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WOLF Campus W TyChaCh

Oferta szkoleniowa wOLF rozszerza się o kolej-
ną lokalizację. 22 kwietnia 2022 to data oficjalne-
go otwarcia nowego centrum kompetencji wOLF 
Campus w Tychach. 
wOLF Campus Tychy znajduje się na malowni-
czym terenie Browaru Obywatelskiego, którego 
historia sięga XIX w. wOLF Campus to pierwsze  
w Polsce centrum kompetencji, powstałe z myślą 
o instalatorach z południa Polski. Lokalizacja po-
zwala jednak na bardzo wygodny dojazd z całego 
kraju – zarówno samochodem, jak i pociągiem. 
w Campusie znajduje się w pełni wyposażona 
sala szkoleniowa, gdzie można z bliska przyj-
rzeć się i samodzielnie uruchomić nasze pompy 

ciepła, kotły grzewcze czy urządzenia wentyla-
cyjne. Szkolenia prowadzone w Tychach pozwa-
lają uzyskać praktyczną wiedzę, umiejętności  
i autoryzację. Stanowią także doskonałą okazję 
do dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy 
instalatorami. Mamy także nadzieję, że Campus 
stanie się elementem zrzeszającym środowisko 
instalatorów z całej Polski. 
Historia miejsca zobowiązuje, dlatego po zakoń-
czonym szkoleniu wolf zaprasza uczestników do 
skosztowania lokalnego piwa rzemieślniczego 
chłodzonego w instalacji z czynnikiem chłodni-
czym R290 – tym samym, który jest wykorzysty-
wany w pompie ciepła wOLF CHA. 
Odwiedź nas w Tychach i skorzystaj z oferty szko-
leniowej Campusa!

Panasonic zwiększa  
Produkcję w czechach 

Fabryka firmy Panasonic w Pilznie (Czechy) roz-
poczęła wytwarzanie pomp ciepła powietrze-wo-
da ponad trzy lata temu. Od tamtej pory czeski 
zakład Panasonic stale zwiększa zdolności pro-
dukcyjne. wynika to głównie z faktu, że urządze-
nia Aquarea z roku na rok cieszą się coraz większą 
popularnością wśród instalatorów i indywidual-
nych klientów.
według raportu poświęconego 
europejskiemu rynkowi i danym 
dotyczącym pomp ciepła, który 
obejmuje dane z 21 krajów w Eu-
ropie, wynika, że w 2020 roku sprze-
daż pomp ciepła wzrosła o 7,4%,  
co przełożyło się na 1,62 mln jed-
nostek i oznacza rekord pomimo 
pandemii. Od rozpoczęcia produk-
cji pomp ciepła w pilzneńskiej fa-
bryce Panasonic w 2018 roku firma 
stale dąży do zwiększenia zdolno-
ści, by sprostać aktualnemu popy-
towi i przyszłym potrzebom rozwo-
jowym w Europie.
w Unii Europejskiej pompy ciepła 
pomagają ograniczyć roczne emi-
sje dwutlenku węgla o 9,16 mln ton. 
według IEA tego rodzaju pompy 
mogłyby zmniejszyć roczne emisje 
CO2 o 1,8 mld ton w sektorach bu-
dowlanym i przemysłowym. 
– W ostatnich latach technologia 
pomp ciepła cieszy się dużym zain-
teresowaniem w Europie. Teraz jed-
nak obserwujemy bardzo wyraźny 
wzrost popytu. W regionie tym panuje 
duża świadomość zmian klimatycz-
nych, a mieszkańcy zdecydowanie  

dążą do budowy przyjaznych dla środowiska do-
mów i adaptacji istniejących budynków. Dzięki 
temu nasze produkty grzewcze i chłodnicze będą 
nadal pozwalały konsumentom i dostawcom ogra-
niczać ślad węglowy. We współpracy z pionem ba-
dawczo-rozwojowym ds. ogrzewania, wentylacji  
i klimatyzacji w Niemczech jesteśmy w stanie pro-
jektować i produkować pompy ciepła, które spro-
stają potrzebom europejskich klientów – komen-
tuje Enrique Vilamitjana, dyrektor zarządzający 
Panasonic HVAC Europe.

http://www.instalreporter.pl
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Maciej czoP noMinowanY do TYTuŁu 
MenedŻera roku reGionu ŁÓdzkieGo

Prezes zarządu Immergas Polska Maciej Czop 
został nominowany w konkursie na Menadżera 
Roku Regionu Łódzkiego w kategorii średnia fir-
ma. Uroczysta Gala, na, której zostaną wyłonie-
ni zwycięzcy odbędzie się 14 czerwca. Konkurs 
organizowany jest przez Business Centre Club 
Łódź oraz Dziennik Łódzki.

ProGraM lojalnościowY  
Lindab insTaLaTOr aC

Rusza program lojalnościowy Lindab Instalator AC 
dedykowany firmom, które zajmują się profesjonal-
nym montażem klimatyzatorów TCL, Mistral i Brisse, 
zakupionych w Lindab lub u naszych dystrybutorów.
Kupując produkty z oferty Lindab, instalator otrzy-
muje wysokiej jakości urządzenia pełne nowo-
czesnych i intuicyjnych funkcji, z gwarancją aż 
do 8 lat, a także pomoc ekspercką i dodatkowe 
korzyści w postaci możliwości otrzymania war-
tościowych nagród rzeczowych. wystarczy, że 
zarejestruje swoją firmę w Programie, zacznie 
zbierać punkty i wymieniać je na atrakcyjne  

nagrody, wśród których są m.in. sprzęt RTV i AGD, 
narzędzia monterskie czy karty podarunkowe.
Żeby zbierać punkty w Programie Lindab Insta-
lator AC należy:
•	zarejestrować	swoją	firmę	w	Programie;
•	kupić	klimatyzatory	marek	TCL,	Mistral	lub	Brisse;
•	zamontować	urządzenie	u	klienta	i	zrobić	zdję-
cia zamontowanego klimatyzatora / jednostki 
wewnętrznej oraz agregatu (zdjęcia muszą speł-
niać parametry opisane 
•	w	regulaminie);
•	zarejestrować	urządzenie	 na	 swoim	koncie	
Uczestnika na stronie Programu i dodać zdjęcia 
urządzenia.
Po weryfikacji przesłanych zdjęć jednego klimaty-

zatora, na koncie uczestnika Programu dodawany 
jest 1 punkt. w przypadku systemów Multi Split 
i zgłoszeniu 2, 3 lub 4 jednostek wewnętrznych 
uczestnik otrzymuje 2, 3 lub 4 punkty (1 punkt za 

każdą jednostkę wewnętrzną). Po zebraniu od-
powiedniej liczby punktów uczestnik będzie miał 
możliwość wyboru nagrody dostępnej w katalogu.
www.lindab-instalator.pl

ProGraM wsParcia sPrzedaŻY 
schiessl i Panasonic air Power

Schiessl Polska wraz z Panasonic Polska ogłosiły 
Program wsparcia sprzedaży AIR POwER. Z Progra-
mu mogą skorzystać firmy instalacyjne, dokonują-
ce zakupów pomp ciepła i klimatyzacji Panasonic 
w każdym z 13 oddziałów Schiessl Polska, jak rów-
nież poprzez platformę zakupową Schiessl24.pl.  
Program trwa do 31 stycznia 2023 roku.
Przedstawiciele firm z najlepszymi wynikami 
sprzedażowymi w poszczególnych kategoriach 
produktowych wezmą udział w ekskluzywnych 
eventach motoryzacyjnych z udziałem niesamo-
witych aut sportowych, polskich mistrzów raj-
dowych (wojciech Chuchała, Maciej wisławski) 
oraz w pięknych okolicznościach polskiej przyro-
dy. Już we wrześniu 2022 roku odbędą się 3 takie 
imprezy: AIR POwER Gold Tour dla firm kupują-
cych pompy ciepła Panasonic oraz AIR POwER 
Silver Tour (2 eventy) dla firm kupujących zarów-
no pompy ciepła, jak i klimatyzację Panasonic.

http://www.instalreporter.pl
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ProMocja na PoMPY ciePŁa  
alPha innoTec

w trakcie trwania promocji „NATURALNE CHŁO-
DZENIE w UPALNE DNI” zamów jedną z grun-
towych pomp ciepła z serii alterra wZS(V)/
SwC(V) z chłodzeniem pasywnym w obniżo-
nych cenach katalogowych, zyskując nawet 
6000 zł netto.

Grzanie i chłodzenie w jednym urządzeniu. Niemal 
bezkosztowy sposób na chłodzenie latem, przy 
jednoczesnej regeneracji dolnego źródła. Ten typ 
chłodzenia możliwy jest wyłącznie w przypadku 
pomp gruntowych i wykorzystuje fakt, iż w lecie 
temperatura gruntu jest dużo niższa od tempe-
ratury w budynku. w trybie chłodzenia pasywne-
go pracuje tylko pompa obiegowa oraz regulator 

– bez żadnego udziału sprężarki, zatem zużycie 
energii elektrycznej jest minimalne.

Chłodzenie pasywne daje uczucie przyjemne-
go chłodu i jest w stanie zniwelować ciepło  
w pomieszczeniu o kilka stopni. Dodatkowo 
chłodzenie pasywne pomaga w regeneracji 
cieplnej dolnego źródła (czyli gruntu mocno 
wychłodzonego po sezonie grzewczym). Dolne 
źródło ciepła jest przy tym dodatkowo podgrze-
wane przez solankę (glikol), która odbiera cie-
pło z wnętrza budynku. Takie działanie chłodze-
nia pasywnego podwyższa nieco współczynnik 
efektywności pompy ciepła, co wpływa także 
na obniżenie kosztów eksploatacji urządzenia 
w sezonie grzewczym.

www.promocjepompy.pl

iGloTech zaPrasza  
na dni oTwarTe 2022

Podczas Dni Otwartych w hurtowni Iglotech bę-
dzie można zapoznać się z kompleksową ofer-
tą hurtowni klimatyzacyjno-wentylacyjnej, zo-
baczyć w dedykowanej strefie, jakie nowości na 
sezon przygotował producent systemów klima-
tyzacji HAIER, a także spotkać się z dostawca-
mi: Milwaukee, KENO, Aspen, Sferan oraz Eliwell.
Dni otwarte Hurtowni Iglotech będą bazować 
na dwóch, indywidualnych strefach – Strefa Ha-
ier oraz Strefa Iglotech pod nazwą Komplekso-
we Zaopatrzenie Każdej Inwestycji.

w strefie Haier znajdą się nowości produktowe ta-
kie, jak technologie Sterylizacja UV-C PRO, I FEEL 
oraz nowości produktowe m.in. Haier EXPERT 
Plus, TAYGA Plus, czy dobrze znany klimatyzator 
TUNDRA Plus. w strefie Haier odbędzie się rów-
nież konkurs – przyjdź i sprawdź, czy jesteś Naj-
szybszym Instalatorem EXPERT Plus – eksperta 

w montażu, eksperta w serwisowaniu oraz eks-
perta w zapewnianiu czystego powietrza. Dla 
zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. 
Dodatkowo dostępne będą gadżety marketin-
gowe oraz niezbędne wydruki, które przybliżą 
klienta do marki Haier.

w strefie Iglotech klienci poznają szeroką ofer-
tę produktową hurtowni. Przedstawione zosta-
ną między innymi:
- pompy ciepła Neoheat, Haier, HEIKO.
- moduły fotowoltaiczne i akcesoria montażowe.
- kompletny system wentylacji mechanicznej – 
system dystrybucji powietrza FORVENT REKU 
PRO oraz centrale wentylacyjne takich produ-
centów jak Östberg i Neovent.
- klimatyzacja Fuji Electric oraz akcesoria do mon-
tażu klimatyzacji.
- strefa dostawców: KENO, Elliwell oraz Aspen  
i Sferan.
- nowość – Milwaukee – światowy producent na-
rzędzi montażowych od teraz dostępnych w sie-
ci hurtowni HVAC&R.

Instalatorzy, którzy odwiedzą swój oddział Iglo-
tech w czasie trwania Dni Otwartych zapoznają 
się z programem lojalnościowym Klub Iglotech 
oraz różnymi formami wsparcia marketingowego 
w dedykowanej strefie wSPIERAMY TwÓJ BIZNES.
Podczas Dni Otwartych pojawią się również pa-
nele eksperckie, podczas których doradcy po-
dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem produk-
towym Hurtowni Iglotech.

http://www.instalreporter.pl
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PorozuMienie o wsPÓŁPracY 
na rzecz rozwoju sekTora 
foTowolTaiki 
Grzegorz wiśniewski, prezes IEO, wziął udział  
w pierwszym posiedzeniu Rady Koordyna-
cyjnej do spraw Rozwoju Sektora Fotowolta-
iki. Odbierał z rąk ministra Ireneusza Zyski – 
pełnomocnika rządu ds. OZE, powołanie na 
członka Rady. Powołanie zostało podpisane 
przez minister klimatu i środowiska Annę Mo-
skwę na podstawie § 4 ust. 3 „Porozumienia  
o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowol-
taiki” podpisanego 16 grudnia 2021 r. (więcej)
 Otwierając spotkanie Rady minister Ireneusz Zy-
ska potwierdził, że głównym celem „Porozumie-
nia” jest współpraca na rzecz rozwoju sektora PV  
w Polsce oraz maksymalizacja „local content”, ro-
zumianego jako udział przedsiębiorców z siedzibą 
w Polsce lub przedsiębiorców zagranicznych posia-
dających w Polsce oddział lub przedstawicielstwo 
i prowadzących działalność produkcyjną lub usłu-
gową na terenie naszego kraju, tworzących łań-
cuch dostaw na potrzeby branży fotowoltaicznej.

wg analiz IEO wykorzystanych w treści „Poro-
zumienia” (przejdź do raportu z 2021 roku) local 
content w dostawach technologii PV w Polsce  
w 2020 roku (tzw. „przemysłowy” local content) 
wynosił 26%. wobec silnego uzależnienia ca-
łej UE od dostaw z Chin jest to dobry wynik,  
w szczególności na tle UE. Najnowsze dane po-
twierdzają, że udział samych Chin w dostawach 
technologii PV na rynek UE stanowi bowiem aż 
90% w przypadku płytek krzemowych, 77% –
ogniw krzemowych (płytki stanowią 50% kosz-
tów modułów PV) i 70% – modułów PV (moduły 
stanowią 50% kosztów gotowych instalacji PV). 
Dobry wynik Polska zawdzięcza w szczególności 
polskim producentom modułów PV, konstrukcji 
wsporczych, przewodów, liczników, stacji trans-
formatorowych. Planowane przez polskie firmy 
do wdrożenia, już w ciągu najbliższych 4 lat, in-
nowacje technologiczne i nowe produkty (w tym 
produkcja ogniw PV) pozwoliłyby na zwiększenia 
polskiego local content do 42% już w 2025 roku.
Prezes wiśniewski, w ramach prac nad przygoto-
waniem „Porozumienia”, kierował pracami „Gru-
py ds. Rozwoju krajowego przemysłu produkcji 

urządzeń PV”, która promowała wprowadzenie, 
ocenę i monitoring local content do treści „Po-
rozumienia”. Obecnie w ramach prac rady euro-
pejskiej – European Solar Manufacturing Council 
– promuje unijną inicjatywę PV IPCEI, która po-
zwoli wspierać i maksymalizować local content 
w Polsce dzięki możliwym (dopuszczonym trak-
tem UE) specjalnym zasadom pomocy publicznej 
w obszarach strategicznych, w których zawiodły 
zasady rynku i nieuczciwa konkurencja spoza UE.
wśród członków Rady Koordynacyjnej PV zna-
leźli się w znaczącej liczbie przedstawiciele pol-
skich firm przemysłowych, co dobrze wróży całej 
inicjatywie i ukierunkowaniu jej na wzrost local 
content. Maksymalizacje krajowego local con-
tent wymaga współpracy i musi się odbywać na 
każdym etapie łańcucha dostaw, gdyż jest sumą 
i efektem wszystkich, skoordynowanych dzia-
łań zarówno tych obejmujących produkcję pół-
produktów i komponentów (downstream/ma-
nufacturing), jak i tych na związanych z budową  
i eksploatacją instalacji (upstream/deployment), 
łącznie z ich recyklingiem.
Źródło: Instytut Energii Odnawialnych (IEO)
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webinariuM PziTs w Maju

Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpital-
nictwie i Balneotechniki Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych serdecznie 
zaprasza na bezpłatne webinarium na temat 
„Niecodzienne problemy instalacyjne w obiek-
tach służby zdrowia”, które odbędzie się 12 maja 
2022 r. o godzinie 13:00. 

Podczas webinarium zostaną omówione 
następujące tematy:
•	Problemy	projektowania	i	eksploatacji	instala-
cji wodociągowych w obiektach służby zdrowia 
– Florian Piechurski, PZITS, Politechnika Śląska
•	Ochrona	przeciwpożarowa	w	obiektach	służby	
zdrowia i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego 
– Robert Piec, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
•	Zagospodarowanie	wód	deszczowych	oraz	in-
stalacje o podwyższonym standardzie w oparciu 
o produkty: Zbiorniki Stormbox, systemy PP Con-
nect, SILVER LOCK, MASTER 3+, systemy podci-
śnieniowego odwodnienia dachów, systemy sta-
lowe C-press – Karol Marzejon, Pipelife

Na webinarium obowiązuje bezpłatna rejestracja 
dostępna na stronie – www.tiny.pl/92lpz

http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/klimat/pierwsze-posiedzenie-rady-koordynacyjnej-do-spraw-rozwoju-sektora-fotowoltaiki
https://ieo.pl/pl/aktualnosci/1530-w-perspektywie-5-lat-polska-fotowoltaika-ma-szanse-stac-sie-niemal-niezalezna-od-dostaw-materialow-i-technologii-spoza-ue?highlight=WyJsb2NhbCJd
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PorT Pc, sPiuG i kan – akTualizują 
dane MeTeoroloGiczne w Polsce

Jedną z istotnych barier rozwoju efektywnych 
budynków są mocno nieaktualne dane meteoro-
logiczne związane z tzw. typowym rokiem me-
teorologicznym. w stosunku do występujących  
w ostatnim dziesięcioleciu warunków meteorolo-
gicznych mogą one zawyżać obliczeniowe (pro-
jektowe) zużycie ciepła na potrzeby ogrzewania 
budynków na poziomie ok. 15%, powodując wie-
le negatywnych konsekwencji użytkowych świa-
dectw charakterystyki energetycznej np. zawy-
żając wskaźniki EP, EU, EK dotyczące ogrzewania 
budynków. warto przypomnieć, że obecnie uży-
wane w Polsce dane dot. typowego roku mete-
orologicznego pochodzą z okresu 1971-2000.  
w większości krajów w Unii Europejskiej nastą-
piła już aktualizacja danych meteorologicznych. 
Czołowe polskie organizacje branżowe: Polska Or-
ganizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz 
Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów 
Urządzeń Grzewczych wraz z firmą KAN sp. z o.o. 
zleciły dr inż. Piotrowi Narowskiemu z Politechniki  

warszawskiej wykonanie opracowania aktual-
nych danych meteorologicznych, zgodnych z ak-
tualnie obowiązującymi normami i standardami 
z okresu 2001-2020. Autor opracowania w 2006 
roku przygotował dla Ministerstwa Infrastruktu-
ry aktualnie obowiązujące dane dotyczące typo-
wego roku meteorologicznego w kilkudziesięciu 
lokalizacjach w Polsce. Planowany termin zakoń-
czenia prac to koniec czerwca 2022 roku. Jednym 
z zamierzeń jest opublikowanie danych w otwar-
tej formule, z bezpłatnym udostępnieniem da-
nych (arkusze kalkulacyjne) na stronach portpc.pl  
i spiug.pl oraz w programie Audytor firmy Sankom.
Jednocześnie organizacje wystosowały list z propo-
zycją bezpośredniego i bezpłatnego wykorzystania 
tych danych przez Ministerstwo Rozwoju i Techno-
logii w przyszłej, kolejnej wersji metodologii świa-
dectw charakterystyki energetycznej budynków.
PORT PC, SPIUG i KAN planują też kolejne dzia-
łania w II połowie 2022 roku. Chodzi o aktualiza-
cję projektowych (obliczeniowych) temperatur 
zewnętrznych, które mogłyby zastąpić aktual-
ne dane w załączniku do normy PN-EN 12831.
Źródło: PORT PC

kaMPania nasz kliMaT zachęca 
PolakÓw do zMianY nawYkÓw

Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczyna 
kampanię informacyjno-edukacyjną pod nazwą 
Nasz Klimat, której głównym celem jest podnie-
sienie świadomości ekologicznej społeczeństwa 
na temat indywidualnych działań, jakie można po-
dejmować na rzecz ochrony klimatu. Kampania 
potrwa do 10.2022 r. Kampania jest prowadzo-
na wielokanałowo: za pośrednictwem m.in. me-
diów tradycyjnych i Internetu. ważnym punktem 
jest podjęcie współpracy z blogerami i influen-

cerami, którzy na co dzień poruszają zagadnie-
nia związane z klimatem i ochroną środowiska. 
w telewizji będzie można zobaczyć przyjazne 
spoty, pokazujące, jak niewiele trzeba, by wdro-
żyć ekonawyki w swoje codzienne życie. Motyw 
graficzny kampanii utrzymany jest w energetycz-
nych barwach, całość jest nowoczesna i przema-
wia do odbiorców w różnym wieku. Hasłem prze-
wodnim jest „Klimat tworzą ludzie”, który jeszcze 
mocniej podkreśla rolę zaangażowania jednost-
ki w działania na rzecz ochrony klimatu.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna wersja informacji: kliknij

waldeMar buda MinisTreM 
rozwoju i TechnoloGii

Prezydent Andrzej Duda powołał w piątek na wnio-
sek premiera Mateusza Morawieckiego waldema-
ra Budę na urząd ministra rozwoju i technologii.
waldemar Buda od 15 listopada 2019 r. pełnił 
funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Fundu-
szy i Polityki Regionalnej. w resorcie odpowiadał 

m.in. za negocjacje z Komisją Europejską w spra-
wie Krajowego Planu Odbudowy.
wcześniej, od 4 czerwca 2019 r., sprawował funk-
cję sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju. Od 23 lipca 2019 r. jest również peł-
nomocnikiem rządu do spraw partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego.
Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pełna wersja informacji: kliknij

warszawa zaPoMniaŁa  
o wYMianie „koPciuchÓw”  
– osieM szTuk w dwa Miesiące

Tylko dziewięć miesięcy pozostało na zakończe-
nie wymiany „kopciuchów” w warszawie. Począ-
tek ostatniego roku, w którym legalnie można 
ogrzewać się „kopciuchem” nie nastraja optymi-
zmem. Od początku roku w stolicy zlikwidowano 
zaledwie osiem takich kotłów. Do wymiany po-
zostało jeszcze 10 803 pozaklasowych kotłów na 
węgiel i drewno, w tym 479 kotłów w zasobach 
Urzędu Miasta warszawa.

warszawa Bez Smogu pozyskała informacje  
z wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska i Urzędu Miasta warszawa, z których wy-
nika, że od 1 stycznia do 10 marca 2022 r. w war-
szawie zlikwidowano osiem kotłów. Z dopłat UM 
warszawa nie zlikwidowano ani jednego kotła, 
natomiast z programu dotacyjnego Czyste Po-
wietrze – osiem sztuk. Urząd Miasta podaje, że 
do 25 marca rozpatrzono pozytywnie 513 wnio-
sków o wymianę kotła, można więc spodziewać 
się, że wiosną zacznie się ich likwidacja.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/klimat/kampania-nasz-klimat-zacheca-polakow-do-zmiany-nawykow
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https://polskialarmsmogowy.pl/2022/04/warszawa-zapomniala-o-wymianie-kopciuchow-osiem-sztuk-w-dwa-miesiace
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dlatego udział tych trzech sektorów w budżecie 
stanowi odzwierciedlenie obecnej kondycji ryn-
ku. Niezmiennym jednak jest fakt, że urządzenia 
grzewcze, kotły kondensacyjne, wentylacja do-
mowa i pompy ciepła zabierają najwięcej miej-
sca w budżecie marki wOLF.

Urządzenia marki Wolf to raczej wyższa półka 
cenowa. Jak w tym kontekście podsumowałby 
Pan pozycję marki w Polsce na tle konkurencji? 
Owszem, jesteśmy marką premium, jesteśmy 
wysoko pozycjonowani, ale przeświadczenie  
o zbyt wysokich cenach jest mylne. Jedną z na-
szych cech rozpoznawalnych jest jakość obecna 
na wszystkich etapach działalności – od same-
go produktu i jego komponentów aż po instala-
torów i serwis. w naszych oczach bezsprzeczna 
jakość jest czymś nie do zmierzenia czy podli-
czenia. Dodatkowo, wOLF posiada bardzo bo-
gate portfolio ofertowe, dzięki czemu możliwo-
ści jest wiele, na każdą kieszeń.

Budowanie swojej pozycji na rynku oparliśmy na 
ciągłym rozwoju sięgającym poza bezpośredni 
obszar naszej firmy. Intensywna współpraca z In-
stalatorami, ciągłe szkolenia, pogłębianie wiedzy  
i podnoszenie kompetencji pozwoliło nam zbu-
dować markę wOLF taką, jaka jest dziś znana.

W ostatnich latach bardzo mocno postawiliście 
na instalatora. Chyba się nie mylę…. 
Tak, w naszej działalności przykładamy dużą wagę 
do roli instalatora. Zdajemy sobie sprawę z po-
zycji instalatora na drodze użytkownik końco-
wy-dystrybutor. Naszym zdaniem instalator jest 
bardzo ważnym ogniwem, ponieważ to od niego 
wychodzą decyzje, to on doradza klientowi, od-
powiada nazwiskiem za swoją pracę, to on ma 
bezpośredni dostęp do opinii i sugestii klientów. 
Dlatego też prowadzimy szereg wartościowych 
projektów na rzecz rozwoju instalatorów – szko-
lenia w naszej centrali, Mobilne Centrum Szkole-
niowe czy także Klub Ambasadora.

Klub Ambasadora Pomp Ciepła Wolf to brzmi 
…prestiżowo. Rozumiem, że chętnych na Am-
basadorów nie brakuje…
Swego czasu zauważyliśmy ogromny potencjał  
w grupie tych instalatorów, którzy zajmują się 
pompami ciepła. Celem Klubu Ambasadora jest 
zrzeszenie tych osób i stworzenie jednego, zgra-
nego środowiska, które opiera się na wzajemnym 
wsparciu oraz wymianie doświadczeń pomiędzy 
członkami. Ambasadorem Klubu może zostać 
każdy instalator pomp ciepła. Z naszej strony ofe-
rujemy szkolenia techniczne oraz szereg dodatko-
wych korzyści przysługujących od montażu pomp. 

Mobilne centrum szkoleniowe Wolf odwiedziło 
już sporo punktów handlowych w Polsce. Czy 
efekt spełnił Wasze oczekiwania? Czy będzie to 
już stały punkt Waszej aktywności szkoleniowej?

25 lat marki Wolf w Polsce minęło pod koniec 
ubiegłego roku. Jak świętowaliście ten srebr-
ny jubileusz? 
Przez sytuację pandemiczną i przez związane  
z tym obostrzenia nie mieliśmy możliwości święto-
wania. Dlatego w tym roku nasz jubileusz uczcimy 
galą zorganizowaną w nowo powstałym centrum 
szkolenia wOLF Campus Tychy. Campus stanowi 
ułatwienie dla instalatorów z południa i jedno-
cześnie jest rozszerzeniem naszej oferty. Mamy 
nadzieję, że stanie się miejscem, które będzie łą-
czyć środowisko instalatorów. Oficjalne otwarcie 

Campusa będzie połączone ze świętowaniem 
naszego jubileuszu, w gronie partnerów handlo-
wych, dzięki którym jesteśmy tyle lat na rynku.

Kotły kondensacyjne, pompy ciepła i systemy 
szeroko rozumianej wentylacji to dziś 3 głów-
ne sektory produktowe marki Wolf. Jakie zna-
czenie w budżecie ma każdy z nich?
Znaczenie jest oczywiście ogromne, a rozwój tych 
trzech sektorów jest dla nas równie ważny. Sy-
tuacja na rynku jest dynamiczna, naszą rolą jest 
dostosować się do wszelkich zmian i trendów, 

WOLF – renOma, jakOść i pasja pracy
Jubileusz 25 lat marki wOLF w Polsce

WyWiadu udzielił GrzeGorz Taisner 

GrzeGorz Taisner  
– dYrekTor zarządzającY  
wolf Technika Grzewcza

Z marką wOLF związany od blisko 10 lat,  
z wykształcenia magister inżynier Politech-
niki Poznańskiej, o specjalizacji HVAC. Ukoń-
czył również Uniwersytet Nottingham Trent, 
uzyskując tytuł Executive MBA.

http://www.instalreporter.pl


Rzeczywiście, nasze Mobilne Centrum Szkole-
niowe było w wielu miejscach w całej Polsce. 
Tak pozytywne przyjęcie tego projektu to dla 
nas ogromny sukces. Zależało nam na tym, żeby 
nawet ci najbardziej zapracowani instalatorzy 
mieli łatwy, szybki i wygodny dostęp do ofero-
wanej przez nas wiedzy. Kolejnym sukcesem  
w tym zakresie są także szkolenia organizowane 
w krajach nadbałtyckich. Mobilne Centrum od-
wiedziło już Litwę i Łotwę, gdzie potrzeba szko-
leń jest równie duża co w Polsce. Zdecydowa-
nie Mobilne Centrum to już stały element naszej 
działalności, w przyszłości mamy zamiar two-
rzyć kolejne Centra, aby móc jeszcze sprawniej 
szkolić instalatorów.

Tradycją Wolf od 1973 roku jest motto na 
każdy nowy rok. Co oznacza motto na 2022:  
Radość. odwaga. Zdrowy klimat. Czynnik Wolf.
Na przełomie roku, gdy motto było tworzone, 
po dwóch latach pandemii z niecierpliwością  
i nadzieją wyczekiwaliśmy lepszych czasów.  
Teraz chcemy, żeby bieżący rok upłynął w dą-
żeniu do realizacji planów. Naszej pracy wciąż 
przyświeca większy cel, jakim jest tworzenie 

zdrowego klimatu na skalę mniejszą – w do-
mach mieszkalnych i większą – na całym świe-
cie. Czynnikiem wOLF są oczywiście ludzie, 
którzy stanowią kręgosłup naszej pracy i stale 
motywują do działania. Hasło w zaledwie kilku 
prostych słowach zawiera meritum całej naszej 
działalności. 

Pandemia praktycznie za nami, ale wojna na 
Ukrainie na pewno zmieni też budowlany ry-
nek w Polsce. Z dużym niepokojem czy jednak 
z optymizmem warto patrzeć na kolejne lata?
Pandemia wciąż jest, ale w perspektywie czasu 
można powiedzieć, że w Polsce nie była prze-
szkodą w rozwoju rynku. wojna w Ukrainie z całą 
pewnością zmieni zachowania zakupowe Pola-
ków, w tak niepewnym i niespokojnym okresie 
część osób na pewno zrezygnuje z dużych inwe-
stycji w systemy grzewcze. Trzeba jednak pamię-
tać o tym, że rynek jest mocno dotowany, pań-
stwo prowadzi równolegle wiele programów 
dofinansowań inwestycji w urządzenia grzew-
cze i systemy fotowoltaiczne, co może sprawić, 
że zmiana schematów decyzyjnych nie będzie 
aż tak gwałtowna. 
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Duże znaczenie w doborze dostawców ma głos 
naszych Partnerów, którzy sugerują z kim war-
to działać. Jedyne kryteria to wola współpracy  
i spełnienie standardów XXI wieku. 

 3 marki własne SBS to na pewno silna pozycja 
w budżecie Grupy. Jaki obrót lub procent obro-
tu wypracowują one w firmie?
Marki KELLER, DEFIN i NANOPANEL znane są od 
wielu lat na rynku. To istotny kierunek nasze-
go rozwoju, stanowią kilkanaście procent obro-
tu. Patrząc na statystyki dotyczące rozwoju ma-
rek własnych globalnie, nasza sytuacja idealnie  
pokrywa się z trendami innych sieci handlowych. 
Obecnie najsilniej rozbudowujemy KELLERa, który 
został najlepiej przyjęty przez instalatorów, jako 
marka dla profesjonalistów. Stale rozwijamy też 
portfolio naszych produktów dedykowanych na 
wyłączność dla Partnerów Grupy SBS.

Programu Integris+ chyba nie trzeba nikomu już 
przedstawiać. Czym jednak szczególnie przy-
ciąga instalatorów? 
Integris+ to spotkania hurtowni z instalatorami 
w rozmaitej formule. Oczywiście istnieje bardzo 
rozbudowany katalog nagród, które można po-
zyskać za zebrane punkty w trakcie zakupów, ale 
to te wspólne spotkania są najważniejsze. 
Ramy działania programu określone są w taki spo-
sób, aby każda z hurtowni mogła go troszkę mody-
fikować, najlepiej dopasowując do swoich potrzeb. 
Sami nie moglibyśmy tego tak dobrze wymyśleć. 

Grupa SBS to zrzeszenie firm handlowych ma-
jących własnych właścicieli, często pewnie  
o zróżnicowanym temperamencie i spojrzeniu 
na niektóre aspekty biznesu. Jak udało Wam się  
razem przetrwać 20 lat? 
Słowo „przetrwać” wskazuje na jakieś rozpaczli-
we działania i awantury. Do tego szczęśliwie ni-
gdy nie dochodziło. wolałbym powiedzieć, że po 
prostu współpracujemy te 20 lat , może też dzięki 
temu, że każdy z Parterów ma swoją przestrzeń, 
w którą nie ingerujemy. 
w obecnych czasach wszyscy ekscytują się po-
jęciem „otwartego związku”, u nas tego typu for-
muła funkcjonuje od dawna. Nasi Partnerzy nie 
muszą kupować produktów wyłącznie przez 
SBS, mogą szukać najlepszej oferty dla swojej 
firmy. To SBS musi umieć stworzyć konkurencyj-
ną ofertę. Ta zasada zmusza nas do jeszcze wy-
dajniejszej pracy. 

 Targi Instalacje 2022 i udział w nich Grupy SBS 
– głównie tradycja czy jednak potrzeba spotka-
nia po ponad 2 latach pandemii? 
Długo zastanawialiśmy się nad udziałem w Tar-
gach Instalacje, w zasadzie niedawno podjęli-
śmy decyzję o naszej obecności na nich. Zrobili-
śmy to ze względu na zapotrzebowanie naszych 
Partnerów i ich Klientów. Skoro Oni chcą spo-
tkać się z nami, to naszym zadaniem jest stwo-
rzenie do tego warunków. Targi Instalacje są 
doskonałą formułą i miejscem. Dodatkowo zaan-
gażowanie ze strony Panów Konrada Fleśmana  
i Mateusza Szymczaka, pasja, z jaką to organi-
zują, daje podstawy do optymizmu. 

Czy handlem można się znudzić? Czy ma się to 
we krwi?
Jasne, wszystkim można się znudzić, nawet cią-
głymi sukcesami. Myślę, że zespół SBS-u nadal 
jest głodny kolejnych sukcesów. 

od pomysłu po największego (?) gracza na rynku…
Proszę Pani, to był moment… 
Najważniejsze było stworzenie trafnych założeń. 
My uznaliśmy, że bezpieczeństwo finansowe, 
transparentność funkcjonowania i kompeten-
cje będą właściwym fundamentem. Na tej bazie 
z pasją pracujemy do dziś. Pamiętać należy, że 
wszyscy Partnerzy Grupy SBS prowadzą własne 
biznesy, a my staramy się dzięki synergii maksy-
malizować korzyści. Reszta składowych sukce-
su niech pozostanie naszą tajemnicą. 

W życiu przeciętnego człowieka przełomową 
chwilą jest zarobienie pierwszego miliona,  
a w życiu sieci handlowej…?
większość z nas, pierwszy milion zarobiła przed 
powstaniem SBS i może dlatego nie było prze-
łomowych momentów w działaniu Grupy. Sta-
ramy się rozwijać naszą firmę stabilnie i równo-
miernie. Mamy dość konserwatywne podejście 
do tych spraw. wystarczająco wiele przełomo-
wych i zaskakujących chwil dzieje się w otacza-
jącej nas rzeczywistości. 

 Na rynku jest mnóstwo producentów, wielu już 
z Wami współpracuje, a wielu pewnie by chcia-
ło. Jak dobieracie Państwo dostawców? Są ja-
kieś kryteria? 
Tym tematem zajmuje się u nas Dział Rozwoju 
Rynku. Nie zamykamy się na żadną ofertę współ-
pracy, często sami wychodzimy z inicjatywą. 
Penetrujemy rynki w różnych częściach świata. 

Łączy nas biznes
20 lat Grupy SBS

W yWiad z  prezesem sBs sł aWkiem macie jeWskim
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Jaki sposób regulacji 
instalacji c.o. doradzić 
klientowi?

Jednym z takich pytań, które wywołuje sporo 
emocji jest: jaki system sterowania wybrać dla 
danej instalacji grzewczej? Zastosować termo-
stat pokojowy czy może sterowanie pogodowe?
Pierwszym z rodzajów sterowania jest sterowa-
nie stałotemperaturowe. Sterowanie najprostsze  
w wytłumaczeniu metody działania, ale w przy-
padku instalacji ogrzewania najmniej komforto-
we i najmniej ekonomiczne w pracy. w sterowaniu 
stałotemperaturowym na urządzeniu grzewczym 
ustawiamy na zasilaniu instalacji temperaturę taką, 
jaka jest wymagana dla zapewnienia komfortu  

w domu/mieszkaniu przy warunkach obliczenio-
wych, czyli dla większości kraju jest to -20°C na 
zewnątrz. Oczywiście, aby w dniach, gdy na ze-
wnątrz jest cieplej nie następowało przegrzanie 
pomieszczeń, instalacja c.o. musi współpracować 
z termostatem umieszczonym w pomieszczeniu, 
który będzie przerywał pracę wytwornicy ciepła.
w momencie, w którym termostat wykryje zbyt 
niską temperaturę w pomieszczeniu, podaje sy-
gnał żądania pracy do urządzenie grzewczego, 
które startuje, osiąga moc maksymalną, z któ-
rą pracuje tak długo aż instalacja osiągnie wy-
maganą temperaturę. Następnie moc jest tak 
dobierana, aby utrzymać wymaganą tempera-
turę zasilania na stabilnym poziomie. Rozgrza-
ne grzejniki będą podnosiły temperaturę w po-
mieszczeniu aż do momentu osiągnięcia punktu, 
w którym termostat nie zdejmie z urządzenia za-
potrzebowania na ciepło. Największą i chyba je-
dyną zaletą takiego sterowania jest prostota wy-
tłumaczenia klientowi przez instalatora sposobu 
działania: „drogi kliencie, ustawiamy wymaganą 
temperaturę w pomieszczeniu i jak jest za zim-
no, to kocioł pracuje, a jak jest za ciepło, to się 
wyłącza….”. Niestety musimy się liczyć z kilko-
ma niedogodnościami w pracy. Po pierwsze in-
stalacja cyklicznie mocno zmienia swoją tem-
peraturę. Dla użytkownika oznacza to, że może 

Odpowiedzi udzielił: marcin pOnarski
akademia Viessmann, Viessmann sp. z o.o.

Podczas budowy domu czy choćby „tylko” remontu 
inwestor musi podjąć wiele decyzji, które wymagają 
czasem bardzo specjalistycznej wiedzy. Przegląda-
jąc fora internetowe czy grupy tematyczne widać, 
że wybór systemu grzewczego, a potem producen-
ta poszczególnych podzespołów, stanowi ogrom-
ne wyzwanie. I gdy już wydaje się, że gdy nasz in-
westor przeanalizował oferty, wybrał urządzenie  
i problem się skończył, to nagle pojawiają się dodat-
kowe pytania. Tu sporą rolę ma do odegrania insta-
lator, jako doradca, a później wykonawca instala-
cji i jej regulacji. Poniżej prezentujemy, jak prosto 
wyjaśnić klientowi różnice w rodzajach sterowa-
nia i zaprezentować wady i zalety każdego z nich.
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Regudis W-HTERegudis W-HTE
Elektroniczny w´zeł mieszkaniowy

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

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

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

elekTRoniczny Węzeł mieszkanioWy
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odczuwać dyskomfort związany z odczuciem „na-
pływu” ciepła, gdy instalacja się rozgrzewa i jego 
„odpływem”, gdy instalacja stygnie. w przypadku 
instalacji grzewczej o dużej pojemności cieplnej, 
tj np.: ogrzewanie podłogowe odczucie to zosta-
nie dodatkowo wzmocnione, gdyż po osiągnię-
ciu wymaganej temperatury termostat przerwie 
pracę urządzenia grzewczego, ale do pomiesz-
czeń nadal będzie dostarczane ciepło, które zo-
stało zakumulowane w betonie podłogi. Prowa-
dzi to znacznego przegrzania pomieszczenia. Po 
pewnym czasie następuje spadek temperatury, 
termostat wymusza pracę, ale zanim ponownie 
podłoga zostanie rozgrzana, temperatura po-
mieszczenia spadnie dużo poniżej wymaganej.
Po drugie, kocioł, który startuje, szybko osiąga 
wysoki parametr, chwilę pracuje, a następnie się 
wyłącza, pracuje bardzo nieekonomicznie. 
Systemy sterowania ogrzewaniem można porów-
nać do jazdy samochodem. Sterowanie stałotem-
peraturowe to taki „mistrz kierownicy”, dla którego 
pedał gazu ma tylko 2 pozycje albo jest całkowicie 
puszczony albo wciśnięty do podłogi. wiadomo, 
że jeśli mam start spod świateł i sprint do następ-
nych świateł z maksymalną prędkością, gdzie łapie 
nas czerwone, to spalanie będzie bardzo wysokie. 
Pewną modyfikacją sterowania stałotempe-
raturowego poprawiającą komfort termiczny  
i jednocześnie ekonomikę pracy są urządzenia, 
które po osiągnięciu wymaganej temperatury 
w pomieszczeniu zamiast całkowicie wyłączyć 
wytwornicę ciepła, obniżają wymaganą tempe-
raturę zasilania. Oznacza to, że gdy w pomiesz-
czeniu mamy zbyt chłodno, grzejniki są ciepłe, 
ale w momencie, gdy osiągniemy już właściwe 
parametry kocioł czy pompa ciepła zamiast się 
całkowicie wyłączyć obniżą parametry swojej 
pracy. Dzięki temu temperatura w pomieszcze-
niu będzie spadała dużo wolniej, a w przypadku 
ogrzewania podłogowego nie doprowadzimy do 
całkowitego wychłodzenia posadzki.
Dla osób ceniących sobie najwyższy komfort  

i jednocześnie dbających o koszty zostaje zasto-
sować sterowanie pogodowe. w tym przypad-
ku automatyka mierzy temperaturę zewnętrzną  
i na jej podstawie, tak wylicza temperaturę insta-
lacji c.o., by ta dostarczała do pomieszczeń do-
kładnie tyle energii, ile w danej chwili jest tracone  
z budynku. Oznacza to, że cykle pracy wytworni-
cy ciepła będą bardzo długie, a co za tym idzie, 
praca jest bardzo ekonomiczna. wracając do po-
równania do jazdy samochodem: sterowanie po-
godowe to tak jak tzw. ecodriving, czyli jazda ze 
stałą prędkością, bez hamowania i przyśpiesza-
nia, tak dobrana, by trafiać na zieloną falę. 
Drugą zaletą jest najwyższy komfort cieplny, 
gdyż temperatura instalacji zmienia się bardzo 
wolno, dzięki czemu użytkownik nie odczuwa 
tych zmian. wadą tego sterowania jest niechęć 
instalatorów wynikająca z konieczności właści-
wego zaprogramowania. w przypadku automa-
tyki pogodowej parametry jej pracy muszą być 
idealnie dobrane do charakterystyki budynku, 
a to wymaga wykonania projektu. Dodatkowo 
instalator ma problem z wytłumaczeniem funk-
cjonowania, bo w przypadku źle dobranych na-
staw, mimo zastosowania zdalnego sterownika  
w pomieszczeniu, nawet po przekroczeniu wyma-
ganej temperatury w pomieszczeniu urządzenie 
grzewcze pracuje dalej. Dzieje się tak dlatego, że 
jak już wcześniej zostało napisane automatyka 
pogodowa ma dostarczać dokładnie tyle energii, 
ile potrzeba w danej chwili. Oznacza to, że jeśli  
w pomieszczeniu pojawia się zbyt wysoka tem-
peratura, automatyka interpretuje to jako do-
starczanie zbyt dużej ilości energii, a odpowie-
dzą jest więc zmniejszenie ilości tej dostarczanej 
energii, a nie całkowite wyłączenie urządzenia.  
w przypadku braku projektu i ustawieniu jakiś 
nieadekwatnych parametrów, automatyka może 
nie poradzić sobie z właściwym doborem mocy. 
Finalnie więc wracamy do największego proble-
mu naszych domów mieszkalnych, czyli braku 
obliczeń OZC i projektów instalacji c.o.
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Work smart – bez nieszczelności
Połącz wszystkie rodzaje rur efektywniej, dużo bezpieczniej i szybciej, jedynie 
z zaciskarką Viega Pressgun w Twoich rękach. Dzięki profilowi SC-Contur 
w każdej złączce, przypadkowo niezaprasowane połączenia są natychmiast 
widoczne podczas próby ciśnieniowej. Viega. Connected in quality.
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8 marca 2022 r. w komunikacie Komisji Europej-
skiej „REPowerEU” przedstawiono szereg działań 
dotyczących rezygnacji z paliw kopalnych, w tym 
spalania gazu ziemnego. Komunikat REPowerEU 
oznacza dla indywidualnych konsumentów za-
powiedź przyspieszenia bezpośredniej elektry-
fikacji za pomocą szerszego stosowania pane-
li fotowoltaicznych, elektrycznych pomp ciepła, 
magazynów energii i elektromobilności. w ko-
munikacie KE zaproponowano znaczące zwięk-
szenie poziomu ambicji w zakresie sprzedaży  

i montażu pomp ciepła w Europie, informując  
o potrzebie 2-krotnego zwiększenia rocznej sprze-
daży pomp ciepła w ciągu najbliższych 5 lat. 

Planowane działania są też szybką realizacją pro-
pozycji nowej Dyrektywy EPBD w zakresie stoso-
wania tzw. zeroemisyjnych budynków z zeroemi-
syjnymi źródłami ciepła (takimi, w których źródło 
ciepła nie powoduje emisji CO2 w samym budyn-
ku, a współczynnik nakładu energii pierwotnej 
jest mniejszy od 65 kwh/m2rok). 

niemcy pLanują mOntaż  
6 mLn pOmp ciepŁa dO 2030 r.
Jest odpowiedź Niemiec na unijny plan #REPowerEU

Robert Habeck przedstawia działania na rzecz ochrony 
środowiska: „Ofensywa pomp ciepła“. według Habecka 
konkretne środki obejmują ekspansję odnawialnych źródeł 
energii w wytwarzaniu energii elektrycznej, której udział 
ma wzrosnąć do 80% do 2030 roku [...] oraz od czterech do 
sześciu milionów pomp ciepła na rynku grzewczym.
Źródło: zdjęcie i opis pochodzi z prezentacji Marka Miary  
z Konferencji Prasowej PORT PC, 29.03.2022 r.

Najszybszą i najmocniejszą odpowiedź, 
jak do tej pory w obszarze ogrzewa-
nia budynków i odejścia od rosyjskie-
go gazu przedstawił na razie rząd Nie-
miec: planując montaż 5-6 mln pomp 
ciepła do 2030 r. Zostało to już zapowie-
dziane w umowie koalicyjnej z grudnia 
2021 r. Realizacja tego planu miała na-
stąpić w wyniku wprowadzenia wymo-
gu 65% udziału OZE w przekazywanym 
cieple zarówno w nowych, jak i moder-
nizowanych budynkach, w których na-
stępuje wymiana źródła ciepła i to już  
w 2025 r. 30 marca 2022 r. niemiecki 
rząd poinformował, że nastąpiło prze-
sunięcie tej daty do 1 stycznia 2024 r.
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aroTHERM plus - wyjątkowo 
ekologiczna, a zarazem efektywna 
energetycznie pompa ciepła

• Idealna do modernizacji dzięki wysokim temperaturom zasilania
• Nadaje się do pracy z grzejnikami
• Wysoka klasa efektywności energetycznej A+++
• Jedna z najbardziej przyjaznych dla klimatu pomp ciepła na rynku
• Bardzo cicha praca pozwala na montowanie w obszarach o gęstej    
zabudowie

Więcej informacji na www.vaillant.pl

WSPIERAMY PROGRAM

CZYSTE POWIETRZE

skoro dzięki nowej 
instalacji grzewczej  
możesz chronić klimat 
i zmodernizować swój 
dom?

aroTHERM plus - wyjątkowo 
ekologiczna, a zarazem efektywna 
energetycznie pompa ciepła

• Idealna do modernizacji dzięki wysokim temperaturom zasilania
• Nadaje się do pracy z grzejnikami
• Wysoka klasa efektywności energetycznej A+++
• Jedna z najbardziej przyjaznych dla klimatu pomp ciepła na rynku
• Bardzo cicha praca pozwala na montowanie w obszarach o gęstej    

zabudowie

Więcej informacji na www.vaillant.pl

WSPIERAMY PROGRAM

CZYSTE POWIETRZE

skoro dzięki nowej 
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warto dodać, że jeszcze w 2021 r., w ramach pro-
gramu BAFA, rząd niemiecki dofinansowywał wy-
mianę kotłów olejowych na kotły gazowe z kolek-
torami słonecznymi. ważną informacją jest fakt, 
że zużycie gazu ziemnego w budynkach miesz-
kalnych w Niemczech jest obecnie 2,5 razy więk-
sze niż zużycie gazu na potrzeby produkcji energii 
elektrycznej. Jak twierdzi Robert Habeck minister 
gospodarki i ochrony klimatu Niemiec – do poło-
wy 2024 r., możliwe będzie uniezależnienie się Nie-
miec od rosyjskiego gazu. warunkiem wstępnym  

jest silna ekspansja odnawialnych źródeł energii, 
konsekwentna redukcja zużycia energii, dywer-
syfikacja dostawców i wykorzystanie wodoru: 
„Każdy wysiłek, każda zaoszczędzona kilowa-
togodzina pomaga w przemianie energetycznej 
gospodarki i szkodzi Putinowi”.
Planowane działania w zakresie elektryfikacji 
ogrzewania za pomocą elektrycznych pomp 
ciepła wiążą się z realizacją planu unijnej strate-
gii integracji sektorów energetycznych (sector 
coupling), znacznego zwiększenia udziału OZE  
w produkcji energii elektrycznej do poziomu oko-
ło 80% w 2030 r., a w 2035 r. do poziomu bliskie-
go 100% i to przy wyraźnym wzroście produkcji 
energii elektrycznej. Oznacza to, że w przypad-
ku stosowania transportu elektrycznego czy też 
elektrycznych pomp ciepła, ślad węglowy w za-
kresie eksploatacji tych urządzeń będzie wręcz 
marginalny.
Jak twierdzi Paweł Lachman, prezes PORT PC, 
już obecnie w Europie emisja CO2 ze sprężarkowej 
pompy ciepła jest 3-4-krotnie niższa niż z gazu 
ziemnego, a zgodnie z założeniami Europejskie-
go Zielonego Ładu w 2030 r. ta proporcja zwięk-
szy się do poziomu ok. 10-12 razy.
– To, co zapowiada i jestem przekonany, że zreali-
zuje niemiecki rząd – twierdzi Lachman – będzie 
miało kluczowy wpływ na znaczące przyśpiesze-
nie transformacji w zakresie powszechnego zasto-
sowania pomp ciepła we wszystkich krajach eu-
ropejskich. Obecnie niemieckie firmy produkują 
ponad 60% urządzeń grzewczych sprzedawanych 
w Europie i są to głównie kotły gazowe.
Kwestie szybkiej transformacji rynku urządzeń 
grzewczych w Europie będą również tematami ko-
lejnego X Kongresu PORT PC, który odbędzie się  
2 czerwca 2022 r. w Krakowie (strona wydarzenia: 
https://portpc.pl/kongres). Serdecznie zaprasza-
my do udziału w tym wydarzeniu.
Źródło: PORT PC

W odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukra-
inę obecnie rozważane jest również  
w Niemczech wprowadzenie zakazu 
montażu kotłów gazowych w nowych 
budynkach w 2023 r. Decyzja w tej spra-
wie ma zapaść w kwietniu 2022 r. Według 
najnowszych danych w 2021 r. w Niem-
czech udział pomp ciepła w nowych bu-
dynkach mieszkalnych stanowił 60%, 
a w przypadku kotłów gazowych 24%. 

© Fraunhofer ISE
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Pompy ciepła i sieci ciepłownicze będą dominować w przyszłości
„Niedobór pomp ciepła“ w Niemczech

Prognos, Öko-Institut, Wuppertal Institut (2020)

ilość pomp ciepła

Planowana liczba pomp ciepła w Niemczech.
Źródło: slajd pochodzi z prezentacji Marka Miary  
z Konferencji Prasowej PORT PC, 29.03.2022 r.

Pompy ciepła i sieci ciepłownicze  
będą dominować w przyszłości
„Niedobór pomp ciepła“ w Niemczech
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może pełnić funkcję szczytowego źródła ciepła 
np. w sytuacji, kiedy pompa ciepła nie jest do-
brana (ze względów ekonomicznych) na skraj-
ne parametry obliczeniowe. Jeżeli moc pompy 
jest niewystarczająca, kocioł elektryczny odpo-
wiednio dogrzewa wodę. Przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej realizowane jest przy współpra-
cy z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u. Do podłą-
czenia zasobnika potrzebny jest zestaw przyłą-
czeniowy stanowiący wyposażenie dodatkowe. 
Zestaw składa się z zaworu 3-drogowego, siłow-
nika i dodatkowego czujnika NTC.

Inwestycja, która daje oszczędności
Kocioł elektryczny Tronic Heat 3500 to inwestycja, 
która przynosi wymierne oszczędności. Kupuje 
się jedynie urządzenie (ewentualnie dodatkowe 
akcesoria). Nie ponosi się kosztów instalacji ko-
mina ani wykonania przyłącza gazowego. Samo 
urządzenie jest relatywnie tanie, porównując  
z innymi źródłami ciepła. Dodatkowo, przy współ-
pracy z instalacją fotowoltaiczną, można korzy-
stać z taniego prądu. Zaawansowane sterowanie 
gwarantuje optymalne zużycie energii. Pamię-
tać jednak należy, że wybór sposobu ogrzewa-
nia powinien być poprzedzony analizą kosztów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych celem dobra-
nia optymalnego rozwiązania. 

Pełna kontrola
Urządzenie ma zaawansowane możliwości ste-
rowania. Można sterować pracą kotła w zależno-
ści od temperatury w pomieszczeniu, korzystając 
z regulatora pokojowego. Po doposażeniu kotła 
w moduł EKR możliwe jest sterowanie pogodo-
we, czyli praca kotła uzależniona jest od tempe-
ratury zewnętrznej. Optymalizacja pracy kotła to 
realne oszczędności przy zapewnieniu komfortu 
cieplnego. Moduł EKR umożliwia również stero-
wanie kotłem za pomocą sygnału 0-10V. 

Możliwa jest regulacja mocy kotła lub temperatury 
zasilania. Jest to szczególnie przydatne przy współ-
pracy kotła z innymi urządzeniami lub zaawanso-
wanymi regulatorami. Moduł EKR może zapewniać 
również ochronę instalacji elektrycznej w domu. 
Ma możliwość ograniczenia mocy kotła, gdyby na 
tej samej fazie zostało uruchomione inne urządze-
nie elektryczne np. piekarnik lub płyta indukcyjna.

Podłącz i ogrzewaj
Kotły elektryczne Tronic Heat 3500 to niezwykle 
łatwy sposób na ogrzewanie i przygotowanie cie-
płej wody użytkowej. Nie wymagają one podłą-
czenia do sieci gazowej. Nie potrzebują komina. 
wystarczy podłączenie do sieci elektrycznej. Nie-
wielkie wymiary i innowacyjny design dają dużą 
swobodę w wyborze miejsca instalacji. Urządze-
nia charakteryzują się czystą i cichą pracą. wbudo-
wane styczniki są praktycznie bezgłośne, a urzą-
dzenie w trakcie pracy nie emituje żadnych spalin.

Sprawdzi się wszędzie
Tronic Heat 3500 to idealny wybór zarówno 
do nowych, jak i modernizowanych obiektów.  

Urządzenie może pracować jako samodzielne 
źródło ciepła, pokrywając całkowicie zapotrze-
bowanie na centralne ogrzewanie i c.w.u. Może 
również współpracować z innym źródłem cie-
pła np. kotłem stałopalnym lub pompą ciepła. 
Kocioł elektryczny pełni wtedy funkcję urzą-
dzenia zabezpieczającego na wypadek awa-
rii. w przypadku zabezpieczania kotła na pali-
wa stałe, kocioł elektryczny uruchamia się, gdy  
w kotle stałopalnym zostanie zużyte całe pali-
wo i temperatura zasilania c.o. zaczynie spadać. 
w takim przypadku urządzenie zapewnia ciągłe 
utrzymanie komfortu cieplnego do czasu po-
nownego załadowania kotła stałopalnego. Przy 
współpracy z pompą ciepła kocioł elektryczny 

Tronic Heat 3500 to nowa rodzina kotłów 
elektrycznych marki Bosch przeznaczonych do 
centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Cały typoszereg to siedem 

modeli o mocach od 4 do 24 kw. Urządzenia mają wbudowane naczynie 
wzbiorcze oraz pompę obiegową do c.o. Nowoczesny panel sterowania 
umożliwia łatwą obsługę a wbudowana automatyka zapewnia oszczędną 
pracę i utrzymanie komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach.

kOtŁy eLektryczne 
trOnic Heat 3500 
marki bOscH
Przesiądź się na elektryka 

bądź eko, ŻYj bezPiecznie

Tronic Heat 3500 to:
- brak emisji spalin, czyli czystsze 

powietrze,
- brak zasilania gazem, czyli rezygnacja  

z wykorzystania paliw kopalnych,
- brak płomienia i spalin, czyli 

bezpieczeństwo użytkowania.

Tronic Heat 3500 marki Bosch wyróżnia się 
innowacyjnym designem tak charaktery-
stycznym dla innych urządzeń grzewczych 
Bosch. Dzięki zastosowaniu najlepszych 
materiałów i najwyższej jakości wykona-
nia istnieje możliwość przedłużenia gwa-
rancji na urządzenie nawet do 5 lat.

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

infolinia: 801 600 801, 
www.bosch-termotechnika.pl

termotechnika@pl.bosch.com
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Jednostka wyróżnia się na tle rodziny Vitocal 
przede wszystkim zastosowaniem nowego eko-
logicznego czynnika chłodniczego R290 (propan), 
który jest dziś uważany za szczególnie przyjazny 
dla środowiska i cechuje się niskim współczyn-
nikiem GwP (Global warming Potential). Jego 
obecność sprawia, że pompa ciepła Viessmann 
jest się jeszcze bardziej ekologiczna od poprzed-
ników. Dodatkowo cechuje je wyższa klasa efek-
tywności A+++ oraz wyższa efektywność, a to 
dla użytkowników oznacza jedno – jeszcze niż-
sze koszty ogrzewania.

VITOCAL 250-A – mODELE I mOC

Jednostka wewnętrzna. Pompa ciepła Vitocal 
250-A dostępna jest w dwóch wariantach. wersja 
250-A występuje z jednym zintegrowanym obie-
giem grzewczym/chłodzenia (do 4 obiegów za 
buforem zewnętrznym), natomiast wersja 250-A  
2C jest już z dwoma zintegrowanymi obiegami 
grzewczymi/chłodzenia i jest szersza. Modele 
250-A po podłączeniu do nich zbiorników wody 
użytkowej Vitocell 100-w mogą pracować także 
w trybie przygotowania c.w.u. 
Rozbudowanym wariantem Vitocal 25x-A są z kolei mo-
dele z jednostkami wewnętrznymi stojącymi 252-A,  
które mają już fabrycznie wbudowany zbiornik 
wężownicowy pojemności 190 litrów. Pompy cie-
pła 252-A podobnie, jak 250-A są oferowane, jako 
252-A z jednym obiegiem grzewczym i 252-A 2C  
z dwoma obiegami grzewczymi/chłodzenia.

Jednostka zewnętrzna. Do współpracy z jednost-
kami wewnętrznymi dedykowana jest jednostka 
zewnętrzna w dwóch zakresach mocy: 10 i13 kw.
Pompy ciepła nie da się ukryć, ale może ona wy-
glądać naprawdę dobrze. Nowe hasło dla nowej 
pompy Vitocal: przemyślane kształty, aż do naj-
mniejszego szczegółu, począwszy od nowoczes- 

Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok w dwóch wariantach jednostek 
wewnętrznych 250-A i 250-A 2C

w najnowszych pompach ciepła Vitocal 250-A 
Viessmann postawił na połączenie designu i technologii  
z praktycznymi aspektami zastosowania pomp ciepła.  
Tak więc układ hydrauliczny został całkowicie opracowany 
od nowa. System Hydro-AutoControl jest sercem 
jednostki wewnętrznej. Jej montaż trwa o 90 minut 
szybciej niż podobnych urządzeń. Kolejny pragmatyczny 
aspekt to temperatura zasilania 70°C nawet przy 
temperaturze zewnętrznej -10°C, co predysponuje te 
pompy ciepła także do budynków modernizowanych  
i współpracy z już istniejącymi grzejnikami.

nOWe rOzWiązania tecHnOLOgiczne  
W pOmpie ciepŁa VitOcaL 250-a
Idealna do modernizowanych obiektów

http://www.instalreporter.pl
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idealnie nadaje się do budynków modernizo-
wanych i współpracy z istniejącymi grzejnikami.
Pompa ciepła może być sterowana za pomo-
cą interfejsu internetowego. Bezpłatna aplikacja 
mobilna ViCare udostępnia wiele funkcji, takich 
jak: zmiana temperatury pomieszczenia, zmiana 
czasów pracy, programowanie za pomocą asy-
stenta ogrzewania, serwis 24/7 oraz komfortową  

obsługę za pomocą smartfona z dowolnego miej-
sca na świecie. Model Vitocal 250-A pompy ciepła 
ma zintegrowany system Service Link, który auto-
matycznie wysyła wybrane informacje, takie jak 
kody usterek i wersje oprogramowania kompo-
nentów bezpośrednio do firmy Viessmann, aby za-
pewnić szybsze wsparcie w przypadku wystąpienia 
awarii. To najwyższa gwarancja bezpieczeństwa. 

nego malowania w kolorze Vitographite, przez 
przejrzystą formę i kształt, które doskonale pa-
sują do każdego otoczenia po precyzyjnego wy-
konania ultrapłaskich okładzin blaszanych. La-
melowa maskownica umożliwia niewidoczną 
pracę wentylatora i podobnie jak cała obudowa 
jest zoptymalizowana akustycznie. Szczególną 
więc jej cechą jest cicha praca (emisja hałasu to 
zaledwie 35 dB(A) – ciśnienie akustyczne w od-
ległości 4 m dla montażu wolnostojącego), któ-
ra pozwala na elastyczną konfigurację jednostek 
w prawie każdym miejscu, nawet w gęsto zabu-
dowanych obszarach mieszkalnych, takich jak 
domy szeregowe. Specjalnie do tego celu opra-
cowano przedni gril, za którym „ukryte” są wen-
tylatory. Solidna metalowa obudowa zapobie-
ga wibracjom i przyczynia się do płynnej pracy.
Jednostki zewnętrzne mogą być instalowane 
bezpośrednio na domu lub jako wolnostojące 
na posesji. w tym celu dostępne są odpowiednie  

wsporniki montażowe. Dopasowane panele do 
osłony konsol montażowej zapewniają jednoli-
ty design. Połączenie z jednostką wewnętrzną 
można wykonać z tyłu lub od spodu.

Nowa generacja pomp ciepła typu monoblok  
Vitocal 250-A od Viessmann to bezpieczne, nieza-
wodne, kompaktowe i przyjazne dla środowiska 
urządzenia do ogrzewania i chłodzenia budyn-
ku oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 
Dzięki temperaturze zasilania 70°C szczególnie 

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej:  
0801 002345
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sYsTeM hYdro-auToconTrol – duŻo ProsTsza insTalacja

Nowy, opatentowany układ hydrauliczny firmy Viess- 
mann Hydro-AutoControl jest sercem jednostki wewnętrz-
nej. System Hydro-AutoControl dba o minimalny prze-
pływ wody grzewczej. Jeśli temperatura w pomieszczeniu 
wzrośnie np. pod wpływem promieniowania słonecznego, 
system Hydro-AutoControl zareaguje na zamknięcie za-
worów termostatycznych i wynikający z tego wzrost ciś- 
nienia i przełączy zawór obejścia. Strumień wody grzew-
czej jest redukowany do osiągnięcia minimalnego prze-
pływu. Przepływ wody nadzorowany jest w sposób cią-
gły. Hydro-AutoControl skutecznie zabezpiecza również 
parownik przed całkowitym jego zamarzaniem. w nowo-
czesnych pompach ciepła powietrze/woda odbywa się 
to za pomocą szczególnie wydajnego procesu odszra-
niania z odwróceniem cyklu – gorącym gazem. Energia 
jest na krotko magazynowana w zintegrowanym zbiorni-
ku buforowym i wykorzystywana do ogrzania parownika. 
System Hydro-AutoControl zapewnia, że energia jest za-
wsze dostępna niezależnie od temperatury wody w insta-
lacji grzewczej. Dzięki tym innowacjom zapotrzebowanie 
na miejsce do montażu jest zmniejszone nawet o 60%, 
a sama instalacja w porównaniu do konwencjonalnych 
pomp ciepła jest dużo prostsza i trwa o 90 minut szybciej.

Przejdź  Więcej o Vitocal 250-A Obejrzyj  Film o Vitocal 250-A

Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok  
– warianty jednostek zewnętrznych

Jednostka zewnętrzna  
na konsoli montażowej

z panelem dekoracyjnym

Jednostka zewnętrzna  
na konsoli montażowej

Zintegrowany czujnik przepływu 
dostarcza dane na temat 
rzeczywistego strumienia 
przepływu wody grzewczej

W urządzenie jest 
wbudowany bufor wody 
grzewczej, który zapewnia 
energię dla procesu 
odszraniania parownika. 
System umożliwia również 
uruchomienie urządzenia 
nawet przy niskich 
temperaturach obiegu 
grzewczego (np. zaraz  
po napełnianiu układu 
zimną wodą)

Zawór 4/3-drogowy rozprowadza wodę 
grzewczą. Może obsługiwać obieg 
grzewczy, zbiornik ciepłej wody użytkowej 
lub tzw. obejście (bypass). Możliwa 
jest również pozycja mieszana między 
obiegiem grzewczym a obejściem 

Regulator steruje 
zaworem 4/3-drogowym 
i wysokowydajną pompą 
z regulacją prędkości 
zgodnie z wymaganiami 
hydraulicznymi w systemie 

Hydro-AutoControl stanowi serce jednostki wewnętrznej. Składa się z czterech  
podstawowych komponentów, które ze sobą współpracują

http://www.instalreporter.pl
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda/vitocal-250-a.html
https://youtu.be/guN1FhtfJM4
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giach wystawców Strefy. Organizatorem Strefy 
jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Insta-
lacyjnych i Serwisowych OSFIS, które chce po-
kazać że zawód instalatora jest atrakcyjną ścież-
ką kariery.
Osoby odwiedzające Strefę Praktyczną będą mia-
ły możliwość sprawdzenia swoich umiejętności 
manualnych. Ekspozycja produktów oraz zada-
nia manualne realizowane będą na stoiskach wy-
stawców Strefy. Szkolenia i prezentacje realizo-
wane będą na Scenie Małej (antresola) oraz na 
Scenie Stand UP w Strefie Praktycznej.
Partnerzy: AFRISO, Defro, Galmet, Gebo, IBO 
Pompy, Immergas, InwestKlima, Power Of Green,  
Purmo, wolf, Salus, Arco, Schlosser, Sccot.

STREfA 
SkILLSCHALLENgE

worldSkills Poland wraz  
z Grupą MTP oraz ze znany-
mi na polskim rynku pro-
ducentami: Grohe, wavin, 
wilo, wspólnie przygotowali wydarzenie eduka-
cyjne pod nazwą SkillsChallenge, które odbędzie 
się podczas Targów Instalacje 2022.
Inicjatywa zachęca uczniów szkół branżowych, 
studentów i młodych pracowników, w wieku 18-23 
lata, do sprawdzenia swoich umiejętności zawodo-
wych poprzez wykonanie krótkich zadań przygoto-
wanych przez producentów. Po wykonaniu zadań, 

kLUb INSTALATORA

Już po raz szósty instalatorzy odwie-
dzający Targi Instalacje będą mieli 
okazję skorzystać ze specjalnej, de-
dykowanej dla nich strefy – Klubu 
Instalatora. Spotkania z ekspertami  

z branży instalacyjnej, występy na żywo, darmo-
wy poczęstunek w strefie gastronomicznej, emo-
cjonująca Gra Targowa oraz konkursy z nagroda-
mi – to wszystko będzie czekało na instalatorów 
podczas tegorocznych Targów Instalacje.
Jednym z głównych założeń Klubu Instalatora 
są merytoryczne rozmowy z najważniejszymi 
producentami w branży. w tym roku goście Klu-
bu Instalatora będą mogli liczyć na spotkanie z 
inżynierami czterech liczących się na rynku ma-
rek, jakimi są: Grundfos, KAN, LG oraz Vaillant.
Klub Instalatora jest za każdym razem tłumnie 
odwiedzany przez blisko 3 tysiące osób, które 
przyjeżdżają na Targi Instalacje w ramach Ak-
cji Autokarowej, a także przez wszystkich po-
zostałych zainteresowanych gości obecnych na  
Instalacjach.
Ogólnopolska Akcja Autokarowa organizowana 

jest przez MTP oraz Grupę SBS. Aby wziąć udział 
w akcji, należy zgłosić się telefonicznie lub oso-
biście w najbliższej Hurtowni Grupy SBS. Udział 
w akcji autokarowej jest bezpłatny. 
Pełna lista hurtowni znajduje się pod adresem: 
www.grupa-sbs.pl/hurtownie.
ważnym miejscem na mapie Klubu Instalatora 
będzie scena, na której zaprezentowane zostaną 
nowości produktowe wystawców Klubu Instalato-
ra. Nie zabraknie także oprawy artystycznej, po-
nadto, jak zawsze, nie zabraknie wartościowych 
nagród! Goście Klubu Instalatora będą mieli po-
dwójną szansę na wygraną: biorąc udział w kon-
kursie na najciekawsze hasło promujące Klub 
Instalatora, jak również podczas Gry Targowej, 
która odbędzie się przy współpracy z zaprzyjaź-
nionymi producentami.

STREfA PRAkTyCZNA 
WłADCy ŻyWIOłóW

Strefa przybliży uczestni-
kom Targów Instalacje in-
formacje o produktach, 
rozwiązaniach i technolo-

MTP zaprasza do Poznania na Tragi Instalacje w dniach 25-27 kwietnia br. 
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.

targi instaLacje W pOznaniu już 25-27 kWietnia!

http://www.instalreporter.pl


każdy uczestnik wydarzenia otrzyma informacje 
od eksperta w jaki sposób wykonał swoje zadania.
Najlepsi uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału 
w eliminacjach do zawodów SkillsPoland w kon-
kurencji instalacje sanitarne i grzewcze. Zwycięz-
ca zawodów weźmie udział w zawodach między-
narodowych EuroSkills 2023 w Polsce.
wydarzenie edukacyjne SkillsChallenge ma za-
chęcić młodych ludzi do podnoszenia jako-
ści swoich umiejętności zawodowych w ścisłej 
współpracy z producentami, a także promować 
zawód profesjonalnego instalatora i inżyniera we 
współpracy ze szkołami branżowymi i uczelnia-
mi technicznymi.
Termin: 25-27 kwietnia 2022 r., hala 5, stoiska 
44-53C.

Z kOmINIARZEm 
bEZPIECZNIEJ 

Korporacja Kominiarzy Pol-
skich w trakcie Targów Instala-
cje 2022 organizuje konferencję 
pt. Z kominiarzem bezpieczniej. 
25 kwietnia zaproszeni eksper-

ci opowiedzą m.in. o tym, jak zadbać o jakość po-
wietrza w obiektach, czy w jaki sposób wpłynąć 
na bezpieczeństwo przewodów kominowych.
Termin: 25 kwietnia 2022 r. godz. 11:00-13:00,  
Pawilon 5, antresola

VI kONWENCJA 
RyNkU gRZEWCZEgO, 
INSTALACyJNEgO  
I SANITARNEgO

Jedno z najważniejszych 
wydarzeń w branży grzew-
czej, sanitarnej i instalacyjnej  
w Polsce, gromadzące kluczo-

wych przedstawicieli biznesu i instytucji zwią-
zanych z tematyką odbędzie się 25 kwietnia br. 
VI Konwencja Rynku Grzewczego, Instalacyjne-
go i Sanitarnego jest organizowana wspólnie 
przez Związek ZHI, Grupę MTP i Stowarzysze-
nie SPIUG. Konwencja odbędzie się w dniu roz-
poczęcia Targów Instalacje 2022, w poniedzia-
łek 25 kwietnia w Centrum Kongresowym MTP 
w Poznaniu.
Tematyka Konwencji skupi się na wyzwaniach, 
przed którymi stanie branża w związku z wdroże-
niem Zielonego Ładu i pakietu FitFor55 – ostat-
nie wydarzenia zwiększają determinację krajów 
europejskich, aby zmniejszyć zależność naszej 
gospodarki od kopalnych źródeł energii.
Będą stałe punkty programu: o rynku budowla-
nym opowiedzą specjaliści z firmy ASM, o płatno-
ściach analitycy Euler-Hermes, przedstawimy sy-
tuację hurtowni, porozmawiamy też o cyfryzacji. 
Będzie czas na dyskusję o trendach i wyzwaniach 
dla branży. Po zakończeniu Konwencji odbędzie 
się uroczysta kolacja dla uczestników spotkania. 
wymagana rejestracja. Organizator prosi o po-
twierdzenie uczestnictwa w kolacji podczas wy-
pełniania ankiety rejestracyjnej.
Termin: 25 kwietnia 20221 r, godz. 12.00-18.00, 
Centrum Kongresowe MTP
Rejestracja

gLOb PREmIERy

GLOB PREMIERY to 
program poświęco-
ny prezentacji nowo-

czesnych rozwiązań branży OZE. Poznaj premiery 
produktowe w branży pomp ciepła, a także pre-
miery w branży fotowoltaicznej. Zaplanowano 
też przegląd nowości w branży magazynowania 
energii, która na polskim rynku rozwija się coraz 
bardziej intensywnie.
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Dwie Bryki Hydraulika
Strefa YouTube
Loteria Urodzinowa

Stoisko 138.
Pawilon 5.

04/2022

https://rejestracja.tobilet.pl/pl/vi-konwencja-rynku-grzewczego-instalacyjnego-i-sanitarnego
http://www.instalreporter.pl
https://afriso.pl/aktualnosci/2022-04-13-afriso-na-targach-instalacje-2022


Sprawdź 26 kwietnia br. podczas GLOB PREMIER 
w formule hybrydowej, co pojawiło lub pojawi się 
na rynku w 2022 roku. Nowe urządzenia, zupeł-
nie nowe możliwości i uniwersalne zastosowa-
nia, unikalne usługi w trosce o komfort klientów 
indywidualnych i komercyjnych, ale też z myślą 
o instalatorach i komforcie ich pracy – wszyst-
ko w jednym miejscu i pod ręką w każdym miej-
scu na Ziemi. 
Termin: 26 kwietnia 2022 r. godz. 11:00, Pawilon 5,  
studio
Rejestracja: http://globpremiery.pl

kONfERENCJA kRAJOWEgO 
fORUm CHłODNICTWA

Zaproszeni eksperci przedstawią, jak wygląda sy-
tuacja branży chłodniczej w obliczu aktualnych 
krajowych i unijnych uregulowań prawnych.
Termin: 26 kwietnia 2022 r. , godz. 12:00-16:00, world 
Trade Center Poznań, sala konferencyjna nr 108
Rejestracja

więcej informacji o Targach Instalacje: 
www.instalacje.com. 

laureaci zŁoTeGo Medalu TarGÓw 
insTalacje 2022

Dwanaście produktów zostało nagrodzonych w tegorocznej 
edycji konkursu o Złoty Medal Grupy MTP podczas Targów In-

stalacje. Nagrody zostaną wręczone pierwszego dnia targów,  
25 kwietnia, podczas uroczystości otwarcia targów. wyróżnione in-

nowacyjne produkty będzie można zobaczyć na stoiskach wystawców.

Złoty medal grupy mTP Targów Instalacje 2022 otrzymały:
- Airmax3 5-14GT – wysokotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda (GALMET) 
- Analizator Jakości Procesu Spalania BCA-02 eco (BRAGER)
- COMFORT BDT – pompa cyrkulacyjna z zegarem cyfrowym (GRUNDFOS POMPY)
- DasPell NEXT 15 – kompaktowy kocioł peletowy (Przedsiębiorstwo Produkcyjne 
HEIZTECHNIK)
- FLAT 11 – kompaktowy kocioł peletowy (Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK)
- MAXPell EVO 450 – kocioł średniej mocy (Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK)
- MIXIT – kompaktowy zawór zmieszania pompowego (GRUNDFOS POMPY)
- NIBE S2125 – powietrzna pompa ciepła serii NIBE S z naturalnym czynnikiem chłodniczym 
(NIBE-BIAwAR)
- pakiet budowy kotłowni pompy ciepła (RZT Technika Grzewcza)
- przydomowa oczyszczalnia ZBS-5C/KP GSM (wOBET-HYDRET)
- QLEEN Profi Two – nowoczesny system przeznaczony do czyszczenia powierzchni 
(Karlhans Lehmann)
- wentylator Prana FutureLab Fan (Prana Polska/ECOVENTEAM)

re
kl

am
a

04/2022

https://www.kfch.pl/szkolenia-i-certyfikacja/lista-szkolen/konferencja-krajowego-forum-chodnictwa-zwizku-pracodawcow
http://www.instalreporter.pl
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Innovation TOUR to wyjątkowy projekt koncernu 
STIEBEL ELTRON. Dlaczego wyjątkowy?  
To proste, nie jest to bowiem typowa wystawa 
zaaranżowana w tirze, a przemyślana konstrukcja 
ekspozycyjna transportowana rzeczywiście jako tir, 
po rozłożeniu jednak powstaje piękne duże stoisko 
wystawiennicze. Mobilna wystawa to połączenie 
najwyższej myśli technologicznej w rozwiązaniach 
transportowych ze świetnie przemyślanym 
minimalistycznym designem w projektowaniu 
ekspozycji. Razem, naprawdę robi wrażenie. 

innOVatiOn tOur Firmy stiebeL eLtrOn  
na targacH instaLacje
Mobilna wystawa – inne niż wszystkie stoisko wystawiennicze

Mobilna wystawa podczas rozkładania ...i już po rozłożeniu

http://www.instalreporter.pl
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targi branżowe w Polsce. Była już na targach ENEX 
w Kielcach, a teraz czas na Poznań.

PREZENTACJE NA STOISkU

Stiebel Eltron w mobilnym salonie wystawo-
wym prezentuje przede wszystkim innowacyj-
ne rozwiązania dla zielonej przyszłości. Są więc 
tu wirtualne rozwiązania i prawdziwe produk-
ty, ekscytujące prezentacje i innowacyjne funk-
cje. Odwiedzenie wystawy to okazja do pozna-
nia najnowszych rozwiązań marki w zakresie 
pomp ciepła i wentylacji z rekuperacją do nowych  

i modernizowanych domów, produktów do ogrze-
wania wody i pomieszczeń.

Wyposażenie stoiska obejmuje następujące 
urządzenia i systemy:
· pompy ciepła do nowych i modernizowanych 
domów;
· wentylację z odzyskiem ciepła zarówno do no-
wych,	jak	i	modernizowanych	domów;
· ogrzewacze wody będące gwarancją komfor-
towego i energooszczędnego przygotowywa-
nia	ciepłej	wody;
· elektryczne ogrzewacze pomieszczeń.

Celem projektu Innovation TOUR jest zbliżenie 
marki, innowacyjnych rozwiązań i produktów 
z partnerami i klientami. w 2021 roku mobilny 
salon wystawowy odwiedził najważniejsze kra-
je w Europie, w tym latem także Polskę i był to 
naprawdę dobrze wykorzystany czas. wizyta 
w kilku miastach Polski pokazała, że instalato-
rzy, handlowcy, a nawet potencjalni inwestorzy 
chętnie przybywają na spotkanie z produktami 
Stiebel Eltron, jeśli tylko nie muszą pokonywać 
zbyt dużych dystansów, a wystawa… sama do 
nich przyjeżdża. Podczas wizyt mobilna wysta-
wa rozkładana była na świeżym powietrzu, tak 
więc po merytorycznym zapoznaniu się z wypo-
sażeniem stoiska można było spędzić chwilę na 
dachu na kawie i rozmowie.
Co więcej jako projekt koncernowy jest dostoso-
wana do kraju, który w danym momencie odwie-
dza. wymieniane są elementy graficzne na okre-
ślony język, podobnie jest z oprogramowaniem 
czy innymi funkcjonalnościami.
w 2022 Innovation TOUR odwiedzi najważniejsze  

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa

tel. 22 609 20 30
www.stiebel-eltron.pl
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mobilna wystawa STIEbEL ELTRON 
będzie obecna na targach Instalacje  
w Poznaniu w dniach 25-27.04.2022 r. 
Wykorzystaj niepowtarzalną okazję,  
zaplanuj swój czas i odwiedź nas!
PAWILON NR 5, STOISkO 89.

Andrzej Maciejewski, prezes zarządu Stiebel Eltron Polska 
wspomina rok 2021: 
– Roadshow Stiebel Eltron w roku 2021 zakończył się pełnym 
sukcesem. Na przełomie lipca i sierpnia mobilna wystawa 
zawitała do: Wrocławia, Krakowa, Warszawy i Gdańska.  
W tych 4 lokalizacjach firmę odwiedziło blisko 1000 osób. 

Mobilna wystawa była dostępna na targach ENEX w Kielcach

http://www.instalreporter.pl
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w dniach 25-27 kwietnia w Poznaniu  
odbędą się Międzynarodowe Targi Instalacyjne. 
weźmie w nich udział wielu wystawców, 
a przez trzy dni goście będą mieli okazję 
zapoznać się z najnowszymi trendami  
w świecie instalacji. Jedną z firm, która będzie 
prezentować swoje rozwiązania jest KESSEL, 
uznany producent odwodnień.

Przepompownia Aqualift F Basic

Zawór przeciwzalewowy Staufix FKA

kesseL na targacH instaLacje 2022
O prezentowanych rozwiązaniach i promocji dla instalatorów

http://www.instalreporter.pl
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Zakres tematyczny tegorocznych targów jest sze-
roki, ale wielu wystawców skupiać się będzie na 
ekologicznych rozwiązaniach, takich jak odzysk 
ciepła czy fotowoltaika. Także organizatorzy przy-

wiązują dużą wagę do zmniejszania wpływu na 
środowisko – organizują Akcję Autokarową, dzięki 
której uczestnicy mogą przyjechać na targi auto-
karami. w trakcie odbędzie się wiele ciekawych 
wydarzeń dla instalatorów i nie tylko.
wielu nowości można spodziewać się w ob-
szarze technologii sanitarnych. Jednym z wy-
stawców będzie firma KESSEL specjalizująca się  
w produkcji odwodnień, przepompowni czy zawo-
rów przeciwzalewowych. Będzie prezentować się  
na stoisku 17 w pawilonie 5 – na powierzchni 
35 m2 stanie mobilna przyczepka ekspozycyjna, 
w której goście będą mieli okazję zapoznać się  
z najnowszymi trendami w dziedzinie odwodnień 
z zakresu małej infrastruktury do odprowadza-
nia przydomowych ścieków.
Przedstawiciele firmy przygotowali bogatą ofer-
tę urządzeń małej infrastruktury, czyli przydomo-
wych przepompowni i urządzeń do ochrony prze-
ciwzalewowej. Zwiedzający zapoznają się m.in.  
z zasadą działania niewielkiej przepompowni typu 
Plug&Play, takiej jak Aqualift F/S Basic. Dostępna 
jest ona w wersjach do zabudowy wewnątrz i na 
zewnątrz domu. w zależności od modelu nada-
je się do ścieków szarych (S) i czarnych (F). Urzą-
dzenie wykonano z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego, co zapewnia odporność na korozję 
oraz niewielką wagę.
– Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w targach 
INSTALACJE 2022 – mówi Daniel Bogutyn, spe-
cjalista ds. marketingu w firmie Kessel. – Oprócz 
szerokiego wybory przepompowni, na naszej eks-
pozycji będzie można także zapoznać się z no-
woczesnymi urządzeniami przeciwzalewowymi.  
W obliczu coraz gwałtowniejszych nawalnych desz-
czy stale rośnie znaczenie zabezpieczenia domu 
przed przepływem zwrotnym. Nasi eksperci przez 
trzy dni będą do dyspozycji dla wszystkich zainte-
resowanych i wyjaśnią m.in. czym jest i jak działa 
pętla przeciwzalewowa.

zaMonTowanY sYsTeM MaŁej 
infrasTrukTurY kessel  
To GwaranTowana PreMia  
dLa insTaLaTOra

Na rynku widać coraz większe zainteresowa-
nie przepompowniami wewnętrznymi wśród 
klientów indywidualnych, ale przede wszyst-
kim instalatorów. Doceniają oni ich kompakto-
wość, łatwość montażu i intuicyjność obsługi.
Firma KESSEL przygotowała specjalną akcję 
premiową, ukierunkowaną na ofertę urządzeń 
kompaktowych, a więc wielkością dopasowa-
nych głównie do potrzeb domów, niewielkich 
firm, czy punktów usługowych, np. gastro-
nomicznych. Zaliczają się do nich m.in. małe 
przepompownie do instalacji podposadzko-
wej (oraz wolnostojące), separatory, zawory 
przeciwzalewowe z pompą Pumpfix F i wiele 
innych produktów.

każdy instalator, który spełni warunki pro-
mocji, otrzyma specjalną premię pieniężną! 
Program premiowy, dotyczący systemów małej 
infrastruktury KESSEL, ma jasne zasady, które są 
bardzo korzystne dla instalatorów:
1. Zakup objęty promocją produkt
2. Zamontuj go
3. wyślij Nam zgłoszenie 
4. Ciesz się premią :)
Promocja trwa w okresie 01.03.2022-31.10.2022 r.
więcej szczegółów znaleźć można pod adresem 
www.kessel.pl/promocja

Kessel Sp. z o.o. 
ul. Innowacyjna 2, Biskupice Podgórne

55-040 Kobierzyce
tel. 71 774 67 60, faks 71 774 67 69

kessel@kessel.pl, www.kessel.pl
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zaworowej dzięki możliwości przełożenia jej z pra-
wej na lewą stronę, co zapewnia wygodny i szybki 
montaż. Pozwala to na maksymalną elastyczność 
zarówno w projektowaniu, jak i w trakcie montażu, 
ponieważ centralne przyłącze grzejnika ułatwia roz-
planowanie wyprowadzenia rur na etapie budowy.

RóŻNE mODELE

Purmo Flex zapewniają najwyższy standard wśród 
grzejników płytowych zarówno pod względem 
designu, uniwersalności, jak i łatwości montażu.  
Dzięki możliwości swobodnego wyboru pozycji 

wkładki zaworowej, na której montowana jest 
głowica termostatyczna, ten sam grzejnik można 
zastosować jako prawostronny lub lewostronny. 
To duży atut zarówno w budownictwie mieszka-
niowym, jak i komercyjnym, np. w biurach, hote-
lach, szkołach itp. 
Grzejniki Purmo Flex dostępne są w trzech róż-
nych wersjach przedniej płyty czołowej. Obok 
podstawowego modelu Flex (CVF) z płytą pro-
filowaną w ofercie producenta znajdziemy mo-
del Plan Flex (FCVF) z płaskim frontem, który za-
pewnia eleganckie i nowoczesne wykończenie 
oraz wersję Ramo Flex (RCVF) z płaskim frontem  

To, że grzejniki płytowe Purmo są dostępne w róż-
nych rodzajach, typach, wymiarach czy kolorach, 
jest standardem. Jednak nowy grzejnik Purmo 
Flex razem z dwiema wersjami dekoracyjnymi Plan 
Flex i Ramo Flex oferuje nowe, istotne rozwiązanie  
w zakresie indywidualizacji i elastyczności montażu.  

Przede wszystkim producent daje możliwość do-
wolnego wyboru położenia wkładki zaworowej  
w grzejnikach z podłączeniem środkowym, a do-
tychczas na rynku była dostępna tylko wersja pra-
wa. Budowa nowego grzejnika płytowego Pur-
mo Flex pozwala na łatwą zmianę pozycji wkładki  

w ofercie marki Purmo pojawił się nowy grzejnik płytowy – Purmo Flex, 
który jest rozwiązaniem mającym na celu maksymalne ułatwienie pracy 
instalatorów. Najważniejszą innowacją jest możliwość dowolnego wyboru 
położenia wkładki zaworowej w grzejnikach z podłączeniem środkowym. 

purmO FLeX – grzejnik WyjątkOWO eLastyczny

http://www.instalreporter.pl
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z dodatkowymi delikatnymi poziomymi przetło-
czeniami. Każdy z modeli dostępny jest w róż-
nych wymiarach i kolorach. 
Nowe grzejniki Purmo Flex – Flex, Plan Flex, Ramo 
Flex zastąpią grzejniki z podłączeniem środko-
wym oznaczone jako Ventil Compact – CV, Plan 
Ventil Compact – FCV, Ramo Ventil Compact – RCV.

łATWy I WygODNy mONTAŻ

Grzejnik płytowy Purmo Flex oparty jest na spraw-
dzonej technologii z sześcioma króćcami przyłą-
czeniowymi. Umieszczony centralnie w osi grzej-
nika zestaw przyłączy zintegrowany z układem 
rozdziału czynnika grzejnego wewnątrz grzejni-
ka umożliwia swobodny wybór strony montażu 
głowicy termostatycznej z prawej lub z lewej stro-
ny w zależności od potrzeb. Podłączenie środko-
we upraszcza planowanie i montaż przewodów 

podłączeniowych i daje większą swobodę. Dla 
wszystkich typów grzejników wielopłytowych 
producent zaprojektował ten sam wymiar od-
ległości osi przyłączy środkowych do ściany, co 
znacząco ułatwia prace instalacyjne. Dzięki jed-
nakowemu rozstawowi przyłączy wstępny mon-
taż sieci rur jest bardzo łatwy przy użyciu szablo-
nu montażowego Purmo, dzięki któremu można 
zamontować kompletną instalację przewodów 
grzejnych bez konieczności montowania grzejni-
ków. Dodatkowo daje to możliwość przeprowa-
dzenia próby ciśnieniowej na szczelność i płu-
kanie instalacji bez zamontowanych grzejników.

Zapraszamy do obejrzenia grzejników 
flex i innych nowości marki Purmo na: 
Targach INSTALACJE 2022
Poznań, 25-27 kwietnia
HALA 5, STOISkO NR 68

PrzeMYsŁaw liGenza nowYM 
PrezeseM nfośiGw

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wrę-
czyła 31 marca 2022 r. powołanie dr Przemysławowi 
Ligenzie na stanowisko prezesa Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.
Przemysław Ligenza, dr nauk ekonomicznych, li-
der rozwoju, restrukturyzacji i zarządzania zmianą  
w różnych organizacjach (ochrony środowiska, sek-
tora finansów publicznych, firm prywatnych), posia-
dający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe.

Dr Ligenza, wspólnie z różnymi zespołami, zreali-
zował szereg innowacyjnych projektów, których 
celem była optymalizacja kosztów i wprowadze-
nie nowych usług i produktów. Jego zdaniem jed-
nym z kluczowych działań zarządczych na rożnych 
poziomach menedżerskich jest rozwój kompeten-
cji zasobów ludzkich, ukierunkowany na efektyw-
ne ich wykorzystanie w ramach danej organizacji. 
Od stycznia 2019 r. był szefem Instytutu Mete-
orologii i Gospodarki wodnej.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna wersja informacji: kliknij

czYsTe ciePŁo jako MoTor  
Polskiej GosPodarki

Forum Energii przygotowało raport, w którym 
autorzy przyglądają się ciepłownictwu i budow-
nictwu od strony ekonomicznej – jako branżom, 
które mogą napędzać krajową gospodarkę pod 
warunkiem realizacji odpowiedniej polityki pu-
blicznej. w kolejnych rozdziałach analizowane 
jest, ile możemy zyskać w horyzoncie 2050 r.,  

na jakie technologie warto teraz postawić oraz 
jakie powinny być priorytety polityki publicznej  
i finansowania w najbliższych latach.
Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem  
video konferencji „Czyste ciepło jako motor pol-
skiej gospodarki – dlaczego potrzebujemy nowe-
go otwarcia w ciepłownictwie?”
Przejdź do pełnego raportu
Źródło: SPIUG
Pełna wersja informacji: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://www.gov.pl/web/nfosigw/zmiany-w-zarzadzie-nfosigw
https://spiug.pl/raporty/czyste-cieplo-jako-motor-polskiej-gospodarki
https://spiug.pl/2022/04/07/czyste-cieplo-jako-motor-polskiej-gospodarki
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TECHNOLOgIA ISODyN3

System grzewczy IsoDyn3 – inteligentne ładowa-
nie zasobnika (Smart Tank Loading), patent firmy 
Saunier Duval, to unikatowa technologia przygo-
towania ciepłej wody, która sprawia, że wiszący 
kocioł dwufunkcyjny zapewnia najwyższy kom-
fort ciepłej wody i z powodzeniem zastępuje kocioł 
jednofunkcyjny z osobnym, dużym zasobnikiem.
Nowe kotły kondensacyjne Saunier Duval potrafią  

rejestrować zużycie ciepłej wody przez domowni-
ków, a po kilku tygodniach nauki rozpoznawać ich 
potrzeby. Dzięki IsoDyn3 woda w zasobniku jest 
podgrzewana zawsze w odpowiednim czasie, tak 
aby zapewnić błyskawiczne dostawy ciepłej wody 
bez względu na liczbę jednoczesnych poborów  
i zapobiec niepotrzebnemu zużyciu energii. 
Dodatkową zaletą technologii IsoDyn3 jest krót-
ki czas ponownego podgrzania wody. Potrzeba 
jedynie około 10 minut, aby móc pobrać nawet 

Nowe kotły kondensacyjne z technologią IsoDyn3 i funkcją 
FlameFit docenią wszyscy, którzy poszukują energooszczędnego,  
a zarazem ekologicznego ogrzewania z natychmiastowym 
dostępem do ciepłej wody. Kotły IsoTwin Condens i IsoFast 
Condens, z 2 lub 1 zasobnikiem, gwarantują wysoki komfort 
ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej.

kOtŁy isOFast i isOtWin cOndens  
– najWyższy kOmFOrt ciepŁej WOdy
Idealny do wymian!

http://www.instalreporter.pl
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PROSTA I WygODNA INSTALACJA

Kotły IsoFast i IsoTwin idealnie nadają się do 
wymiany starszych, wysłużonych urządzeń na 
nowe ze względu na podobne ułożenie przyłą-
czy. wbudowany zasobnik, naczynia wzbiorcze 
i pompa obiegowa znacznie ułatwiają całą in-
stalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej. Funkcjonalna konsola podłączenio-
wa ułatwia i przyspiesza instalację kotła (do ku-
pienia osobno).

WygODNA ObSłUgA

Kotły wyposażono w nowy interfejs użytkowni-
ka ujednolicony z interfejsem nowych regula-
torów systemowych i pokojowych MiPro Sense 
oraz MiSet. Podświetlany wyświetlacz i elemen-
ty dotykowe ułatwiają obsługę. Cechy charakte-
rystyczne nowych regulatorów:

•		 3,5-calowy	wyświetlacz	monochromatyczny	
z 6 podświetlonymi elementami dotykowymi,
•		 jedna	koncepcja	obsługi	dla	 interfejsu	kotła	 
i regulatora,
•		 łatwe	programowanie	dzięki	Asystentowi	per-
sonalizacji,
•		 łatwy	montaż	odbiornika	regulatora	radiowe-
go (pod kotłem).
Nowe kotły mogą też współpracować ze wszyst-
kimi regulatorami Saunier Duval wyposażonymi  
w złącze eBUS. Możliwość zdalnego sterowania z wy-
korzystaniem internetu zapewnia regulator MiGo.

210 litrów ciepłej wody o temperaturze 40°C. 
Aby mieć znowu dostęp do tak dużej ilości cie-
płej wody użytkowej, wystarczy około 5 minut 
na regenerację zapasu.
Ciepła woda przygotowywana jest przepływo-
wo oraz – w razie potrzeby– pobierana ze zaku-
mulowanego zapasu. Dzięki temu stosunkowo 
niewielkie urządzenie zapewnia komfort korzy-
stania z ciepłej wody na poziomie kotła jedno-
funkcyjnego z dużym zasobnikiem. Dodatkowe 
jego zalety to oszczędniejsze zużycie gazu, mniej-
sze gabaryty, ograniczenie osadzania kamienia 
w zasobnikach i zapobieganie rozwojowi bakte-
rii legionelli.

Oszczędność energii dzięki IsoDyn3:
- nie ma ponownego ładowania zasobnika, w mo-
mencie gdy ciepła woda nie jest potrzebna (au-
tomatyczne wykrywanie pory nocnej),
- zasobnik jest ładowany małą mocą w celu opty-
malizacji sprawności kotła,
- kocioł jest włączany tylko wtedy, gdy zasobnik 
jest napełniony zimną wodą (zmniejszenie licz-
by cykli włączania/wyłączania).

TECHNOLOgIA fLAmEfIT 

Nowe kotły wyposażono w autoadaptacyjną 
automatykę gazową FlameFit sterującą skła-
dem mieszanki gazowo-powietrznej w oparciu 
o prąd jonizacji. Technologia FlameFit kontro-
lująca i optymalizująca proces spalania gazu 
w sposób ciągły gwarantuje głębszą modula-
cję, wyższą sprawność, mniejsze zużycie gazu 
i niższe emisje.

Saunier Duval 
tel.: 22 323 01 80, infolinia: 801 80 66 66 

info@saunierduval.pl www.saunierduval.pl
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•  wyjątkowy wydatek c.w.u. jak na kocioł wiszący 
     (210l przez 10 min przy 40oC),

•  po 5 minutach podgrzewania zasobników możliwy ponowny 
     pobór 210 l c.w.u.,

•  wysoka stabilność temperatury c.w.u. niezależnie od ilości 
     jednoczesnych poborów,

•  ciepła woda natychmiast w kranie – brak czasu oczekiwania 
     (oszczędność czasu i wody),

•  Nowość  technologia inteligentnego ładowania zasobników 
    – podgrzewa tylko w razie potrzeby (oszczędność energii).

Technologia IsoDyn3

• pomiar natężenia przepływu wszystkich poborów i obliczanie  
   objętości poborów co 15 min
• obliczana jest średnia dla każdego z 7 dni tygodnia
• oprogramowanie dostosowuje warunek uruchomienia kotła 
   zgodnie z tą średnią wartością

Unikalna i opatentowana przez Saunier Duval technologia zapewniająca wyjątkowy dla kotła wiszącego komfort 
ciepłej wody użytkowej. Teraz wzbogacona o funkcję inteligentnego ładowania zasobnika – Smart Tank Loading.

5 kluczowych zalet technologii IsoDyn3:

INTELIGENTNE ŁADOWANIE 
ZASOBNIKA POLEGA NA UCZENIU SIĘ 
NAWYKÓW UŻYTKOWNIKA
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Przykład: „Średnie poniedziałkowe pobory wody” (na bazie 3 ostatnich poniedziałków)
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PRZy śCIANACH….

Typowa struktura wodnego ogrzewania pod-
łogowego w systemie mokrym przedstawiona 
jest na rys. 1, gdzie widać, że jednym z elemen-
tów jest tzw. dylatacja. „Podłogówka” należy do 
podłóg pływających, co oznacza, że warstwa ja-
strychu wylewana na rozłożone i przymocowane  

do warstwy izolacji przewody c.o. w żaden spo-
sób nie może się stykać ze stałymi przegroda-
mi, tj. ścianami i stropami. I właśnie to jest jedno  
z zadań takich produktów, jak taśma brzegowa  
– rys. 2 – ochrona przed wnikaniem wylewki  
w szczeliny pomiędzy nią a warstwą izolacji.  
Z uwagi na to, że płyta grzewcza pod wpływem 
zmian temperatury ma tendencję do swobodnego  

Systemy płaszczyznowe, do których możemy zaliczyć wodne ogrzewanie 
podłogowe, zataczają coraz większe i szersze kręgi pod względem zastosowania 
i popularności. Prawidłowe zaplanowanie, przygotowanie i wykonanie całej 
technologii ma ogromny wpływ na jego przyszłościowe funkcjonowanie  
i bezproblemowe działanie na długie lata. Każdy etap w wykonawstwie jest bardzo 
istotny i jakikolwiek błąd może pociągnąć za sobą mniej lub bardziej katastrofalne 
skutki. Przypatrzmy się kwestiom związanym z jednym ze składowych części 
ogrzewania podłogowego w systemie mokrym, jakim są elementy dylatacyjne.

dyLematy z dyLatacjami W WOdnym 
OgrzeWaniu pOdŁOgOWym

Tomasz podleś
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II. Elementy systemów płaszczyznowych
1. Budowa systemu płaszczyznowego

W systemie Purmo rura grzejna leży w dolnej strefie jastrychu (typ struktury 
A wg PN-EN 1264). System ten gwarantuje prawidłowe rozprzestrzenianie 
się ciepła pomiędzy rurkami, dzięki czemu temperatura powierzchni podłogi 
jest bardziej wyrównana.

Purmo oferuje 4 różne systemy mocowania rury do instalacji ogrzewania i 
chłodzenia płaszczyznowego:

• rolljet/faltjet – rura o średnicy 16-20 mocowana jest do izolacji (rolljet lub 
faltjet) za pomocą takera i klipsów;

• noppjet – rura o średnicy 14-17 mocowana jest w płytach z wypustkami

• system suchy - rura wielowarstwowa o średnicy 14x2 mm mocowana jest 
w profilowanych płytach z kanalikami

• railjet - rura o średnicy 14-17 mocowana do ściany lub sufitu na listwach z 
uchwytami

A. Systemy montażu
Między konstrukcją stropu a jastrychem z rurami ogrzewania podłogowego, 
należy umieścić warstwę izolacji termicznej i akustycznej.

Rodzaj i grubość izolacji są każdorazowo zależne od następujących czynni-
ków:

• rezerwy wysokości, którą dysponujemy, 
• wymagań przepisów dotyczących ochony cieplnej, 
• obciążeń. 

W celu ułatwienia wyboru właściwego rodzaju izolacji, najczęściej stosowa-
ne materiały izolacyjne zestawiono w Tabeli 2

posadzka

dylatacja

jastrych
klips
rura grzejna
folia z siatką 
kotwiącą
rolljet / faltjet

podłoże nośne

Rysunek 4
Budowa grzejnika podłogowego

Ciekawostka: Dlaczego rur nie unosi się ponad 
izolację? 

Wpływ położenia rury w grubości warstwy ja-
strychu na moc ogrzewania podłogowego jest tak 
mały, że w obliczeniach można go pominąć.  

Różnice wynikające ze zmiany uniesienia rur nad 
warstwę izolacji można zrekompensować przez 
zmianę temperatury pracy instalacji o wartość 
mniejszą niż 1,5 K. 

Uniesienie rur nad izolację zwiększa natomiast 
koszty systemu, wydłuża czas montażu i układania 
jastrychu.

Tabela 2
Systemy izolacji Purmo

Opis
Płyta styropiano-
wa pokryta folią z 

siatką kotwiącą

Płyta styropiano-
wa z wypustkami 

dla rur 14-17

Płyta z pianki 
poliuretanowej 
pokryta folią z 
siatką kotwiącą

Płyta styropiano-
wa profilowana 
z kanalikami i 

stalowymi pro-
filami

Plastikowa listwa 
do montażu rury 
łączona na za-

trzask

Wsp. przewodze-
nia ciepła 
λ [W/mK]

0,035-0,040 0,035 0,025 0,040 x

Grubość [mm] 25 - 50 11 74 35 5

Maksymalne 
obciążenie 

[kg/m2]
500-3500 6000 5000 150 x

PORADNIK TECHNICZNY
ELEMENTY SYSTEMU 

1 2
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przemieszczania nawet do 5 mm w każdym kie-
runku, to wspomniana taśma, a precyzyjniej mó-
wiąc jej np. miękka pianka polietylenowa, ma 
za zadanie ten ruch przejąć i zminimalizować te 
wydłużenie. Jeśli przypatrzymy się dokładniej 
rys. 1, to zwrócimy uwagę na górną cześć taśmy 
brzegowej, która wystaje ponad surową podło-
gę i kończy się praktycznie na równi z ostatnią 
warstwą wykończeniową, którą mogą być różne-
go rodzaju panele drewniane, płytki ceramiczne 
oraz tworzywa sztuczne. Jest to bardzo ważny 
moment i kwestia, która często jest pomijana  
i wzbudza wiele dylematów wśród mniej wykwali-
fikowanych wykonawców instalacji, którzy się za-
stanawiają czy ten wystający kawałek pianki zo-
stawić czy też uciąć na równi z surową podłogą. 
Jakie konsekwencje mogą nas spotkać gdy ją 
przytniemy zbyt nisko? Przy zastosowaniu płytek 
jako ostatniej warstwy i ich ułożeniu bezpośred-
nio od ściany narażamy się na to, że po pewnym 
czasie ulegną one uszkodzeniu/pęknięciu. wyni-
ka to właśnie z faktu, że mamy tu do czynienia  
z dwoma warstwami, które mają inne właści-
wości rozszerzalności liniowej. Jak w takim ra-
zie wykonać to prawidłowo? Konieczne jest, aby 
wszystkie warstwy wraz z tą ostatnią wykończe-
niową były oddzielone od przegrody pionowej za  

pomocą tzw. taśmy brzegowej, a patrząc od stro-
ny estetycznej to w celu zasłonięcia pianki sto-
suje się listwy ozdobne maskujące montowane 
do ściany. w tym momencie instalator może być 
spokojny, że nic nie ulegnie zniszczeniu i nie bę-
dzie musiał ponosić dodatkowych nakładów fi-
nansowych na poprawianie podłogi.

W OTWORACH DRZWIOWyCH…

Inną częścią składową należącą do dylatacji są 
profile i taśmy (rys. 3). Stosuje się je przede wszyst-
kim w otworach drzwiowych. wynika to z faktu, że 
jastrych nie rozszerza się o tą samą wielkość we 
wszystkich kierunkach. Różne obciążenia piono-
we powodują czasem, że płyta przesuwa się tylko 
w jednym kierunku. Dylatacje muszą dzielić cały 
przekrój jastrychu i sięgać do izolacji. Podczas 
procesu wysychania/wygrzewania jest to zawsze 
powiązane ze zjawiskiem skurczu jastrychu. Po-
nieważ powierzchnia wylewki kurczy się, w jastry-
chach cementowych wykonuje się nacięcia kielnią, 
by podczas kurczenia się jastrych pękł w sposób 
kontrolowany – dokładnie w tym miejscu (rys. 4). 
Nacięcia kielnią nie zastępują jednak szczelin dy-
latacyjnych, ponieważ szerokość szczelin jest za 
mała, by przejąć wydłużenia termiczne jastrychu. 
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Teraz nowy 
grzejnik dekoracyjny 
Tinos H
w cenie 
Plan Ventil Compact

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. 
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dystrybutorów
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gDy POWIERZCHNIA LUb DłUgOść 
bOkU JEST…

w przypadku dopiero początkujacych wykonaw-
ców, pojawiają się w tym momencie dylematy, 
kiedy i gdzie to stosować i jak takie duże wnę-
trza dzielić, aby uchronić się przed ewentualny-
mi roszczeniami reklamacyjnymi od inwestorów. 
Konsekwencje błędnego zaplanowania lub ewi-
dentnego braku takich elementów w ewident-
nych miejscach nie pozwoli przemieszczać się 
płycie grzewczej i może doprowadzić do znisz-
czenia jastrychu, a nawet rur. 

Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ praktyka 
pokazuje, że bardzo często gusta się zmienia-
ją i ostateczne wykończenie może się zmienić. 
Chyba że inwestycja dotyczy obiektów sakral-
nych lub wielkopowierzchniowych, gdzie z dużą 
dozą pewności można przyjąć, ze rodzaj ostat-
niej warstwy zbytnio nie ulegnie zmianie.

Reasumując, można śmiało powiedzieć, że pra-
widłowe i bezproblemowe działanie wodnego 
ogrzewania podłogowego zależy od dokład-
nego i starannego przygotowania inwestycji 
na etapie projektowania, gdzie każdy szcze-
gół i każdy etap jest bardzo ważny, a wręcz 
kluczowy. 
Pamięć o wszystkich szczegółach uchroni wy-
konawcę przed przykrymi konsekwencjami. 
Przy tym należy także wspomnieć, że jeśli są 
jakiekolwiek dylematy czy nurtujące pytania, 
czy też zagadnienia, to nie bójmy się rozsze-
rzać wiedzy poprzez zadawanie pytań produ-
centom, korzystając z ich ogromnej wiedzy  
w postaci spotkań szkoleniowych.

Poza otworami drzwiowymi dylata-
cje należy wykonać, przestrzegając 
następujących reguł (rys. 5):
1. powierzchnia płyty jastrychu 

przekracza 40 m2,
2. jedna z krawędzi płyty jest 

dłuższa niż 8 m,
3. stosunek długości krawędzi płyty 

jest większy niż 2:1,
4. pomieszczenie ma kształt złożony 

do litery np. L, C lub Z.

5

OGRZEWANIE PŁASZCZYZNOWE
ELEMENTY SYSTEMU

WSTĘP 

Rozstaw  rur 
grzejnych 

[mm]

Zużycie rur 
grzejnych 

[m/m²]

Zużycie 
klipsów 
[szt./m²]

Zużycie taśmy 
brzegowej 

[m/m²]

Zużycie dodatku 
do jastrychu* 

[l/m²]

Elementy systemu NOPPJET

Element łączący płyty 
w miejscu dylatacji 

[szt./m²]

Element spinający 
płyty

[szt./m²]

Element mocujący rurę 
przebiegającą ukośnie 

[szt./m²]

300 3.3 7

1.1 0.1 0.12 0.06 0.2

250 4.0 8
200 5.0 10
150 6.5 14
100 9.5 20

*  - Przy  grubości jastrychu 6,5 cm
    
Warunki stosowania dylatacji
Współczynnik rozszerzalności cieplnej jastrychu wynosi 0,012 mm/(mK). 
To znaczy, że płyta jastrychu o długości około 8 m na skutek nagrzania od 
8 °C do temperatury  40 °C wydłuży się o 4 mm. To wydłużenie musi przejąć 
taśma brzegowa. 
Jeżeli pomieszczenie ma nietypowy kształt lub jest zbyt duże to płyta grzejna 
musi zostać dodatkowo zdylatowana przy pomocy profilu dylatacyjnego z 
pianką. 
Profil dylatacyjny musi zostać zamontowany, gdy: 
- powierzchnia płyty jastrychu przekracza 40 m², 
- jedna z krawędzi płyty jest dłuższa niż 8 m, 
- stosunek długości krawędzi  płyty jest większy niż 2:1, 
- pomieszczenie ma złożony kształt np. L,T, C. 

Uwaga: Profil dylatacyjny musi być zamontowany w każdym otworze 
drzwiowym. Brak dylatacji w wymienionych przypadkach może doprowadzić 
do zniszczenia jastrychu, a nawet rur. 

Spirala Spirala ze zintegrowaną 
strefą brzegową (przyścienną)

Sposoby 
układania 
pętli

Meander Podwójny meander

Jeżeli duże jego powierzchnie ogrze-
wania podłogowego wykończone 
płytkami ceramicznymi lub kamien-
nymi muszą zostać podzielone na kil-
ka części, powinno się rozmieszcze-
nie dylatacji dopasować do wymiarów 
płytek i uzgodnić ich ułożenie z ar-
chitektem wnętrz i posadzkarzem. 
Wskutek ruchu płyt grzejnych płyt-
ki ułożone na dylatacjach na pew-
no popękają. Dlatego już na etapie 
projektowania należy zastanowić się 
nad wzorem posadzki, tak aby dyla-
tacje pokrywały się z fugami między 
płytkami. 
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sprzedanej rury QIK®! www.qik.pl

info@qik.pl

wysoka jakość
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Firma HERZ oferuje w tym zakresie komplek-
sowe rozwiązania systemowe, pozwalające na 
zaprojektowanie i wykonanie instalacji niemal  
w całości opartej o produkty ze znakiem serca. 
wśród produktów dedykowanych do ogrzewania 
płaszczyznowego poniżej przedstawiamy te naj-
ważniejsze oferowane przez HERZ, które oprócz 
umożliwienia wykonania grzejnika, pozwalają za-
pewnić prawidłową regulację mocy i kluczowe 
parametry pracy.

System Pipefix
Jest to system złożony z szerokiego typoszere-
gu rur i złączek oraz akcesoriów. Oferowane rury 
to zarówno rury typu PE-RT/AL/PE-RT, które ze-
brane są w seriach Herz-HT, Herz HTS i Herz-FH, 
jak i rury typu PE-RT/EVOH/PE-RT, zebrane w se-
rii Herz-Line. Rury typu PE-RT/AL/PE-RT dostęp-
ne są zarówno w średnicach nominalnych DN10, 
DN16 i DN20, najbardziej popularnych dla ogrzewań 
płaszczyznowych, jak i w średnicach większych, aż 
do DN75. Rury typu PE-RT/EVOH/PE-RT dostępne 
są w średnicach nominalnych DN17 i DN20. Rura 
o średnicy DN10 umożliwia wykonanie grzejnika 
ściennego i sufitowego, dla których korzystna jest 
cienka warstwa kryjąca, a w efekcie mała grubość 
grzejnika i mała bewładność cieplna, poprawiają-
ca warunki komfortu cieplnego i jakość regulacji.
Złączki oferowane są w wykonaniu mosiężnym  
i z tworzywa sztucznego PPSU. Grupa ta liczy 
łącznie kilkaset indeksów handlowych.

Płyty systemowe
Płyty systemowe umożliwiają montaż rury i są 
podstawą konstrukcji grzejnika płaszczyznowego. 
w przypadku grzejników podłogowych oferujemy 
płyty karbowane ze zintegrowaną izolacją cieplno-
-akustyczną – modele Combitop, jak i płyty karbo-
wane bez izolacji – model Solotop, a ponadto pły-
ty bez karbowania, zaopatrzane w folię rastrową, 

Firma HERZ, jako wiodący dostawca nowoczesnych rozwiązań z segmentu techniki ogrzewczej i odnawialnych 
źródeł energii, szczególny nacisk kładzie nie tylko na zagadnienia zapewniania jak najlepszych wskaźników 
warunku komfortu cieplnego w pomieszczeniach, ale także na kwestie środowiskowe, zwłaszcza w kontekście 
emisji gazów cieplarnianych i wpływu pracy instalacji na środowisko. Ogrzewania płaszczyznowe – w tym 
podłogowe – jako niskotemperaturowe systemy ogrzewcze są w obu tych aspektach korzystnymi rozwiązaniami 
i zdobywają coraz większą popularność. Trend ten dyktowany jest także coraz bardziej rygorystycznymi 
wymaganiami dotyczącymi energochłonności budynków i automatyzacji pracujących w nich systemów.

OgrzeWanie pŁaszczyznOWe z sercem
Rozwiązania systemowe firmy Herz

damian muniak

Systemy marki HERZ pracują w wielu obiektach w Polsce, jednym z nich jest Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” – obiekt wyposażony w instalację 
podłogową zbudowaną na produktach marki HERZ

http://www.instalreporter.pl
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mierze ze zintegrowanymi zaworami regulacyjny-
mi – umożliwiające wstępne wydławienie nadwy-
żek ciśnienia i uzyskania projektowych wartości 
przepływu czynnika. w zależności od modelu 
rozdzielacze dostępne są w wielkościach umoż-
liwiających podłączenie aż do 16 pętli. Do roz-
dzielaczy oferowane są szafki rozdzielaczowe. 

Zasilanie instalacji
w przypadku grzejników płaszczyznowych ser-
cem układu jest moduł mieszająco-pompowy. 
Stosowany jest on zwłaszcza wtedy, gdy w insta-
lacji pracują też grzejniki konwekcyjne i służy za-
pewnieniu odpowiednich parametrów tempero-
wych czynnika i jego ciśnienia, znacząco różnych, 
niż w przypadku klasycznych grzejników. 
Firma HERZ oferuje tutaj różnorodne modele, od 
najprostszych do najbardziej zaawansowanych. 
Oferowane są także kompletne układy, w postaci 
stacji rozdzielaczowych, w których moduł miesza-
jąco-pompowy połączony jest z rozdzielaczem. 
Są one dedykowane do ogrzewań płaszczyzno-
wych, do montażu w szafkach rozdzielaczowych. 
Ponadto nabyć można kompletne stacje regula-
cyjne, w których cały układ, wraz z elementami 
sterującymi, zabudowany jest w szafce. 

Elementy i układy sterujące
w tej grupie produktów firma HERZ oferuje siłowni-
ki termiczne – sterujące zaworami termostatyczny-
mi zamontowanymi w belkach rozdzielaczy, listwy 
elektryczne do rozdzielaczy – spinające siłowniki 
termiczne z regulatorami pokojowymi, oraz same 

regulatory pokojowe – umożliwiające nastawianie 
wymaganej temperatury pomieszczenia, progra-
mowanie harmonogramów pracy, sterowanie in-
nymi elementami instalacji, itd. Sygnał do listwy 
elektrycznej możne być z takiego regulatora prze-
syłany zarówno droga kablową, jak i drogą radiową. 

z naniesioną podziałką ułatwiającą układanie rur. 
Karbowanie umożliwia łatwe ułożenie rury, ze 
skokiem co 5 cm, uwalniając się od konieczno-
ści stosowania takerów i spinek mocujących. 
Skraca się dzięki temu czas potrzebny na uło-
żenie rury. Ponadto rury w takim systemie są 
dobrze chronione przed uszkodzeniem – cał-
kowicie chowają się pomiędzy wypustki płyty 
karbowanej. 

folie rastrowe 
Chronią przed dostawaniem się wilgoci z wylew-
ki i samej wylewki do płyty, pomagają zakotwi-
czyć klipsy i ułożyć rurę z daną podziałką.

klipsy do rur…
….elementy łączące płyty, profile dylatacyjne, 
taśmy brzegowe, taśmy klejące, prowadnice 
rur, itp. Są to elementy służące do mocowania 
elementów, zabezpieczania ich, kompensa-
cji wydłużeń cieplnych płyt montażowych, itp.

Narzędzia do montażu
Takery do mocowania klipsów, klipsy, rozwijaki 
do rur, nożyce do cięcia rur, giętarki, kalibratory, 
zaciskarki, itp. Niezależnie od wybranego syste-
mu montażu rury, firma HERZ zapewnia niezbęd-
ne narzędzia i produkty.

Rozdzielacze
Rozdzielacze oferowane są w wersjach mo-
siężnych, ze stali nierdzewnej, jak i z tworzywa 
sztucznego. Do ogrzewania płaszczyznowego 
dedykowane są wersje wyposażone we wkład-
ki termostatyczne pod siłowniki – zapewniające 
bieżącą regulację mocy cieplnej, i w przepływo-

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
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wybrane produkty Herz do ogrzewania 
płaszczyznowego, od góry: kompletna  
stacja regulacyjna Herz Compact Floor  
i rury wielowarstwowe Herz

Zapraszamy na nasze stoisko podczas 
targów INSTALACJE 2022 w Poznaniu.
Do zobaczenia w dniach 25-27 kwietnia.
HALA 5, STOISkO 43

Również w budynkach Energylandii znajdziemy obiekty wyposażone w instalację podłogową marki HERZ
HERZ – EUROPEJSkA mARkA PREmIUm. OD 1896 ROkU
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w płytach ułatwiają równe prowadzenie rur, a także 
zmniejszają ilość wymaganej wylewki betonowej 
pełniącej funkcję podkładu i przewodnika ciepła.
Płyty łączone są za pomocą specjalnie wyprofi-
lowanych krawędzi. Każda płyta na powierzchni 
ma podziałkę metryczną, a to ułatwia ich cięcie 
bez dodatkowych narzędzi. 
Dzięki wypustkom w płytach ich układanie jest 
bardzo proste i nie wymaga narzędzi typu ta-
ker oraz spinek. Ze wszystkim szybko może 
sobie poradzić jedna osoba. Płyty systemo-
we polistyrenowe QIK zostały zaprojektowane  
w taki sposób, aby rurociąg ogrzewania podło-
gowego był usytuowany kilka milimetrów ponad 
podłożem. Równomiernie rozprowadzone rury za-
lewane są wylewką betonową lub anhydrytową.  

Specjalne żebrowanie mat pozwala na oblanie ca-
łej powierzchni instalacji. w rezultacie powstaje 
wysokowydajna płyta grzejna, co przekłada się  
na zintensyfikowanie przewodzenia ciepła.

ELEmENTy SySTEmU OgRZEWANIA 
PłASZCZyZNOWEgO QIk®

Rury QIk do podłogówki
System ogrzewania podłogowego QIK bazuje na 
dwóch rodzajach rur wielowarstwowych typu: 
- PE-RT II/AL/PE-RT II – biała rura wielowarstwowa  
QIk® o rozmiarze 16x2 mm, występująca w kręgach 
100, 200 i 600 m.b. jest wysokiej jakości produk-
tem wytwarzanym w Niemczech. Zbudowana jest  
z 5 warstw – warstwa wewnętrzna i zewnętrzna 
wykonana jest z polietylenu PE-RT II generacji 
charakteryzującego się zwiększoną wytrzymałością 
na wysoką temperaturę, środkową warstwą jest alu-
miniowa rura spawana na zakładkę ultradźwiękowo 
lub laserowo, zastosowana technika chroniona 
jest patentem. Poszczególne warstwy łączone 
są	 ze	 sobą	wysokiej	 jakości	warstwami	 kleju;
- PE-RT II/EVOH/PE-RT II – pomarańczowa rura 
QIk® z barierą antydyfuzyjną EVOH. Oferta obej-
muje 3 rozmiary rury: 16x2, 17x2 oraz 20x2 mm 
występujące w kręgach o długości 200, 240, 
500 lub 600 m.b. Rura QIK® EVOH jest bardzo  

elastyczna, głównie przeznaczona do układania 
pętli ogrzewania podłogowego o rozstawach rur 
nawet co 10 cm bez pojawiania się załamań. 
Jedną z najważniejszych cech rur QIK® jest ich 
długowieczność. Eksploatacja zgodnie parame-
trami zapewnia trwałość minimum 50 lat. Gwa-
rancja producenta wynosi 10 lat od dnia przepro-
wadzenia udokumentowanej próby szczelności.

Nowa płyta systemowa QIk do zabudowy mokrej
Do oferty marki QIK wprowadzony został nowy 
typ płyty systemowej, tzw. grzybkowej w opar-
ciu o płytę polistyrenową z wypustkami. Płyta 
została optymalnie zaprojektowana do rur QIK: 
zarówno dla rury QIK PE-RTII/Al/PE-RTII z wkładką 
aluminiową, jak i rury QIK PE-RTII/ EVOH/PE-
-RTII z barierą antydyfuzyjną. Płyta ma wymiary 
1450x850mm, co umożliwia ich wygodne transpor-
towanie na paletach przemysłowych. Niewielki roz-
miar mat wpływa także na łatwość ich montażu.
Łatwe łączenie na zakładkę pojedynczych 
mat powoduje powstanie monolitycznej po-
wierzchni, na której układa się rury QIK. wypustki  

Ogrzewanie podłogowe cechuje się wieloma zaletami, których próżno szukać 
w tradycyjnych systemach grzewczych. Pozwala zaoszczędzić energię, 
gwarantuje wysoki komfort cieplny i pozytywnie wpływa na estetykę 
ogrzewanych pomieszczeń. Zapewnia przyjemne ciepło dla wrażliwych  
na temperaturę stóp, jednocześnie przekładając się na higienę powietrza.  
Przy okazji pozwala uniknąć często przewymiarowanych grzejników 
– jeżeli źródłem ciepła jest kocioł kondensacyjny lub pompa ciepła. 

OgrzeWanie pOdŁOgOWe Qik
Kompleksowy system w ofercie Instal-Konsorcjum
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około 3 cm. Jest on osłonięty warstwą papieru 
silikonowego. Rozwiązanie to znacznie ułatwia 
montaż taśmy brzegowej w momencie instalacji 
płyt grzejnych. Marka QIK oferuje taśmy brzegowe 
o długości 25 lub 50 m.b. Produkty dostępne są 
w dwóch kolorach: tradycyjnym żółtym i szarym.

Rozdzielacze ogrzewania podłogowego
w ofercie QIK są rozdzielacze do ogrzewania 
podłogowego wykonane z mosiądzu oraz ze sta-
li nierdzewnej. wszystkie uzbrojono w: przepły-
womierze, zawory termostatyczne, nyple oraz 
sekcje odpowietrzająco-spustowe. Tego typu 
produktami można rozprowadzić od 2 do na-
wet 16 pętli ogrzewania podłogowego na jednym 
rozdzielaczu. Rozstaw podejść jest standardowy 
i wynosi 50 mm. wszystkie typy są zmontowa-
ne i dostarczane w zabezpieczonym opakowa-
niu kartonowym.

OfERTę SySTEmóW PODłOgOWyCH QIk 
UZUPEłNIAJą:

- grupy pompowo-mieszające, fabrycznie okablo-
wane, do regulacji temperatury ogrzewania podło-
gowego, do instalacji o powierzchni maks. 125 m2, 
- szafki natynkowe i podtynkowe, wykonanie 
z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, malowa-
ne gładkim lakierem proszkowym, w kolorze bia-
łym, tylna ścianka wyposażona jest w szyny i śru-
by	do	zamontowania	rozdzielacza;
- ograniczniki temperatury na powrocie typu 
RTL – najprostszy sposób ograniczenia tempe-
ratury podłogi o powierzchni do 15 m2, ogranicz-
niki montowane są na powrocie pętli grzewczej,
- siłowniki – napędy termiczne zaworów rozdzie-
lacza,
- regulacja: automatyka przewodowa i bez-
przewodowa (m.in. termostaty pokojowe, mo-
duły rozdzielacza obwodów grzejnych).

NARZęDZIA I mATERIAły mONTAŻOWE 
W OfERCIE QIk:

•	klipsy,
•	kalibratory,
•	nożyce	do	cięcia	rur,
•	sprężyny	wewnętrzne	i	zewnętrzne,
•	takery,
•	innowacyjne	rozwijaki	do	rury	QIK.
Rozwijak QIK Basic idealnie nadaje się do rozwija-
nia 600-metrowych kręgów białej rury QIK. Rozwi-
jak jest składany, co znacznie upraszcza transport 
narzędzia. Zalety: stosunkowo niewielki ciężar: 
13,75 kg, solidne łożysko kulkowe, gwarantujące 
długotrwałą pracę, regulacja wysokości stopek, 
osadzenie stopek na przegubach umożliwiające 
stabilną pozycję na nierównym podłożu.
Rozwijak QIK Standard z ramieniem jest rozbu- 
dowaną i wzmocnioną wersją rozwijaka Basic, 
wyposażoną w teflonowe ucho znajdujące się  
w osi rozwijaka, przez które przechodzi rura pod-
czas układania pętli grzewczych. Rozwijak ten 
jest idealny do układania pętli ogrzewania pod-
łogowego z pomarańczowej rury QIK.

QIk Alu Standard – sucha zabudowa
System ogrzewania podłogowego QIK Alu Stan-
dard w suchej zabudowie umożliwia wykona-
nie przykrycia podłogi bez wylewki betono-
wej. Podstawą są płyty systemowe, wykonane 
metodą wtrysku ze styropianu o klasie twardości 
EPS 300 oraz nowość – styropian w najwyższej 
klasie twardości EPS 400. Płyty pokryte są folią 
aluminiową, która stanowi radiator i zapewnia 
równomierne rozprowadzanie ciepła od rury QIK 
po powierzchni płyty.
Płyty QIK Alu Standard mają uniwersalny wzór 
wytłoczeń, odpowiedni dla rur QIK:
- PE-RT II/AL/PE-RT II 16x2,
- PE-RT II/EVOH/PE-RT II 16x2 lub 17x2.
Umożliwiają wygodne prowadzenie pętli ogrze-
wania podłogowego. System ogrzewania podło-
gowego w suchej zabudowie QIK Alu Standard 
charakteryzuje się bardzo małą wysokością za-
budowy (20 mm dla EPS 400 i 25 mm dla EPS 
300) oraz niską jednostkową masą własną, 
nieprzekraczającą 2 kg/m2. Ogrzewanie podło-
gowe w suchej zabudowie jest gotowe do pracy 
zaraz po ukończeniu montażu, wykonaniu próby 
szczelności wg wytycznych Systemu Instalacyj-
nego QIK i wykończeniu podłogi.
Zastosowanie: budynki drewniane oraz szkiele-
towe, remontowane, budynki, gdzie na poziomie 
projektu architektonicznego nie zaplanowano 
ogrzewania ogrzewania podłogowego i nie pozo-
stawiono wymaganej wysokości, poddasza, jeśli 
nośność stropów nie jest wystarczająca dla wy-
lewki betonowej, kamienice z drewnianymi stropa-
mi oraz wiele innych przypadków, w których wa-
runki techniczne nie dają możliwości wykonania 
ogrzewania podłogowego w tradycyjnej formie.

Taśma brzegowa
Taśmy brzegowe QIK wyposażono od wewnętrz-
nej strony w pasek kleju, którego szerokość wynosi  

www.qik.pl

Wyłączny dystr ybutor marki QIK

www.ik.pl
www.ik.pl/qik
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technicznego Grupy KAN – Do dyspozycji naszych 
partnerów biznesowych oddajemy bardzo szero-
ki wachlarz kompatybilnych ze sobą produktów, 
w tym osprzętu w postaci rozdzielaczy, szafek czy 
elementów automatyki. Wspomnieć można, cho-
ciażby o systemach KAN-therm Tacker, Profil, Rail 
czy NET. Dzięki nim inwestor jest w stanie precy-
zyjnie dostosować poszczególne składowe insta-
lacji i dopasować je do specyfiki danej realizacji. 
Co istotne, oferujemy asortyment, który spraw-
dzi się zarówno w instalacjach wewnętrznych,  
jak i zewnętrznych.
Popularność ogrzewania podłogowego wyni-
ka przede wszystkim z jego wpływu na poczu-
cie komfortu termicznego i bezpieczeństwa.  

Należy jednak wspomnieć także o korzyściach 
ekonomicznych, a co istotne – również o jego 
właściwościach proekologicznych.

Z kORZyśCIą DLA ZDROWIA I PLANETy

Jednym z największych atutów ogrzewania 
płaszczyznowego jest jego zbawienny wpływ 
na nasze samopoczucie. w przeciwieństwie 
do tradycyjnych grzejników zapewnia bowiem 
równomierny i optymalny dla ludzkiego organi-
zmu rozkład temperatury oraz zapobiega zjawi-
sku tzw. konwekcji, a więc unoszeniu się kurzu  
i alergenów w powietrzu. Jednak, szczególnie  
w przypadku inwestycji wielkopowierzchniowych,  

UNIWERSALNOść SZyTA NA mIARę

Podstawowym atutem systemów ogrzewania 
płaszczyznowego jest ich uniwersalność. Spraw-
dzą się bowiem zarówno w małych mieszkaniach, 
jak i ogromnych powierzchniach komercyjnych 
czy nawet stadionach piłkarskich. w przypadku 
systemów KAN-therm tak duża różnorodność 
miejsc, w jakich mogą zostać wykorzystane, wy-
nika z niezwykle rozbudowanego portfolio roz-
wiązań i produktów.

– Od wielu lat rozwijamy i promujemy nowocze-
sne i przyjazne użytkownikom oraz środowisku 
instalacje ogrzewania płaszczyznowego – mówi  
Mariusz Choroszucha, kierownik działu doradztwa 

Ogrzewanie płaszczyznowe należy do najpopularniejszych rozwiązań,  
na jakie decydują się inwestorzy. wynika to z faktu, iż łączy w sobie daleko 
idącą funkcjonalność i wysoki poziom efektywności, a jednocześnie 

niezwykle korzystnie wpływa 
na estetykę samej przestrzeni. 
Choć bez wątpienia przyszłość 
należy do tego typu systemów, 
już teraz redefinują nasze 
spojrzenie na poczucie komfortu 
termicznego. Potwierdzają to 
liczne realizacje, wykorzystujące 
innowacyjne systemy ogrzewania 
płaszczyznowego KAN-therm.

OgrzeWanie pŁaszczyznOWe kan-tHerm W praktyce
Efektownie i efektywnie

warsaw Spire

Stadion Poznań
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InoxFlow, przyłącza do rozdzielaczy wykonano 
z wielowarstwowych rur KAN-therm Press, a pę-
tle ogrzewania płaszczyznowego z rur BlueFloor 
PERT z osłoną antydyfuzyjną EVOH. Skalę inwe-
stycji potwierdza fakt, iż do wykonania ogrze-
wania użyto… ponad 3,5 kilometra rur. Niewąt-
pliwym atutem dla naszych partnerów, który 
doskonale potwierdza wspomniana realizacja, 
jest fakt, iż mogą oni u jednego źródła znaleźć 
całe spektrum rozwiązań i otrzymać wsparcie 
ekspertów na każdym etapie prac.

Gdzie jeszcze można znaleźć multisystemy insta-
lacyjne KAN-therm? wyróżnić należy prestiżowy 
biurowiec Warsaw Spire, Operę i filharmonię 
Podlaską w białymstoku czy Salon Samocho-
dowy bmW w gdańsku. Do najbardziej spekta-
kularnych realizacji należą także stadiony piłkar-
skie. w tym przypadku na pierwszy plan wysuwa 
się system KAN-therm Football, który dba o stan 
murawy w wielu obiektach w Polsce i na świecie  
– Stadionie Narodowym w Warszawie czy sta-
dionach we Wrocławiu, Poznaniu, kijowie i we 
Lwowie. Również w tych przypadkach inwestor 
otrzymał holistyczną ofertę rozwiązań, wśród 
których znalazły się m.in. rury, systemy automa-
tyki, w tym czujniki śniegu i zalodzenia oraz sys-
temy mocowań rur.

Instalacje ogrzewania płaszczyznowego KAN-
-therm to wypadkowa efektywności, efektow-
ności i wytrzymałości. Co więcej, tworzą one 

doskonale uzupełniający się (nomen omen) sys-
tem naczyń połączonych, a różnorodność oferty 
sprawia, iż mogą one zostać wykorzystane na-
wet w najbardziej skomplikowanych i wymaga-
jących realizacjach. 
Domy, biurowce, obiekty sakralne, powierzch-
nie komercyjne, czy wreszcie stadiony – wyko-
rzystanie ogrzewania płaszczyznowego ograni-
cza jedynie nasza wyobraźnia.

na pierwszy plan wysuwają się ekonomiczne  
i ekologiczne korzyści, wynikające z zastosowa-
nia tego typu rozwiązań.

– Systemy ogrzewania płaszczyznowego to niska 
temperatura zasilania instalacji – tłumaczy Ma-
riusz Choroszucha – Są zatem idealnym partne-
rem dla ekologicznych źródeł ciepła takich, jak: 
kotły kondensacyjne, pompy ciepła czy kolekto-
ry słoneczne. Ich wykorzystanie redukuje koszty 
utrzymania odpowiedniego poziomu temperatu-
ry we wnętrzu, a także pomaga chronić środowi-
sko naturalne. Również pod tym względem ogrze-
wanie płaszczyznowe staje się więc rozwiązaniem 
na miarę XXI wieku.
Tak ogromna liczba atutów ogrzewania płasz-
czyznowego sprawia, iż staje się ono nieod-

łącznym elementem nowoczesnych inwesty-
cji budowlanych na całym świecie. Przykłady?  
w przypadku systemów KAN-therm jest ich na-
prawdę sporo.

CIEPłO W AkCJI

Bogate portfolio rozwiązań KAN-therm z zakresu 
ogrzewania płaszczyznowego sprawiło, iż moż-
na je zobaczyć (a tak naprawdę poczuć efekt ich 
działania) w wielu inwestycjach – domach prywat-
nych, powierzchniach komercyjnych czy nawet 
w obiektach sakralnych, co potwierdza niedaw-
na realizacja w Cerkwi św. grzegorza Peradze 
w białymstoku. wykonano tam ogrzewanie 
płaszczyznowe o powierzchni 462 m2. Zastoso-
wano m.in. najnowsze rozdzielacze KAN-therm 

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

tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com 
www.kan-therm.com
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Cerkiew św. Grzegorza Peradze w Białymstoku System KAN-therm Football
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Kościół pw. Opatrzności Bożej w Parczewie zamontowano ogrzewanie podłogowe Prandelli

DO JAkICH ObIEkTóW?

Ogrzewanie podłogowe jest szczególnie poleca-
ne w obiektach z pomieszczeniami wysokimi np. 
w kościołach, gdyż zadana temperatura utrzy-
mywana jest tylko do wysokości dwóch metrów  
w obszarze przebywania ludzi. Powyżej tego pu-
łapu wysokości temperatura spada. Dzięki temu 
są oszczędności w kosztach eksploatacji nawet 
do 60-70% w porównaniu z grzejnikami lub na-
grzewnicami powietrza.
Kolejnymi obiektami, gdzie zastosowanie ogrze-
wania podłogowego pozwala uniknąć pewnych 
niedogodności i daje duży komfort cieplny są 

szpitale. Unika się wtedy grzejników, które gro-
madzą kurz i zajmują dużo miejsca. Jednocze-
śnie ciepła podłoga daje przyjemne odczucie 
dla użytkowników i szybko wysycha po umyciu. 
Jest to także zaleta higieniczna w porównaniu 
z zimną podłogą przy braku ogrzewania podło-
gowego. w przypadku szpitali, biur, a także do-
mów mieszkalnych uzyskuje się obniżenie kosz-
tów eksploatacji. Mimo że zwykle nie ma w nich 
wysokich pomieszczeń to rozkład temperatury 
powietrza sprawia, że średnia temperatura w po-
mieszczeniu będzie o 2-3°C niższa niż przy ogrze-
waniu grzejnikowym i w związku z tym straty cie-
pła będą o ok. 10% mniejsze.

Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych czy też użyteczności 
publicznej można ogrzewać na wiele sposobów. Jednym z nich,  
który zyskał wielką popularność, jest ogrzewanie podłogowe. Są 
sytuacje, kiedy w zasadzie jest ono jedyną możliwą opcją. Ogrzewanie 
podłogowe musi być zamontowane wtedy, gdy mamy do czynienia  
z niską temperaturą zasilającą systemu grzewczego, ponieważ wówczas 
nieodzowna jest bardzo duża powierzchnia oddawania ciepła. Natomiast 
podłogówka powinna lub może być instalowana tam, gdzie inwestor 
chce uzyskać bardziej ekonomiczną pracę układu i jednocześnie pozbyć 
się przeszkadzających i gromadzących kurz grzejników stalowych.

OgrzeWanie pOdŁOgOWe prandeLLi  
W ObiektacH reFerencyjnycH

Szpital położniczo-ginekologiczny w Olsztynie
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w zależności od wymagań użytkownika, można 
zastosować następujące termostaty:
- elektroniczne utrzymujące stałą temperaturę 
regulowaną za pomocą pokrętła (M201 lub z wy-
świetlaczem M501),
- tygodniowe z czujką podłogową – umożliwia-
jące automatyczną zmianę temperatury w po-
mieszczeniu z dziennej na nocną (OCD5 z wy-
świetlaczem dotykowym lub MwD5 dodatkowo 
sterowany przez internet).

ELEmENTy SySTEmU

Najważniejszą rolę w ogrzewaniu podłogowym od-
grywają rury, które są zalane w jastrychu i mają 
pracować bezawaryjnie przez wiele dziesięcioleci.  
Powinny być wobec tego bardzo wytrzymałe i odpor-
ne. w ofercie Prandelli dostępne są zarówno rury wie-
lowarstwowe – PERT/AL/PERT oraz PEX/AL/PEX, jak  
i jednorodne PERT z warstwą antydyfuzyjną. Zaletą 
oferty są nie tylko 200-metrowej długości kręgi, ale 
także 500-metrowe. Pozwala to w idealny sposób 
zmniejszyć ilości ścinków – pozostałych krótkich od-
cinków rur. Rura w kręgach 500 m.b. będzie układana 
z rozwijaka, co dodatkowo ułatwia pracę instalatora. 
w układach ogrzewania podłogowego ważną rolę 
pełnią rozdzielacze. Mają one za zadanie między in-
nymi zrównoważyć hydraulicznie pracę poszczegól-
nych pętli grzewczych. Jest to szczególnie ważne 
w pomieszczeniach z wieloma pętlami grzewczy-
mi. Dzięki rozdzielaczom z rotametrami kryzuje-
my obiegi o krótszych pętlach do poziomu oporów 
tych dłuższych. Zastosowanie innowacyjnych rota- 
metrów magnetycznych pozwala wykorzystać 
regulację także wówczas, gdy medium jest mie-
szanka glikolowa, gdyż szkiełka nie mają żadnego 
kontaktu z medium. Zaletą rotametrów magnetycz-
nych jest również to, że nie brudzą się wraz z upły-
wem czasu pracy układu i zawsze widać, jaki jest 
przepływ, bez konieczności czyszczenia szkiełek 
ze związków wapnia (kamienia) czy tlenków żelaza.
Aby zyskać pewność, że do pomieszczeń dostar-
czana jest wystarczająca ilość ciepła, można zasto-
sować rozdzielacze z własnymi pompami. Takim 
rozwiązaniem jest zestaw mieszający Colmix.
Komfort cieplny w pomieszczeniach utrzymu-
je się, nastawiając odpowiednią temperaturę 
na termostacie znajdującym się w każdym po-
mieszczeniu. Termostat zarządza przez central-
kę pracą siłownika lub siłowników na pętlach 
danego pomieszczenia oraz pompą obiegową.  

Prandelli Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 40, 80-298 Gdańsk

tel. 58 762 84 55
prandelli@prandelli.pl, www.prandelli.pl

r e k l a m a

Podczas remontu starszych obiektów, 
gdy nie ma możliwości, aby zbytnio 
podnieść poziom podłogi, można za-
montować suche ogrzewanie podłogo-
we z płytami styropianowymi pokryty-
mi folią metalizowaną. Dzięki niskiemu 
ciężarowi te elementy wykorzystuje się 
także do ogrzewania podłogowego na 
stropach drewnianych.
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wszystkie dostępne nowoczesne rozwiązania re-
nowacyjne Purmo wyróżniają się bardzo niewiel-
ką wysokością zabudowy – nie większą niż 50 mm.  
Cechują się też znacznie mniejszą bezwładno-
ścią niż w przypadku tradycyjnych systemów 
ogrzewania podłogowego. Oznacza to, że podło-
ga nagrzewa się znacznie szybciej, a oddając cie-
pło do pomieszczenia błyskawicznie poprawia  

odczucie komfortu cieplnego. Dodatkowo roz-
wiązania renowacyjne są gotowe do pracy za-
raz po wykonaniu próby szczelności. Montaż 
jest szybki i prosty oraz może odbywać się bez-
pośrednio na istniejącej podłodze, bez koniecz-
ności kucia posadzki. 
Rozwiązania renowacyjne tak jak pozostałe syste-
my ogrzewania płaszczyznowego wyróżniają się  

Coraz więcej inwestorów decyduje się na instalację ogrzewania 
płaszczyznowego, co wynika z możliwości ukrycia jej w warstwach 
przegród budowlanych, tak aby nie utrudniała aranżacji wnętrz.  
Poza tradycyjnymi systemami z wylewką mokrą w ofercie Purmo 
dostępne są również systemy renowacyjne, które idealnie sprawdzą się  
w przypadku modernizacji obiektów.

OgrzeWanie pOdŁOgOWe – systemy renOWacyjne purmO 
Alternatywa ogrzewania w budynkach modernizowanych

renowacja Łazienki

Podczas gruntownego remontu pojedynczego pomieszczenia np. łazienki w budynku, który 
ma już instalację grzejnikową istnieje możliwość zaprojektowania pętli ogrzewania podłogo-
wego bez ingerencji w pozostałą instalację. w łazience grzejnik powinien szybko dostarczyć 
ciepło do pomieszczenia oraz umożliwić suszenie ręczników, natomiast instalacja ogrzewania 
podłogowego powinna zapewnić odpowiedni komfort cieplny użytkowników poprzez pod-
wyższenie temperatury w okolicy stóp. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki szeregowemu 
połączeniu grzejnika z pętlą ogrzewania podłogowego za pomocą zestawu przyłączeniowe-
go TempCo VT firmy Purmo. w takim wypadku regulacja obydwu odbiorników ciepła odby-
wa się jedną głowicą termostatyczną. Temperatura czynnika zasilającego instalację ogrze-
wania podłogowego jest obniżana przez czynnik powracający z grzejnika.

Renowacyjne systemy ogrzewania podłogowego Purmo działają w wielu obiektach:  
tu dawny budynek farmy mleczarskiej zmieniony w dom mieszkalny ogrzewany pompą ciepła, 
która współpracuje z podłogowym system Purmo

http://www.instalreporter.pl


4004/2022 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 I A D

wylewką anhydrytową. Całkowita grubość sys-
temu z wykończeniem podłogi w zależności od 
grubości wylewki wynosi ok 40 mm.

PURmO TS14 R
 
Kolejnym rozwiązaniem renowacyjnym oferowa-
nym przez firmę Purmo jest system suchy TS14R. 
Montaż systemu może odbywać się bezpośred-
nio na istniejącym podłożu, które należy wcze-
śniej wyrównać lub na izolacji termicznej. w tym 
wypadku całkowita grubość systemu z wykoń-
czeniem podłogi wynosi zaledwie 35 mm. Płyty 
systemowe wykonane są z twardego styropianu 
EPS 240, o grubości 17 mm, fabrycznie pokrytego 
blachą aluminiową, która zapewnia równomierną 
dystrybucję ciepła. Konstrukcja płyty umożliwia  

montaż rur PE-RT/Al/PE-RT o średnicy 14x2 mm 
w rozstawie co 125 mm. Istnieje możliwość bez-
pośredniego położenia parkietu pływającego lub 
przyklejenia płytek przy zastosowaniu płyty sys-
temowej nośnej o grubości 5 mm. Przy pokryciu 
podłogi panelami bądź wykładziną należy zasto-
sować dodatkowo warstwę suchego jastrychu  
i wtedy wysokość systemu wzrośnie. Bezpośred-
nio na profilowanej płycie systemowej można 
układać parkiet o minimalnej grubości 15 mm.  
w przypadku tego systemu uzyskujemy do trzech 
razy krótszy czas ogrzewania podłogi niż w sys-
temie tradycyjnym z uwagi na brak wylewki.

energooszczędnością, ponieważ działają przy 
znacznie niższych parametrach czynnika grzej-
nego, niż klasyczna instalacja grzejnikowa. 
w przypadku zasilania budynku kotłem instala-
cja ogrzewania podłogowego wpływa na zmniej-
szenie ilości spalanego paliwa przy jednocze-
snym zapewnieniu odpowiedniego stopnia 
ogrzania pomieszczeń. 
Natomiast przy zasileniu budynku pompą ciepła, 
która korzysta z alternatywnych źródeł energii, 
takich jak woda, grunt, czy powietrze, instala-
cja ta będzie idealnym rozwiązaniem ze wzglę-
du na niską temperaturę zasilania, co przeło-
ży się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych. 
Ponadto rozkład temperatury w pomieszczeniu 
ogrzewanym instalacją podłogową wpływa na 
odczucie komfortu cieplnego przy temperatu-
rze mniejszej o 1-2°C w stosunku do tradycyjne-
go ogrzewania konwekcyjnego. w efekcie pobór 
energii cieplnej zmniejszy się nawet o kilkana-
ście procent w skali roku.

PURmO kLETTJET R
 
Przykładem systemu renowacyjnego jest Purmo 
Klettjet R. System stanowi samoprzylepna mata 
PE o grubości 6 mm, pokryta tkaniną, do której 
przyczepia się rurę o średnicy 16x2,0 mm z rze-
pem. Matę przykleja się do twardego podłoża, ja-
kim jest wylewka, bądź stara podłoga ceramicz-
na. Izolację systemową bez trudu dopasuje się 
do każdej geometrii pomieszczenia. Rury w sys-
temie Purmo Klettjet R można układać z dowol-
nym rozstawem. Montaż systemu jest znacznie 
szybszy niż w przypadku tradycyjnych systemów 
z wylewką, ponieważ nie wymaga użycia takera 
oraz klipsów. Ponadto jest na tyle łatwy, że pora-
dzi sobie z tym jedna osoba wyposażona w roz-
wijacz do rur. Gotową instalację przykrywa się 

Zapraszamy do obejrzenia systemów 
renowacyjnych, a także nowych 
produktów marki Purmo na:
Targach INSTALACJE 2022
Poznań, 25-27 kwietnia
HALA 5, STOISkO NR 68

Purmo Group Poland Sp. z o.o.
ul. Ciszewskiego 15 budynek KEN Center

02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00

purmow@purmo.pl  
www.purmo.pl
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Purmo Klettjet R Purmo TS14 R

Przejdź  Więcej o Purmo Klettjet r Przejdź  Więcej o Purmo TS14 r
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CENTRUm LOgISTyCZNE CENTRALI fIRmy 
ROTH Z SySTEmEm OgRZEWANIA HAL 
PRZEmySłOWyCH

ROTH jako producent pierwszy może pochwa-
lić się zamontowanym systemem ogrzewania 
płaszczyznowego w swoich obiektach. Mowa 
tu m.in. o hali logistyczno-magazynowej o po-
wierzchni 4800 m2. Na podanej przestrzeni  

wydzielono 417 stref stałego przebywania i zlo-
kalizowano 212 pętli grzewczych (4260,1 m2) oraz 
dodatkowo 205 stref dla tranzytów zasilających  
i powrotnych (466,5 m2). wykonanie inwestycji 
zostało poprzedzone dokładnym opracowaniem 
projektowym. Zastosowano system Roth Rohr-
fix dla hal przemysłowych na bazie systemowej 
rury grzewczej Roth X-Pert S5+ 20 mm. System 
ogrzewania płaszczyznowego w hali umożliwia 

Ogrzewanie płaszczyznowe jest dzisiaj tak powszechne, że nie ma już 
chyba nowo powstającego obiektu, który nie miałby zaplanowanej 
podłogowej instalacji grzewczej. Również w budynkach poddawanych 
termomodernizacji: kamienicach, willach czy pałacach po zastosowaniu 
odpowiedniej izolacji termicznej przegród budowlanych, archiwalne 
instalacje piecowe z powodzeniem zamieniane są na odpowiedni 
lekki system ogrzewania płaszczyznowego. To oznacza, że wachlarz 
realizowanych obiektów jest szeroki i oprócz budynków mieszkalnych, 
obejmuje również obiekty komercyjne. Oferta systemowa Roth jest 
elastyczna. Poniżej prezentujemy wybrane obiekty referencyjne,  
w których wykorzystano systemy ogrzewania płaszczyznowego ROTH.

OgrzeWanie pŁaszczyznOWe rOtH  
W ObiektacH reFerencyjnycH

Centrum logistyczne centrali firmy ROTH
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HOTEL Z SySTEmEm mOkREJ ZAbUDOWy 
ROTH TACkER

Do zagospodarowania instalacją grzewczą było 
ca. 5000 m2 powierzchni. Tradycyjny system za-
budowy mokrej jest powszechnie znany i stoso-
wany w różnych kategoriach obiektów. 

w tym przypadku – obiekt hotelowy z niespełna 
100 pokojami jest aktualnie w trakcie realizacji. 
Do wykonania pętli grzewczych zużyto obecnie 
około 35 km rury Roth X-Pert S5+ 16 mm. Rura 
Roth X-Pert S5+ znana jest szerokiej gamie od-
biorców. Dzięki rozpiętości swoich wymiarów  
14-20 mm, może być wykorzystywana na różnych 
powierzchniach instalacji ogrzewania podłogo-
wego, nie tylko typu mieszkalnego.
X-Pert S5+ to 5-warstwowa rura z polietylenu, pro-
dukowana z pierwotnego surowca. Jej cechą cha-
rakterystyczną są dwa czerwone pasy na całej jej 
długości. Rurę bazową X-Perta stanowi warstwa  

swobodne kształtowanie przestrzeni pomiesz-
czenia istotne dla ruchu wózków widłowych. 
Ogrzewanie zostało zamontowane wewnątrz po-
sadzki betonowej w formie równolegle ułożo-
nych przewodów – wężownica meandrowa. Rury 
grzewcze z pętli zostały podłączone za pomocą 
przemysłowych modułowych rozdzielaczy z two-
rzywa, wyposażonych w zawory na zasilaniu i po-
wrocie. Umożliwia to indywidualne dostosowanie 
wydajności każdej pętli grzewczej. Rury ogrze-
wania płaszczyznowego w obiekcie zamocowa-
no do podłoża na szynach montażowych, aby 
zachować projektowane odstępy układania rur.
Na terenie hali znajdują się również nowatorskie 
tworzywowe zasobniki Quadroline wody użyt-
kowej i zbiorniki na deszczówkę z oferty ROTH. 

bUDyNEk bIUROWy Z SySTEmEm ROTH 
CLImACOmfORT PANEL

Na powierzchni biurowej 3178 m2 został zreali-
zowany system ogrzewania płaszczyznowego  
o lekkiej konstrukcji Roth ClimaComfort Panel  
z rurą systemową Roth X-Pert S5+ 14 mm. Grzej-
nik płaszczyznowy systemu umożliwia montaż 
na powierzchni podłóg, ścian i sufitów. Podsta-
wę systemu tworzy płyta izolacyjna CC panel  
z EPS, która na stałe została połączona z prze-
wodzącą ciepło lamelą z aluminium. Lamela ta 
zapewnia równomierny i szybki transfer wytwo-
rzonej energii cieplnej. wymiary płyt systemo-
wych spełniają wymagania standardu budow-
lanego dla suchej zabudowy i odpowiednio do 
potrzeb mogą być docinane do wymiarów po-
mieszczenia. Płyty systemowe układane są bez-
pośrednio na równej posadzce, a w przypad-
ku ściany i sufitu na profilach do karton-gipsu. 
Technologia systemu przewiduje ułożenie na 
konstrukcji grzejnika płaszczyznowego suchych 
płyt jastrychowych przed ułożeniem okładziny 
podłogowej. Niemniej, jako zaletę systemu na-
leży również zaznaczyć, że układanie bezpo-
średnie okładziny podłogowej na konstrukcji 
grzejnika jest jak najbardziej możliwe, ale pod 
warunkiem zachowania obciążenia powierzch-
niowego 2 kN/m2.

Budynek biurowy z zamontowanym systemem  
ROTH ClimaComfort Panel

Nowoczesny hotel z systemem mokrej zabudowy ROTH Tacker
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z polietylenu PERT pokryta powłoką antydyfu-
zyjną. Powłoka ta jest utworzona z alkoholu ety-
lowinylowego (EVOH), który uniemożliwia przeni-
kanie tlenu przez ścianki rury. Od zewnętrz rurę 
otacza warstwa ochronna również z PERT. Między 
kolejnymi płaszczyznami rury znajduje się spoiwo, 
dodatkowo wzmacniające jej konstrukcję. Swoje 
wyjątkowe właściwości rura Roth X-Pert S5+ za-
wdzięcza technologii produkcji – metodzie koek-
struzji, polegającej na jednoczesnym wytwarzaniu 
wszystkich warstw rury. w obiekcie hotelowym 
zamontowano również systemowe mosiężne 
rozdzielacze obwodów grzewczych z przepły-
womierzami i układy pompowo-mieszające.

kLINIkA Z SySTEmAmI ROTH

Obiekt stanowi co prawda wyjątek tematycz-
ny, ponieważ w obiekcie zrealizowano tradycyj-
ną instalację rozprowadzenia c.o., w tym c.w.u., 
z wykorzystaniem elementów systemów insta-
lacji rurowych Roth. Systemy instalacji rurowych 
Roth stanowią równoległą i równie ważną ofertę 

obok systemów ogrzewania płaszczyznowego.
w instalacji zastosowano rurę z wkładką alumi-
niową Roth AluLaserplus prowadzoną 
w posadzce w systemie „rura w rurze”. Umiesz-
czenie przewodu w rurze zapewnia kompensację 
termiczną (następuje tzw. „ułożenie się przewo-
du”), spełnia rolę izolacji termicznej i nie dopusz-
cza do nadmiernych strat ciepła oraz miejsco-
wego podwyższenia temperatury podłogi. Przy 
rozprowadzeniach wykorzystano naturalne za-
sady kompensacji wydłużeń termicznych – łuki 
i załamania wynikające z geometrii budynku.

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

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

www.roth-polska.com
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Uzupełnieniem galerii obiektów referencyjnych Roth jest budynek kliniki węGiel juŻ dwukroTnie droŻszY  
– Pas sPrawdziŁ cenY na skŁadach

Badanie cen paliw stałych zlecone przez Polski 
Alarm Smogowy pokazuje dynamiczny wzrost cen 
w handlu detalicznym. Sprawdzono ceny węgla, 
pelletu i drewna kawałkowego w 32 składach we 
wszystkich województwach. Od stycznia 2021 
roku średnia cena węgla wzrosła o 101%, cena 
pelletu o 89%, a drewna kawałkowego o 74%. Tyl-
ko w pierwszym kwartale tego roku, od stycznia 
do kwietnia węgiel podrożał o 26%, pellet o 19% ,  
a drewno kawałkowe o 24%. Łącznie od stycz-
nia 2021 średnie ceny wzrosły o 101% (węgiel), 
89% (pellet) i 74% (drewno kawałkowe). Kontrola 
cen dotyczyła ceny typu orzech oraz ekogroszku  
o najwyższej kaloryczności. w ostatnim tygo-
dniu marca 2022 średnia cena węgla typu orzech  
kl. 1 to 1771 zł, natomiast średnia cena ekogrosz-
ku to 1980 zł. Maksymalne odnotowane ceny wę-
gla to nawet 2500 zł za tonę. Podrożał również 
pellet, którego średnia cena (1736 zł) jest zbli-
żona do ceny węgla typu orzech. w dużej część 
składów odczuwalny jest deficyt w zakresie do-
staw, choć w większości punktów handlowych 

węgiel z reguły dostępny jest w ciągłej sprzeda-
ży (szczególnie tam, gdzie oferowany jest w ce-
nach przekraczających 2000 zł/tonę). w części 
składów podkreśla się, że zapasy są na wyczer-
paniu i brakuje perspektywy na dalsze dostawy. 
Można też wyróżnić, na razie stosunkowo niewiel-
ką liczbę składów, gdzie węgla brakuje. Zdarzają 
się sytuacje, że w oczekiwaniu na dostawę wśród 
klientów tworzone są listy kolejkowe. w związku 
z drastycznymi wzrostami cen nośników energii 
Polski Alarm Smogowy ponownie wystosował 
apel do premiera Morawieckiego o intensywne 
działania rządu dla zwiększenia efektywności 
energetycznej w Polsce. 
– Niewykorzystany potencjał efektywności ener-
getycznej w naszym kraju jest ogromny. W naj-
bliższych latach zapotrzebowanie na energię do 
ogrzewania polskich budynków można zmniejszyć 
ponad dwukrotnie – ograniczając zużycie węgla, 
gazu czy biomasy. Przełoży się to nie tylko na mniej-
sze zużycie wspomnianych nośników energetycz-
nych, ale również na niższe rachunki za ogrzewa-
nie. – czytamy w apelu PAS.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij

wPŁYw wojnY w ukrainie  
na budownicTwo w Polsce

Niedobór materiałów, wzrost cen, wyhamowanie 
inwestycji i odpływ ukraińskich pracowników to 
piętrzące się problemy w sektorze budownictwa 
od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. wojna w Ukrainie 
ma negatywny wpływ na branżę budowlaną w na-
szym kraju. Zagrożone są łańcuchy dostaw, czego 
konsekwencją jest już odczuwalny w tym sekto-
rze niedobór materiałów oraz kolejna fala wzrostu 
cen surowców. Ukraina jest ważnym producentem 

stali, jednego z podstawowych materiałów w bu-
downictwie. Do tego dochodzi odpływ pracowni-
ków z kraju objętego wojną. Czy polskim firmom 
budowlanym grozi wyhamowanie inwestycji? Ja-
kie jeszcze konsekwencje czeka sektor budownic-
twa w związku z obecną sytuacją geopolityczną?
Na powyższe pytania znajdziecie Państwo od-
powiedź w bardzo ciekawej i obszernej publika-
cji zamieszczonej na stronie Polskiej Izby inży-
nierów Budowlanych. 
Źródło: PIIB
Pełna wersja informacji: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://polskialarmsmogowy.pl/2022/04/wegiel-juz-dwukrotnie-drozszy-pas-sprawdzil-ceny-na-skladach
https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4836-wplyw-wojny-w-ukrainie-na-budownictwo-w-polsce
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CZERWONA RURA kELLER PE-RT fLOOR

System ogrzewania podłogowego KELLER Floor  
bazuje na czerwonych rurach jednorodnych 
PE-RT z osłoną antydyfuzyjną EVOH o średnicy 
17x2 mm (klasa zastosowania 4 wg ISO 10508). 
Rury wykonane są jako pieciowarstwowe (po-
lietylen PE-RT typ II – klej – osłona antydyfuzyj-
na EVOH – klej – polietylen PE-RT typ II), gdzie 
wszystkie warstwy są trwale połączone w pro-
cesie produkcyjnym. Podwyższona odporność 

termiczna PE-RT i wysoka elastyczność produk-
tu sprawia, że rury KELLER PE-RT Floor są wy-
godne do instalowania nawet w niskiej tempe-
raturze. Zastosowana powłoka antydyfuzyjna 
EVOH gwarantuje szczelność na przenikanie tle-
nu do wnętrza instalacj, zabezpieczając jej ele-
menty przed korozją. Rury wykonane są zgod-
nie z normą PN-EN ISO 21003-2:2009+A1:2011. 
Temperatura pracy do 90oC, ciśnienie robocze 
– 6 bar. System KELLER Floor przeznaczony jest 
do montażu metodą mokrą.

Kompletny system ogrzewania podłogowego KELLER Floor  
bazuje na rurach jednorodnych wykonanych z polietylenu PE-RT  
o podwyższonej odporności termicznej i wysokich właściwościach 
mechanicznych. Ze względu na wysoką trwałość i elastyczność 
umożliwia wykonanie każdego rodzaju instalacji ogrzewania 
podłogowego. Zawiera wszystkie elementy potrzebne do sprawnego 
i ekonomicznego montażu ogrzewania: rury, izolacje, rozdzielacze, 
szafki instalacyjne, automatykę i narzędzia.

system OgrzeWania pOdŁOgOWegO keLLer FLOOr
Kompletny i perfekcyjnie dobrany

Kultowa czerwona rura KELLER PE-RT 17x2 mm również w kręgach 400 m.b.

http://www.instalreporter.pl


4504/2022 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 I A D

brzegowa i dylatacyjna dla wygody wykonaw-
cy ma pięć nacięć w odstępach co 1 cm od gór-
nej krawędzi, umożliwiających oderwanie nad-
miaru wystającego ponad wykonaną posadzkę.
w ofercie systemu znajdują się rozdzielacze 1″ 
z przepływomierzami, wyposażone w zawory 
spustowo-odpowietrzające i zawory odcinają-
ce do siłowników z gwintem M 30x1,5. Dostęp-
ne w ofercie rozdzielacze KELLER mają od 2 do 
12 sekcji. Przystosowane są do współpracy z ni-
skotemperaturowymi źródłami ciepła dostarcza-
jącymi medium grzewcze o maksymalnej tem-
peraturze 55oC.
Samodzielne grupy pompowe zaś zapewniają 
dokładną i optymalną regulację systemu pod-
łogowego. Umożliwiają wykonanie niskopara-
metrowej instalacji ogrzewania podłogowego 
współpracującej z tradycyjną, wysokoparame-
trową instalacją grzejnikową.
System KELLER PE-RT Floor oferuje dwa rodza-
je termostatów:
- termostatyczny regulator temperatury do 
sterowania siłownikami NC, z bezdźwięcznym 

wyjściem przełączającym (Triac), z bezpośred-
nim lub pośrednim podłączeniem siłowników.  
Korekta temperatury rzeczywistej zintegrowana 
w tarczy nastawczej,
- zaawansowany technologicznie, łatwy w pro-
gramowaniu regulator z podświetlanym wyświe-
tlaczem. 7 niezależnych modyfikowalnych pro-
gramów, 4 regulowane temperatury: dzienna, 
nocna, przeciwzamrożeniowa, urlopowa.

System kELLER floor to oszczędność mate-
riału podczas montażu. Rury dostępne są  
w zwojach o długości 200, 400 lub i 600 m.b., 
co pozwala uniknąć strat ,,końcówek”.

kOmPLETNy SySTEm

Oprócz rury KELLER PE-RT Floor w skład syste-
mu wchodzą:
- izolacje: taśmy brzegowe, styropian z folią zbro-
joną tkaniną PP,
- rozdzielacze i grupy pompowe,
- automatyka (siłownik, moduły sterujące),
- szafki instalacyjne pod- i nadtynkowe,
- narzędzia i akcesoria (rozwijak, haker, nożyce, 
plastyfikator betonu, łuki).

Płyty styropianowe z folią izolacyjną wzmocnio-
ną tkaniną polipropylenową oraz taśmą brzego-
wą chronią przed utratą ciepła i zapewniają izo-
lację akustyczną. Płyty IZOROL-PP, dzięki swojej 
budowie, zapewniają mocne i pewne zakotwie-
nie spinek mocujących rurę grzewczą. Taśma 

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
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dlaczeGo sYsTeM keller floor?

EkONOmICZNy. Oszczędność materiału podczas mon-
tażu – rury KELLER PE-RT dostępne są w zwojach 200, 
400 i 600 m.b. Dzięki dużej elastyczności są one łatwe 
w układaniu, co znacząco skraca czas montażu i ob-
niża jego koszty.
ODPORNy. Rury z wysokiej jakości polietylenu od-
pornego na wysoką temperaturę i zabezpieczonego 
przed dyfuzją tlenu, uzyskują wysoką, długotermino-
wą wytrzymałość oraz stabilność cieplną i ciśnieniową. 
TRWAły. Dla typowych wartości temperatury pra-
cy prognozowany okres eksploatacji rur KELLER się-
ga ponad 50 lat.
gWARANTOWANy. 10-letnia gwarancja na rurę PE-RT  
oraz ubezpieczenie całego systemu daje pewność  
i spokój zarówno instalatorowi, jak i użytkownikom.
SPRAWDZONy. Rury jednorodne to najpopularniej-
sze rozwiązanie wybierane przez największych pro-
ducentów ogrzewania podłogowego w krajach Euro-
py Zachodniej.
bEZPIECZNy. Rury jednorodne eliminują niebezpieczeń-
stwo zagniecenia układanych pętli grzewczych podczas 
wykonywania wylewki. Dzięki pamięci kształtu zminima-
lizowane jest niebezpieczeństwo zaślepienia lub powsta-
nia przewężenia średnicy rury pod wpływem działania 
dużego obciążenia. Rura KELLER powraca do poprzed-
niego kształtu nawet po przejechaniu taczką lub przy-
padkowym nadepnięciu układanych pętli grzewczych.
WygODNy W mONTAŻU. Rozwijanie i układanie pro-
stych odcinków z długich zwojów rur i specjalnych roz-
wijaków jest wygodne i szybkie. Płyty styropianowe  
+ folia izolacyjna wzmocniona tkaniną polipropyle-
nową i idealnie dobraną spinką mocującą sprawiają,  
że rurę łatwo przytwierdza się jest do podłoża.
ENERgOOSZCZęDNy. Podłogówka pracuje na niskich 
parametrach zasilania, dzięki czemu jest bardziej eko-
nomiczna niż tradycyjne grzejniki. Dodatkowo rury 
KELLER 17 mm pozwalają uzyskać więcej ciepła przy 
dużo mniejszych oporach przepływu.

http://www.instalreporter.pl


4604/2022 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 I A D

RóŻNE RURy DO RóŻNyCH ObIEkTóW

TECEfloor oferuje różne rodzaje rur wraz z łącz-
nikami, zróżnicowane pod względem budowy,  
a więc i w konsekwencji przeznaczenia. Swoje 
rury TECE produkuje na najnowocześniejszych 
liniach produkcyjnych we własnej fabryce.

Rura do ogrzewania podłogowego SLQ PE-RT 5S  
to rura pięciowarstwowa zgodna z normą DIN EN 
ISO 21003, wykonana z wysoko elastycznego po-
lietylenu o dużej gęstości i wyższej odporności 
termicznej (PE-RT typ 2). Rura bat jest tlenosz-
czelna z warstwą ochronną EVOH według DIN 
4726, zakres stosowania Tmax 90 °C, 6 bar. Dzięki 
pięciowarstwowej technologii, monitorowanej 
jakości SLQ oraz testowanej kompatybilności 
jest odpowiednia do szczególnie trudnych 
warunków montażowych i może być z powo-
dzeniem stosowana w przemysłowym ogrze-
waniu podłogowym czy na dużych powierzch-
niach, czyli wszędzie tam, gdzie surowe warunki 
na placu budowy mogą powodować uszkodze-
nia zewnętrznej warstwy rury, takie jak zaryso-
wania i ścieranie. Rury te występują w szerokiej 
gamie rozmiarów: 12x1,5, 16x2, 17x2, 20x2,25, 
25x2,5 mm.

Rura do ogrzewania podłogowego SLQ PE-RT 
/Al/PE-RT to rura wielowarstwowa zgodna  
z PN-EN ISO 21003-2. Opracowana specjalnie  
do systemów ogrzewania podłogowego, z war-
stwą miękkiego aluminium. Dzięki temu jest wy-
jątkowo elastyczna podczas rozkładania, przy 
zachowaniu stabilnej formy. Idealna do zabu-
dowy w technologii suchej, na siatkach zbroje-
niowych lub za pomocą klipsów mocujących. 
Zgrzewana doczołowo warstwa aluminium 
zapewnia barierę tlenową. Rozmiary rur SLQ  
PE-RT/Al/PE-RT to 16x2 mm.

TECEfloor to różnorodne systemy wodnego ogrzewania 
podłogowego znajdujące zastosowanie zarówno  
w pomieszczeniach mieszkalnych w nowym i starym 
budownictwie, w obiektach biurowych, wystawowych,  
ale też systemy do ogrzewania dużych powierzchni w centrach 
handlowych czy obiektach przemysłowych. Niezależnie od 
charakteru obiektu TECEfloor oferowany jest jako kompletny 
system, w skład którego wchodzą m.in. oprzyrządowanie, 
rozdzielacze, moduły do automatycznej regulacji oraz różne 
rodzaje rur przeznaczone dokładnie do danego systemu. 

tecefloor –  
system OgrzeWania 
pOdŁOgOWegO  
Od tece
Różne wersje, zawsze kompleksowe

TECEfloor to system ukierunkowany na jakość 
i perfekcję. wszystkie komponenty są uważnie 
dobrane i w 100% przetestowane na kompaty-
bilność oraz pod względem jakości – Silver Line 
Quality (SLQ). TECE stawia wysokie wymagania 

co do jakości swojego systemu ogrzewania pod-
łogowego. Pokazuje to właśnie marka Silver Line 
Quality (SLQ). wąskie tolerancje produkcyjne rur 
systemu TECEfloor są idealnie skomponowane 
ze śrubunkiem zaciskowym. O-ring śrubunku 

zaciskowego stanowi dokładne uszczelnienie 
w eurokonusie rozdzielacza. Kompletny sys-
tem składa się z rur grzewczych, akcesoriów do 
instalacji, rozdzielaczy, grup mieszających do 
rozdzielaczy i techniki sterowania ogrzewaniem.

http://www.instalreporter.pl
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mokro, do chwili obecnej cieszyło się dużą po-
pularnością na rynku nowo powstających in-
westycji mieszkaniowych. wyzwanie stanowi-
ła natomiast instalacja systemu w istniejącym 
budownictwie. Te czasy już minęły. Dzięki inno-
wacyjnemu systemowi płytowemu TECEfloor  
do zabudowy suchej, podłogówka może być  
z powodzeniem montowana także w remonto-
wanych pomieszczeniach.
System płytowy TECEfloor 30/16 składa się  
z dwóch komponentów – panelu do zabudowy 
suchej oraz profilu przewodzącego ciepło wy-
konanego z aluminium lub ze stali. Płyta pod-
stawowa do montażu ogrzewania podłogowe-
go dedykowana jest rurom TECEfloor 16x2 mm.  
Pozwala na użycie standardowych produk-
tów suchego, jak również mokrego jastrychu –  
cementowego, anhydrytowego. wykonana zosta-
ła z twardej pianki polistyrenowej (EPS) z wypro-
filowanymi kanałami. Dzięki temu, że nie wymaga 
dużych wysokości konstrukcyjnych, z powodze-
niem może być stosowana we wnętrzach pod-
dawanych renowacji lub remontom.

TECEfloor kOmPLETNy SySTEm

TECEfloor oferuje wszystko, co jest niezbędne do 
profesjonalnego doboru i montażu ogrzewania 
podłogowego. 
w ofercie poza wymienionymi już elementami 
systemów znajdziemy m.in.:
•	pełną	gamę	rozdzielaczy	dedykowanych	róż-
nym źródłom ciepła – pompom ciepła, kotłom 
kondensacyjnym, źródłom ciepła wysokotem-
peraturowego;
•	automatykę	bezprzewodową	i	przewodową	do	
sterowania ogrzewaniem podłogowym, w tym 
także	z	funkcją	Wi-Fi;
•	wydłużoną	gwarancję	producenta	przy	zasto-
sowaniu kompletności systemu.

TECEsmartfloor – INTUICyJNE 
PROJEkTOWANIE

Aby szybko i prosto dobrać elementy potrzebne 
do budowy systemu ogrzewania podłogowego, 
warto skorzystać z przygotowanego przez firmę 
narzędzia projektowego TECEsmartfloor. Od obli-
czenia strat ciśnienia i listy materiałów do ustale-
nia długości obwodów grzewczych i ilości wody, 
inteligentne szybkie projektowanie z intuicyjnym 
interfejsem użytkownika skalkuluje wszystko, co 
jest potrzebne w ciągu zaledwie kilku minut. I za 
jednym tylko kliknięciem otrzymuje się od TECE 
szczegółową kalkulację i listę materiałów.

SySTEmy TECEfloor NA mOkRO  
I NA SUCHO, CZyLI DO NOWyCH  
I mODERNIZOWANyCH ObIEkTóW

TECEfloor to rozwiązania do zabudowy mokrej  
i suchej, dostosowane do różnych warunków mon-
tażowych i konstrukcyjnych budynku. Oczywiście 
oprócz płyt systemowych oferta TECE obejmuje 
też wszystkie niezbędne akcesoria do układania 
systemów: profile szczeliny dylatacyjnej, brzego-
wą taśmę dylatacyjną, klipsy do tackerów itp. 

Do zabudowy mokrej…
…Izorol. To izolacja stropu, która pełni rolę izo-
lacji akustycznej i termicznej. Folia laminowana  
z rastrem do układania rur zapewnia zachowanie 
właściwych odstępów pomiędzy rurami oraz za-
pewnia pewne mocowanie klipsów przetrzymu-
jących rury grzewcze wstrzeliwanych tackerem. 

…płyty systemowe z wypustkami TECEfloor.  
Płyty te montowane są na odpowiednio dobra-
nej izolacji i przeznaczone są dla rur o średni-
cach 14-17 mm. Przemyślana konstrukcja oraz  
6 cm rozstaw sprawiają, że układanie elementów 
rozprowadzających ciepło staje się komfortowe  
i pozbawione ryzyka błędu. Płyty TECEfloor to 
stabilność połączeń i solidność mocowania rur. 
Rozwiązanie to stanowi także skuteczne uszczel-
nienie, chroniące przed wilgocią. Montaż płyty 
nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.
w skład systemu wchodzą także elementy uzu-
pełniające o szerokości 900 mm, przeznaczo-
ne do układania np. w otworach drzwiowych 
i przejściach. 
wymiary płyty: 840x1440 mm

Do zabudowy suchej…
Ogrzewanie podłogowe, ze względu na wymo-
gi konstrukcyjne i konieczność zabudowy na 

TECE sp. z o.o.
ul. Wrocławska 61, 57-100 Strzelin

tel. 71 38 39 100 
tece@tece.pl, www.tece.pl
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ciśnienie dla najbardziej niekorzystnego odcin-
ka (najdłuższego), będzie również wytwarzała ci-
śnienia dla krótszych odcinków, ponieważ one 
charakteryzują się niższymi oporami.
Od tego jak dużą moc grzewczą wprowadza-
my w podłogę, będzie zależała wydajność pom-
py obiegowej i dla przykładu rozpatrzmy dom  
o powierzchni grzewczej 140 m2 z 11 pętlami,  
o mocy grzewczej około 8 kw. w przykładowej do-
mowej instalacji ogrzewania podłogowego przy 
odpowiednim wykonaniu systemu, wystarczają-
ca do pracy wszystkich 11 pętli (ok. 8 kw mocy) 

powinna być nastawa stałej różnicy ciśnienia  
i 3 metrów podnoszenia. Co ważne zapamiętania: 
3 metry podnoszenia przy obliczonej wydajności 
to u nas będzie to ok. 800 l/h. Na takie parametry 
dobrana powinna być być np. pompa wilo-Stratos  
PICO 25/1-4 w trybie stałej różnicy ciśnienia. 

Jak sprawdzić czy pompa obiegowa kotła grzew-
czego jest wystarczająca do danego systemu?
Instalacja grzewcza w domu jest jak zbiór naczyń 
połączonych. Od tego, jak pracuje jeden z ele-
mentów będzie zależała praca kolejnego. 

Jak dobierać pompę obiegową do ogrzewania 
podłogowego? 
Punktem wyjściom będzie opór. Dlatego należy 
pamiętać o nieprzekraczaniu pewnych granicz-
nych długości pętli dla danej średnicy przewodu. 
w przypadku popularnej średnicy PEX 16x2,0 mm  
jest to wartość około 120 metrów na jedną pę-
tlę. Oczywiście można położyć i 250 metrów 
rury lub nawet 500 metrów, ale wszystko pew-
nym kosztem… Dłuższa rura to większy opór, 
większy opór to większa pompa, większa pom-
pa to większy pobór prądu, większa nastawa 

na pompie to również większy hałas przepływu  
w rurach oraz na zaworach regulacyjnych zwią-
zany ze spadkiem ciśnienia. 
„Optymalnie długie” pętle ogrzewania podłogo-
wego pozwolą na bardziej komfortową pracę ca-
łego systemu. 
wysokość podnoszenia pomp będzie wynikiem 
obliczenia oporów dla najbardziej niekorzystne-
go odcinka, czyli dla przykładu 120 metrów naj-
dłużej pętli (np. w salonie) + odcinek zasilenia  
i powrotu. Pamiętajmy, aby nie sumować dłu-
gości wszystkich pętli. Jeżeli pompa wytwarza  

Od redakcji
O wszechobecnym w budownictwie ogrzewaniu 
podłogowym pisaliśmy już w najróżniejszych aspektach: 
od rur, kompletnych systemów, przez problemy 
eksploatacyjne wynikające z błędów montażowych, 
po elementy systemów płaszczyznowych takich jak 
np. rozdzielacze. Dziś chcielibyśmy poruszyć aspekt 
doboru i pracy pomp obiegowych w prostych układach 
ogrzewania podłogowego w małych obiektach. 
Zadaliśmy więc kilka pytań firmie Wilo – producentowi 
pomp, z prośbą o odpowiedź.

pOmpy ObiegOWe  
W Obiekcie z OgrzeWaniem 
pOdŁOgOWym

BarTosz T yWonek
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Instalacje ogrzewania podłogowego pracują na 
znacznie niższym parametrze różnicy tempera-
tury (zasilanie/powrót), co przekłada się na pra-
cę z większym natężeniem przepływu. 
Dla przykładu przy zapotrzebowaniu na ciepło 
10 kw i instalacji grzejnikowej pracującej na pa-
rametrze 70/55°C, optymalna wydajność pom-
py to 0,57 m3/h.
Dla tej samej mocy grzewczej 10 kw przy syste-
mie ogrzewania podłogowego pracującego na 
parametrze 35/28°C pompa będzie musiała pra-
cować z wydajnością 1,23 m3/h. 
Pomimo że w instalację wprowadzamy tę samą 
moc, zmiana systemu z grzejnikowego na płasz-
czyznowy będzie wiązała się z 2-krotnie większym 
przepływem. Co nie jest bez znaczenia, ponie-
waż wraz ze wzrostem przepływu rosną również 
opory hydrauliczne. 
Dlatego też do domowych instalacji grzewczych 
na obiegi ogrzewania podłogowego najczęściej 
stosuje się pompy do 6 metrów podnoszenia, a do 
ogrzewania grzejnikowego zazwyczaj 4-metrowe. 
Sama pompa obiegowa będzie tą samą pompą 
przy podłogówce, jak i przy grzejnikach. Nie ma 
tu różnic konstrukcyjnych, jest za to „specjalny” 
tryb pracy pomp obiegowych. 

Dla systemów:
•	grzejnikowych	–	tryb	proporcjonalny	(dp-v).	
•	podłogowych	–	tryb	stałej	różnicy	ciśnień	(dp-c)	.
•	mieszanych	…	również	zalecany	tryb	stałej	róż-
nicy ciśnień (dp-c).
 
Gdzie należy zainstalować pompę obiegową?
w nowych instalacjach grzewczych i chłodniczych 
ze względu na niską temperaturę czynnika oraz 
charakterystykę układu zamkniętego bez więk-
szego ryzyka rekomendowany jest montaż za-
równo na powrocie, jak i zasilaniu instalacji. Za-
lecane jest jednak montowanie pomp oraz grup 
pompowych w pomieszczeniu kotłowni czy też 
maszynowni. Zarówno ze względów technicz-
nych, konserwacyjnych, jak i estetycznych. 
Aspekt miejsca montażu nabiera większego zna-
czenia w systemach (najczęściej grzejnikowych, 
rzadziej podłogowych) współpracujących z ko-
tłami stałopalnymi. w tym przypadku zalecany 
jest montaż pomp na powrocie z dwóch kluczo-
wych przyczyn. Przede wszystkim pompa będzie 
pracowała z niższą temperaturą medium. Do-
datkowo w systemach z otwartymi naczyniami 
wzbiorczymi zastosowania pompy na powrocie, 
czyli na rurze, która jest niżej – daje dodatkową  

Podobne pytanie zadali sobie producenci urzą-
dzeń grzewczych, w wyniki czego coraz częściej 
w urządzeniach typu kocioł wiszący lub pompa 
ciepła znajdziemy zintegrowaną pompę obiego-
wą. Taka pompa dobrana jest przez producenta 
urządzenia tak, aby zapewnić odpowiedni prze-
pływ dla nominalnych parametrów grzewczych 
urządzenia przy jednoczesnym pokonaniu we-
wnętrznych oporów np. wymiennika ciepła. 
Kotły wiszące o małej pojemności wodnej cha-
rakteryzują się stosunkowo wysokimi opora-
mi wewnętrznymi (wymiennika), dla przykładu 
kocioł wiszący o mocy 4-26 kw charakteryzu-
je się oporami wewnętrznymi na poziomie 280 
mbar przy maksymalnym przepływie = 1200 l/h  
(1,2 m3/h) dla parametrów dT = 20 K. Zazwyczaj 
na takie parametry dobierana jest pompa o mak-
symalnej wysokości podnoszenie 6 metrów oraz 
mocy ok. 43 w np. wilo-Para 15/6-43. Od 2015 roku 
również pompy zintegrowane z urządzeniami in-
nych producentów tzw. pompy OEM, które płynnie 
zmieniają regulację prędkości obrotowej, tak aby 
zmniejszać i zwiększać pobór mocy elektrycznej  
w zależności od zmiany zapotrzebowania na ciepło. 
Dlatego tego typu pompy wyposażone są w do-
datkowe wejście sterujące z regulację prędkości 
obrotowej np. przez sygnał PwM. Jest to dodatko-
wy poziom optymalizacji pracy całego układ ko-
cioł-pompa, w którym sterownik kotła w zależno-
ści od pogody zewnętrznej, temperatury zasilania 
i powrotu załącza, wyłącza i reguluje prącą pom-
py w taki sposób, aby utrzymać wysoki komfort 
cieplny przy niskich kosztach eksploatacyjnych. 
Nie oznacza to jednak, że dobrze dobrana pom-
pa kotłowa będzie dobra dla każdej instalacji  
w domu. 
Pomimo licznych innowacji, producent urządze-
nia takiego, jak pompa czy kocioł nie zna insta-
lacji grzewczej w danym obiekcie i nie wie, w ja-
kim reżimie została ona wykonana. Tym samym  

zawsze niezbędne jest odpowiednie zwymiaro-
wanie instalacji i wstępne przygotowanie projek-
tu instalacyjnego. Dzięki niemu może okazać się, 
że pompa kotłowa będzie wystarczająca do za-
silenia kilku grzejników i zasobnika ciepłej wody 
lub też dowiemy się, że konieczne będzie zasto-
sowanie sprzęgła i drugiej pompy obiegowej czy 
też dodatkowej grupy mieszającej. 
Czas poświęcony na przygotowanie do wykona-
nia instalacji w domu pozwala nie tylko na opty-
malizację kosztów inwestycyjnych, ale przede 
wszystkim uchroni przyszłego użytkownika obiek-
tu przed późniejszymi nieprzyjemności związany-
mi z nieodpowiednim przepływem ciepłej wody 
i pojawieniem się stref niedogrzania. 

Jakie są różnice w oporach hydraulicznych dla 
systemu ogrzewania podłogowego a systemu 
z grzejnikami np. płytowymi? Czy są specjalne 
pompy przeznaczone do każdego z tych syste-
mów? Czy każda pompa obiegowa może praco-
wać w każdym systemie c.o.?
Największą różnicą jest parametr pracy i dynami-
ka działania. Praca systemów ogrzewania płasz-
czyznowego jest znacznie mniej dynamiczna niż 
ma to miejsce przy grzejnikach. 
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Na wskaźniku LED widać zmieniającą się wysokość 
paska wykresu.

• Aby anulować, nacisnąć i przytrzymać przez kilka 
sekund klawisz funkcyjny.

7.2 Ustawianie rodzaju regulacji i wysokości 
podnoszenia

Wielkość przedstawionych symboli domowych i dane 
mają znaczenie orientacyjne przy ustawianiu wysokości 
podnoszenia, zalecane jest dokładna kalkulacja 
dotycząca ustawienia. Podczas ustawiania wyświetlane 
są jednocześnie wartości wysokości podnoszenia 
co 0,1 m.

Ogrzewanie
radiatorowe

Zmienna różnica ciśnień (Δp-v):
• Wybrać zakres ustawień zastosowania.
• Ustawianie wartości zadanej H wysokości 

podnoszenia (zmienna różnica ciśnień).
Wskaźnik LED pokazuje ustawioną wartość zadaną H 

wysokości podnoszenia w m.

 NOTYFIKACJA!
Po odpowietrzeniu na wskaźniku LED 
wyświetlone zostaną ustawione uprzednio 
wartości pompy. 

H+

H-

Pompa Liczba radiatorów

Yonos PICO…/1-4 m 8 12 15
Yonos PICO…/1-6 m 12 15 20
Yonos PICO…/1-8 m 15 20 30

20 Wilo SE 03/2017
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Ogrzewanie
podłogowe

Stała różnica ciśnień (Δp-c):
• Wybrać zakres ustawień zastosowania.
• Ustawianie wartości zadanej H wysokości 

podnoszenia (stała różnicy ciśnień).
Wskaźnik LED pokazuje ustawioną wartość zadaną H 

wysokości podnoszenia w m.

Stała prędkość
obrotowa

Stała prędkość obrotowa I, II, III:
• Wybrać zakres ustawień stałej prędkości obrotowej.
• Wybrać stopień prędkości obrotowej I II lub III.
Wskaźnik LED pokazuje ustawioną prędkość 

obrotową c1, c2 lub c3 odpowiednio do 
charakterystyki regulacji.

Kończenie
ustawiania

• Przez 2 sekundy nie obracać pokrętłem.
• Wskaźnik LED miga 5 razy i przechodzi do wskazania 

aktualnego poboru mocy w [W].

H+

H-

Pompa Liczba metrów kwadratowych ogrzewanej 
powierzchni w m²

Yonos PICO…/1-4 m - 80 120
Yonos PICO…/1-6 m 80 150 220
Yonos PICO…/1-8 m >220

H+H-

 NOTYFIKACJA!
Po zaniku zasilania elektrycznego wszystkie 
ustawienia i wskazania pozostają zapamiętane. 

http://www.instalreporter.pl


nadwyżkę ciśnienia i zabezpiecza pompę przed 
pojawieniem się kawitacji. Im wyższa tempera-
tura czynnika grzewczego, tym większe wymaga-
ne nadciśnienie na wejściu do pompy obiegowej.

Jaka pompa do c.o. jest najlepsza? 
Ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, co jest 
najlepsze dla danego Klienta. Na pewno można 
zwrócić uwagę na cechy i korzyści wynikające  
z danego rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że 
wśród inwestorów zawsze znajdą się osoby, któ-
re wolą kupić taniej i nie widzą problemu związa-
nego z częstszymi naprawami, niższym komfor-
tem pracy czy nawet nieco większymi kosztami 
energii poszczególnego urządzenia. Ja zawsze 
staram się zadawać sobie pytanie: czy stać mnie 
na tańsze rozwiązania oraz sprawdzić, co oferu-
je mi producent danego rozwiązania. 
w przypadku pomp obiegowych kluczowym 
aspektem jest niezawodność. Troszkę wyświech-
tane określenie nie mniej pompa obiegowa ma 
swoje konkretne zadanie, ma dostarczać ciepło 
do odbiorników. Każda przerwa w pracy tego 

urządzenia oznacza problem i obniżenie komfortu 
użytkownikowi. Dlatego warto wybierać spraw-
dzone np. przez Instalatora rozwiązania, ponieważ 
w przeciwieństwie do Inwestora, wykonawca zain-
stalował i serwisował w życiu setki pomp i wie, do 
których przyjeżdża częściej, a do których rzadziej. 
Kolejny aspekt to ekonomia. w tym przypadku 
lepsze równa się droższe.. choć nie zawsze. Być 
może lepsza pompa będzie nieco droższa w za-
kupie, natomiast może okazać się, że ta różni-
ce zawróci się po pierwszych sezonach pracy  
w związku z niższym zużyciem energii elektrycznej. 
Nie możemy również zapomnieć o aspekcie es-
tetycznym. Coraz rzadziej kotłownia znajduje się 
w ciemnej, nieodwiedzanej przed użytkownika 
piwnicy. w dużej większości nowych domów ko-
tłownia znajduje się w przechodnim pomiesz-
czeniu gospodarczym i znacznie milej dla oka 
mieć w nim urządzenia, która się po prostu po-
dobają. Ja osobiście lubię kolor zielony, ale to 
już pozostawiam subiektywnej ocenia Instala-
torom i Klientom. 
Fot. i rys. Wilo

Oszczędzasz montując energooszczędną
i niezawodną pompę Wilo-Yonos PICO / Stratos PICO

Wilo-Stratos / Yonos PICO

Roczne zużycie energii elektrycznej w kWh

76 42 zł/rok

190 105 zł/rok

200 110 zł/rok

245 135 zł/rok

325 179 zł/rok

330 182 zł/rok

330 182 zł/rok

415 228 zł/rok

445 245 zł/rok

600 330 zł/rok

Telewizja

Pralka

Zmywarka

Suszarka do ubrań

Oświetlenie

Lodówka

Zamrażarka

Grzejnik elektryczny

Standardowa pompa grzewcza 

1.    Koszty zakupy energii elektrycznej = 0,18 zł/kWh 
2.    Podatek VAT = 0,10 zł/kWh 
3.    Akcyza = 0,04 zł/kWh 
4.    Koszty własne spółki dystrybucyjnej = 0,11 zł/kWh 

5.    Marża spółki dystrybucyjnej = 0,01 zł/kWh 
6.    Koszty zakupu usług przesyłowych = 0,09 zł/kWh 
7.    Podatki i opłaty lokalne = 0,02 zł/kWh 

Średnia cena prądu dla taryfy G11/2018 rok wynosi 0,55 zł/kWh. 
Średni czas pracy pompy obiegowej w roku = 6840h (ogrzewanie + ciepła woda). Części składowe opłaty za energię elektryczną: 

Do wyliczeń przyjęto średnią cenę energii elektrycznej dla taryfy G11/2018 rok, która wynosi 0,55 zł/kWh.

Standardowa pompa grzewcza Pompa energooszczędna nowej generacji

Roczne zużycie energii elektrycznej 600 kWh 76 kWh

Zużycie energii w ciągu 10 lat 6000 kWh 760 kWh

Koszt energii w ciągu 10 lat 3300 zł 420 zł

Oszczędność w ciągu 10 lat –  Oszczędzasz 2880 zł

Wilo-Stratos PICOWilo-Yonos PICO

Kanał Wilo Polska na YouTube
Zapraszamy do obejrzenia filmów z playlisty 
„Poradniki jak żyć z pompą”. 

Portal poradnikowy - doborpompy.pl
Porady i wskazówki. Prosty program doborowy pomp 
grzewczych i głębinowych i pomporozdrabniaczy.

Wilo Polska na FB
Bądź na bieżąco. Śledź nowości produktowe 
i wydarzenia. Obserwuj i polub nas.
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ƒ  Asystent nastawiania zapewniający optymalne ustawienie pompy na 
podstawie powierzchni ogrzewania podłogowego lub ilości grzejników. 

ƒ  Stała, automatyczna adaptacja wydajności i mocy pracy pompy do wymagań 
instalacji, bez konieczności wprowadzania wartości zadanych dzięki funkcji 
Wilo-Dynamic Adapt plus.

ƒ  Bezpieczeństwo pracy urządzenia dzięki automatycznym funkcjom 
ochronnym: zabezpieczeniu przed pracą na sucho, odblokowywaniu wirnika 
i funkcji odpowietrzania.

ƒ  Pełna wizualizacja stanów pracy: aktualnego przepływu, wysokości 
podnoszenia, poboru prądu i zużycia energii elektrycznej oraz precyzyjnych 
kodów komunikatów.

ƒ  Szybkie i wygodne podłączenie elektryczne dzięki wtyczce Wilo-Konektor.
ƒ  Możliwość wprowadzenia danych kontaktowych do Fachowego Instalatora.
ƒ  5 lat gwarancji producenta.
ƒ  Ustawianie, odczyt oraz monitoring danych eksploatacyjnych z poziomu 

urządzeń mobilnych przez Bluetooth z modułem Wilo-Smart Connect BT 
(opcja).

www.wilo.pl

Wilo-Stratos PICO 
Twój osobisty asystent ogrzewania podłogowego  

Wilo-Stratos PICO

04/2022

ƒ   Asystent nastawiania zapewniający optymalne ustawienie pompy na 
podstawie powierzchni ogrzewania podłogowego lub liczby grzejników. 

ƒ   Stała, automatyczna adaptacja wydajności i mocy pracy pompy do wymagań 
instalacji, bez konieczności wprowadzania wartości zadanych dzięki funkcji 
Wilo-Dynamic Adapt plus.

ƒ   Bezpieczeństwo pracy urządzenia dzięki automatycznym funkcjom 
ochronnym: zabezpieczeniu przed pracą na sucho, odblokowywaniu wirnika 
i funkcji odpowietrzania.

ƒ   Pełna wizualizacja stanów pracy: aktualnego przepływu, wysokości 
podnoszenia, poboru prądu i zużycia energii elektrycznej oraz precyzyjnych 
kodów komunikatów.

ƒ   Szybkie i wygodne podłączenie elektryczne dzięki wtyczce Wilo-Konektor.
ƒ   Możliwość wprowadzenia danych kontaktowych do Fachowego Instalatora.
ƒ   5 lat gwarancji producenta.
ƒ   Ustawianie, odczyt oraz monitoring danych eksploatacyjnych z poziomu 

urządzeń mobilnych przez Bluetooth z modułem Wilo-Smart Connect BT 
(opcja).

www.wilo.pl
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kONSTRUkACJA URZąDZENIA

Urządzenie zostało zaprojektowane na zasadzie 
stratyfikacji ciepła, dlatego komora spalania za-
mieszczona jest na górnej jego części natomiast 
płomieniówki na dolnej (rury gładkie z wyjmowa-
nymi turbulatorami), co pozwala na optymaliza-
cję wymiany ciepła i efektywności energetycznej, 
tak aby uzyskać wysoką sprawność dzięki tech-
nice kondensacji. 
w swojej konstrukcji Tau N ma uwzględnioną zdol-
ność do kompensowania rozszerzalności ciepl-
nej. Szczególną uwagę zwrócono na ogranicze-
nie strat ciepła dzięki zastosowaniu mat z wełny 
szklanej o dużej gęstości, do izolacji termicznej 
korpusu kotła, obudowy i drzwi przednich. 
Modele do 1450 kw mają konstrukcję pionową  
z obudową panelową, aby ułatwić obsługę i umoż-
liwić łatwe wprowadzenie ich do pomieszczenia, 
w którym mają być zainstalowane. 

TAU N to kocioł kondensacyjny o dużej pojemności wodnej do montażu w instalacji, 
która ma służyć do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej w połączeniu 
z odpowiednim palnikiem, również oferowanym przez markę Riello. Jest to kocioł 
trzyciągowy, w którym wszystkie komponenty mające kontakt z produktami 
spalania wykonane są ze stali nierdzewnej wzmacnianej tytanem. 

nOWe kOtŁy tau n
Kompleksowa oferta od marki Riello

Kotły TAU N z palnikami Riello

Palnik RS/E 25-35 BLU

http://www.instalreporter.pl
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tekstylnym, olejowym, mleczarskim i spożyw-
czym. Dodatek tytanu sprawia, że stal jest nie-
wrażliwa na korozję międzykrystaliczną i nada-
je się do stosowania w urządzeniach przemysłu 
chemicznego pracujących w temperaturze od 
450°C do 900°C, kolektorach wydechowych sil-
ników endotermicznych, zbiornikach ciśnienio-
wych, konstrukcjach spawanych, a dokładniej 
korpusach kotłów oraz w sprzęcie dla przemy-
słu petrochemicznego, kompensatorach.

O SPALANIU I PALNIkACH

Kocioł TAU N przystosowany jest do spalania  
(w trybie pełnej kondensacji) gazu ziemnego, LPG 
oraz lekkiego oleju odsiarczonego (S < 15 ppm). Ko-
tły TAU N mogą być również zasilane olejem lek-
kim nieodsiarczonym w trybie niekondensacyjnym 
(w celu uniknięcia kondensacji należy zapewnić 
minimalną temperaturę powrotu powyżej 55°C). 
Specjalna konstrukcja płomieniówek – „gładkiej 
rurki” – umożliwia łatwe czyszczenie kotła, niskie 
spadki ciśnienia po stronie spalin (duża wysokość 
podnoszenia – B23P) oraz efekt samoczyszczenia.
TAU N doskonale współpracuje z palnikami mar-
ki Riello typu premix, czy też wentylatorowymi  
o niskiej emisji NOx, np. serią palników RS/E BLU 
obejmującą zakres mocy od 44 do 2400 kw. Pal-
niki te oparto na krzywce elektronicznej Riello, 
która za pomocą niezależnych serwomotorów 
reguluje stosunek powietrza do paliwa w celu  

uzyskania doskonałej kontroli mocy i zapewnie-
nia prawidłowego spalania oraz bezpiecznej pra-
cy w każdym zakresie modulacji. System może 
pracować w dwóch trybach: dwustopniowym 
progresywnym lub alternatywnie w trybie modu-
lacji z zainstalowaną, dedykowaną sondą. Seria 
palników RS/E BLU stanowi gwarancję wysokiej 
wydajności w przypadku różnorodnych zastoso-
wań, zmniejszając w ten sposób zużycie paliwa 
i koszty eksploatacji. Dostępne są również wer-
sje do współpracy z technologią Variable Speed 
Drive, opartej na sterowaniu przetwornicą czę-
stotliwości, modyfikującej przepływ powietrza 
poprzez zmianę prędkości obrotowej silnika. 
Specjalna konstrukcja kanału zasysania powie-
trza oraz wbudowany materiał dźwiękochłonny 
gwarantują optymalizację emisji dźwięku. 

Modele 2100-2600 kw zostały opracowane na 
planie „kwadratu” z pojedynczym poszyciem, 
aby utrzymać wysoką pojemność wodną i jed-
nocześnie zapewnić maksymalną wydajność. 
Aby ułatwić kontrolę, konserwację i czyszczenie 
części wewnętrznych oraz skrócić czas przeglą-
du serwisowego, przednie drzwiczki i zamknię-
cie komory spalania można całkowicie otworzyć.

ZASTOSOWANIE kOTłA TAU N

Do budowy komory spalania zastosowano ma-
teriał AISI 321 – EN 1.4541: austenityczną stal nie-
rdzewną stabilizowaną tytanem, materiałem,  

którym różni się od AISI 304 i daje lepsze właści-
wości mechaniczne w wysokiej temperaturze. 
wysoka odporność na korozję wywołaną przez 
płyny w odniesieniu do szerokiej gamy substan-
cji wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, 

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
Oddział: 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19

Dział Obsługi Klienta: 56 657 16 58-59
www.riello.com/poland

www.facebook.com/RielloPolska

r e k l a m a

Do sterowania pracą kotła najlepiej wy-
brać programator z oferty producenta 
– RIELLOtech Clima Comfort, którym 
można sterować palnikami 1-stopnio-
wymi i 2-stopniowymi (za pomocą spe-
cjalnego zestawu) oraz jedną strefą bez-
pośrednią. Panel przystosowany jest do 
montażu pionowego lub poziomego.

kocioŁ Tau n wYrÓŻnia MiędzY innYMi: 

· duża pojemność wodna
· duża komora spalania
· podwójne przyłącze powrotu (niska i wysoka temperatura)
· płomieniówki ze stali nierdzewnej stabilizowanej tytanem z wyjmowanymi turbulatorami
· wysoka izolacja na korpusie i przednich drzwiach

Konfiguracja Low NOx z sondą O2 i modulowaną prędkością wentylatora za pomocą inwertera 

http://www.instalreporter.pl
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Niewielkie wymiary, elegancka konstrukcja
ecoTEC intro to jeden z najmniejszych i najlżej-
szych nasciennych kotłów kondensacyjnych na 
rynku. Ten lekki kocioł ma przejrzystą, elegancką 
i płaską konstrukcję przeznaczoną do montażu  
w pomieszczeniach mieszkalnych, niewielkich 
wnękach czy szafkach. Cyfrowy wyświetlacz kotła  
z dotykowymi przyciskami, ułatwia regulację 
ogrzewania i ustawienie komfortowej temperatury.

Niskie koszty inwestycji i eksploatacji
Dwufunkcyjny kocioł Vaillant ecoTEC intro to sy-
nonim wysokiej jakości i optymalnej efektywno-
ści kosztowej – w trakcie inwestycji i eksploatacji.  
w porównaniu ze starszymi systemami grzewczy-
mi zużywa o 30% mniej energii. Ponadto ecoTEC 
intro jest zgodny z przepisami o efektywności ener-
getycznej. Pozwala to uzyskać dofinansowanie.

Sprawdzona technologia i indywidualny serwis
w kotle ecoTEC intro zastosowano sprawdzoną 
gazową technikę kondensacyjną Vaillant. Urzą-
dzenie obejmuje np. trwały wymiennik ciepła ze 
stali nierdzewnej oraz bardzo efektywną pompę.

główne zalety:
•	zastosowanie	do	ogrzewania	grzejnikowego	 
i podłogowego w mieszkaniach,
•	niskie	koszty	instalacji,
•	możliwa	pracy	z	otwartą	komorą	spalania	lub	
z zamkniętą komorą spalania z certyfikowanym
układem odprowadzania spalin,
•	niemiecka	technologia.

Cechy szczególne:
•	moc	cieplna	24	kW	w	trybie	ciepłej	wody	użyt-
kowej,
•	moc	cieplna	18	kW	w	trybie	ogrzewania,
•	wymiary	urządzenia:	626x400x270	mm,
•	nowe	rozmieszczenie	króćców	przyłączeniowych,
•	możliwość	zasilania	gazem	G20;	G27	albo	gazem	
płynnym G31 (propan) (zestaw do przezbrojenia),
•	maksymalna	temperatura	na	zasilaniu	w	trybie	
ogrzewania: 75oC,
•	maksymalna	temperatura	ciepłej	wody	użytko- 
wej: 55oC,
•	przeponowe	naczynie	wzbiorcze	o	objętości	8	l,
•	2-gwiazdkowy	komfort	ciepłej	wody	użytkowej,
•	wymiennik	ciepła	że	stali	szlachetnej.

Nowe kotły Vaillant ecoTEC intro zostały zaprojektowane jako 
kompaktowe i minimalistyczne rozwiązanie dla małych mieszkań  
i niewielkich domów, dla ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowywania 
c.w.u. Do ogrzewania mieszkania o powierzchni około 80 m2  
z 3-4 mieszkańcami idealnie nadaje się właśnie kocioł ecoTEC intro. 

ecotec intrO – minimaLizm dOstOsOWany 
dO cOdziennycH pOtrzeb
Do nowych i modernizowanych mieszkań lub małych domów

Mały wymiar,
duże oszczędności

270 mm
400 mm

626 mm

Przystępny cenowo dwufunkcyjny, gazowy kocioł 
kondensacyjny ecoTEC intro bez problemu spełnia potrzeby 
domowników w zakresie ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody oraz oferuje użytkownikom szereg korzyści:
• technologia, jakość i serwis od marki godnej zaufania,
• ekonomiczne rozwiązanie z uwagi na zastosowaną 

technologię,
• niskie wydatki na produkt i instalację,
• niskie koszty eksploatacji kotła kondensacyjnego,
• oszczędność miejsca — oszczędność kosztów,
• dopasowanie do mebli kuchennych rozmiarem i wyglądem,
• komfortowy stosunek ceny do jakości, 
• szybka instalacja.

Zaawansowana technologia w małym urządzeniu
Wszystkie wysokiej jakości komponenty są zintegrowane  
w ekstremalnie małej konstrukcji. Dlatego ecoTEC intro należy 
do najmniejszych wiszących, gazowych kotłów 
kondensacyjnych na rynku.
Kocioł ecoTEC intro posiada wymiennik ze stali szlachetnej 
oraz pompę wysokiej sprawności.  
Klasa efektywności (Eta S 92%) dla potrzeb centralnego 
ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej. Niewielka waga, 
modna, płaska konstrukcja oraz neutralny kolor obudowy 
sprawiają, że urządzenie doskonale pasuje do wielu miejsc  
w mieszkaniu: kuchni, przedpokoju czy łazienki.

Kompaktowe wymiary

Moc cieplna w trybie ciepłej wody użytkowej:
24 kW

Moc grzewcza: 18 kW

Elementy systemu
1) ecoTec intro
2) Obieg grzewczy bez mieszacza
3) CIepła woda użytkowa

Gwarantowany
komfort

w atrakcyjnej
cenie

Doskonały
do mieszkań
na wymianę 

starego
urządzenia

Gazowe wiszące dwufunkcyjne kotły kondensacyjne  •  ecoTEC intro

5 

Przejdź  Więcej o ecoTeC intro

http://www.instalreporter.pl
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/ecotec-intro-68736.html#downloads
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Klimatyzatory BREVA zostały zaprojektowane 
tak, aby pracowały jak najefektywniej, chłodząc 
w okresie letnim, jak i grzejąc zimą. BREVA korzy-
sta z czynnika chłodniczego R32 o wysokiej wy-
dajności i niskim odddziaływaniu na środowisko, 
dzięki czemu urządzenia osiągają klasę efektyw-
ności A++, co wpływa na zmniejszenie kosztów 
eksploatacji. Ponadto zapewnia to zgodność  
z nowym europejskim rozporządzeniem w spra-
wie zmniejszenia wpływu fluorowanych gazów 
na środowisko w atmosferze. 

Marka Beretta – znana w Polsce z produkcji i sprzedaży kotłów gazowych – 
oferuje również klimatyzatory BREVA – ścienne urządzenia typu split z przyjaznym 
środowisku czynnikiem chłodniczym R32. Klimatyzatory BREVA są propozycją marki 
Beretta służącą zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania. Urządzenie oferowane 
jest w 7 wersjach (4 w wersji monosplit i 3 – multisplit) o mocy od 3,5 do 18 kw. 
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.

szukasz kLimatyzacji dO dOmu? Wybierz breVĘ

http://www.instalreporter.pl
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wymagań pomieszczenia i przyszłych użytkow-
ników. Standardowo w obliczeniach przyjmuje 
się, że wielkość powierzchni do schłodzenia na-
leży pomnożyć razy sto (w przypadku pomiesz-
czenia mierzącego 50 m2 będzie to więc 5000 w,  
czyli 5 kw).
•	Cicha	praca.	Głośna praca urządzenia może 
okazać się uciążliwa, zwłaszcza w nocy, dlatego 
warto zwrócić uwagę na oferowany poziom gło-
śności urządzenia.
•	Funkcja	ogrzewania.	Przydatna jest zwłaszcza  
w okresie przejściowym.
•	Wysoka	efektywność	energetyczna.
•	Łatwe	programowanie.	warto zastanowić się 

nad możliwościami, jakie oferują nowoczesne 
klimatyzatory (sterowanie za pomocą pilota, jak 
również zdalne sterowanie ze smartfona za po-
mocą aplikacji).

Ze względu na wysoką jakość komponentów uży-
tych do produkcji Beretta oferuje 3-letnią gwa-
rancję na klimatyzatory BREVA. Dzięki możliwości 
rejestracji urządzenia na stronie www.beretta.pl,  
użytkownicy są automatycznie informowani  
o planowanych przeglądach, a w przypadku utra-
ty karty gwarancyjnej wszystkie dane dotyczące 
obsługi klimatyzacji przez Autoryzowany Serwis 
Beretta są dostępne w bazie danych producenta. 

WyDAJNOść I DESIgN

Jednostka wewnętrzna BREVA wyróżnia się es-
tetycznym wykończeniem i jakością materiałów,  
z których została wykonana, a także rozwiązania-
mi technicznymi, ułatwiającymi montaż. Klimaty-
zatory wyposażone są w nowoczesny wyświetlacz 
LED wskazujący aktualną wartość temperatury, 
tryb pracy sprężarki oraz komunikaty o ewentu-
alnych błędach, którym można sterować za po-
mocą pilota. Jednostki wewnętrzne serii BREVA 
charakteryzują się również szerokim zakresem 
przepływu powietrza, który są w stanie przetwo-
rzyć. Oprócz stabilnej temperatury w pomiesz-
czeniu, BREVA na bieżąco oczyszcza powietrze 
w pomieszczeniu dzięki filtrom antybakteryjnym 
i fotokatalitycznym. Za optymalną wilgotność 
powietrza odpowiada funkcja osuszania DRY.
Szczegóły konstrukcyjne jednostek zewnętrz-
nych zostały również dopracowane, aby działa-
ły bezproblemowo nawet po wielu latach eks-
pozycji na warunki pogodowe.

CICHA PRACA

Na komfort otoczenia wpływa również poziom 
głośności. Seria BREVA gwarantuje cichą pracę 
przez cały rok, która jest praktycznie niezauwa-
żalna dla ludzkiego ucha – 20 dB(A). Tę funkcję 
można włączyć zarówno w trybie ogrzewania, 
jak i chłodzenia. 
Urządzenia mają również funkcję SLEEP, która re-
guluje pracę klimatyzatora w celu zapewnienia 
maksymalnego komfortu w nocy. w trybie chło-
dzenia zwiększa wartość ustawionej temperatury  

przez użytkownika o 1°C (w odstępie godzino-
wym) przez pierwsze 2 h i utrzymuje temperaturę 
osiągniętą przez kolejne 6 h przed wyłączeniem. 
w trybie ogrzewania przez pierwsze 2 h obniża 
wartość temperatury zadanej o 2°C w odstępie 
godzinowym, po 3 h temperatura wzrasta o 2°C 
na okres 3 h przed wyłączeniem.

PILOT I ZDALNE STEROWANIE

Każda jednostka wewnętrzna BREVA wyposażo-
na jest w pilot na podczerwień z dużym podświe-
tlanym wyświetlaczem, pozwalającym uzyskać 
dostęp do wszystkich funkcji klimatyzatora. Na 
wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania moż-
na odczytać temperaturę otoczenia oraz progra-
mować czas pracy jednostki. Z zamontowanym 
(opcjonalnie) zestawem wi-Fi można wygodnie 
zarządzać temperaturą nawet z dala od domu. 
Dzięki dedykowanej aplikacji marki Beretta –  
BeSmart AC (do pobrania bezpłatnie dla syste-
mów iOS i Android) można ustawić tryb pracy, 
programować czas pracy i sprawdzić status urzą-
dzenia poprzez smartfon i tablet. 

NA CO ZWRóCIć UWAgę PODCZAS 
WybORU kLImATyZATORA?

•	Odpowiednia	moc.	Aby urządzenie było w peł-
ni wydajne, należy właściwie dobrać moc urzą-
dzenia do wielkości ogrzewanej powierzchni, 

o czYM naleŻY PaMięTać?

•	Energooszczędność	zależy	przede	wszystkim	od	jakości	klimatyzatora,	usytuowania	
pomieszczenia w budynku (również wg stron świata), w którym ma być zamontowany, 
jego izolacji, liczby i rozmieszczenia okien, prawidłowego doboru urządzenia, jak również 
od sposobu korzystania z klimatyzatora i regularnej konserwacji.
•	Montaż	klimatyzacji	w	mieszkaniach	w	budynkach	wielorodzinnych	należy	poprzedzić	

odpowiednimi formalnościami (należy uzyskać zgodę od zarządu spółdzielni lub 
wspólnoty mieszkaniowej).
•	Miejsce	montażu	jednostki	zewnętrznej	powinno	być	zacienione.
•	Aby	chronić	środowisko,	warto	wybrać	klimatyzator	z	ekologicznym	czynnikiem	

chłodniczym np. R32.
•	Suma	mocy	jednostek	wewnętrznych	nie	może	być	większa	od	mocy	jednostki	

zewnętrznej. 
•	Podczas	wyboru	miejsca	montażu	zarówno	jednostki	zewnętrznej,	jak	i	wewnętrznej	 

nie należy przekraczać maksymalnych odległości podawanych przez 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

r e k l a m a

Obejrzyj  Film na na kanale yT  
o energooszczędności

Obejrzyj  Klimatyzatory breVA 
zostały zamontowane w domach 
marzeń. Klikając tutaj i tutaj można 
zobaczyć i posłuchać o zaletach 
klimatyzatorów breVA w programie 
„Moje wymarzone miejsce”.

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=Md60pHE-xPQ
https://www.youtube.com/watch?v=xKeEadPDanI
https://www.youtube.com/watch?v=CQ6dLxm8njA
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Nowoczesne rozwiązania i oszczędność energii
wykorzystanie technologii kondensacji pozwala na 
zmniejszone zużycie energii przez kocioł Inidens. Ko-
tły w wersji dwufunkcyjnej charakteryzują się bardzo 
wysokim współczynnikiem efektywności energetycz-
nej dla podgrzewu c.w.u. – ɳwh do 88%. Urządzenie 
wyposażono w nowy, wysokowydajny wymiennik 
ciepła ze stali nierdzewnej – trwały i wytrzymały. wy-
miennik jest objęty 5-letnią gwarancją producenta. 
Moduł hydrauliczny kotła jest wykonany z mosiądzu. 

maksymalny komfort – minimalna przestrzeń 
Konstrukcja nowego kotła Inidens została 
szczegółowo przemyślana, tak aby zajmował 
jak najmniej miejsca, a jednocześnie oferował 
maksymalną wydajność i oszczędność dzięki za-
stosowaniu techniki kondensacyjnej. Kompakto-
we wymiary (39,5x70x28,5 cm) pozwalają na mon-
taż na małej przestrzeni, zarówno w kuchni, jak 
i w pomieszczeniu gospodarczym, zapewniając 
dużą swobodę przy planowaniu instalacji. Ko-
cioł jest także bardzo lekki, waży zaledwie 29 kg.

Przyjemność z prostoty
Dzięki nowatorskiemu projektowi najlepsze pa-
rametry kotła Inidens nie kolidują z prostotą ob-
sługi. Instalacją grzewczą i ciepłej wody użytko-
wej można sterować za pomocą intuicyjnego 
i czytelnego regulatora. Panel sterowania jest 
podświetlany i bardzo przyjazny dla użytkowni-
ka. Informuje o bieżącym stanie pracy urządze-
nia oraz o pojawiających się anomaliach. Dodat-
kowo do współpracy z kotłami Inidens zalecany 

jest modulujący termostat pokojowy Smart TC°. 
Umożliwia on zarządzanie systemem grzewczym 
zarówno z poziomu regulatora Smart TC° za po-
mocą intuicyjnego pokrętła oraz czytelnego wy-
świetlacza, jak i z poziomu smartfona z zainsta-
lowaną dedykowaną aplikacją Smart TC°. Dzięki 
wyposażeniu instalacji w Smart TC° oraz czujnik 
temperatury zewnętrznej możliwie jest osiągnię-
cie klasy energetycznej systemu grzewczego A+.

Hydrogen Ready
Kocioł gazowy Inidens to przełomowe urządze-
nie, wyprzedzające swoje czasy. Jest to pierw-
szy kocioł z portfolio De Dietrich przystosowany 
do spalania gazu z 20% udziałem wodoru. wy-
korzystanie paliwa wodorowego to priorytet za-
pisany w polityce klimatycznej Unii Europejskiej, 
mający na celu zredukowanie ilości wydzielane-
go do atmosfery dwutlenku węgla. Spalanie pa-
liwa gazowego z 20% udziałem wodoru wpływa 
na redukcję emitowanego CO2 o 8% w porówna-
niu do rozwiązań konwencjonalnych. 

Firma BDR Thermea włączyła do swojej 
oferty nowe urządzenie – naścienny 
gazowy kocioł kondensacyjny Inidens. 
Jest to pierwszy kocioł marki De Dietrich 
wykonany w technologii H2 Ready  
– przystosowany do spalania gazu  
z domieszką 20%wodoru. 

inidens – nOWy kOciOŁ kOndensacyjny 
marki de dietricH

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław

infolinia 801 080 881
www.dedietrich.pl

r e k l a m a

Seria Inidens to dwie jednostki dwufunkcyjne (20/24 mI o mocy 5,2-21,8 kW oraz 24/28 mI 
o mocy 6,3-26,1 kW) i jedna jednofunkcyjna (o mocy 6,3-26,1 kW), dostępna także w pakie-
cie z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 100 l do ustawienia pod kotłem. 
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mODELE Z SERII CLImATE

Urządzenia Climate 3000i cechuje wyjątkowy, eks-
kluzywny design oraz wysoka jakość wykonania. Pe-
łen zakres funkcjonalności pozwala na dopasowa-
nie klimatu do potrzeb każdego domownika. Nowa 
możliwość sterowania poprzez aplikację Home-
Com Easy zapewnia pełną kontrolę nad klimatem 
w domu. Model ten dostępny jest w 4 wariantach 

mocy:	2,6;	3,5;	5,3	oraz	7,0	kW.	Klasa	efektywno-
ści energetycznej – chłodzenie/grzanie – A++/A+.
Klimatyzatory Climate 5000i mają wszystkie ce-
chy urządzeń Climate 3000i. Dodatkowe funkcje  
w postaci jonizatora oraz filtra BIO pozwolą oczyścić 
powietrze i zadbają o zdrowie. Automatyczna zmia-
na kierunku nawiewu zarówno w pionie, jak i pozio-
mie umożliwia równomierne rozprowadzanie po-
wietrza w pomieszczeniu. Model ten dostępny jest  

Jeśli chcesz zapewnić przyjemny chłód w mieszkaniu  
bądź domu inwestora, urządzenia klimatyzacyjne Bosch są 
idealne. Dzięki nim bez wysiłku zapewnisz przyjemne  
i zdrowe warunki życia w każdej chwili. Odkryj technologię 
na całe życie, dzięki której dom stanie się oazą dobrego 
samopoczucia za naciśnięciem jednego przycisku.

kLimatyzatOry pOkOjOWe bOscH
Climate 3000i, 5000i i 6000i oraz Climate Class 8000i

Climate 5000i

Climate 6000i
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nie są skomplikowane. wentylator i silnik moż-
na zdemontować, odkręcając tylko jedną śrubę. 
Skrzynka przyłączeniowa i płytka są dostępne 
od przodu urządzenia. Dużo miejsca z tyłu jed-
nostki wewnętrznej ułatwia poprowadzenie rur 
łączących ją z jednostką zewnętrzną oraz odpro-
wadzenie skroplin kondensatu.

SERIA CLImATE CLASS

Modele z serii Climate Class 8000i to seria urzą-
dzeń, których inteligentne funkcje oraz pilot smart 
pozwolą stworzyć komfortowy klimat przez 
cały rok. Jednostka wewnętrzna dostępna jest  
w czterech wariantach kolorystycznych: biały, 
titanium, srebrny oraz czerwony. Najwyższy po-
ziom komfortu może być teraz dopasowany do 
wystroju wnętrza. warto zwizualizować, jak bę-
dzie prezentować się jednostka na ścianie jesz-
cze przed zakupem i montażem. Dzięki aplikacji 

Climate Select można łatwo i szybko przygoto-
wać wizualizację 3D, dobrać model i sprawdzić 
warianty kolorystyczne. w aplikacji dostępne są 
również modele z serii Climate.
Model ten dostępny jest w 2 wariantach mocy: 
2,5 oraz 3,5 kw. Należy jednak podkreślić po-
nadprzeciętny zakres modulacji mocy dla każ-
dego modelu. wariant 2,5 kw oferuje modulacje  
w przedziale 0,9-3,0 kw chłodzenie oraz 0,9-5,0 kw  
grzanie. większa jednostka to odpowiednio 0,9-
4,2 kw modulacji mocy dla chłodzenia oraz 0,9-
6,5 kw dla grzania. Modele z tej serii cechuje 
również najwyższa klasa efektywności ener-
getycznej A+++ zarówno w trybie grzania, jak  
i chłodzenia. 

APLIkACJA bOSCH HOmECOm EASy

Bosch HomeCom Easy to inteligentna obsługa 
urządzenia z dowolnego miejsca. Za pomocą apli-
kacji można w dowolnym miejscu i czasie stero-
wać nie tylko klimatyzacją, ale również ogrzewa-
niem i przygotowaniem ciepłej wody. 
Modele z serii Climate wyposażone są w opcjo-
nalne akcesorium w postaci modułu wi-Fi, które 
pozwala na zdalne sterowanie klimatyzacją.  
Modele Climate Class mają natomiast moduł wbu-
dowany jako wyposażenie standardowe. 

w 2 wariantach mocy: 2,6 oraz 3,5 kw. Klasa efektyw-
ności energetycznej – chłodzenie/grzanie – A+++/A+.
Najnowszy klimatyzator z tej serii Climate 6000i 
oferuje inteligentne rozwiązania, które zapewnią 
komfort i efektywność bez wysiłku. Podczas nie-
obecności użytkownika, urządzenie automatycz-
nie obniża częstotliwość pracy, aby oszczędzać 
energię (Human sensor). Dzięki specjalnemu czuj-
nikowi, dostosowuje wilgotność w pomieszcze-
niu od 35% do 85%. Sprawdzona technologia 
jonizacji wraz z filtrem BIO gwarantują polepsze-
nie jakości powietrza. Model dostępny jest, po-
dobnie jak seria Climate 3000i, w 4 wariantach 
mocy:	2,6;	3,5;	5,3	oraz	7,0	kW.	Klasa	efektywno-
ści energetycznej – chłodzenie/grzanie – A+++/
A++ (modele 2,6 i 3,5 kw) lub A+++/A+ (modele 5,3 
i 7,0 kw). Climate 6000i cechuje niezwykłe łatwy 
montaż oraz wysoka jakość wykonania. Opra-
cowana przez Bosch płyta montażowa ułatwia 
bezbłędny i szybki montaż jednostki wewnętrz-
nej. Dzięki wbudowanej poziomicy i specjalnej 
matrycy na śruby, nie są potrzebne żadne do-
datkowe narzędzia. Dokonywanie konserwacji 
jednostki wewnętrznej czy ewentualna naprawa 

klimatyzatory bosch zapewniają czy-
ste powietrze, dzięki specjalnym fil-
trom (katalityczny, bIO oraz HD). Poza 
filtrami, urządzenia mają funkcję sa-
mooczyszczenia (i-Clean). Technolo-
gia i-Clean automatycznie zamrażając, 
a następnie szybko rozmrażając szron, 
usuwa kurz, pleśń i tłuszcz, które, je-
żeli przylegają do wymiennika ciepła, 
mogą być źródłem nieprzyjemnych za-
pachów. kolejnym elementem, który 
dba o zdrowie jest jonizator. Element 
ten uwalnia do powietrza dodatnie  
i ujemne jony, które otaczają i w wyni-
ku reakcji chemicznej, zabijają bakte-
rie, zamieniając je w nieszkodliwe czą-
steczki wody. Dzięki temu powietrze  
w domu staje się czyste i zdrowe.

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

infolinia: 801 600 801, 
https://bosch-klimatyzacja.pl

klimatyzacja@pl.bosch.com
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Climate Class 8000i
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klimatycznych i zbliżenie się do strategicznego 
planu, jakim jest niezależność energetyczna Pol-
ski. Temu celowi służyły dotychczasowe trzy na-
bory w prowadzonym przez NFOŚiGw programie 
priorytetowym Mój Prąd, którego łączny budżet 
wyniósł do tej pory ponad 1,8 mld zł. w ramach 
wspomnianych trzech edycji wpłynęło aż 444 tys.  
wniosków od osób indywidualnych chcących 
produkować prąd ze słońca.
Ogłoszony czwarty nabór nie tylko zwiększy 
udział fotowoltaiki w miksie energetycznym 
Polski, ale przede wszystkim przyczyni się do 
znacznie wyższego poziomu magazynowania 
energii elektrycznej z domowych paneli PV,  
a przez to – do większej i bardziej racjonalnej jej 
autokonsumpcji przez prosumentów. Nowy sys-
tem rozliczeń net-billing to z kolei sprawiedliwe  
i korzystne dla prosumentów rozwiązanie finan-
sowe, które stanowi właśnie zachętę do magazy-
nowania i zużywania energii we własnych gospo-
darstwach domowych. według ocen ekspertów, 
w 2021 r. już 1,5 proc. energii elektrycznej wypro-
dukowanej w Polsce pochodziło z fotowoltaiki. 
Teraz przyszedł czas na dalszy rozwój bezpiecz-
nej energetyki prosumenckiej, opartej na mo-
delu rynkowym. Kluczowy cel do osiągnięcia to 
inteligentne zarządzanie magazynowaniem i au-
tokonsumpcją każdego wyprodukowanego ze 
słońca kilowata energii elektrycznej.
Kto i na co otrzyma dofinansowanie z NFOŚiGw?
Czwarty nabór wniosków w programie Mój Prąd 
będzie prowadzony w trybie ciągłym. Program  
w nowej odsłonie nadal adresowany jest do 
osób fizycznych mających zawartą umowę kom-
pleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem 
Sieci Dystrybucyjnej (OSD), ale obecnie – poza 
dofinansowaniem do mikroinstalacji fotowolta-
icznej (paneli PV) – będzie można również uzy-
skać finansowe wsparcie na nowe komponenty.  
Dotacja z NFOŚiGw obejmie bowiem urządzenia  

do magazynowania energii elektrycznej oraz 
ciepła bezpośrednio u prosumenta, dzięki któ-
rym sieć elektroenergetyczna przestanie być 
„wirtualnym magazynem energii”. Dodatkowo 
będzie można uzyskać dofinansowanie do urzą-
dzeń umożliwiających racjonalne zarządzanie 
wytworzoną energią elektryczną. Kwalifikowa-
ne do dofinansowania mają być następujące 
koszty: zakup, transport i montaż mikroinstalacji 
fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzy-
rządowaniem) oraz zakup, transport i montaż 
urządzeń służących magazynowaniu energii 
elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytwo-
rzoną energią.
w ramach programu będzie można otrzymać do 
4 tys. zł, jeśli inwestycja obejmie tylko instalację 
PV (jedynie panele, które są nieodzownym ele-
mentem wniosku). Jednak NFOŚiGw proponuje, 
aby wnioskodawcy decydowali się na dodatko-
we elementy, tworzące bardziej efektywny ze-
staw domowej instalacji fotowoltaicznej, umoż-
liwiający magazynowanie wytworzonej energii  
(w bateriach lub cieple) oraz jej możliwie dużą 
autokonsumpcję. Przy zainwestowaniu od razu  
w kilka elementów, dotacja do paneli wzrośnie do 
5 tys. zł, a dofinansowanie do pozostałych, zinte-
growanych urządzeń ma być następujące: maga-
zyn ciepła (do 5 tys. zł), magazyn energii (do 7,5 
tys. zł), system zarządzania energią (do 3 tys. zł).  
Łącznie dotacja z NFOŚiGw może zatem wynieść 
nawet 20,5 tys. zł, przy intensywności dofinan-
sowania dla każdego z elementów do 50% kosz-
tów kwalifikowanych. 

NOWy SySTEm ROZLICZEń  
DLA PROSUmENTóW

Co istotne, czwarta edycja programu Mój Prąd jest 
przeznaczona dla osób fizycznych, których mi-
kroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona  

Nowa edycja istniejącego od 2018 r. programu 
Mój Prąd, którego głównym celem jest zwiększe-
nie w Polsce produkcji energii elektrycznej z do-
mowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, znacz-
nie różni się od trzech poprzednich. Tym razem 
bardzo duży nacisk został położony na wzrost 
autokonsumpcji energii wytworzonej z własnych 
paneli PV poprzez jej magazynowanie oraz pre-
cyzyjne sterowanie produkcją i zużyciem. Nowo-
ścią jest także wdrożony od 1 kwietnia br. nowy 
system rozliczeń dla prosumentów o nazwie net-
-billing, polegający na wartościowym rozliczeniu 
energii wyprodukowanej przez właściciela mikro-
instalacji fotowoltaicznej w oparciu o wartość 
energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku  

Dnia Następnego (RDN). Propozycje zawarte  
w czwartej odsłonie programu Mój Prąd skiero-
wane są właśnie do tych prosumentów, którzy  
z wyprodukowanej energii elektrycznej będą roz-
liczać się w nowym systemie net-billing.

ENERgIA ZE SłOńCA – PRZySZłOść 
EfEkTyWNEJ ENERgETykI ROZPROSZONEJ 

Promocja i upowszechnienie w Polsce fotowolta-
iki, która jest technologią całkowicie bezemisyj-
ną, ma wpłynąć na rozwój odnawialnych źródeł 
energii (OZE) w naszym kraju, poprawę jakości 
powietrza, zmniejszenie emisji gazów cieplar-
nianych oraz osiągnięcie przez państwo celów  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej uruchomił  
15 kwietnia kolejny, czwarty już nabór wniosków dla osób fizycznych  
w cieszącym się popularnością programie Mój Prąd. Już można składać 
wnioski za pośrednictwem Generatora wniosków o Dofinansowanie 
(GwD) dostępnego na stronie Funduszu. wsparcie finansowe obejmie 
teraz nie tylko domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV), ale także 
magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią. 
Maksymalne dofinansowanie z NFOŚiGw na panele wraz ze zintegrowanymi 
urządzeniami może sięgnąć nawet ponad 20 tys. złotych.

ruszyŁ czWarty nabór  
W prOgramie mój prąd
Można otrzymać z NFOŚiGw ponad 20 tys. dotacji  
na fotowoltaikę

http://www.instalreporter.pl


do nowego systemu rozliczeń net-billing, a tak-
że dla prosumentów w dotychczasowym syste-
mie opustów (tzw. net-metering) – jednak pod 
warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, 
potwierdzonego przez OSD. Jak zostało wyżej 
wspomniane, jest to nowoczesne rozwiązanie 
oparte na wartościowym rozliczeniu energii 
wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu  
o wartość energii ustaloną docelowo według 
ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN). Osoby, 
które od 1 kwietnia br. staną się prosumentami, 
nie będą już rozliczały się w ramach bilansowa-
nia ilościowego z wyprodukowanej energii, tak 
jak to było dotychczas, lecz będą ją sprzedawać. 
Pieniądze uzyskane ze zbycia nadwyżek energii 
elektrycznej trafiać będą do tzw. depozytu pro-
sumenckiego. Z niego będzie można płacić za 
energię pobieraną z sieci w czasie, kiedy okre-
sowo domowa mikroinstalacja fotowoltaiczna 
będzie jej produkować za mało.
Dodatkowo finasowaniem zostaną objęci wnio-
skodawcy, którzy z własnej inicjatywy postano-
wią z już funkcjonującą fotowoltaiką przejść na 
system rozliczania net-billing. Nowy system ma 
motywować do zwiększania konsumpcji energii 
wyprodukowanej przez prosumenta i magazyno-
wania jej nadwyżek. wprowadzenie net-billingu, 
który jest wynikiem i jest zgodny z prawnymi ure-
gulowaniami Unii Europejskiej, nie tylko zapewni 
dalszy rozwój energetyki obywatelskiej w Polsce 
i poprawi bezpieczeństwo pracy sieci elektro-
energetycznych, ale – co najważniejsze – ugrun-
tuje proces samowystarczalności energetycznej 
polskich gospodarstw domowych.
Nie zmieni się sytuacja osób, które nadal chcą 
użytkować domową fotowoltaikę na starych 
zasadach rozliczeniowych. Dotychczasowi pro-
sumenci, jak również ci, którzy stali się nimi 
do 31 marca br. (złożyli kompletne i poprawne 
zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej  

o przyłączenie mikroinstalacji do sieci,) będą się 
rozliczać za pomocą tzw. net-meteringu, który 
wykorzystuje system opustów. w tym rozwią-
zaniu za jedną jednostkę energii wprowadzoną 
do sieci prosument może pobrać za darmo 0,8. 
Przy większych instalacjach ten stosunek wynosi 
1 do 0,7. Ze starego systemu będzie można ko-
rzystać jeszcze przez najbliższe 15 lat.
Tak jak w poprzednich edycjach programu Mój 
Prąd, nadal możliwe pozostanie połączenie do-
finasowania z ulgą termomodernizacyjną, o ile 
koszty przedstawione do rozliczenia zostaną po-
mniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGw.  
wysokość ulgi będzie zależała od zakresu rzeczo-
wego inwestycji. w przypadku wcześniejszego 
skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, pro-
sument powinien doliczyć dofinansowanie do 
podstawy opodatkowania za 2022 r. w zezna-
niu podatkowym składanym w przyszłym roku.
Budżet na realizację czwartej edycji programu 
Mój Prąd ma wynieść 350 mln zł. Po pierwszej 
fazie wdrożeniowej nastąpi jednak weryfikacja 
oczekiwań rynku – po to, aby reagować propor-
cjonalnie do potrzeb i dostępnej alokacji środ-
ków. Nabór będzie prowadzony od 15 kwietnia 
do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy, 
lecz nie dłużej niż do 22.12.2022 r. Okres kwalifi-
kowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 
2020 r. O dofinansowanie nowych, dodatkowych 
komponentów (magazynów energii/ciepła i sys-
temów zarządzania energią) będą mogli ubiegać 
się również dotychczasowi beneficjenci, którzy 
skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsło-
nach programu.
Dokumentację dotyczącą czwartej edycji progra-
mu znaleźć można na stronie: https://mojprad.
gov.pl/zloz-wniosek

Źródło: NFOŚiGw
Pełna wersja informacji: kliknij
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nagrodą iF Design Award. w przypadku pierwsze-
go z nich, ciekawym akcentem są owalne klawi-
sze, zakończone na równi z krawędzią całej płytki. 
Drugi zaskakuje nietypowym układem klawiszy 
umieszonych na środku, w układzie pionowym. 
Oba przyciski oferowane są także w kolorze kla-
sycznej alpejskiej bieli. 
Bardzo ciekawe rozwiązania wzornicze znajdzie-
my w serii Visign for More. wycinany laserowo  

z jednego kawałka metalu przycisk Visign for 
More 201, dostępny jest w oryginalnym odcie-
niu matowej czerni lub błyszczącej bieli. Cechą 
charakterystyczną modelu Visign for More 204 
z czarnej stali nierdzewnej, jest natomiast mi-
nimalistyczna, wąska listewka, zastępująca kla-
syczne klawisze. Unikalny design zapewnił obu 
tym produktom wysoko cenioną w branży na-
grodę Red Dot Design Award. Przyciski aktywo-
wane są elektronicznie, co dodatkowo podnosi 
komfort ich użytkowania. 
Szklana, czarna powierzchnia to znak rozpoznaw-
czy całkowicie bezdotykowego modelu Visign for 
More 205 sensitive, gwarantującego użytkowni-
kom najwyższy poziom higieny. Jest on urucha-
miany poprzez zbliżenie dłoni do jednego z pól 
w kształcie pikselowej chmurki. 

PRZyCISk URUCHAmIAJąCy – ISTOTNy DETAL

wyraziste linie, doskonała geometria i przyjem-
ne dla dłoni efekty haptyczne – to cechy, który-
mi wyróżniają się przyciski Visign for More i Visign 
for Style. wiele modeli z tych serii oferowanych 
jest również w odcieniach czerni i bieli. Duża  

różnorodność w zakresie designu i zastosowa-
nych materiałów, pozwala wybrać produkt ide-
alnie pasujący do konkretnej łazienki.
Przyciski Visign for Style 23 i Visign for Style 24 do-
stępne są na przykład jako czerń błyszcząca lub 
matowa, z tworzywa ABS lub akrylu imitującego 
szkło, a także w wersjach łączących oba rodzaje 
powierzchni lub zawierających elementy o innej 
barwie. Modele te przekonują oryginalnym wzor-
nictwem, które zostało wyróżnione prestiżową  

Akcesoria łazienkowe były zwykle kojarzone z odcieniami stali 
nierdzewnej i chromu. Obecnie coraz częściej wybierane są czarne 
przyciski uruchamiające do wC i odpływy prysznicowe, które znakomicie 
komponują się z modną armaturą w tym kolorze. Kolejnym zauważalnym 
trendem jest swoisty renesans białych przycisków. Doskonale wpisują się  
w nowoczesne aranżacje i można je połączyć z dopasowanymi 
kolorystycznie rusztami lub kołpakami do wanien i brodzików.  
Firma Viega konsekwentnie rozwija koncepcję czarnych i białych 
produktów w różnych wariantach wzorniczych i materiałowych. 

eLeganckie prOdukty ŁazienkOWe Viega zgOdne z trendami
Ponadczasowa biel czy wyrazista czerń?

Cechą charakterystyczną modelu Visign  
for More 204 z czarnej stali nierdzewnej jest 
minimalistyczna, wąska listewka zastępująca 
typowe klawisze

wycinany laserowo z jednego kawałka metalu 
przycisk Visign for More 201Przycisk Visign for Style 23 

Visign for Style 24
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odwodnienia punktowego. woda jest tutaj od-
prowadzana w wąskim, ozdobnym profilu ze sta-
li nierdzewnej do centralnego wpustu. Odpływ 
można zamontować w dowolnym miejscu stre-
fy prysznica, na przykład pośrodku lub przy sa-
mej ścianie. Profile dostępne są w kilku kolorach,  
w tym również w wersji czarnej szczotkowanej. 

HARmONIA LUb kONTRAST

w przypadku wanien i brodzików, większość 
klientów decyduje się na kolor biały, natomiast 
elementy zewnętrzne kompletów odpływowo-
-przelewowych oraz kołpaki, standardowo ofe-
rowane są w wersjach chromowanych. Nie jest 

to jednak jedyna opcja. Firma Viega ma w asorty-
mencie eleganckie akcesoria w kolorze białym lub 
czarnym matowym. Dzięki temu można uzyskać 
efekt jednolitej powierzchni lub postawić na moc-
ny, wyrazisty kontrast. Ponadto czarne elementy 
doskonale pasują do łazienek, w których zainsta-
lowano również armaturę w tym samym kolorze. 
Oferta firmy Viega obejmuje obecnie czarne (ma-
towe) i białe zestawy wyposażeniowe Visign M5 
do odpływów wannowych Multiplex i Visign MT5 
do odpływów Multiplex Trio (z napełnianiem przez 
przelew), a także kołpak do odpływów brodziko-
wych Tempoplex. Tylko w wersji białej dostępne 
są natomiast warianty Visign M3 i Visign MT3 oraz 
kołpak do odpływów brodzikowych Domoplex. 

Zupełnie unikalnym rozwiązaniem na rynku jest 
model Visign for More 202. Klasyczny przycisk zo-
stał tutaj zastąpiony efektownym pokrętłem o or-
ganicznym kształcie, które aktywuje spłukiwanie 
w sposób elektroniczny. Produkt wykonano z bia-
łego metalu, a samo pokrętło może być zarówno 
białe, jak i chromowane. Unikalny design zapewnił 
mu najbardziej prestiżową nagrodę iF Gold Award.
 
CZARNE I bIAłE AkCENTy POD PRySZNICEm

Odpływy liniowe pozwalają na dużą elastyczność 
w projektowaniu strefy prysznica. Również tutaj 
nie musimy ograniczać się do stali nierdzewnej  
i chromu. Firma Viega proponuje atrakcyjne wizu-
alnie rozwiązania w kolorze czarnym lub białym.
Advantix Vario to prawdziwy klasyk i zwycięzca wie-
lu rankingów w kategorii odpływów liniowych, ofe-
rowany w wersji podłogowej lub ściennej. Jego dłu-
gość można płynnie regulować poprzez przycięcie 
na dowolny wymiar w zakresie 300-1200 mm. Zna-
kiem rozpoznawczym tego produktu jest minimali-
styczny, wyjątkowo wąski ruszt ze stali nierdzewnej, 
dostępny w kolorze czarnym matowym i białym. 
Advantix Cleviva to stosunkowo nowe rozwiązanie,  
łączące w sobie unikalne możliwości aranżacyj-
ne odpływu liniowego z praktycznymi zaletami 

Oryginalne rozwiązanie strefy prysznica: biały odpływ 
Advantix Vario w wersji ściennej 

Odpływ Advantix Vario to minimalistyczny, 
wyjątkowo wąski ruszt ze stali nierdzewnej, 
dostępny również w kolorze czarnym matowym

Odpływ Advantix Cleviva w wersji czarnej szczotkowanej, 
odpowiadającej najnowszym trendom wzorniczym

w modelu Visign for More 202 klasyczny przycisk został 
zastąpiony efektownym pokrętłem

Zestawy wyposażeniowe do odpływów wannowych i kołpaki do odpływów brodzikowych  
w kolorze białym i czarnym

http://www.instalreporter.pl
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PodGrzewacze TerMaQ elecTronic eco 

Gazowe przepływowe podgrzewacze wody Termaq Electronic Eco marki Termet są 
nowoczesnymi urządzeniami służącymi do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Przeznaczone do instalowania w kuchni czy łazience zarówno starego, jak i zmoder-
nizowanego budynku. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej konstrukcji wymiennika 
oraz palnika, podgrzewacze spełniają wymogi Dyrektywy ErP (emisja tlenków azotu 
na poziomie poniżej 56 mg/kwh). Urządzenia te są zatem ekologiczne i ekonomicz-
ne, a atrakcyjna szata wzornicza sprawia, że stanowią one ozdobę najnowocześniej-
szych wnętrz.

•	zapłon	elektroniczny	z	baterii
•	innowacyjny	palnik	chłodzony	
wodą pozwalający na znaczne 
obniżenie emisji tlenku węgla  
i azotu
•	miedziany	wymiennik	ciepła	
wykonany według nowoczesnej 
technologii zapewniający 
wysoką sprawność
•	bardzo	krótki	czas	oczekiwania	
na uruchomienie się 
podgrzewacza
•	moc	podgrzewacza	regulowana	
proporcjonalnie do ilości 
przepływającej wody, co 
pozwala na uzyskanie stałej 
temperatury wody
•	najnowszej	generacji	
zintegrowany zespół wodno-
gazowy
•	zabezpieczenie	przeciw	
wypływowi gazu
•	czujnik	ciągu	kominowego
•	możliwość	zakupu	
urządzenia dostosowanego do 
następujących rodzajów gazu: 
ziemnego i skroplonego

TermeT

Grohe Quickfix 

wszystko w jednym pudełku: GROHE QuickFix to kompletny pakiet do samodzielnej i łatwej wymiany ar-
matury w domu. Produkty z portfolio GROHE QuickFix zawierają w opakowaniu: narzędzie QuickTool, in-
strukcję montażu QuickGuide oraz film instruktażowy QuickVideo. Pierwszym elementem jest uniwersalne 
narzędzie, potrzebne do instalacji baterii umywalkowej GROHE. w przypadku baterii kuchennych marka 
oferuje prosty system mocowania, do którego nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia. QuickGuide to 

natomiast przejrzysta i prosta 
instrukcja instalacji z krótki-
mi wskazówkami. Dla osób, 
które preferują nieskompli-
kowane filmy instruktażowe, 
pomocne porady krok po kro-
ku zostały pokazane w filmie 
QuickVideo. Dostęp kodem 
QR umieszczonym w opako-
waniu.
GROHE Start jest pierwszą 
kolekcją produktów z port-
folio GROHE QuickFix. Pro-
dukty wyróżniają się nie tyl-
ko nowoczesnym designem, 
ale także większą funkcjonal-
nością. Nowością w ofercie 
armatury umywalkowej jest 
wariant z wyciąganą wylew-
ką, ułatwiający czyszczenie 
umywalki czy szybkie umy-
cie włosów. 
Użytkownicy, którzy wybrali 
produkty z kolekcji łazienko-
wej i kuchennej GROHE Start, 
mogą łatwo przedłużyć gwa-
rancję z pięciu do sześciu lat. 
wystarczy zarejestrować pro-
dukt na dedykowanej stronie: 
https://www.quickfix-grohe.
com/pl-pl/.

GroHe
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sTudzienki TeGra rG – sYsTeM PunkToweGo odwadniania

Im krótszy czas realizacji inwestycji w system punktowego odwodnienia nawierzchni 
drogowej, tym oczywiście lepiej. wykorzystywane tradycyjnie betonowe studzien-
ki wpustowe wymagają do montażu zastosowania ciężkiego sprzętu (ich całkowi-
ta waga oscyluje wokół 800 kg, a poszczególnych elementów – znacznie ponad 100 
kilogramów). Alternatywą jest zastosowanie studzienek wpustowych wavin Tegra 
RG wykonanych z polipropylenu PP, składających się z dwóch elementów o maksy-
malnej wadze około 9 kg każdy. Studzienki Tegra RG nie wymagają ciężkiego sprzę-
tu, mają poręczne uchwyty ułatwiające przenoszenie i osadzanie w wykopie, a łą-
czenie elementów nie wymaga dużego wysiłku. Czas montażu skraca się o połowę. 
Niższe są również koszty przygotowania wykopów i ich późniejszego wypełnienia.
Trwałości studzienek Tegra RG sprzyjają właściwości materiału, z jakiego są wyko-
nane. Polipropylen PP – to materiał odporny na destrukcyjne działanie soli odmra-
żających często stosowanych w naszym klimacie i nienasiąkliwy, a tym samym nie-
podatny na kruszenie na skutek zamarzania wody. Żywotność systemów opartych 
na termoplastycznych tworzywach sztucznych wynosi co najmniej 100 lat.
wpusty studzienek często się zapychają, rozwiązaniami, które zostały stworzo-
ne właśnie z myślą o usprawnieniu 
eksploatacji systemu, są np. syfo-
ny eliminujące nieprzyjemne zapa-
chy, które mogą wydobywać się  
w sytuacji, gdy odbiornikiem ścieków 
deszczowych jest kanalizacja ogólno-
spławna oraz filtr 360° zatrzymujący 
zanieczyszczenia pływające. Syfon  
w studzience Tegra RG jest łatwy  
w obsłudze – można go bez problemu 
wyjąć, otwierając tym samym dostęp 
do przewodu odpływowego, a na-
stępnie po prostu włożyć ponownie – 
osiądzie sam pod własnym ciężarem. 
Z kolei filtr 360° przedłuża drożność 
studzienki i skuteczność odprowa-
dzania wody. To rozwiązanie spraw-
dza się zwłaszcza w lokalizacjach,  
w których występuje duża ilość pły-
wających zanieczyszczeń (np. liści). 

WaVin

coMforT bdT – PoMPa cYrkulacYjna z zeGareM cYfrowYM
 
Pompy Grundfos Comfort zostały zaprojektowane specjalnie do pracy w domowych instalacjach ciepłej wody 
użytkowej w domach jedno- i dwurodzinnych. Pompy wyposażono w silniki kulowe (sferyczne). w przeciwień-
stwie do konwencjonalnych silników z mokrym wirnikiem, silnik kulowy nie ma obracającego się ułożysko-
wanego wału. Pole magnetyczne oddziałuje ze stojana na wirnik silnika poprzez wodę przepływającą przez 
pompę. Pompa może być stosowana tylko w ciśnieniowych instalacjach ciepłej wody.
Zintegrowany z pompą zegar czasowy pozwala intuicyjnie i szybko ustawić przedział 
czasowy pracy pompy zgodnie z wymaganiami użytkowników. Są to dwie pompy  
w jednym, ponieważ może pracować również w układzie ciągłym. 
- Cicha praca pompy nawet po kilkunastu latach eksploatacji. 
- Oszczędność zużycia energii cieplnej i elektrycznej 
nawet do 60% w stosunku do pompy cyrkulacyjnej 
pracującej w układzie ciągłym. 
- Niski pobór mocy maksymalnie do 7 w. 
- Możliwość wymiany tylko głowicy pompy dla 
wszystkich rodzajów pomp Comfort i również 
niektórych producentów. 
- Sygnalizacja na panelu sterującym w przypadku 
przerwy w zasilaniu energii elektrycznej. 

GrundFos

f74cs – filTr z PŁukanieM wsTecznYM 

FK74CS to filtr z płukaniem wstecznym i regulatorem ciśnienia z łącznikiem obroto-
wym. Filtr do wody FK74CS, dzięki wyjątkowej konstrukcji może być montowany pio-
nowo lub poziomo. Oferuje niezwykle skuteczny system płukania wstecznego oraz 
redukcję ciśnienia. Minimalizuje zużycie wody w trakcie płukania wstecznego. FK74CS 
dostępny w opcji 1 1/2″ i 2″ oraz w wykonaniu bezołowiowym oferując nowy stan-
dard dla instalacji wodnych.
F74CS zapewniają dopływ przefiltrowanej wody nawet podczas ich oczyszczania. 
wkład drobnosiatkowy zatrzymuje na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia tj. rdzę, pia-
sek, strzępy konopi itp. obniżając prawdopodobieństwo powstania korozji. Filtry tego 
typu stosowane są w instalacjach z regulatorem ciśnienia lub bez regulatora. Dzięki 
łącznikowi obrotowemu istnieje możliwość montażu na rurze poziomej lub pionowej.

Braukmann/resideo
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rekuPeraTor VenT clear rhd

Rekuperatory pionowe VENT CLEAR VC3 to nowa generacja central wentylacji mechanicznej Spiro-
flex. Charakteryzują się rozwiązaniami ułatwiającymi montaż i szersze zastosowanie, cichszą pra-
cą i łatwiejszą obsługą serwisową. Rekuperatory VENT CLEAR VC3 to również nowe rozwiązania  
i technologie dla wymagających klientów oraz rozbudowany system sterowania z nowymi funkcja-
mi i szerszą możliwością współpracy z urządzeniami zewnętrznymi.
Uniwersalne dwustronna obudowa – użyte rozwiązania umożliwiają modyfikację urządzenia i zmia-
nę funkcji poszczególnych przyłączy wentylacyjnych tj. wywiewu i nawiewu z lewej na prawą stro-
nę rekuperatora.
Cicha praca – dzięki izolacji akustycznej oraz termicznej, którą stanowi w głównej mierze pianka  

z kauczuku spienionego grubości aż 40 mm  
zredukowano hałas do 44 dB.
Zbilansowana wentylacja – Active Flow 
Control to wbudowany system kontrolują-
cy rzeczywisty przepływ powietrza w insta-
lacji rekuperacji. Użytkownik zadaje ilość 
powietrza jaką rekuperator ma przetrans-
portować, a system sam dostosowuje moc 
wentylatorów do właściwego przepływu. 
Dodatkowo system AFC kontroluje zrów-
noważoną pracę instalacji, aby zachować 
właściwy bilans powietrza nawiewanego 
do wywiewanego niezależnie od stopnia 
zabrudzenia filtrów oraz innych czynników 
zwiększających opory instalacji.
Skuteczne filtracja – Double Air Clear – 
rozwiązanie oparte o dwuetapową filtra-
cję powietrza nawiewanego gwarantujące 
stały dopływ czystego powietrza, usuwa-
jąc do 90% pyłów zawieszonych PM10.
Kompaktowa obudowa – zastosowaliśmy 
rozwiązania, które mimo niewielkich ga-
barytów urządzenia zapewniają skuteczny 
odzysk ciepła i powietrze wolne od wszel-
kiego rodzaju zanieczyszczeń, a konstruk-
cja rekuperatora została wykonana z bla-
chy alucynk o podwyższonej trwałości.

spiroFleX
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