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Zasobniki doskonale wpisują się w systemy grzew-
cze zapewniając wysoki poziom komfortu ciepłej 
wody użytkowej. Daje to ogromną elastyczność 
podczas projektowania nowej instalacji grzew-
czej lub modernizacji starszej. Przykładowy sys-
tem wykorzystujący zasobnik buforowy daje moż-
liwość zaprojektowania instalacji wykorzystującej 
wszelkie rodzaje energii odnawialnej oraz energii 
uzyskiwanych z paliw kopalnych. System zasobni-
ka buforowego jest przeznaczony do stosowania 
w instalacjach grzewczych do przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej i/lub instalacji wyłącz-
nie grzewczych, wykorzystujących lub niewyko-
rzystujących wspomagania energią słoneczną.

auroSTOR VIH SW
Modelem zalecanym do pomp ciepła, wspomaga-
nych układem słonecznym jest auroSTOR VIH Sw o 
pojemnościach 400 i 500 l z podwójną wężownicą. 
Bufory te wyposażono w doskonałą izolację ciepl-
ną – stałą (BR/plus) lub demontowalną (MR/exclu-
sive), kołnierz rewizyjny ułatwiający czyszczenie, 
cyfrowy termometr, wyświetlacz stopnia naładowa-
nia zasobnika, a także anodę magnezową lub ak-
tywną (opcja). Charakteryzują się klasą ErP B lub A. 

uniSTOR VIH RW
Okrągły zasobnik uniSTOR VIH Rw o pojemno-
ściach 300, 400, 500 litrów ma pojedynczą wężow-
nicę. Dedykowany jest do pomp ciepła, ze wzglę-
du na dużą powierzchnię grzewczą wężownicy. 
Zasobniki te wyposażono w cyfrowy termometr, 
wyświetlacz stopnia naładowania zasobnika, ano-
dę magnezową chroniącą przed korozją, istnie-
je także możliwość montażu anody aktywnej.

allSTOR VPS/3
To najnowsze i przełomowe rozwiązanie w dziedzi-
nie efektywnego wykorzystania energii słonecz-
nej zarówno na potrzeby przygotowania c.w.u.,  

Zasobniki są jednym z niezbędnych elementów systemu grzewczego z pompą ciepła. Materiały najwyższej 
jakości, przy zastosowaniu najlepszych technologii produkcji, gwarantują, aby satysfakcjonujące i wieloletnie 
użytkowanie trwało wiele lat. Takie są zasobniki Vaillant, dzięki czemu sprostają oczekiwaniom najbardziej 
wymagających użytkowników. Zasobniki Vaillant są dostępne w szerokim zakresie pojemności od 300  
do 2000 l oraz mogą być łączone szeregowo w kaskady. w niniejszym materiale prezentujemy wybrane 
urządzenia przeznaczone do współpracy z pompami ciepła.

Zasobniki Vaillant do pomp ciepła 

http://www.instalreporter.pl
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jak i wspomagania ogrzewania i zasilania basenów 
kąpielowych. Sercem układu jest zbiornik bufo-
rowy o pojemności od 300 do 2000 l z wewnętrz-
nym systemem stratyfikacji. Efektywną pracę ca-
łego układu zapewnia zintegrowany z buforem 
moduł instalacji solarnej i moduł świeżej wody. 
Zbiornik VPS/3 ma możliwość akumulacji znacz-
nej ilości energii z uwagi na dostępne pojemności  
i maksymalną temperaturę pracy wynoszącą 
95°C. Ponadto pozwala na integrację w instalacji 
kilku źródeł ciepła (na przykład kotła gazowego, 
pompy ciepła, kominka z płaszczem wodnym i in-
stalacji solarnej) o łącznej mocy nawet do 160 kw.
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infolinia: 801 804 444, 22 323 01 50
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Sejmik WojeWództWa mazoWieckiego 
powiedział nie dla węgla

Sejmik Województwa Mazowieckiego przy-
jął uchwałę antysmogową oraz listy benefi-
cjentów instrumentów wsparcia: Mazowsze 
dla czystego powietrza, Mazowsze dla kli-
matu, Mazowsze dla sołectw i Mazowsze dla 
działkowców.

Znowelizowana uchwała antysmogowa wpro-
wadza nowe, istotne regulacje dla mieszkańców 
województwa mazowieckiego. Po pierwsze, od 
1 października 2023 r. na terenie m.st. warszawy 
nie będzie można palić węglem kamiennym i pali-
wami wyprodukowanymi z jego wykorzystaniem. 
Po drugie, od 1 stycznia 2028 r. zakazuje się pa-
lenia węglem kamiennym i paliwami wyprodu-
kowanymi z jego wykorzystaniem w powiatach: 
grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodwor-
skim, piaseczyńskim, pruszkowskim, otwockim, 
warszawskim zachodnim i wołomińskim. w obu 
tych regulacjach wyjątkiem są kotły, które mają  
5. klasę, zainstalowane do 10 listopada 2017 r. oraz 
kotły i kominki spełniające wymogi ekoprojektu, 
zainstalowane do 1 czerwca br. Można będzie  
w nich palić paliwami stałymi do końca ich żywot-
ności. Po trzecie, od 1 stycznia 2023 r. na całym 
Mazowszu sejmik wprowadził zakaz użytkowa-
nia kotłów na paliwo stałe w nowobudowanych 
budynkach, dla których nie zostały wydane de-
cyzje i istnieje możliwość techniczna przyłącze-
nia do sieci ciepłowniczej.

Pieniądze popłyną do Mazowszan
Aby niwelować skutki zmian klimatu, samorząd 
Mazowsza utworzył Mazowiecki Instrument 
wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu. Sejmik 
przyjął listy beneficjentów tego programu. Pomoc 
finansową na łączną kwotę przeszło 5,7 mln zł  

otrzymają 72 miasta, gminy i dzielnice warszaw-
skie na takie zadania, jak: nasadzenia zieleni, eko 
przystanki, błękitno-zielona infrastruktura, tęż-
nie solankowe, rewitalizacje parków czy moder-
nizacja oświetlenia ulicznego.
w walce o czyste powietrze radni rozdyspono-
wali 9 mln zł na realizację 178 projektów w ra-
mach programu „Mazowsze dla czystego powie-
trza 2022”. Gminy i dzielnice m.st. warszawy będą 
mogły m.in.: kontrolować przestrzeganie prze-
pisów uchwały antysmogowej i zakupić „smo-
gobusy” – mobilne laboratoria do badań jako-
ści powietrza.
Place zabaw, altany, oświetlenie uliczne, ogro-
dzenia budynków użyteczności publicznej, in-
stalacje fotowoltaiczne, tereny rekreacyjne – 
 te i wiele innych zadań zrealizowanych będzie na 
obszarach wiejskich dzięki Mazowieckiemu In-
strumentowi Aktywizacji Sołectw. Pomoc z bu-
dżetu województwa – 11,6 mln zł – dostanie 237 
gmin na 1172 projekty.
Z początkiem sezonu działkowego sejmik uchwa-
lił listy beneficjentów Mazowieckiego Instrumen-
tu Aktywizacji Działkowców. wsparcie z budże-
tu Mazowsza otrzyma 37 gmin na 101 projektów 
inwestycyjnych i remontowych na łączną kwotę 
przeszło 1,5 mln zł. Na terenie rodzinnych ogro-
dów działkowych modernizowane będą m.in. 
sieci wodociągowe, świetlice, remontowane 
ogrodzenia, aleje dojazdowe rozbudowywane 
i modernizowane oświetlenie.
Źródło: www.bip.mazovia.pl
Pełna wersja informacji: kliknij 
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