digitalizacji a także perspektyw kształcenia inżynierów dla przyszłości.
Przewidziane jest również wystąpienie przedstawicieli Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej.
Obchody Światowego Dnia Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju rozpoczynają się o godzinie 10.30. Zapraszamy do udziału po uprzednim
zarejestrowaniu się.
Źródło: https://sdi.enot.pl
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Program Partnerski Saunier Duval
Z myślą o instalatorach zajmujących się urządzeniami Saunier Duval uruchomiliśmy nowy program partnerski.
Jego założeniem jest wspieranie firm zajmujących się instalacją naszych urządzeń.
Naszym priorytetem jest opieka nad każdym uczestnikiem, aby zapewnić najwyższy komfort współpracy. Program Partnerski Saunier Duval (PPSD) jest
programem lojalnościowym dla autoryzowanych
i nieautoryzowanych firm instalacyjnych oraz au-

toryzowanych firm serwisowych. Jest to program
długofalowy, składający się z etapów ogłaszanych
przez organizatora z końcem roku kalendarzowego. Zasady udziału opisane są w regulaminie na kodowanej platformie dla profesjonalistów.

Wymierne korzyści dla instalatora
Saunier Duval:
- wsparcie na rynku od doradców ds. energii
odnawialnych oraz od przedstawicieli regionalnych,
- profesjonalne szkolenia oraz wartościowa wiedza: praktyczna i merytoryczna,
- dostęp do serwisu kodowanego dla partnerów,
w którym znajdują się m.in. programy doborowe
czy dokumentacje urządzeń,
- wsparcie techniczne na etapie projektu, instalacji oraz uruchomień,
- przywileje dzięki udziałowi w programie lojalnościowym PPSD,
- wsparcie w lokalnych działaniach marketingowych,
- możliwość pozyskiwania nowych klientów dzięki przeznaczonym do tego narzędziom internetowym.
Jak korzystać z programu PPSD?

Zapraszamy do współpracy
Zadzwoń do przedstawiciela regionalnego lub doradcy technicznego ds. OZE w Twoim regionie.
Więcej informacji na stronie: www.saunierduval.pl/dla-partnerow

Proste kroki rejestracji:
1.	Zainstaluj u klienta pompę ciepła GeniaAir
Mono lub GeniaAir Split.
2.	Wytnij z karty gwarancyjnej odcinek wraz
z kodem kreskowym jednostki zewnętrznej,
oznaczony na awersie „Program Partnerski
Saunier Duval”.
3. Wypełnij rewers odcinka – wpisz swoje dane
oraz datę instalacji.

4.	Zarejestruj kupon na stronie przez aplikację PPSD lub na stronie programu, w zakładce:
Program Partnerski Rejestracja kuponów.
5. Korzystaj z naszego sklepu, wymieniając
zdobyte punkty na nagrody.

ający się z etapów ogłaszanych przez
darzowego. Zasady udziału opisane są
ormie dla profesjonalistów.
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Proste zasady i łatwa
wymieniaj
punkty i wymieniaj
je
rejestracja
on-line
agrody! Zdobywaj
na atrakcyjne nagrody!

ik
inie

ić na:

Czwarty ranking programu
Czyste Powietrze
Najnowszy ranking programu Czyste Powietrze pokazuje aktywność gmin w czwartym kwartale 2021 r.
Aktywność każdej gminy można sprawdzić poprzez specjalną wyszukiwarkę dostępną na stronie polskialarmsmogowy.pl/ranking oraz czystepowietrze.gov.pl.
Zwycięzcą w rankingu w czwartym kwartale
2021 r. jest gmina Jejkowice z woj. śląskiego. Województwo to z 25 gminami w pierwszej trzydziestce badania, przewodzi jako gmina, w której składana jest największa liczba wniosków
na likwidację tzw. kopciuchów oraz docieplenie
domu. To kolejny kwartał, w którym to właśnie to
województwo przoduje. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w czołówce rankingu biorącego pod
uwagę wszystkie polskie gminy już po raz drugi
znalazło się śląskie uzdrowisko: Goczałkowice

Rejestrując zamontowane u klienta
urządzenie – zyskujesz punkty
Za każde zainstalowane i objęte programem
w programie lojalnościowym! Za każdą
urządzenie uczestnik otrzymuje określoną
instalację pompy monoblok GeniaAir
w regulaminie liczbę punktów.
Mono oraz pompy splitowej GeniaAir
Split otrzymasz 1000 punktów PPSD.
Punkty można w dowolnym

momencie wymienić na:
- premię pieniężną
- odzież roboczą
- urządzenia grzewcze

1 pkt PPSD

=

1 PLN

Rejestrując zamontowane u klienta urządzenie – zyskujesz punkty w programie lojalnościowym!
Na przykład za każdą instalację pompy monoblok GeniaAir Mono oraz pompy splitowej
GeniaAir Split otrzymasz 1000 punktów PPSD.

Indywidulne konto w strefie kodowanej jest niewątpliwą wygodą. W jednym miejscu znajdziesz:
saldo konta PPSD, historię transakcji, bezpośrednie wejście do sklepu, a także cennik, zbiór informacji technicznych, dokumentację, materiały marketingowe i wiele więcej.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C
02-134 Warszawa
infolinia: 801 80 66 66, 22 323 01 75
www.saunierduval.pl
info@saunierduval.pl
rekl ama

100 lat – Gaz, Woda i Technika
Sanitarna, konferencja
27 czerwca br.
W ramach obchodów 100-lecia miesięcznika Gaz,
Woda i Technika Sanitarna, w dniu 27.06.2022 r.
w Warszawskim Domu Technika – siedzibie NOT
przy ul. Tadeusza Czackiego 3/5 odbędzie się konferencja naukowo-techniczna, na której zaprezentowane zostaną następujące referaty:
• Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych – prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński (Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska),
• Kierunki rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce – dr inż. Marek Skrzypkiewicz (Instytut Energetyki, Warszawa),

40

-Zdrój (miejsce 18). Najwięcej wniosków do programu złożono natomiast w Rybniku (806 w IV
kwartale 2021 oraz ponad 4600 od początku funkcjonowania programu). Widać tu wyraźny wpływ
aktywnych działań włodarzy miasta i mieszkańców oraz lokalnych aktywistów antysmogowych.
Wśród gmin, w których w IV kwartale zeszłego roku
złożono najmniej wniosków znajdują się m.in. znane
miejscowości wypoczynkowe, na przykład Krynica
Morska (0 wniosków), Świeradów-Zdrój (0) czy Międzyzdroje (1). Niewiele lepiej jest w niektórych miastach wojewódzkich: Olsztyn (32 wnioski), Szczecin
(41) czy Gdańsk (54), choć często większe miasta
oferują własne programy dotacyjne. Ranking za
ostatni kwartał zeszłego roku pokazuje dużo większą popularność programu w małych gminach.
W pierwszej setce najaktywniejszych widzimy
głównie gminy poniżej 20 000 mieszkańców.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij

• Rola gazownictwa w transformacji energetycznej
w Polsce – dr hab. inż. Maciej Chaczykowski – prof.
uczelni (Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji
Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska),
• Technologia uzdatniania wody – tradycja i współczesność – dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski –
prof. uczelni, dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak-prof. uczelni, prof. dr hab. inż. Marek M. Sozański
(Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki),
• Wodociągi i kanalizacja – od starożytności do współczesności – prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
(Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska).
Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.
Źródło: PZIiTS
Pełna wersja informacji: kliknij
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W OnnTop kasa wraca
Platforma korzyści dla klientów Onninen
OnnTop to oferta dla klientów ogólnopolskiej hurtowni instalacyjnej
Onninen. Program dedykowany jest instalatorom hydraulicznym,
elektrycznym oraz właścicielom sklepów i hurtowni. Narzędzie
znacząco wykracza poza standardowy program lojalnościowy, dlatego
jego charakter najlepiej określa stwierdzenie platforma wymiany
korzyści. Uczestnicy programu wymieniają punkty na gotówkę,
a przy tym rozwijają swoje zainteresowania branżowe, biorą udział
w spersonalizowanych szkoleniach i promocjach. Mogą również
korzystać z modułów opartych o rywalizację i zabawę. OnnTop to
przestrzeń do poszerzania wiedzy, pełna benefitów i możliwości
oszczędzania zarówno pieniędzy, jak i cennego czasu.

Klienci Onninen otrzymują atrakcyjny 5% cashback na indywidualne karty przedpłacone za zakupy oraz bieżące aktywności w OnnTopie. Każdy z uczestników może samodzielnie dokonywać
przelewów wypracowanych benefitów i sam decyduje, na co je wyda. Żyjąc w bardzo dynamicznych czasach, klienci nie lubią czekać. Dlatego też
w programie OnnTop wszystkie zadania i przyznawane korzyści rozliczane są automatycznie
– w czasie rzeczywistym.
Wiedza i edukacja
Na uczestników programu czeka mnóstwo atrakcji, w tym m.in. wyzwania, promocje oraz quizy.

Klienci biorący udział w wyzwaniach zdobywają extra punkty na swoje konta. Już na starcie
można otrzymać 50 zł za rozwiązanie anagramu. Dzięki segmentacji klientów, uczestnicy programu mogą liczyć na spersonalizowane treści,
czyli tylko takie, które naprawdę ich zainteresują. Program niesie ze sobą ogromną dawkę wiedzy, ale także rozrywki.
Lojalność w sektorze B2B
Program łączy profesjonalistów – najlepszych
producentów i wykonawców w branży instalacyjnej. W sektorze B2B trudno mówić o klasycznym
podejściu do lojalności konsumenckiej. Znaczenie ważniejszy jest model współpracy określany mianem trusted advisor. Oparty jest on na

wzajemnym zaufaniu klienta i dostawcy i prowadzi do osiągnięcia wspólnych celów. Onninen jest
nie tylko dostawcą, ale przede wszystkim partnerem handlowym z bogatym know-how oraz
wieloletnim doświadczeniem w budowaniu relacji handlowych. Firma nie zapomina o podstawach biznesowych takich jak: szybka dostawa,
jakość produktów, wsparcie kryzysowe. To kluczowe obszary z punktu widzenia klienta, dlatego Onninen nieustannie pracuje nad ważnymi aspektami, ułatwiającymi klientom zakupy,
w tym nad wydłużaniem czasu składania zamówień z dostawą na drugi dzień.
Przejdź do OnnTop

rekl ama

Korzyści finansowe i cashback
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Program Partnerski IK – PIK
– jeden program, wiele korzyści
Instal-Konsorcjum to nie tylko sieć hurtowni instalacyjnych, ale również miejsce, w którym troszczymy się
o dobro i zadowolenie klientów. Dzięki stałej współpracy z hurtowniami Instal-Konsorcjum możesz skorzystać
z wielu akcji promocyjnych i zdobywać wiele satysfakcjonujących nagród. Przygotowaliśmy również
atrakcyjne świadczenia, które zwiększają bezpieczeństwo i konkurencyjność prowadzonej działalności.
Jednym z nich jest PartnerCarLeas – to nowa oferta, w ramach której za punkty PIK można jeździć
nowym samochodem dostawczym.

42

Przejrzyj akcje promocyjne w programie PIK,
gdzie za każde wydane 100 zł na zakup produktu z oferty wymienionych marek otrzymasz przypisaną liczbę punktów, które możesz wymienić
na atrakcyjne nagrody.
W akcjach promocyjnych PIK bierze udział aż
kilkudziesięciu dostawców. Co zyskujesz? Nasi
partnerzy mogą korzystać z punktów przyznawanych w postaci PIK i wymieniać je na atrakcyjne nagrody, ale nie tylko. Nasza praca polega
również na tym, aby wspierać ich w codziennych
działaniach, ponieważ wspólnymi siłami jesteśmy
w stanie zdziałać o wiele więcej.
Przejdź Więcej o PartnerCarLeas

02/2022

Przejdź  Zarejestruj się w Programie PIK

Przejdź Akademia IK – Webinaria
Oprócz tego Partnerzy IK mogą skorzystać z trzech
świadczeń:
• ubezpieczenia instalatora – jest to oferta ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Dzięki niemu nasi partnerzy mogą zająć
się pracą bez stresu o brak zabezpieczenia, jeśli
wydarzyłby się ewentualny wypadek lub szkoda
w trakcie wykonywania prac instalacyjnych, jak
również po ich zakończeniu;
• telefonia komórkowa – T-Mobile przygotował
dla nas, a co za tym idzie, dla naszych partnerów,
doskonałą ofertę, która pozwala korzystać z ich
usług po najniższych stawkach. Dodatkowo mogą
w sposób całkowicie darmowy kontaktować się
ze swoją hurtownią, ale nie tylko;
• program leasingowy pt. PartnerCarLeas – wspólnie z dealerami samochodów marki Ford i Peugeot przygotowaliśmy dla partnerów specjalną
propozycję, w ramach której na atrakcyjnych warunkach można wyleasingować auto dostawcze
i finansować ratę punktami PIK. Aktualnie dostępne
od ręki są tylko wybrane modele samochodów
dostawczych Peugeot, lecz ich liczba jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Powyższa
oferta skierowana jest tylko do Partnerów IK.

Zapraszamy do udziału w Wielkiej Loterii i Wielkim Konkursie PIK z główną nagrodą w postaci samochodu dostawczego marki Ford Transit
Connect. Do wygrania jest również 25 nagród dodatkowych, którymi są laptopy Acer oraz telefony
iPhone. Natomiast dla 25 partnerów z największą
liczbą uzyskanych punktów PIK – nagroda gwarantowana – udział w Akademii Bezpiecznej Jazdy. Czas trwania loterii i konkursu: od 1.07.2021
do 30.06.2022.

WIELKA LOTERIA I KONKURS PIK
NAGRODA GŁÓWNA
W LOSOWANIU FINAŁOWYM
TRANSIT CONNECT VAN L2

Co zrobić, aby wygrać?
• Zarejestruj się, a następnie zaloguj się do Programu Partnerskiego PIK
• Potwierdź swój udział i wyraź wymagane zgody w zakładce WIELKA LOTERIA I WIELKI KONKURS PIK
• Zbieraj punkty PIK za zakupy towarów w ogólnopolskich akcjach PIK
• Bierz udział w webinariach Akademii IK dla Profesjonalistów
• Za każde zdobyte 500 pkt. PIK lub udział w webinariach otrzymasz 1 mały los i szansę na wygranie 1 z 25 nagród
• Losowania 25 nagród w 2022 jeszcze w dwóch
terminach: 22.03.2022, 24.05.2022
• Za każde zdobyte 2500 pkt. PIK otrzymasz
1 duży los i szansę na wygranie samochodu FORD
TRANSIT CONNECT VAN L2
• Nagroda gwarantowana dla 25 Partnerów IK
z największą uzyskaną liczbą punktów PIK –
udział w Akademii Bezpieczniej Jazdy na TORZE ŁÓDŹ podczas losowania finałowego
w dniu 29.07.2022 r.
Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
www.partner.ik.pl, info@partner.ik.pl
infolinia 22 205 07 69

25 NAGRÓD
W 5 LOSOWANIACH CO 2 MIESIĄCE

AKADEMIA
BEZPIECZNEJ JAZDY
12x iPhone SE 64 GB

DLA 25 PARTNERÓW IK

13x laptop ACER Aspire 3

rekl ama

Przejdź Więcej o Loterii i Konkursie PIK

Wielka Loteria i Konkurs PIK

KOLEJNE LOSOWANIE JUŻ 22.03.2022!
Przypominamy o wyrażeniu zgody na udział w zakładce WIELKA LOTERIA I KONKURS PIK

02/2022
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Program Caius jeszcze
atrakcyjniejszy!
Produkty najwyższej jakości, atrakcyjne premie w programie lojalnościowym,
profesjonalne szkolenia, wsparcie ekspertów w zakresie doboru urządzeń,
bezpłatna 5-letnia gwarancja i ponad 25 lat doświadczenia na polskim rynku
– ten pakiet korzyści sprawia, że warto współpracować z Immergas.
JUŻ NA WIOSNĘ NOWOŚCI
W PROGRAMIE CAIUS
Firma Immergas od ponad 10 lat prowadzi program przeznaczony dla instalatorów. Jako jedna
z pierwszych wprowadziła system polegający na
wypłacaniu bonusów na karty płatnicze. A teraz
rozszerza wachlarz nagród. Już na wiosnę instalatorzy należący do programu oprócz premii pieniężnych będą zbierać punkty, które z kolei będzie
można wymienić na atrakcyjne nagrody, jak:

• produkty marki Immergas,
• profesjonalne narzędzia,
• odzież robocza,
• karty paliwowe i zakupowe,
• pakiet działań promocyjnych wspierających biznes instalatora np. oklejenie samochodu. To jednak nie wszystko. W programie pojawią się nowe
możliwości, które z pewnością go uatrakcyjnią,
jak np.: rankingi czy odznaki, a na najbardziej
aktywnych uczestników Programu CAIUS czekać będą dodatkowe bonusy. Planowane jest
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również wprowadzenie systemu poleceń. Warto więc śledzić nowości wprowadzane w Programie Caius od Immergas.
PROGRAM CAIUS W PIGUŁCE
CAIUS to program premiowy dla instalatorów
urządzeń marki Immergas, w którym dzięki instalacji i rejestracji produktów mają gwarantowany dodatkowy zysk w postaci m.in. premii pieniężnej wypłacanej na kartę CAIUS w ciągu 48h.
PRODUKTY PREMIOWANE I PUNKTOWANE
W CAIUS
W programie premiowana jest szeroka gama
urządzeń z aktualnej oferty Immergas:
• hybrydowe pompy ciepła MAGIS COMBO V2
(kocioł i pompa w jednym)
• pompy ciepła MAGIS PRO V2 i AUDAX typu split
i monoblok
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• kotły kondensacyjne z oferty domowej
• zasobniki w zestawach z pompą ciepła lub kotłem
• kotły Victrix Pro 35, 55, 68 z oferty obiektowej
• pompy ciepła do c.w.u. – IMMERWATER
• hydrauliczne rozdzielacze strefowe DIM
• zmiękczacze wody Immersoft
PRODUKTY OBJĘTE PROGRAMEM CAIUS
DOSTĘPNE SĄ TYLKO W AKREDYTOWANYCH
PUNKTACH SPRZEDAŻY IMMERGAS
W programie premiowane są wyłącznie urządzenia,
które instalator zakupi w sieci punktów sprzedaży z
ważną Akredytacją Immergas. Aktualna lista Akredytowanych Punktów Sprzedaży dostępna jest w
wyszukiwarce na www.caius.pl oraz na www.immergas.pl w zakładce „Gdzie kupić”. Dodatkowo
pompy ciepła i kotły Immergas, zakupione w akredytowanej sieci, objęte są bezpłatną gwarancją do
5 lat dla klienta końcowego, pod warunkiem zarejestrowania ich później w portalu klient.immergas.pl
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Zapraszamy do współpracy z Immergas! Dołącz do Programu CAIUS, wypełniając formularz online na www.caius.pl i od dziś zyskuj więcej, rejestrując urządzenia Immergas!
PROSTA I SZYBKA REJESTRACJA, ZYSK W 48h
Instalator na rejestrację urządzania w CAIUS ma
aż 4 miesiące od daty zakupu w Akredytowanym Punkcie Sprzedaży Immergas i 30 dni od
daty instalacji u klienta. Rejestracja wymaga
podania tylko kilku podstawowych informacji
m.in. nru seryjnego urządzenia, miejsca zakupu
i instalacji. A jest jeszcze prostsza i szybsza, jeśli
instalator korzysta ze skanera numerów seryjnych
w aplikacji mobilnej – wystarczy wejść na www.
caius.pl z telefonu i pobrać aplikację. Najważniejsze jest, aby użyć skanera w miejscu instalacji
i zeskanować numer seryjny prosto z urządzenia.
Premia pieniężna wypłacana jest na kartę w ciągu
48h po rejestracji, która jest pozytywnie zweryfikowana. Instalator ma pełną swobodę w wydatkowaniu przyznanych środków – jak chce i kiedy chce! Jednocześnie oprócz premii pieniężnej
naliczone zostają dodatkowe punkty na koncie
instalatora, które potem wymieni na atrakcyjne
nagrody dostępne w Programie.
A CO DLA INSTALATORÓW POMP CIEPŁA?
W ofercie Immergas dostępne są pompy ciepła
i hybrydowe pompy ciepła najnowszej generacji.
Hybrydowe pompy ciepła Magis COMBO V2 to inteligentny system, który na podstawie wprowadzonych ustawień sam wybierze bardziej opłacalne źródło energii. Szeroka gama modeli o mocy

do 16 kW pozwala na montaż w budynkach o różnych metrażach i zapotrzebowaniu na ciepło. Kocioł gazowy (jedno- lub dwufunkcyjny) o mocach
28 kW lub 32 kW w zależności od modelu, wspomaga pracę pompy w ekstremalnie niskiej temperaturze, kiedy jej wydajność jest niższa i rośnie
zużycie prądu. Warto podkreślić, że pompy ciepła
w systemie hybrydowym pracują z niskim spadkiem wydajności w temperaturze nawet do -25oC.
Urządzenia z serii Magis COMBO V2 charakteryzują się najwyższą klasą efektywności energetycznej
do A+++ i wysokim współczynnikiem COP.

Zarówno pompy ciepła, jak i hybrydowe pompy
ciepła objęte są programem Caius.
Firma Immergas rozszerzając sieć instalatorów
instalujących pompy ciepła, wprowadziła dodatkowe korzyści do Programu Caius.
Aby z nich skorzystać, należy w pierwszej kolejności zostać uczestnikiem Programu Caius i aktywnie dokonywać rejestracji pomp ciepła. Kolejnym etapem jest otrzymanie tytułu Partnera
OZE Immergas, dzięki czemu otrzymujemy możliwość uzyskania dodatkowych premii i wyjątkowych bonusów. O szczegóły należy pytać opiekuna handlowego Immergas w danym regionie.
Zapraszamy do kontaktu:
Infolinia: +48 61 625 02 02, e-mail: caius@caius.pl
IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a
biuro@immergas.pl
www.immergas.pl

rekl ama
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HERZ-KDF plus – 20 lat minęło!
Klub Dobrego Fachowca spółki HERZ jest najdłużej istniejącym programem partnerskim na polskim rynku
instalacyjnym. Program HERZ-KDF+ oficjalnie zainaugurował swoją działalność ponad 20 lat temu, a jego uczestnicy
podczas wielu wspólnych spotkań i wyjazdów integracyjnych stworzyli mocne więzi koleżeństwa i przyjaźni.

46

Pełny komfort, przy równoczesnym ograniczeniu zużycia energii zapewnić mogą wyłącznie
systemy markowych producentów, instalowane przez doświadczonych wykonawców. Dokładnie o takim idealnym połączeniu możemy mówić
w przypadku systemów firmy Herz, instalowanych
przez profesjonalnych wykonawców – uczestników programu HERZ-KDF+. Program partnerski
KDF-HERZ (od dłuższego już czasu HERZ-KDF+)
zrzesza najlepszych polskich instalatorów, posiadających niezbędną wiedzę i odpowiednie
doświadczenie zawodowe w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych i grzewczych. Usługi
tych instalatorów polecamy z całego serca!
Z kart historii programu
partnerskiego marki HERZ

Zwiedzanie świata z marką HERZ.
W 2022 – południe Europy
W blisko 20-letniej historii klubu mają swoje miejsce niezapomniane spotkania w najbardziej uroczych zakątkach Polski oraz poza granicami naszego kraju. Zaczęło się od Słowacji, następnie była wizyta w centrali spółki HERZ w Wiedniu, a później zwiedzaliśmy zdecydowanie dalsze regiony:
Teneryfę, Lanzarote, Majorkę, a krótko przed wybuchem pandemii koronawirusa zdążyliśmy jeszcze odwiedzić Furteventurę, gdzie uczestnicy programu wzięli udział w trakcie konferencji technicznej „Nowości HERZ 2019”.
Podczas tygodniowego pobytu na Fuerteventurze klubowicze mieli możliwość poznać bliżej wszystkie uroki wyspy, a także zwiedzić sąsiednią, klimatyczną wyspę Lanzarote.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się późną wiosną 2022 roku w ramach akcji „HERZ na 102”. Sytuacja w turystyce zmienia się bardzo dynamicznie – na razie wiemy, że polecimy na południe Europy i że z pewnością będzie to bardzo przyjemnie spędzony czas.

Na start
Ideą powołania w 2001 roku Klubu Dobrego Fachowca HERZ było stworzenie elitarnej grupy profesjonalnych instalatorów, potrafiących tak wykonywać
instalacje, aby zapewnić ostatecznym użytkownikom możliwość skorzystania ze wszystkich
zalet wyrobów marki HERZ. Podczas oficjalnego
spotkania inauguracyjnego 8 grudnia 2001 roku
w Wieliczce, 63 pierwszych uczestników programu otrzymało imienne karty potwierdzające
przynależność do Klubu oraz certyfikaty Autoryzowanego Instalatora firmy HERZ. Instalatorzy
uczestniczący w programie HERZ-KDF+ od ponad 20 lat zapewniają profesjonalne wykonawstwo instalacji sanitarnych i grzewczych na terenie całej Polski, systematycznie poszerzając
grono usatysfakcjonowanych użytkowników produktów marki HERZ.
Rozwój branży instalacyjnej i zmiany
w programie
Początek XXI wieku przyniósł w Polsce istotne
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lat
zmiany w branży instalacyjnej. Kończyła się dekada intensywnej termomodernizacji, powoli zaczynał się proces konsolidacji firm dystrybucyjnych,
a w branży budowlanej, po raz pierwszy od 10 lat
widać było istotne spowolnienie. Odpowiedzią na
dynamiczne zmiany w otoczeniu zewnętrznym
oraz wyzwanie, jakie stanowiło dla firmy wprowadzenie na rynek systemu instalacyjnego HERZ-PipeFix, było zintensyfikowanie działań spółki HERZ
w zakresie współpracy z firmami wykonawczymi. Powołanie programu Klub Dobrego Fachowca HERZ, jako główny element ówczesnej strategii marketingowej, otworzyło całkowicie nowe
możliwości dla rozwoju marki Herz w Polsce.
Pierwszy okres działalności Klubu Dobrego Fachowca związany jest przede wszystkim z przy-
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gotowanym i prowadzonym specjalnie dla instalatorów uczestniczących w programie projektem
szkoleniowym EPO. Podczas prowadzonego
przez specjalistów firmy HERZ cyklu szkoleń
EPO (EPO, czyli skrót od słów: ekonomia, prawo
i obsługa klienta), instalatorzy pozyskiwali wiedzę, w jaki sposób zabezpieczać własne interesy
od strony finansowej i prawnej, a także jak pozyskiwać nowych klientów stosując techniki marketingu relacji.
Szkolenia techniczne mocną stroną programu.
Od początku istnienia programu HERZ-KDF+ prowadzone są również szkolenia techniczne (teoretyczne i praktyczne), mające na celu systematyczne podnoszenie znajomości produktów,
innowacji i rozwiązań technicznych marki HERZ
wśród uczestników klubu.
Przywileje dla klubowiczów
Każdy instalator należący do Klubu Dobrego Fachowca posiada specjalne przywileje
i uprawnienia. Jednym z najważniejszych przywilejów dla uczestników programu jest 10-letni okres gwarancyjny, jakim firma Herz obejmuje wszystkie swoje produkty wykorzystane
w wykonywanych przez nich instalacjach (standardowo produkty marki HERZ objęte są 5-letnią gwarancją). Dla klubowiczów organizowane są również specjalne promocje, prezentacje,
konkursy oraz krajowe i zagraniczne spotkania integracyjne.

HERZ Armatura i Systemy
Grzewcze sp. z o.o.
32-020 Wieliczka ul. Artura Grottgera 58
tel. 12 289 02 20
centrala@herz.com.pl, www.herz.com.pl
rekl ama

Nowa wyszukiwarka
specjalistów PIIB
Na stronie internetowej PIIB pojawiła się nowa
wyszukiwarka specjalistów. PIIB zaprasza do korzystania z niej i uzupełniania indywidualnych
wizytówek.
Lista członków PIIB dostępna dotychczas na
stronie internetowej izby umożliwia osobom
z zewnątrz potwierdzenie członkostwa danego
inżyniera oraz pomaga ustalić, do której z izb
okręgowych należy.

Nowa część programu Czyste
Powietrze – wsparcie nawet
do 69 tys. zł
Trzecia część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy
miesięcznym dochodzie nie większym niż 900
lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych),
oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku,
a także zmiany dotychczasowego programu,
żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to kolejne kroki milowe w walce ze smogiem.
Pierwszy etap od 25 stycznia
Obecnie w Czystym Powietrzu obowiązują dwie
części programu. Pierwsza – czyli podstawowy
poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób
z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga –
podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł
– licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Wprowadzenie nowej (trzeciej) części programu
Czyste Powietrze dla beneficjentów uprawnionych
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Nowa, uruchomiona niedawno wyszukiwarka
specjalistów (https://wizytowka.piib.org.pl/) daje
dużo więcej możliwości. Użytkownicy mogą precyzyjnie wyszukać w niej specjalistę, którego potrzebują, uwzględniając np. specjalność, znajomość języków obcych czy obszar działalności
danej osoby (miasto, województwo, kraj). Mogą
zobaczyć jej profil w mediach społecznościowych
(o ile zostanie dodany) lub skontaktować się celem omówienia współpracy.
Źródło: PIIB
Pełna wersja informacji: kliknij

do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy.
W pierwszej kolejności – już 25 stycznia 2022 r.
– rozpoczął się nabór wniosków do trzeciej
części programu, gdzie przewidziano nawet
69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym
przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa
wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa
jednoosobowe). Ale alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też
ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku
opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat
dotacji dla najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy
poziom dofinansowania nie będzie dostępny
w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej
części programu.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij
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Instalator OZE we współpracy z firmą Hewalex
e-SKLEP – platforma transakcyjna B2B
Zastosowanie instalacji solarnej, fotowoltaicznej bądź też pompy ciepła
przynosi korzyść w postaci efektu ekologicznego. Składa się na to ograniczenie
emisji szeregu szkodliwych substancji chemicznych, pyłów i gazów. Dlatego,
aby dodatkowo docenić partnerów firmy za wkład w tak ważną poprawę
jakości powietrza, od trzech lat działa program partnerski Instalator OZE.
W głównym założeniu jego funkcjonowania leży premiowanie wykonawców
instalacji OZE w zależności od uzyskiwanego efektu ekologicznego.
Intensywnie rozwija się też e-SKLEP – platforma transakcyjna B2B specjalnie
dedykowana instalatorom współpracującym z marką Hewalex.
Premiowanie efektu ekologicznego
W podziale urządzeń OZE według poziomu uzyskiwanego efektu na doskonały, bardzo dobry
i dobry, uwzględniona jest jednocześnie ich efektywność energetyczna. Wobec śladowego zużycia energii pierwotnej Ep przez kolektory słoneczne (współczynnik nakładu energii Ep = 0,0) ich
zastosowanie jest premiowane w najwyższym
stopniu. Jest to o tyle uzasadnione, że wiąże się
z tym brak emisji zanieczyszczeń zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.
Cecha szczególną programu Instalator OZE jest
premiowanie montażu systemów OZE w zależności

od uzyskanego przez nie efektu ekologicznego.
Inny będzie także efekt ekologiczny przy wymianie kotła na paliwo stałe, a inny przy wymianie
np. kotła gazowego. Do celów przeliczeń w programie, przyjęto najbardziej uniwersalny parametr kojarzący się z ogólnie ochroną środowiska
naturalnego – redukcję dwutlenku węgla (kgCO2/
rok) odniesioną lokalnie do miejsca zainstalowania urządzenia.
Efekt ekologiczny jest określany w oparciu o ogólnodostępne oficjalne wskaźniki emisji (KOBIZE)
oraz etykiety lub karty efektywności urządzeń.
Program Instalator OZE uwzględniając różne
urządzenia OZE, sumuje uzyskiwany z nich efekt

Firma Hewalex jest krajowym producentem i dystrybutorem w branży OZE obecnym
na rynku już od ponad 30 lat. Wszystkie wdrażane produkty były i są związane z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz poprawą efektywności energetycznej w budownictwie. Od początku działalności współpraca z fachowcami stała się priorytetem, stąd
wprowadzone zostały już w latach 90. szkolenia techniczne i programy partnerskie.
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e-SKLEP Hewalex
– platforma transakcyjna B2B

Przejdź e-SKLEP Hewalex

ekologiczny, co jest podstawą do wydawania wyróżnień dla najbardziej aktywnych wykonawców,
a także przyznawania dodatkowych profitów.
Strefa Instalatora – pierwszy krok
do podjęcia współpracy
Na instalatorów przystępujących do współpracy
z firmą Hewalex, czeka szereg form wsparcia. Są
one związane w pierwszej kolejności z kontaktem personalnym z regionalnym doradcą handlowym, a także kadrą pracowników działów
technicznych, sprzedażowych, marketingowych
i innych. Pozwala to zapoznać się na samym początku nie tylko z technicznymi aspektami oferowanych rozwiązań, ale również z możliwościami
jakie daje taka współpraca. Podjęcie stałej współpracy polecamy rozpocząć od rejestracji w Strefie
Instalatora tutaj. Stanowi to pierwszy krok do uzyskania możliwości rejestracji instalowanych urządzeń w programie Instalator OZE oraz możliwości
zakupu urządzeń w nowym e-SKLEPIE Hewalex.
Dodatkowo zarejestrowany instalator uzyskuje

dostęp do listy swoich instalacji. Szczególnie pomocne będą tu automatyczne przypomnienia np.
o przeglądach okresowych. Informacje są przesyłane do użytkownika wraz z poleceniem instalatora, który może wykonać tego rodzaju usługę.
Takie rozwiązanie daje możliwość zarządzania
i planowania wizyt u użytkowników i uzyskiwania dodatkowych przychodów. Strefa Instalatora to także dostęp do dodatkowych materiałów
graficznych i porad technicznych.
Szkolenia – okazja na poszerzenie
swojej wiedzy
Bardzo dobrą okazją do przygotowania się do nowego sezonu i na poszerzenie swojej wiedzy jest
skorzystanie z oferty szkoleń technicznych z kolektorów, fotowoltaiki i pomp ciepła prowadzonych
w formie online lub stacjonarnej. Szkolenia skierowane do instalatorów, którzy chcieliby poznać szczegóły doboru, sprzedaży i montażu instalacji OZE.
Rejestracji można dokonać na stronie www.hewalex.pl/szkolenia/l poprzez platformę Konfeo.

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, hewalex@hewalex.pl
www.hewalex.pl

rekl ama

e-SKLEP HEWALEX to dobrze funkcjonujące
narzędzie współpracy z instalatorami oraz
dystrybutorami urządzeń Hewalex. Stanowi
platformę transakcyjną umożliwiającą zamawianie systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła do ogrzewania budynków oraz układów
automatyki i zdalnego nadzoru. Realizacja
zamówień odbywa się na podstawie ustalonych warunków współpracy. Szereg pomocniczych narzędzi ułatwia kompletację zamawianych systemów. Warto wspomnieć chociażby o nowym narzędziu sprzedażowym jakim jest
asystent konfiguracji pompy ciepła PCCO, który pozwala szybko i bezbłędnie skompletować
urządzenie oraz wymagane i opcjonalne komponenty. Na końcu procesu istnieje możliwość
przeniesienia dobranych elementów do koszyka sklepu (dla zalogowanych użytkowników) lub
wygenerowania zestawienia w formie pliku XLS lub PDF. Asystent konfiguracji jest dostępny
bezpośrednio na stronach produktowych pomp ciepła PCCO.
Dodatkowo korzystanie z e-SKLEPU pozwala na uzyskiwanie dodatkowych profitów takich,
jak np. zwrot kosztów za udział w szkoleniu przy pomocy vouchera z kodem rabatowym.
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Klub Złotego Instalatora De Dietrich
Klub Złotego Instalatora to
program lojalnościowy skierowany
do autoryzowanych instalatorów
urządzeń marki De Dietrich.
Pozwala w ramach współpracy
z BDR Thermea Poland korzystać
z różnych rodzajów premii.
Zarejestruj się w Klubie
Aby dołączyć do programu, należy wejść na stronę:
www.klubzlotegoinstalatora.pl. Jakiś czas temu
Klub Złotego Instalatora przeszedł metamorfozę. Nowa formuła opiera się na elektronicznym

Uczestnicząc w programie, można skorzystać z:
• premii serwisowej za montaż urządzeń,
• premii serwisowej za pierwsze uruchomienie
urządzenia (wpis do ewidencji Systemu Kart Gwarancyjnych),
• premii za wsparcie sprzedaży.
Instalator, który jednocześnie zaoferował urządzenie klientowi, zamontował je i przeprowadził pierwsze uruchomienie (ma do tego odpowiednie uprawnienia), może skorzystać z trzech

premii na raz. Premie serwisowe są udzielane
w formie finansowej w postaci przelewu na kartę przedpłaconą Mastercard. Premia za wsparcie sprzedaży jest udzielana w postaci punktów, które można wymienić na określoną kwotę
przekazaną na kartę Mastercard lub zbierać je
i wykorzystać na udział w corocznym Szkoleniu pod Palmami. Wysokość udzielanej premii
finansowej i liczba punktów jest uzależniona
od konkretnego sprzedanego/zamontowanego urządzenia.
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systemie naliczania punktów. Instalatorzy nie
muszą już wystawiać i przesyłać do BDR Thermea Poland faktur za wykonane usługi uruchomienia lub montażu, a przysługujące z tego
tytułu środki finansowe automatycznie są przelewane na kartę przedpłaconą MASTERCARD.
Członkowie Klubu mogą zdecydować o rozliczaniu każdej z tych premii, rejestrując się na
platformie programu.
Aplikacja mobilna Klubu Złotego
Instalatora
Pod koniec 2021 roku firma BDR Thermea Poland uruchomiła aplikację mobilną programu
lojalnościowego Klub Złotego Instalatora. Od teraz każdy członek KZI może w wygodny sposób
mieć dostęp do swojego konta i odbierać premie.
W mobilnej aplikacji KZI każdy uczestnik programu lojalnościowego ma dostęp do swojego
konta KZI i może wygodnie dokonać przeglądu
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PREMIA ZA WSPARCIE
SPRZEDAŻY
Premia KZI

Chcesz podłączyć gaz?
Poczekasz 2 lata!

PREMIE SERWISOWE
Premia za montaż

Takie jest oficjalne stanowisko należącej do PGNiG
– Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG), która kilka
dni temu poinformowała, że „na razie wstrzymuje zawieranie umów na realizację przyłączy gazowych dla nowych odbiorców, ponieważ środki na
inwestycje na lata 2022-2023 zostały w pełni zarezerwowane na realizację zawartych już umów
przyłączeniowych”.
Mamy więc w tym momencie bardzo „ciekawą”
sytuację, zwłaszcza w tych województwach, które na mocy lokalnych uchwał antysmogowych

Premia za wpis do SKG

Punkty

Szkolenie
Pod Palmami KZI

zarejestrowanych w Systemie Kart Gwarancyjnych
urządzeń do premii KZI. Aplikacja mobilna, podobnie jak wersja przeglądarkowa, daje ponadto
możliwość zamiany przyznanych punktów KZI na
premię pieniężną i odbierania jej na karcie przedpłaconej. Instalator może także zapoznać się z aktualnościami o programie lojalnościowym i ważnymi informacjami od firmy BDR Thermea Poland,
przypomnieć sobie zasady programu, a także poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Aplikacja jest więc kompletnym centrum do zarządzania swoją obecnością w Klubie Złotego
Instalatora. Zapewnia wygodną obsługę konta, z
każdego miejsca i w każdym czasie – wystarczy
mieć przy sobie telefon z dostępem do Internetu.
Aplikacja jest dostępna na smartfony i na tablety –
zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i
iOS. Można ją bezpłatnie pobrać w Google Play oraz
w App Store. Aby korzystać z aplikacji, trzeba wcześniej zarejestrować się w KZI

Rosną wydatki gospodarstw
na zakup węgla do ogrzewania!
w standardowy sposób, pobrać aplikację mobilną
i wpisać w oknie powitalnym kod dostępu, który można znaleźć na stronie www.klubzlotegoinstalatora.pl po zalogowaniu się na swoje konto
w zakładce Aplikacja KZI. Wpisanie kodu pozwoli na synchronizację konta i aplikacji.

BDR THERMEA GROUP
BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław
infolinia 801 080 881
www.dedietrich.pl
rekl ama

Aby oszacować jak duże są to wzrosty IGSPW zleciła przeprowadzenie badania wśród osób, które
ogrzewają swoje gospodarstwa domowe węglem.
Z wyników badania wynika, że w sezonie grzewczym 2021/2022 osoby, wykorzystujące węgiel do
ogrzewania swoich gospodarstw domowych, wydały na jego zakup średnio 2 992 zł, czyli o 15%
więcej w porównaniu do wydatków w poprzednim sezonie grzewczym. Wydatki te stanowią
przeciętnie ok. 8% dochodów gospodarstw domowych i są najwyższe od 2016 roku!
Do 31% wzrósł także odsetek gospodarstw znajdujących się w sytuacji ubóstwa energetycznego
(wydających co najmniej 10% swoich dochodów
na ogrzewanie). W poprzednim sezonie odsetek
ten wyniósł 30%.
Aż 83% kupujących węgiel na potrzeby grzewcze spodziewa się dalszego wzrostu wydatków,
a wzrost ten jest najwyższy w historii pomiarów i wynosi 36%! Prognozowane wydatki na zakup węgla
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zablokowały prawnie możliwość instalacji źródeł ciepła na paliwa stałe.
Mieszkańcy tych województw w obecnej sytuacji nie mogą zainstalować ani żadnego źródła
ciepła na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet),
ani na gaz ziemny, a biorąc pod uwagę bardzo
trudną obecnie dostępność pomp ciepła, ich
wysoką cenę oraz wchodzące od kwietnia niekorzystne zmiany dla fotowoltaiki, wiele rodzin
zostanie postawionych w skrajnie beznadziejnej sytuacji.
Źródło: Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla
Pełna wersja informacji: kliknij

w kolejnym sezonie grzewczym wynoszą aż 4092 zł!
Z badania wynika także, że dla ponad połowy ankietowanych (51%) wydatki na węgiel stanowią
znaczne obciążenie budżetu. To znaczny wzrost,
gdyż w poprzednim sezonie grzewczym odpowiedź taką wskazywało 34% osób ogrzewających swoje domy węglem.
Badanie w dniach 19-28 stycznia 2022 przeprowadziła firma badawcza Minds&Roses metodą
wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej grupie
N=1000 osób.Do estymacji liczby gospodarstw
domowych (14,6 mln) wykorzystano prognozę
GUS na rok 2021. Wyniki za lata 2017-2020 pochodzą z badań realizowanych przez Kantar Polska.
Źródło: Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla
Pełna wersja informacji: kliknij
Pobierz  RAPORT wydatki
na zakup węgla 2021-22

02/2022

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

Program partnerski Bosch Termotechnika
Jedno logowanie – wszystko pod ręką
To już siódmy sezon Programu Partnerskiego Bosch Termotechnika. Program jest zamieszczony na portalu dla
Partnerów Bosch Termotechnika. Portal to dostęp do wszystkich oferowanych narzędzi online dla profesjonalistów.
Wystarczy założyć konto Bosch ID i utworzyć hasło. Logując się do Bosch ID, uczestnicy Programu uzyskują dostęp
do wszystkich aplikacji Bosch. Portal ma łatwą i przejrzystą strukturę, dzięki czemu nawigacja jest bardzo intuicyjna.
Wszystko co potrzebne jest na jednym ekranie: Program Partnerski, narzędzia doborowe, dokumentacja techniczna,
materiały marketingowe i wiele innych. Jedno kliknięcie gwarantuje bezpośredni dostęp do wielu narzędzi online,
które znacznie ułatwiają codzienną pracę instalatora i serwisanta.

Nie zwlekaj i już dziś odkryj
Program Partnerski
Bosch Termotechnika
Proste zasady:
• Zainstaluj urządzenie
• Zbieraj punkty
• Wymieniaj punkty na nagrody
Potrzebujesz więcej argumentów?
• Łatwa rejestracja do Programu
i rejestracja urządzeń na portalu
lub za pomocą mobilnej aplikacji
Bosch EasyPartner
• Szeroki wybór nagród
• Możliwość zamawiania nagród także
z poziomu aplikacji Bosch EasyPartner
• Program długofalowy – data
zakończenia nie jest określona
Zarejestruj się

Pobierz Pobierz aplikację
Bosch EasyPartner na iOS

Pobierz Pobierz aplikację
Bosch EasyPartner na Android
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Bosch Termotechnika wspiera instalatorów i serwisantów swoich
urządzeń w działaniach sprzedażowych i marketingowych. Eksperci
instalujący urządzenia marki mają
też możliwość dołączenia do Programu Partnerskiego
i zdobywania atrakcyjnych nagród. Do
udziału w tej inicjatywie Bosch zaprasza firmy montujące urządzenia
marki. Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie
podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Proste zasady, atrakcyjne nagrody
Aby przystąpić do Programu, wystarczy założyć konto na platformie www.bosch-termotechnika-portal.pl, a następnie rejestrować instalowane urządzenia. Rejestracja urządzeń
wymaga jedynie podania ich numeru identyfikacyjnego. Dostępna jest także mobilna aplikacja Bosch EasyPartner do skanowania numerów, która znacznie ułatwia proces zgłaszania
urządzeń do Programu. Aplikacja pozwala także na dostęp do katalogu nagród i składanie zamówień bezpośrednio z jej poziomu. To znaczne ułatwienie dla uczestników.
Za każde zarejestrowane urządzenie uczestnik
otrzymuje określoną liczbę punktów. Zgromadzone punkty można w dowolnym momencie
wymienić na atrakcyjne nagrody. Nagrody mają
przede wszystkim charakter biznesowy, co oznacza, że uczestnik może je wykorzystać w swojej
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codziennej pracy. W katalogu jest m.in. szeroki
wybór ubrań roboczych i casualowych, elektronarzędzi marki Bosch, elektroniki, urządzeń AGD
a także karty paliwowe Orlen. Nagrody mają różne progi punktowe tak, aby każdy uczestnik znalazł coś dla siebie. Dodatkowo wydawane są katalogi specjalne np. na Boże Narodzenie. Punkty
za każde zarejestrowane urządzenie można wykorzystać aż przez dwa lata.
Wyższy status uczestnika
= więcej punktów
Każdemu uczestnikowi nadawany jest status,
uzależniony od spełnienia przez niego określonych warunków. Status można dynamicznie zmieniać w trakcie trwania Programu – indywidualne
konta uczestników są weryfikowane raz w miesiącu. Po weryfikacji każdy uczestnik programu
może otrzymać nowy status. Wyższy status pozwala na uzyskanie większej liczby punktów za
każde zarejestrowane urządzenie.
Założeniem jest, aby Program był szeroko pojętą platformą komunikacyjną oraz aby promował także indywidualne biznesy jego uczestników. Szczegóły dotyczące zasad Programu,
w tym zasad nadawania i zmiany statusów, naliczania punktów, a także wykaz urządzeń biorących udział w Programie oraz katalog nagród dostępne są także na www.bosch-termotechnika.pl.

Robert Bosch Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
infolinia: 801 600 801,
www.bosch-termotechnika.pl
termotechnika@pl.bosch.com
rekl ama

Farma fotowoltaiczna
na Podkarpaciu uzyskała
dofinansowanie z NFOŚiGW
Preferencyjna pożyczka w wys. 3,9 mln zł z programu NFOŚiGW Energia Plus pozwoli wybudować elektrownię fotowoltaiczną o mocy do
2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Stale, w woj. podkarpackim.
Beneficjent finansowania – Brzeski Solar Group
2 Sp. z o.o. odda inwestycję do użytku już w lipcu
br. Koszt całkowity projektu sięgnie ok. 5,3 mln zł.
Elektrownia ma prowadzić samodzielną działalność wytwórczą polegającą na produkcji corocznie co najmniej 1980 MWh energii elektrycznej.
Całość wytworzonej energii będzie odprowadzana do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej
(KSE) oraz sprzedawana do podmiotów posiadających koncesje na obrót energią elektryczną
na zasadach rynkowych. Inwestycja zlokalizowana będzie w powiecie tarnobrzeskim w miejscowości Stale na terenie gminy Grębów (o łącznej

powierzchni 42 521 m2), który stanowi zwarty,
zintegrowany kompleks 23 działek.
Zakład energetyczny będzie składać się z rzędowo
montowanych paneli (zestawów ogniw) fotowoltaicznych, podłączanych do inwerterów (falowników), wraz ze stacją transformatorową i rozdzielnią
SN oraz systemem monitoringu wizyjnego i technicznego. Instalacja fotowoltaiczna nie będzie wymagać budowy fundamentów (panele fotowoltaiczne zostaną umocowane na konstrukcjach,
a profile stalowe będą osadzane w gruncie).
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia udziału produkcji i wykorzystania energii
elektrycznej pochodzącej z OZE (tym samym produkcja energii elektrycznej z paliw kopalnych po
części zostanie zastąpiona produkcją ze źródła
odnawialnego). Ponadto inwestycja pozwoli na
ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 1432,62
ton/rok. Elektrownia podłączona będzie do sieci przesyłowej PGE Dystrybucja S.A.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij
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My Ariston – wyjątkowy program
dla instalatorów Ariston
Liczący już 10 lat program My Ariston skupia instalatorów pracujących z kotłami
i pompami ciepła Ariston. Uczestnicy zyskują dostęp do wygodnej platformy
internetowej oraz innowacyjnej aplikacji mobilnej. Zarejestrowani użytkownicy
zdobywają punkty za rejestrację kodów z naklejek dołączonych do urządzeń. Zdobyte
punkty wymieniają na atrakcyjne nagrody. Dodatkowo program ma specjalny moduł,
pomagający instalatorom w pozyskiwaniu nowych zleceń na montaż pomp.

Program My Ariston zadebiutował na rynku
w 2012 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło, co
znajduje odzwierciedlenie w ewolucji platformy
internetowej czy wprowadzeniu aplikacji mobilnej
dla uczestników. My Ariston zrzesza osoby, które pracują jako instalatorzy i w ramach zawodowych obowiązków wybierają kotły i pompy ciepła marki Ariston.
Głównym założeniem programu było stworzenie

Zdobywaj
nowych klientów
z Ariston!

Zapoznaj się
z nowymi funkcjami
aplikacji mobilnej.

przystępnej platformy, która nie tylko zapewni
korzyści uczestnikom, ale umożliwi im dostęp
do branżowych aktualności czy wartościowych
certyfikatów.
Wygoda i prostota użytkowania były nadrzędnymi wartościami, jakie towarzyszyły opracowaniu
My Ariston. Dlatego po montażu rolą instalatora jest jedynie rejestrowanie specjalnych kodów,
które znajdują się na naklejkach, umieszczonych

na urządzeniach. Za wykonanie takiej czynności
uczestnik otrzymuje punkty, które może rozdysponować na wiele sposobów.
Katalog nagród w programie jest szeroki,
a w jego skład wchodzą praktyczne rzeczy, jak
ubrania robocze czy możliwość oklejenia samochodu. Oprócz tego, instalator może również skorzystać z oferty specjalnej na urządzenia Ariston,
zlecić przelew na otrzymaną wcześniej kartę

prepaid lub zamówić nagrodę indywidualną.
Dodatkowo w ramach programu regularnie odbywają się akcje specjalne, w ramach których,
uczestnicy mogą zyskać dodatkowe punkty lub
atrakcyjne nagrody rzeczowe.
My Ariston wyróżnia nie tylko intuicyjna aplikacja mobilna, co unikatowy moduł, jaki w sobie zawiera – specjalne oferty dla instalatorów
na montaż pomp ciepła. To narzędzie, które
usprawnia codzienną pracę uczestników programu, a także pomaga im w pozyskiwaniu nowych zleceń, kontroli terminów montażu czy
umożliwieniu stworzenia referencji po zakończeniu realizacji dla konsumenta. Moduł został
zaprojektowany by był maksymalnie intuicyjny
dla użytkownika.
Stale rozwijający się program My Ariston dostępny jest na stronie www.myariston.pl oraz poprzez
aplikację mobilną, przygotowaną na urządzenia
z systemem Android lub iOS.
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Aktualne akcje specjalne w programie My Ariston
W programie My Ariston dodatkowo do standardowych punktów za rejestrację
urządzeń instalator może liczyć na szereg promocji i atrakcyjnych akcji
dodatkowych dających możliwość zdobycia extra punktów, bonów lub innych
atrakcyjnych nagród.
Poniżej prezentujemy listę aktualnie obowiązujących akcji:

+

• Zyskaj nawet 1900 pkt za pompy! Teraz za każdą zarejestrowaną pompę
ciepła Nimbus objętą promocją dostaniesz 1900 punktów na swoje konto!
Rejestrując 2 takie pompy, możesz zgarnąć kocioł Clas ONE za 1 zł! To się opłaca!
Promocja trwa od 17 stycznia do 31 marca 2022.
Więcej

Promocja trwa od 17 stycznia do 31 marca 2022 r.

=

za 2
dowolne
pompy ciepła

Nimbus
kocioł Clas ONE
za 1 zł.

Cares S podnosi
punktacje na kotły

• Zyskaj nawet do 700 pkt za kocioł! Promocja trwa od 17 stycznia
do 31 marca 2022 r. na www.myariston.pl i dotyczy kotłów promowanych
w programie My Ariston. Kupujesz i rejestrujesz urządzenia objęte promocją
i zgarniasz dodatkowe ekstra punkty!
Sprawdź szczegółową listę wszystkich urządzeń biorących udział w akcji.
Więcej

Zyskaj nawet do 700 pkt

• Więcej rejestrujesz, dalej zajedziesz. Zgarnij 150 zł na stację Orlen!
Od wtorku 25 stycznia 2022 r. pierwszych 300 rejestracji pakietu CARES S
SYSTEM lub CLAS ONE SYSTEM 24 z zasobnikiem Ariston BCH 120 nagradzamy
kartą paliwową z doładowaniem o wartości 150 zł na stacje ORLEN + dodatkowo
325 pkt za każdy CARES S SYSTEM lub + dodatkowo 400 pkt za każdy kocioł
CLAS ONE SYSTEM 24.
Więcej

Promocja obowiązuje
od 17 stycznia do 31 marca 2022 r.

więcej rejestrujesz dalej
zajedziesz z Ariston

zarejestruj pakiet

Przejdź  Zarejestruj się w programie My Ariston

kocioł Cares S + zasobnik lub Clas One + zasobnik

i odbierz bon paliwowy

150 zł

rekl ama

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3
ser vice.pl@aristonthermo.com
www.ariston.com

300 bonów dla 300 pierwszych rejestracji
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DRUŻYNA A – PROGRAM PARTNERSKI
AFRISO DLA INSTALATORÓW
Programów partnerskich w naszej branży jest dużo. Czemu wybrać akurat Drużynę A?
…BO SŁUCHAMY INSTALATORÓW
Drużyna A to owoc długiej pracy i przede wszystkim rozmów z Wami – instalatorami. Program zrobiony przez profesjonalistów dla profesjonalistów.
Sami powiedzieliście, czego oczekujecie i chcecie
w programie. Daliście znać, co irytuje Was w innych
programach. Opierając się na tym i na naszej wiedzy, stworzyliśmy coś, czym możemy się pochwalić.
Program działa już ponad rok i cały czas się rozwija.
…BO DOWIECIE SIĘ CZEGOŚ NOWEGO
O INSTALACJACH
Kojarzycie kanał AFRISO na YouTube? Największy na
świecie, z najlepszymi poradami dla instalatorów.
Bardzo mocno stawiamy na przekazywanie wiedzy, żeby pracowało się Wam szybciej i wygodniej.
W Drużynie A też znajdziecie dużo wiedzy. Ale
uznaliśmy, że nie ma sensu robić nudnych szkoleń
z przeskakiwaniem między slajdami. Nie macie
na to czasu ani ochoty, dużo się też z takiej formy
nie nauczycie. Dlatego u nas spotkacie samo mięso i konkret. Krótkie pytania, proste wyjaśnienia

nawet skomplikowanych tematów. Sami sygnalizowaliście, że właśnie takich szkoleń szukacie.
Szkolenie jest raz na miesiąc. A program ma już
ponad rok, więc trochę się ich w bazie nazbierało – macie dobry materiał do nauki.
…BO SĄ NYPLE!
Nyple to punkty w naszym programie. Możecie
je zarobić na kilka sposobów. A potem wydać
na nagrody, albo zasilić nimi kartę przedpłaconą
i robić nią zakupy w każdym sklepie.
a) Rejestrując kody z urządzeń AFRISO.
Kod znajdziecie na zdrapce na opakowaniach
produktów biorących udział w programie. Kod
wystarczy wysłać do nas sms-em albo wpisać
na stronie programu. W zależności od rodzaju
urządzenia zdobywacie różną liczba nypli.
Wypatrujcie akcji specjalnych – co jakiś czas niektóre urządzenia warte są więcej!
b) Przez szkolenia.
Zawsze nagradzamy chęci do zdobycia wiedzy.
Po szkoleniu, w zależności jak Wam poszło, dorzucamy nyple do portfela. Jest też mnożnik

AFRISO SP. Z O.O.
42-677 Czekanów
Szałsza, ul. Kościelna 7
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
rekl ama

nypli za szkolenie miesiąca,
wtedy możecie zyskać jeszcze więcej.
c) Przez inne akcje.
Regularnie proponujemy akcje specjalne, konkursy i inne
wyzwania – nigdy powtarzalne, zawsze ciekawe, żebyście
mogli przy nich odpocząć po
pracy.

NAGRODY
WIEDZA
ZABAWA

…BO SĄ NAGRODY
Ekskluzywny zegarek? Nowy
komputer? Komplet niezawodnych garnków? W Drużynie A mamy ponad 1000 gadżetów w katalogu nagród.
Zobacz, co między innymi mamy w katalogu nagród:
Z różnych kategorii, każdy znajdzie coś dla siebie. Od narzędzi, które przydadzą się Wam
w pracy, przez prezenty do
domu i dla dzieci. Na nagrody
wydajecie zdobyte wcześniej
nyple. Wysyłamy je do Was za
darmo. Prościej być nie może.
Kto jeszcze nie jest w programie – tego serdeczPrzejdź  Zainstaluj się w Drużynie A!
nie zapraszamy do bycia członkiem Drużyny.
Bo to program właśnie dla Was!
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Pompy ciepła sprawdzają się w całej Europie
Nowa analiza konsumencka

CASE STUDIES, LITERATURE

W badaniu wzięło udział 670 użytkowników pomp
ciepła w 22 krajach: 20 państwach członkowskich
UE oraz Norwegii i Wielkiej Brytanii.

Biuletyn informacyjny analizy dostępny jest pod linkiem (link) i pełny raport dostępny jest pod linkiem (link)
– oba w języku angielskim.

Bez względu na warunki pogodowe,
typ domu i motywacje, zdecydowana większość respondentów badania
(88%) jest zadowolona z przejścia na
pompy ciepła, zarówno dla swojego
portfela, jak i życia domowego. W rzeczywistości 81% zauważyło poprawę
średniego poziomu komfortu w domu
dzięki zastąpieniu kotłów na paliwa kopalne systemami grzewczymi opartymi na OZE.

Kiedy mówimy o ogrzewaniu korzystającym
z OZE, myślimy o pompach ciepła i słonecznym
ogrzewaniu termalnym, które są jednymi z najlepszych dostępnych technologii dekarbonizacji ogrzewania, cieszącymi się w ostatnich latach
rosnącą popularnością na rynku europejskim.

Ogólnie rzecz biorąc, wniosek był taki, że pompy
ciepła mogą zapewnić taki sam, jeśli nie większy,
komfort niż kotły gazowe/olejowe, pod warunkiem,
że dom jest odpowiednio zaizolowany, a systemy
grzewcze są odpowiednio dostosowane. Co więcej, pompy ciepła mogą także chłodzić domy latem.

Ov

Istnieje życie poza kotłami gazowymi i jest to życie wygodne, jak twierdzi większość użytkowników ogrzewania odnawialnego w Europie.
Wyniki najnowszego i największego badania komfortu użytkowników ogrzewania odnawialnego
w Europie, przeprowadzonego na zlecenie Coolproducts, pokazują, że czyste ogrzewanie, alternatywne do kotłów na paliwa kopalne działa
zadowalająco we wszystkich europejskich krajach, domach i klimatach.

er

a ll

on

Najnowsza analiza Coolproducts wykazuje, że 88% europejskich
użytkowników jest zadowolonych z przejścia na czyste ogrzewanie,
korzystające z odnawialnych źródeł energii. Badania konsumentów
odnawialnych źródeł ogrzewania dowodzą, że pompy ciepła i systemy
solarne utrzymują użytkowników w całej Europie w ich strefach komfortu
– cieplnego, finansowego i środowiskowego.

77-99%
(satisﬁed users)
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85%
(satisﬁed users)

62-85%
(satisﬁed users)
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77-95%
(satisﬁed users)

ts

64%

(users that spend less after
installing a heat pump)

Co m for t

81%

(users that have better heating
after installing a heat pump)

SURVEYS (AVERAGE OF RESULTS OF THE 22 COUNTRIES)

Podczas gdy wielu respondentów przestawiło się 64% respondentów uznało, że przejście na pomna pompy ciepła z pobudek ekologicznych i ode- pę ciepła było opłacalne, a nawet w przypadku
It is worth remarking that while some of the literature studies considered only one or few
szło od kotłów
na paliwa kopalne/gaz (szczegól- nieco wyższych kosztów eksploatacji, wpływ
countries in their scope, the results are still largely comparable with the ones of the present
nie w Niemczech,
Irlandii,
Holandii
i Wielkiej Bry- cen na komfort i zadowolenie był niewielki.
survey, thus
reinforcing
one another.
tanii), wielu użytkowników dokonało tej zmiany
również w celu obniżenia rachunków za energię Rządy na gorących stołkach
i zmniejszenia kłopotów związanych z tradycyjnym ogrzewaniem (np. pozbywając się dostaw Komisja Europejska szacuje, że UE powinna ograniczyć emisję gazów cieplarnianych z budynoleju lub biomasy).
Przejście na pompy ciepła zaowocowało stosunko- ków o 60%, aby osiągnąć cel klimatyczny UE na
We identified
boilers korzystające z OZE, wraz
wo podobnymi kosztami eksploatacji
ogrzewaniagas
rokand
2030.oil
Ogrzewanie
w większości regionów, w tymas
w zimnym
klimacie.
z renowacją
budynków
the most
common
sources
of i środkami efektywności

heating among participants before
their switch to HP)
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energetycznej, jest najlepszym rozwiązaniem dla
klimatu, które pozwoli osiągnąć te cele na czas.
Na poziomie UE, według ustaleń Coolproducts,
standardowa rodzina zamieniająca kocioł gazowy na pompę ciepła lub ogrzewanie energią
słoneczną może zaoszczędzić ponad 60% rocznej emisji CO2.
Przy ponad czterokrotnym wzroście cen gazu
ziemnego od zeszłego roku, wyłączenie kotłów
gazowych na rzecz ogrzewania odnawialnego
staje się pilnym działaniem dla każdego rządu
zainteresowanego zerwaniem z zależnością gazową i rozwiązaniem problemu ubóstwa energetycznego. Ponad 40% gazu importowanego
przez UE jest wykorzystywane do ogrzewania
budynków, więc kiedy mówimy o zmniejszeniu
zależności od gazu, jego czynników geopolitycznych i niestabilnych cen, musimy zacząć
od przyjrzenia się pompom ciepła i ogrzewaniu energią słoneczną.
Komfort, przyzwoite koszty eksploatacji i kompatybilność z klimatem – ogrzewanie odnawialne
ma wszelkie predyspozycje, aby odegrać główną rolę w przejściu do budynków neutralnych dla
klimatu i Europy neutralnej dla klimatu. Największą barierą pozostają jednak koszty początkowe
oraz brak zachęt i informacji ze strony rządów.
Z badania z 2021 r. wynika, że przejście na ogrzewanie ze źródeł odnawialnych jest opłacalne jedynie w 8 krajach UE.
Pilnie potrzebne są poważne zmiany w polityce,
aby utrzymać Europę na dobrej drodze do realizacji jej strategii środowiskowych i geopolitycznych, począwszy od skromnych, ale potężnych
pomp ciepła. Zdaniem organizacji nadszedł czas,
aby zwrócić się do decydentów politycznych i zażądać zielonej transformacji energetycznej dla
wszystkich.
Źródło: EEB, ECOS
Informacja prasowa: EEB, ECOS, PORT PC
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Zawory kulowe
KAN-therm Steel
i KAN-therm Inox
KAN rozszerza zakres oferty systemów instalacyjnych
KAN-therm Steel i KAN-therm Inox o systemowe
zawory kulowe. Zawory dostępne są w dwóch
wariantach materiałowych: Steel – stal węglowa
ocynkowana oraz Inox – stal nierdzewna.

2

Ergonomiczna
wysokowytrzymała
i bezpieczna dźwignia

3

Dodatkowe znakowanie
kolorowymi insertami

1

4

Ciśnienie robocze
do 16 bar

Doﬆępne w wersji
Steel i Inox

5

Szybka i łatwa technologia
łączenia zaprasowaniem
promieniowym w proﬁlu "M"

11

6

Odpowiednie do wody pitnej
(tylko Inox), ogrzewania,
chłodzenia i sprężonego
powietrza

10

Wersje press x press
i press x półśrubunek

SYSTEM KAN-therm

9

Zminimalizowane
straty ciśnienia

Temperatura robocza
-35°C do +135°C
(krótkotrwale 150°C)

8

7

Zakres średnic 15-54 mm Króćce zaprasowywane
(DN10 – DN50)
z funkcją LBP

Zawory kulowe dostępne w bazie programu KAN SET!

Do wyboru są dwa rodzaje króćców przyłączeniowych: press x press i press x półśrubunek.
Zakres średnic (DN10 – DN50) pozwala na szerokie zastosowanie w instalacjach wodnych i centralnego ogrzewania. Konstrukcja zaworów umożliwia całkowite odcięcie przepływu w instalacji,
a także, co istotne, nie wprowadza niepożądanego dławienia przepływu w stanie otwartym.
Ergonomiczna dźwignia zaworu wykonana jest
z nierdzewnego szkieletu i polimerów wzmocnionych włóknem szklanym. Dźwignia zapewnia łatwe
i pewne sterowanie zaworem równocześnie zabezpieczając użytkownika przed ewentualnym poparzeniem. Dzięki wymiennym, kolorowym insertom
(czerwony lub niebieski) umocowanym na dźwigni,
możliwa jest wizualna identyfikacja typu rurociągu:
woda zimna, woda ciepła, zasilanie, powrót, itp.
Na zawory udzielane jest 5 lat gwarancji.

Zawory kulowe Systemu KAN-therm Steel i KAN-therm Inox już dostępne w bazie programu KAN SET.

Przejdź Więcej o zaworach KAN-therm
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Bosch zwiększa sprzedaż i zysk
– wyniki lepsze od prognoz
Globalne dane finansowe za 2021 rok
Grupa Bosch zwiększyła znacząco globalną sprzedaż i zysk w 2021 roku. Według wstępnych danych (w oparciu
o raportowanie wewnętrzne), całkowita sprzedaż firmy wzrosła o 10% do 78,8 mld euro. Po uwzględnieniu
efektu różnic kursowych, wzrost sprzedaży dostawcy technologii i usług wyniósł 11%. Zysk z działalności
operacyjnej przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT) wzrósł o ponad połowę, osiągając poziom 3,2 mld euro.
Przewidywane jest więc, że EBIT wyniesie około 4% w odniesieniu do sprzedaży. W roku poprzednim było to 2,8%.
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Bosch intensyfikuje działania na rzecz
klimatu – wzrost dzięki elektryfikacji
Bosch popiera cele Europejskiego Zielonego
Ładu. Sektory biznesowe firmy już teraz wdrażają różnorodne rozwiązania, które mają na celu
walkę z globalnym ociepleniem: od pierwszego
kwartału 2020 r. koncern, ze swoimi 400 lokalizacjami na całym świecie, jest neutralny dla klimatu. Do 2030 r. firma planuje ograniczyć też emisję
dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw – od
zakupu do użytkowania produktu – o 15%. Według prezesa Bosch, elektryfikacja różnych obszarów już dziś wpływa na rozwój biznesu.
„Dzięki elektromobilności generujemy miliardy
ze sprzedaży. Rośniemy w dwucyfrowym tempie również w obszarze pomp ciepła, a napędy
elektryczne szybko wkraczają w obszar technologii przemysłowej” – powiedział dr Stefan Hartung, prezes zarządu Robert Bosch GmbH.
Rozwój biznesu w 2021 r. – wzrost
sprzedaży we wszystkich sektorach

€45,4 mld

€6,1 mld

+7,5% (+7,9%***)

+20% (+20%)

Mobility Solutions

€5,9 mld

Energy and Building
Technology
+11% (+12%)

*Wstępne dane za rok obrotowy 2021, na podstawie wewnętrznego rozliczenia
**Bez innych działań
***Dane skorygowane o różnice kursowe

Industrial Technology

€21 mld

Consumer Goods
+13% (+15%)

Całkowita sprzedaż Grupy Bosch rosła rok do
roku, ale jest ona także wyższa niż w 2019 roku
– ostatnim przed kryzysem. „Szeroka dywersyfikacja portfolio firmy, obecność w różnych branżach i regionach po raz kolejny przyniosła nam
korzyści” – powiedział dr Markus Forschner, członek zarządu i CFO Robert Bosch GmbH.
Sektor Mobility Solutions, który jest największy
i generuje najwyższą sprzedaż w Grupie, odnotował znaczący wzrost. Sprzedaż wzrosła o 7,5%
do 45,4 miliarda euro pomimo niedoboru chipów,
który miał szczególnie duży wpływ na przemysł
motoryzacyjny. Po uwzględnieniu efektu różnic
kursowych jest to wzrost o 7,9%.
Sektor Industrial Technology skorzystał szczególnie z ożywienia na rynku inżynierii mechanicznej
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i osiągnął sprzedaż w wysokości 6,1 miliarda euro.
Jest to wzrost o 20%, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i po uwzględnieniu różnic kursowych.
Jak zaznaczył CFO firmy Bosch, oznaczało to, że
sprzedaż w tym obszarze wróciła do poziomu
sprzed kryzysu.
W sektorze Consumer Goods po raz kolejny
pojawił się duży popyt na produkty dla domu
i ogrodu. Sprzedaż na poziomie 21 miliardów
euro znacznie przekroczyła poziom z poprzedniego roku. To wzrost o 13%; a skorygowany
o efekt różnic kursowych, wynosi 15%.

Sprzedaż w sektorze Energy and Building Technology wzrosła o 11% do 5,9
miliarda euro – wzrost o 12% po skorygowaniu o różnice kursowe. Cytując
Forschnera: „Firma skorzystała na silnym popycie na przyjazną dla klimatu
technologię grzewczą, przy czym cały
ten sektor biznesowy właściwie przekroczył poziom sprzed kryzysu”.

Rozwój biznesu w 2021 r. – wzrost
sprzedaży we wszystkich regionach
W Europie sprzedaż wzrosła o 9,3% do 41,5 miliarda euro. Po uwzględnieniu różnic kursowych
jest to wzrost o 10%.
W Ameryce Północnej sprzedaż wyniosła 11,5 miliarda euro, co oznacza wzrost sprzedaży o 6,5%
i po uwzględnieniu różnic kursowych odpowiada wzrostowi równemu 10%. W Ameryce Południowej sprzedaż wzrosła do 1,4 miliarda euro –
wzrost o 32% lub 41% po uwzględnieniu różnic
kursowych. W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż
wzrosła o 12% do 24,4 mld euro – 11% po skorygowaniu o różnice kursowe.
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Rozwój zatrudnienia w 2021 r.
– niewielki wzrost na całym świecie
Grupa Bosch zatrudnia około 401 300 pracowników
na całym świecie, zgodnie z danymi na 31 grudnia 2021 r. Wzrost zatrudnienia, wynoszący około
6700 pracowników w stosunku do roku poprzedniego, dotyczy głównie Azji i Pacyfiku oraz Europy.
Liczba pracowników w obszarze badań i rozwoju
wzrosła na całym świecie o niecałe 4 procent do
76 300. Liczba programistów zatrudnionych w firmie wynosi obecnie 38 000 – co oznacza wzrost o
około 4000 w porównaniu z poprzednim rokiem.
Perspektywy na 2022 r. – światowa
gospodarka mierzy się z niepewnością
Bosch spodziewa się, że światowa gospodarka
wzrośnie od 4 do 4,5% w 2022 r., w porównaniu
z około 5,5% w 2021 r. Pomimo imponujących postępów w zakresie szczepień w wielu krajach, firma
zakłada, że w 2022 roku Covid-19 będzie nadal obciążał zarówno społeczeństwo, jak i gospodarkę.
Ponadto utrzymujące się wąskie gardła w dostawach i rosnące ceny surowców, produktów podstawowych i transportu będą miały duży wpływ
na gospodarkę światową i wpłyną na działalność
wielu sektorów, zwłaszcza przemysłu motoryzacyjnego. Na perspektywy biznesowe negatywnie
oddziałuje również wyraźny wzrost poziomu inflacji w wielu sektorach i regionach. O ile otoczenie biznesowe nie ulegnie dalszym zakłóceniom,
Grupa Bosch spodziewa się wzrostu sprzedaży
w 2022 r. Oczekuje również osiągnięcia wskaźnika
EBIT co najmniej na poziomie roku poprzedniego.
Zdjęcia i grafiki: źródło Bosch
Przejdź Pełna wersja raportu

Uwaga: tzw. „program Czysty
Powiat” nie jest inicjatywą
wspieraną przez NFOŚiGW
W związku z zapytaniami kierowanymi do NFOŚiGW w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach tzw. programu Czysty Powiat,
o którym informacje zamieszczone były na stronie internetowej https://czystypowiat.pl, oraz sygnałami mogącymi świadczyć o powiązaniu tego

Bóg daje życie – smog je odbiera
– kolejna odsłona kampanii
wzywającej do ochrony powietrza
Rusza druga edycja kampanii społecznej „Bóg
daje życie – smog je odbiera” organizowanej
przez Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska i Polski Alarm Smogowy we współpracy z „Przewodnikiem Katolickim”. Organizatorzy
zamierzają dotrzeć do miejscowości, w których informacje o zanieczyszczeniu powietrza
pojawiały się rzadko, a ich mieszkańcy często
nieufnie patrzyli na ekologię. Dzięki kampanii
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programu z programem priorytetowym Czyste Powietrze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej pragnie z całą stanowczością podkreślić, iż ww. program Czysty Powiat nie
jest programem realizowanym przez NFOŚiGW, ani
w jakikolwiek inny sposób powiązanym z jego
działalnością. Program ten może stanowić próbę oszustwa lub wyłudzenia danych osobowych.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna wersja informacji: kliknij

plakaty informacyjne podejmujące problem
jakości powietrza trafią do parafii i wspólnot
w całej Polsce.
Kampania zwraca uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza, z powodu którego rocznie umiera przedwcześnie prawie 50 000 Polek
i Polaków. Jednocześnie kampania wskazuje na
praktyczne rozwiązania umożliwiające troskę
o jakość powietrza i podkreśla troskę o zdrowie
i domowy budżet informując o dofinansowaniu
na wymianę pieców i ocieplenie budynków.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij
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Nowe jednostki Panasonic 4HP MT/LT CO₂ dla chłodnictwa
Panasonic rozszerzył ofertę agregatów skraplających z serii CR dla chłodnictwa o model 4 HP do średnich i niskich wartości temperatury. Ta rosnąca gama wysokiej jakości rozwiązań chłodniczych, zasilanych naturalnym czynnikiem CO₂, zapewnia wydajność od 2 do 16 kW. Jednostki można zastosować
w szafach chłodzących, komorach chłodniczych i zamrażarkach wykorzystywanych w handlu detalicznym żywnością, hotelach, sklepach ogólnospożywczych, na stacjach benzynowych, w służbie zdrowia
(np. laboratoriach farmaceutycznych), przemyśle i magazynach.
Dwustopniowa sprężarka rotacyjna jest wyjątkową technologią i została zaprojektowana tak, żeby sprostać
pracy w ekstremalnych warunkach, zachowując jednocześnie wysoką wydajność i skuteczne działanie.
Dodatkową korzyścią jest cicha praca nowej jednostki – maksymalnie 33 dB(A). To idealne rozwiązanie do
ekspozycji mrożonych i schłodzonych towarów w strefach klientów, utrzymując jednocześnie komfortowe
warunki. Co więcej, produkty z tej serii zostały ulepszone i mogą pracować nawet w temperaturze -20°C.
Jednostka ma długość orurowania do 50 metrów, co umożliwia elastyczną instalację w różnych konfiguracjach. Ponadto ma możliwość podłączenia wielu parowników, wewnętrzny zbiornik cieczy 7 l oraz
ułatwione podłączenie dla kanału wylotowego dzięki konstrukcji złożonej z jednego wentylatora o ciśnieniu statycznym 50 Pa. Wszystkie te elementy umieszczone w kompaktowej i lekkiej obudowie składają się na urządzenie klasy premium.
Dodatkowo jednostki wyposażone są w wewnętrzne połączenie dla nadmiarowego zaworu bezpieczeństwa PRV, które umożliwia zarówno pozostawienie PRV wewnątrz, jak i przedłużenie rury do montażu
na zewnątrz obudowy. Nowy model ma również filtr ssawny oraz osuszacz filtra.
Przy konstruowaniu urządzenia zdecydowano się wykorzystać naturalny czynnik chłodniczy CO₂,
który nie jest toksyczny, ani palny, jak substancje alternatywne, a dodatkowo jego ODP jest równy 0,
a GWP – 1, co oznacza, że jest przyjazny
środowisku. W przypadku wycieku, do
atmosfery uwalniane są tylko naturalne substancje. Jednostka może także
odzyskiwać ciepło.
Systemy są kompatybilne z najbardziej
odpowiednimi rozwiązaniami sterowania na rynku (RS485
Modbus).
PANASONIC

Baterie kuchenne SCHELL
Elektroniczna armatura GRANDIS E nie tylko zapewnia komfort higienicznej, bezdotykowej obsługi, lecz także oszczędza wodę, dostarczając jej dokładnie tyle, ile jest potrzebne.
Zastosowanie armatury sterowanej na podczerwień zapewnia znaczące oszczędności przy zachowaniu czystości. Właśnie z taką myślą powstała innowacyjna bateria kuchenna na podczerwień SCHELL GRANDIS E. Sterowany czasowo wypływ wody oraz
niska objętość przepływu w trybie elektronicznym na poziomie 8,5 l/min gwarantują
oszczędne gospodarowanie wodą, co jest w pełni zgodne z obowiązującymi trendami.
Aby uruchomić armaturę, wystarczy umieścić ręce w zasięgu sensora, zamknięcie zaś
dopływu następuje automatycznie. Pozwala to uniknąć dotykania korpusu zabrudzonymi rękoma, np. gdy potrzebujemy je umyć podczas przygotowania posiłku. Funkcja
ta jest bardzo przydatna także wtedy, gdy chcemy tylko opłukać owoce lub warzywa.
Bateria ma ponadto tradycyjną dźwignię do regulacji strumienia i temperatury wody.
Ręczny tryb uruchamiania sprawdzi się np. podczas sprzątania, gdy trzeba szybko napełnić wiadro. Rozwiązanie z blokadą wody gorącej eliminuje ryzyko przypadkowego
poparzenia. Praktyczna obrotowa wylewka została wyposażona w ogranicznik, dzięki
czemu można indywidualnie dopasować zasięg jej ruchu do wielkości i kształtu zlewu.
Bateria SCHELL GRANDIS E jest dostępna w wersji zasilanej na baterię alkaliczną lub
sieciowo, dlatego można ławo wybrać najlepiej dopasowane rozwiązanie.
Wszystkie parametry pracy baterii włącznie z automatycznym programem płukania antystagnacyjnego instalacji można łatwo ustawić za pomocą aplikacji SCHELL SWS na smartfonie.
SCHELL
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Odpływ Advantix Cleviva

Rura KELLER PERT/AL/PERT w izolacji

Odpływy podłogowe pozwalają na znacznie większą swobodę w projektowaniu łazienki, niż tradycyjny brodzik. Model Advantix Cleviva firmy
Viega możemy umieścić w dowolnym miejscu strefy prysznica, na przykład centralnie lub przy samej ścianie.
Eleganckie profile ze stali nierdzewnej dostępne są w wersji z jednym zaokrąglonym lub dwoma prostokątnymi otworami, przez które odpływa
woda. Oferta obejmuje również ciekawe warianty kolorystyczne, zgodne z aktualnymi trendami: czarny szczotkowany, złoty szczotkowany, szampański szczotkowany i złota miedź szczotkowana. Pozwala to idealnie dopasować odcień odpływu do innych elementów wyposażenia łazienki.
Firma Viega oferuje odpływ w długościach: 800, 1000 lub 1200 mm. W zależności od potrzeb można go skrócić lub dowolnie przedłużyć, łącząc ze sobą kilka profili. W tym celu wystarczy jedynie zamontować odpowiednią liczbę odpływów punktowych, odprowadzających wodę.
Łączenie profili jest proste, ponieważ są one zakończone z obu stron równą, płaską powierzchnią. Proponowane rozwiązanie techniczne pozwala również zainstalować niezwykle efektowne odwodnienia, łącząc profile kątowo w kształcie litery L lub U. Niepotrzebne są przy tym
żadne specjalne łączniki, ani dodatkowe elementy montażowe, jak w przypadku innych tego typu produktów. Projekty z wykorzystaniem połączonych odpływów prysznicowych, świetnie sprawdzą się w dużych łazienkach i salonach kąpielowych albo na basenach, czy w strefach
SPA. Atrakcyjny wygląd takiego odwodnienia idzie przy tym w parze ze zwielokrotnioną wydajnością odprowadzania wody. Wymagane długości pośrednie uzyskujemy poprzez symetryczne skrócenie płaskich zakończeń o maksymalnie 10 cm z każdej strony. W wyjątkowych sytuacjach profil można przyciąć nawet do długości 300 mm.
Advantix Cleviva to rozwiązanie łączące szerokie możliwości aranżacyjne odpływu liniowego z praktycznymi zaletami montażowymi odwodnienia punktowego. Woda jest tutaj odprowadzana w wąskim profilu o odpowiednim spadku do centralnego wpustu z zamontowaną fabrycznie matą
uszczelniającą. Dzięki temu montaż korpusu i integracja z uszczelnieniem cienkowarstwowym są znacznie łatwiejsze, efektywniejsze i bezpieczniejsze.

W ofercie Grupy SBS pojawiła się rura KELLER
PERT/AL/PERT w izolacji PEF 9 mm w kolorze niebieskim lub czerwonym. Dostępna jest w wersji
16 i 20 mm, w zwojach 100 m.b. Rura składa się
z 5 warstw – warstwę zewnętrzną oraz wewnętrzną stanowi polietylen o podwyższonej wytrzymałości temperaturowej (PE-RT), między nimi
znajduje się wkładka z aluminium zgrzewana laserowo. Pozostałe dwie warstwy to klej łączący
tworzywo PERT z aluminium. Rura pokryta jest
izolacją wykonaną z pianki polietylenowej z moletą specjalnie zaprojektowaną do wszystkich zastosowań, w których wymagana jest dodatkowa
ochrona mechaniczna. Rury KELLER w izolacji PEF
9 mm przeznaczone są do instalacji wody pitnej,
ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania
centralnego i podłogowego.

VIEGA

GRUPA SBS
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Nowe moduły aktywacyjne Zehnder Fleximo
Moduły Zehnder Fleximo umożliwiają zrównoważone ogrzewanie i chłodzenie dzięki zintegrowanemu miedziano-aluminiowemu systemowi przewodzenia ciepła.
Zehnder Fleximo wykorzystują zasadę promieniowania do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń
i charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną. Przepływająca przez nie ciepła woda oddaje swoją energię do otoczenia głównie w postaci promieniowania podczerwonego, które w kontakcie z ciałem człowieka lub przedmiotami zamienia się w przyjemne ciepło. W ten sposób temperatura powietrza w pomieszczeniu może być do trzech stopni niższa podczas ogrzewania sufitami
aktywnymi i odpowiednio wyższa podczas chłodzenia niż w przypadku konwencjonalnych systemów dystrybucji ciepła. Sufit optymalnie nadaje się jako powierzchnia chłodząca i grzewcza, ponieważ powierzchnia promieniowania nie jest blokowana przez elementy wyposażenia.
Moduły aktywujące Zehnder Fleximo instaluje się za pomocą wysokowydajnej taśmy klejącej w gładkich lub perforowanych metalowych kasetach. Moduły montowane są w suchej zabudowie i mocowane do istniejących sufitów metalowych na zasadzie plug&play. Kasetony systemowe i konstrukcja nośna sufitu muszą być przystosowane do dodatkowej masy.
Moduły aktywacyjne Zehnder Fleximo składają się
z systemu przewodzenia ciepła Cu-Al. Cechą charakterystyczną jest wykonana z aluminium ciągła płyta podstawowa, która gwarantuje dużą moc grzewczą modułów aktywacyjnych i jednocześnie dobrą stabilność.
Płyta podstawowa jest pokryta na całej powierzchni
warstwą kleju, która zapewnia elastyczne połączenie
o maksymalnej wytrzymałości pomiędzy modułami
aktywacyjnymi a kasetonami systemowymi.
Zehnder Fleximo sprawdzą się przy aktywacji systemów sufitów zamkniętych, a także indywidualnie
podwieszanych paneli sufitowych. Poszczególne
moduły aktywujące są dostępne w sumie w 21 różnych rozmiarach i można je łatwo łączyć ze sobą za
pomocą elastycznych węży.
Duża różnorodność modeli sprawia, że dla każdej
kasety metalowej dopasujemy odpowiedni moduł.
Zehnder Fleximo znajduje zastosowanie zarówno
w budynkach biurowych i salach konferencyjnych,
jak i szkołach, uczelniach, ale również w szpitalach,
budynkach użyteczności publicznej oraz w hotelach
czy centrach konferencyjnych.
ZEHNDER
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