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skoro najlepszą rzeczą dla 
klimatu jest po prostu nowy 
system ogrzewania?

* Poziom ciśnienia akustycznego będzie 
zależał od wybranego modelu pompy 
ciepła i jej usytuowania.

WSPIERAMY PROGRAM

CZYSTE POWIETRZE

Na co czekać, skoro zmiany 
klimatyczne są już w ogrodzie  
przed Twoim domem?
Na co czekać, jeśli chcesz, aby Twoje dzieci  
miały bezpieczną przyszłość?

aroTHERM plus jest wyjątkowo ekologiczna, cicha i jednocześnie 
efektywna energetycznie. Naturalny czynnik chłodniczy 
w pompie o nazwie R290, jest neutralny dla środowiska, 
zarazem doskonale pozwala utrzymać moc i sprawność nawet 
przy bardzo niskich temperaturach. Dzięki R290 pompa 
dostarcza o 25% więcej ciepłej wody niż inne pompy ciepła  
— taka ilość znakomicie wystarczy dla 5-osobowej rodziny 

Wybierz przyjazną dla klimatu pompę ciepła,  
obniż emisję dwutlenku węgla i koszty ogrzewania.

http://www.instalreporter.pl
http://www.vaillant.pl
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Danfoss ogłasza wznowienie 
Działalności w Ukrainie

Firma Danfoss ogłosiła wznowienie działalno-
ści biznesowej w Ukrainie. Z wybuchem wojny 
działalność ta została wstrzymana – wznowio-
ne czynności biznesowe będą koncentrować się 
na odbudowie krytycznej infrastruktury w znisz-
czonych miastach i miejscowościach.
Adam Jędrzejczak, prezydent Danfoss dla regio-
nu Europa wschodnia oznajmił: Dalsze wspiera-
nie naszych klientów w Ukrainie jest dla nas kwe-
stią kluczową. To nie tylko właściwe postępowanie 
– nasze produkty stanowią kluczowy element in-
frastruktury krytycznej, którą należy odbudować. 
Dzięki produktom Danfoss mieszkańcy niektórych 
z najbardziej dotkniętych obszarów Ukrainy będą 
mieli ponownie dostęp do ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej.
w kwietniu br. Danfoss dostarczył nieodpłatnie 
18 palet zaworów kulowych JIP i filtrów o war-
tości 29 980 euro do ciepłowni w Mikołajewie 
– ukraińskim mieście, które ucierpiało w wyni-
ku działań wojennych. Zawory te są zwykle sto-
sowane w celu oszczędzania energii i obniżenia 
kosztów operacyjnych, ale są również zaprojek-
towane specjalnie na potrzeby w systemach cie-
płowniczych, które wymagają naprawy. Umożli-
wiają otwieranie lub zamykanie części systemu 
ciepłowniczego bez konieczności wyłączania lub 
opróżniania całego układu.

Ukraina pozostaje ważnym rynkiem firmy Dan-
foss w rejonie Europy wschodniej. według The 
Kyiv School of Economics koszty bezpośrednich 
szkód w infrastrukturze Ukrainy osiągnęły już po-
ziom 63 miliardów dolarów. Dlatego rozwiązania 
w rodzaju tych dostarczanych przez Danfoss są 
niezwykle istotne, ponieważ mają pozytywny 
wpływ na odbudowę sieci ciepłowniczych, bu-
dynków komercyjnych i mieszkalnych, a także za-
kładów wodociągowych i oczyszczalni ścieków.
Dyrektor generalny Danfoss Ukraina, Andriy Be-
restyan, pracujący we Lwowie, stwierdził: – Nasz 
ukraiński zespół nie może doczekać się powrotu do 
pracy. Chcą wziąć udział w odbudowie kraju. Są nie-
zwykle zmotywowani, a produkty Danfoss są waż-
ne dla przywrócenia infrastruktury naszego kraju.
większość ukraińskich pracowników zdecydo-
wała się pozostać w Ukrainie, choć w lutym ze-
spół kryzysowy Danfoss ewakuował ich rodziny. 
Ponieważ poziom bezpieczeństwa w większości 
rejonów Ukrainy poprawia się, pracownicy za-
czynają wracać do kraju. Obecnie 40 Ukraińców  
– w tym 8 pracowników Danfoss – przebywa  
w Polsce. Pozostali pracownicy i członkowie rodzin 
zostali bezpiecznie przeniesieni w inne miejsca. 
Obecnie 16 osób przebywa w Niemczech, 6 w Da-
nii, 4 w Hiszpanii, 3 na Słowacji i 2 w Austrii. Ewaku-
owani pracownicy i ich bliscy mają się względnie 
dobrze, zaś Danfoss pozostaje w ścisłym kontak-
cie ze wszystkimi rodzinami, zarówno ewaku-
owanymi, jak i tymi, które pozostały na Ukrainie.

Andriy Berestyan, dyrektor generalny, Danfoss 
Ukraina

Adam Jędrzejczak, prezydent Regionu Europy 
wschodniej w Danfoss

Bosch wchoDzi na rynek 
elektrolizy woDorowej

w związku z potrzebą dywersyfikacji źródeł ener-
gii, odejścia od paliw kopalnych i ograniczenia 
emisji CO2, zapotrzebowanie na zielony wodór 
gwałtownie rośnie – nie tylko w przemyśle, ale też 
w sektorze nieruchomości. według UE, popyt ma 
wzrosnąć do około 10 milionów ton metrycznych 
rocznie do 2030 roku. Bosch prognozuje, że świa-
towy rynek komponentów elektrolizerów zwięk-
szy się w tym samym okresie do około 14 mld euro, 
a Europa odnotuje najwyższe tempo wzrostu.
Koncern Bosch opracowuje komponenty do elek-
trolizerów. To dzięki nim, w procesie elektrolizy,  

woda rozdzielana jest na wodór i tlen. Jeśli po-
trzebna do tej reakcji energia pochodzi z odna-
wialnych źródeł, w procesie uzyskujemy tzw. 
zielony wodór. Bosch zainwestuje w rozwój kom-
ponentów do elektrolizerów nawet 500 mln euro 
do końca obecnej dekady. Firma planuje dostar-
czać inteligentne moduły producentom instalacji 
elektrolizy i dostawcom usług przemysłowych od 
2025 roku, a projekty pilotażowe rozpoczną się  
już w przyszłym roku.
Bosch wprowadzi na rynek kilka kompaktowych 
modułów, które będzie można w łatwy sposób 
integrować. Moduły Bosch znajdą zastosowanie 
zarówno w nowych projektach, jak i w istniejących 
zakładach produkujących ekologiczny wodór. 

http://www.instalreporter.pl
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nowości w pakiecie instalsystem 5

wraz z publikacją 22.0. moduł „Certyfikaty i cha-
rakterystyki energetyczne PL” do pakietu InstalSys-
tem 5 uzyskał możliwość sporządzania świadectw 
charakterystyki energetycznej oraz wyznaczenia 
projektowanej charakterystyki energetycznej dla 
budynków wyposażonych w instalację chłodzenia. 
Moduł dostępny jest w wersji pełnej pakietu Instal-
System 5 oraz w wybranych pakietach firmowych.
Krótki poradnik jak uwzględnić instalację chłodze-
nia w certyfikacie i charakterystyce energetycznej 
zaprezentowano w tym filmie, prezentującym rów-
nież inne ważniejsze nowości w wydaniu 22.0. Peł-
na ścieżka przygotowania świadectwa oraz charak-
terystyki została zaprezentowania w tym tutorialu.

wystartował program  
Benefit Beretta

Z dniem 10 maja 2022 roku wystartował specjalny 
program dedykowany firmom instalującym urządze-
nia marki Beretta – BENEFIT BERETTA. Każdy insta-
lator czy serwisant, który współpracuje z BERETTA, 
może zarejestrować się w programie. Po poprawnej 
rejestracji i zaakceptowaniu regulaminu można roz-
począć czynny udział w programie, czyli rejestrację 
zakupionych urządzeń, która wiąże się z otrzymy-
waniem nagród w postaci atrakcyjnych voucherów.
Dodatkowo pojawia się nutka rywalizacji, ponie-
waż na uczestnika, który dokona najwięcej zaku-
pów i tym samym zarejestruje najwięcej punk-
tów na swoim koncie czeka nagroda specjalna.
Zwycięzca zyska wyjątkowy voucher, który upraw-
nia do wypożyczenia na weekend profesjonalnego, 
nowoczesnego samochodu marki Ferrari. Zachęca-
my do zainteresowania się programem oraz zapra-
szamy do zapoznania się z bogatą ofertą BERETTA.

kreDyt z Dotacją w ramach 
programU czyste powietrze  
oD santanDer consUmer Bank
wnioski o kredyt na cele zgodne z programem 
Czyste Powietrze i dotację na częściową jego spła-
tę można składać od 27 IV 2022 r. Klienci Santan-
der Consumer Bank u doradców otrzymają peł-
ną informację o programie Czyste Powietrze oraz 
pomoc w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na 
częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu. 
Kredyt jest powiązany z dotacją z programu Czy-
ste Powietrze. w przypadku Kredytu gotówkowego 
Czyste Powietrze (RRSO 9,37%) dwa wnioski – o fi-
nansowanie i o dotację – składa się w oddziale San-
tander Consumer Banku. Załatwiający sprawę dorad-
ca w banku pomaga wypełnić dokumenty i wysyła  
w imieniu kredytobiorcy wniosek o dotację do właści-
wego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej (wFOŚiGw).
Kredyt zostaje wypłacony po otrzymaniu dwóch po-
zytywnych decyzji. Inwestycję należy zrealizować  
w ciągu 18 miesięcy od dnia wnioskowania o dotację, 
a następnie złożyć we właściwym wFOŚiGw wniosek 
o jej rozliczenie. Fundusz wypłaci dotację po pozy-
tywnej weryfikacji dokumentów, a bank zaksięguje 
te pieniądze na poczet spłaty części kapitału kredytu.
Maksymalna kwota Kredytu gotówkowego Czyste 
Powietrze to 100 000 zł – z dogodnym okresem kre-
dytowania nawet do 96 miesięcy. Bank oferuje jed-
nomiesięczną karencję w spłacie pierwszej raty i nie 
pobiera prowizji. Kredyt objęty jest gwarancją Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu Santan-
der Consumer Bank może zaoferować większy limit 
na realizację planów zgodnych z programem Czyste 
Powietrze i korzystniejszy kredyt. Połączenie dotacji 
i kredytu sprawia, że koszt kredytu może być w dużej 
części spłacony dzięki rządowemu dofinansowaniu.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna wersja informacji: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://lnkd.in/dGjsJmb5
https://lnkd.in/dyHhrYx9
http://benefit-beretta.pl/
https://www.gov.pl/web/nfosigw/santander-consumer-bank-uruchamia-kredyt-z-dotacja-w-ramach-programu-czyste-powietrze
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nowy BUDynek afriso

w czerwcu 2001 roku, niedługo po swoich czwar-
tych urodzinach, spółka AFRISO-Euro-Dynami-
ka przeprowadziła się z wielkomiejskich Gliwic 
do własnego niedużego budynku zlokalizowa-
nego w miejscowości Szałsza. Dziś załoga pol-
skiego AFRISO liczy już ponad 80 osób, z czego 
większość na co dzień pracuje w biurze w Szał-
szy. Budynek, mimo że rozbudowany w latach 
2011-2012, stał się zbyt ciasny. Podjęto więc de-
cyzję o kolejnej rozbudowie. Przygotowania do 
inwestycji rozpoczęto w 2019 roku, a w czerwcu 
2021 roku, po uzyskaniu pozwolenia na budo-
wę, wbito w grunt symboliczną pierwszą łopatę.
Podczas projektowania nowego biurowca kie-
rowano się dwiema ideami przewodnimi.  
Po pierwsze komfort pracowników – przestronne 
pomieszczenia, specjalne, wyciszone miejsca, je-
śli ktoś potrzebuje skupienia, profesjonalne stu-
dio do fotografii produktów i kręcenia filmów po-
radnikowych – powierzchnia użytkowa całości to  

niemal 1600 m2. Zadbano także o zaawansowa-
ny system wentylacji zapewniający wysoką ja-
kość i czystość powietrza.
Drugi priorytet to ograniczenie negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne. wszystkie pro-
dukty AFRISO przyczyniają się do oszczędno-
ści energii i zmniejszania niekorzystnych emisji.  
Ta sama zasada przyświecała firmie podczas wy-
boru rozwiązań dla nowego obiektu – wyposaży 
go między innymi w wydajną instalację fotowol-
taiczną oraz nowoczesne pompy ciepła.
Nowy obiekt ma interesujący kształt architekto-
niczny. Podczas projektowania starano się twór-
czo nawiązać do bliższego i dalszego otoczenia, 
w tym do tradycji przemysłowej Górnego Śląska. 
Ponadto bryłę budynku wzbogaci duża ilość zie-
leni, jak na podmiejską okolicę przystało.
Nowe przestrzenie biurowe firma zamierza prze-
kazać do użytkowania pod koniec 2022 roku. 
Umożliwi to przeprowadzkę kilkudziesięciu pra-
cowników, w tym zespołów odpowiedzialnych 
za szeroko rozumianą obsługę klientów.

BaDanie skUteczności technologii 
nanoe™ X oD panasonic

Japoński Ośrodek Badania Jakości i Technolo-
gii Produkcji wyrobów Tekstylnych potwierdził 
skuteczność technologii nanoe™ X od Panasonic 
w hamowaniu rozwoju nowych koronawirusów 
na powierzchniach w przestrzeni testowej o ku-
baturze 24 m3. Tym samym po raz pierwszy na 
świecie zweryfikowano skuteczność efektu ha-
mującego osadzanie się nowego koronawirusa 
w przestrzeni testowej o wymiarach zbliżonych 
do typowych pomieszczeń spotykanych w wa-
runkach rzeczywistych.
nanoe™ X to technologia, która wytwarza rod-
niki hydroksylowe zamknięte w nanocząstecz-
kach wody hamujące rozwój zanieczyszczeń,  
w tym niektórych bakterii i wirusów. Mają one 
silne właściwości oksydacyjne i są wysoce reak-
tywne, stąd ich krótka żywotność. Technologia 

nanoe™ X zawarta w małych cząsteczkach wody 
charakteryzuje się długą żywotnością i zdolno-
ścią rozprzestrzeniania się w obszarze obejmu-
jącym całą powierzchnię pomieszczenia.
Pierwsze badania nad swoją autorską technolo-
gią Panasonic przeprowadził w lipcu 2020 r., zwe-
ryfikowawszy tym samym potencjał technologii 
nanoe™ X w hamowaniu rozwoju nowego koro-
nawirusa (SARS-CoV-2), a w listopadzie 2021 r. – 
na jego cztery nowe warianty. Poprzednie bada-
nia przeprowadzano jednak w małej przestrzeni 
testowej o objętości 45 l.
Obecnie przeprowadzone zostało badanie po-
równawcze w przestrzeni testowej o kubaturze 
24 m3 w celu porównania miana wirusa zastoso-
waniem technologii nanoe™ X i bez niej. Kawa-
łek gazy nasączony szczepem Delta nowego ko-
ronawirusa poddano działaniu nanoe™ X przez 
8 godzin, co pozwoliło potwierdzić efekt hamu-
jący wynoszący ponad 99%. 

http://www.instalreporter.pl
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instal-konsorcjUm – 10. eDycja 
BiegU firmowego jUż nieBawem

Drużyna Instal-Konsorcjum po raz kolejny weź-
mie udział w wydarzeniu, jakim jest charytatyw-
ny Bieg Firmowy. Pomysłodawcą i głównym or-
ganizatorem biegu jest Fundacja Everest, a jego 
kluczowym celem jest pomoc małym bohaterom 
Fundacji Everest, czyli dzielnym dzieciom chorym 
i/lub z niepełnosprawnościami. Okrągła, 10 edy-
cja imprezy odbędzie się już 28 maja 2022 roku.
w Biegu Firmowym startują 5-osobowe zespoły 

firmowe (każdy uczestnik na dystansie 5 kilome-
trów). Instal-Konsorcjum będą reprezentowały aż 
dwie drużyny. Cały dochód z wydarzenia przeka-
zywany jest na leczenie i rehabilitację potrzebu-
jących dzieci.
Event organizowany jest w formule stacjonarnej 
oraz online:
•		 charytatywna	sztafeta	firmowa	5x5	km	stacjo-
narnie we wrocławiu,
•		 charytatywna	sztafeta	firmowa	5x5	km	online	
– w całej Polsce oraz na świecie.
https://biegfirmowy.pl

panasonic – narzęDzie Do szyBkiego 
DoBorU klimatyzacji Domowej 

Panasonic uruchomił nowe narzędzie inter-
netowe Domestic AirCon Quick Selector za-
projektowane specjalnie po to, aby pomóc 
użytkownikom końcowym w znalezieniu najlep-
szego klimatyzatora, a instalatorom w uzyskaniu  

tabel multisplit za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Przydatne narzędzie do specyfikacji produktów 
można znaleźć na stronie internetowej firmy Pa-
nasonic. Dzięki prostemu układowi i łatwej w uży-
ciu nawigacji użytkownik jest prowadzony przez 
cały proces i musi znać tylko potrzebną moc urzą-
dzenia lub wielkość pomieszczeń.
Narzędzie zostało stworzone, aby pomóc w do-

borze odpowiedniej jednostki Panasonic z gamy 
urządzeń domowych split i multisplit. Systemy 
typu split wymagają jednej jednostki wewnętrz-
nej i zewnętrznej, natomiast urządzenia typu 
multisplit oferują możliwość podłączenia nawet 
pięciu jednostek wewnętrznych do jednej jed-
nostki zewnętrznej. Użytkownikowi przedsta-
wiane są najbardziej odpowiednie rozwiązania 

Panasonic. Po wybraniu modeli wewnętrznych, 
narzędzie przedstawia również optymalny mo-
del zewnętrzny, który można zastosować razem 
z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania 
kompleksowego rozwiązania. Co więcej, narzę-
dzie prezentuje również pełne specyfikacje każ-
dej wybranej jednostki w jednym miejscu. 
Przejdź do Domestic AirCon Quick Selector

termomoDernizacja klUczem  
Do czystego powietrza
Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywno-
ści Energetycznej (POBE) apeluje do Komisji Eu-
ropejskiej o wsparcie i przyśpieszenie procesu 
zwiększenia udziału termomodernizacji w pro-
gramie Czyste Powietrze.
POBE zrzeszające 12 organizacji z całego obsza-
ru efektywności energetycznej wystosowało list 
do Komisji Europejskiej, w którym wskazuje po-
trzebę zmian w programie priorytetowym Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki wodnej, jakim jest Czyste Powietrze. Przede 
wszystkim chodzi o zwiększenie intensywności 
dofinasowania prac termodernizacyjnych (zwięk-
szenie izolacyjności przegród budowlanych bu-
dynków i zastosowania efektywnej wentylacji 
mechanicznej, zapewniającej wysokosprawny 
odzysk ciepła z powietrza wywiewanego), zwięk-
szenie kwot kwalifikowanych (co najmniej o po-
ziom inflacji) oraz zwiększenie maksymalnych 

kwot dofinasowania. Konstrukcja programu Czy-
ste Powietrze w obecnej formie w istotny sposób 
ogranicza możliwość termomodernizacji budyn-
ków oprócz wymiany źródła ciepła.
w liście skierowanym do osób odpowiedzialnych 
za negocjacje finansowania Czystego Powietrza 
ze środków UE, głównie z Krajowego Programu 
Odbudowy, podkreślono, iż zarówno polska Dłu-
goterminowa Strategia Renowacji Budynków, jak 
też komunikat Komisji Europejskiej REPowerEU  
z 8 marca 2022 r. zwracają uwagę na konieczność 
przyśpieszenia termomodernizacji budynków. 
Również wzrost cen nośników energii sięgający 
w Polsce nawet 100% rok do roku, oznacza po-
trzebę nie tylko wymiany emisyjnych źródeł cie-
pła, ale też w wielu przypadkach zastosowanie 
głębszej termomodernizacji. 
Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywno-
ści Energetycznej jako organizacja zaangażo-
wana we wsparcie transformacji energetycznej 
budynków zgodnej z celami Europejskiego Zielo-
nego Ładu aktywnie uczestniczy w upowszech-
nianiu programu Czyste Powietrze. Członkowie 
POBE wyrazili gotowość wsparcia dialogu z Ko-
misją Europejską by zmaksymalizować rezulta-
ty wsparcia publicznego dla modernizacji sekto-
ra budynków, który jest kluczowy do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej. 
Źródło: http://pobe.pl/
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X kongres polskiej organizacji 
rozwojU technologii pomp ciepła

Zapraszamy do udziału w X Kongresie Polskiej 
Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła 
(PORT PC), który odbędzie się 2 czerwca 2022 r. 
w Krakowie. w tym roku wydarzenie odbędzie 
się po raz pierwszy w formie hybrydowej.
X Kongres będzie szczególnie ważnym momen-
tem w 11-letniej historii stowarzyszenia i historii 
pomp ciepła w Polsce. Kongres PORT PC to naj-
ważniejsze, coroczne wydarzenie branży pomp 
ciepła w Polsce, w każdym roku gromadzące kil-
kaset osób z branży techniki grzewczej i budyn-
kowej. w 2021 roku na wydarzeniu było ponad 
1000 uczestników. Spotkanie ma na celu integra-
cję całej branży, a także wymianę wiedzy i do-
świadczeń pomiędzy specjalistami.

Gośćmi specjalnymi X Kongresu będą m.in.:  
Paweł Mirowski – wiceprezes zarządu NFOŚiGw, 
Jan Rosenow – dyrektor Programów Europejskich 
z The Regulatory Assistance Project, Phil Hurley 
– prezes zarządu Heat Pump Association (HPA), 
Monika Morawiecka – Senior Advisor The Regu-
latory Assistance Project oraz Marek Miara – Bu-
siness Developer Heat Pumps w Fraunhofer ISE.
wiodącym zagadnieniem X Kongresu PORT PC 
będzie pokazanie nowych wyzwań dla branży 
pomp ciepła oraz omówienie nowych progra-
mów dofinansowania dla pomp ciepła zarówno 
dla budynków nowo budowanych, jak i podda-
wanych termomodernizacji. Oprócz tego ważny-
mi tematami poruszanymi w trakcie wydarzenia 
będzie przybliżenie sytuacji w dwóch kluczowych 
krajach w Europie: w wielkiej Brytanii i Niemczech 
oraz wyzwania przed branżą w Polsce, optymalne  

programy wsparcia w Europie oraz nowe stan-
dardy branżowe PORT PC dotyczące dolnych 
źródeł ciepła dla pomp ciepła.
Podczas Kongresu zostaną przedstawione także dzia-
łania w branży pomp ciepła oraz wskazówki, jak musi 
zmienić się rynek w Polsce w najbliższych latach.

W czasie X Kongresu PORT PC planowane są 
sesje tematyczne:
- Rynek pomp ciepła w Polsce i na świecie. Nowe 
wyzwania dla branży pomp ciepła
- Pompy ciepła w Polsce – panel dyskusyjny –  
tematy poruszane w sesji pierwszej
- Nowe programy dofinansowań do pomp ciepła.  
Program Moje Ciepło, Czyste Powietrze i inne 
programy wsparcia
- Dolne źródła dla pomp ciepła
- Działania w branży pomp ciepła. Jak musi się 
przygotować rynek?
 
Do udziału w Kongresie organizator zaprasza in-
stalatorów, projektantów, audytorów i certyfika-
torów energetycznych, przedstawicieli organiza-
cji branżowych, instytucji związanych z rozwojem 
rynku pomp ciepła w Polsce, przedstawicieli sa-
morządów i innych przedstawicieli branży grzew-
czej, oraz wszystkie osoby zainteresowane tema-
tyką efektywnych budynków przyszłości.
Udział stacjonarny obejmuje obecność w obra-
dach Kongresu oraz wieczorny bankiet, które od-
będą się w Hotelu Metropolo Krakow By Golden 
Tulip. Liczba miejsc ograniczona.
Rejestracja prowadzona jest do 24 maja 2022 r. 
Udział w formule stacjonarnej jest płatny, wyma-
gana rejestracja.
Zarejestruj się
Udział w formule online jest bezpłatny, wymaga-
na rejestracja. Odbędzie się poprzez ClickMeeting. 
Formularz zgłoszeniowy 
https://portpc.pl/kongres/

promocja pranDelli

Kupując system zgrzewany Vissen PP-R, możesz 
otrzymać atrakcyjne nagrody – ogrodniczki fir-
mowe	lub	szczypce	do	rur	Knipex	Cobra.	
Promocja trwa do 22 lipca 2022 r.
Vissen PP-R to system instalacyjny zgrzewany 
obejmujący:
•	rury	jednorodne	PN20	w	średnicach	20-110	mm,
•	rury	z	włóknem	szklanym	w	średnicach	20-110	mm,
•	złączki	zgrzewane	oraz	z	wkładką	metalową.
Zobacz regulamin 

http://www.instalreporter.pl
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Czy macie w planie otwarcie nowych oddziałów 
Szkoły poza obecnie funkcjonującymi 4 lokaliza-
cjami (Wrocław, Piaseczno, Mysłowice i Poznań)?
Zajęcia praktyczne realizujemy w poszczególnych 
oddziałach firmy Viessmann. Do tej pory były to 
cztery miasta. Jesteśmy w trakcie wprowadza-
nia piątego, na północy kraju. Będzie to połącze-
nie oddziału Viessmann w Rusocinie, niedaleko 
Gdańska oraz KOSPEL-Viessmann w Koszalinie. 

Jakie nowe kierunki otwarto w ostatnich la-
tach i jakie kolejne są w planach?
Od roku 2013 kształciliśmy w zawodzie Technik 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 
w 2019 uruchomiliśmy nowy kierunek: Technik 
chłodnictwa i klimatyzacji. A, w 2020 roku jesz-
cze kolejne: Elektryk i Technik elektryk. 
wszystkie nasze kierunki odpowiadają temu, 
co oferuje i czym się zajmuje firma Viessmann. 

Z drugiej z kolei strony, w każdym z tych zawo-
dów jest duże zapotrzebowanie na fachowców 
na rynku pracy. 
w obecnej chwili nie planujemy uruchamiania 
nowych kierunków kształcenia. Chociaż śledzimy 
rynek i będziemy odpowiadać na jego potrzeby. 

Które z kierunków cieszą się największym za-
interesowaniem?
Największym zainteresowaniem cieszy się kieru-
nek, po którym uzyskuje się zawód Elektryk. Na-
stępnie Technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej. Dalej, Technik chłodnictwa i klima-
tyzacji. A na końcu Technik elektryk.

Ilu absolwentów ukończyło Państwa szkolę? 
Nasza szkoła kształci fachowców od 2003 roku. 
Do dzisiaj zawód uzyskało ponad 3000 naszych 
absolwentów. 

Kiedyś Akademia Viessmann, dziś Szkoły Part-
nerskie Viessmann. Co kryje się za zmianą na-
zwy? Dlaczego Szkoły, a nie Szkoła?
Nasza szkoła, jako „Akademia Viessmann”, mylo-
na była często z Akademią Viessmann, która jest 
częścią firmy Viessmann. Było to kłopotliwe za-
równo dla nas, jak również dla naszego Partnera.
Rozwój szkoły i wprowadzenie nowych kierun-
ków kształcenia był doskonałą okazją do zmia-
ny nazwy. Dzięki temu nowa nazwa, jednoznacz-
nie określa to co robimy i czym się zajmujemy.
„Szkoły...”, dlatego że kształcimy na kliku kierun-
kach różnych kierunkach, a każdy traktujemy jako 
niezależną szkołę.

„...Partnerskie Viessmann”, bo jesteśmy nieza-
leżną instytucją i kształcimy wspólnie z naszym 
Partnerem, z firmą Viessmann. A dokładniej,  
z Viessmann sp. z o.o. [https://www.viessmann.pl/]  
oraz Viessmann Systemy Chłodnicze sp. z o.o. 
[https://chlodnicze.viessmann.pl/] 

Czy dziś Szkoły Partnerskie Viessmann można 
uznać za samowystarczalną i samofinansują-
cą się strukturę?
Finansujemy się sami, chociaż nie można pomi-
nąć przy tym dużego wkładu naszego Partne-
ra. Firma Viessmann płaci lub dopłaca do nauki  
w naszej szkole dla swoich pracowników oraz 
dla Firm Partnerskich, z którymi współpracuje. 
Przy realizacji zajęć praktycznych wykorzystuje-
my zaplecze techniczne firmy Viessmann. Uczy-
my na najnowszych urządzeniach i systemach, 
które aktualnie oferuje firma. 

Szkoły PartnerSkie VieSSmann  
– Solidna edukacja zawodowa

W yWiad z  Krz ysz tofem Gnyrą

krzysztof gnyra

Absolwent Szkoły Partner Viessmann, jak rów-
nież absolwent Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach na wydziale: Inżynierii Środowiska  
i Energetyki.

Z firmą Viessmann związany od 2006 r. Od 
2020 r. kierownik kursów w Szkołach Partner-
skich Viessmann.

http://www.instalreporter.pl
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Jak wszystkie szkoły, zajęcia praktyczne reali-
zowaliśmy online. Szkoleniowcy z firmy Vies-
smann stanęli na wysokości zadania. Przeka-
zali całą swoją wiedzę, było dużo zdjęć, filmów,  
w tym na żywo z pracowni szkoleniowej. Odra-
biamy również zajęcia praktyczne stacjonarne 
dla osób tym zainteresowanych, mimo że zakoń-
czyli już kształcenie. 

Co daje ukończenie Szkoły Viessmann? 
Oprócz wykształcenia w danym kierunku, ukoń-
czenie naszej szkoły daje dodatkowe wymierne 
korzyści. Na przykład, absolwenci nieodpłatnie 
uzyskują uprawnienia firmy Viessmann do mon-
tażu i uruchamiania urządzeń i systemów ofero-
wanych przez firmę. 
w ramach naszej szkoły można odpłatnie uzy-
skać uprawnienia, SEP, F-GAZ, lutowania twarde-
go i napełniania zbiorników, czyli to co jest po-
trzebne w codziennej pracy w danej dziedzinie.

Największe korzyści mają Technicy OZE, bo po 
ukończeniu szkoły, mogą od razu uzyskać Cer-
tyfikaty Instalatora OZE Urzędu Dozoru Tech-
nicznego. wystarczy, że złożą wniosek do UDT  
o wydanie jednego, dwóch, czy nawet wszyst-
kich pięciu Certyfikatów dla poszczególnych od-
nawialnych źródeł energii i takie otrzymają. Bez 
dodatkowych szkoleń i egzaminów UTD, czyli 
znacznie łatwiej i taniej niż normalnie.

Od uruchomienia nowych kierunków będą to 
znacznie większe liczby. Pierwszą część kształcenia 
ukończyło w kwietniu tego roku ponad 400 osób. 

Nauka w Szkołach Partnerskich Viessmann 
jest płatna, egzaminy także, a mimo to chęt-
nych nie brakuje… 
Liczba chętnych na dany kierunek kształcenia 
zmienia się w zależności od trendu rynkowego. 
Niezależnie od kierunku kształcenia i sytuacji na 
rynku, trafiają do nas osoby, które wiedzą czego 
chcą. Inwestują w swoje wykształcenie i podno-
szenie swoich kwalifikacji. Chcą uzyskać przewa-
gę na rynku pracy. Często planują lub są w trakcie 
rozpoczynania własnej działalności gospodar-
czej. Do czego ich zachęcamy, pokazując aspekty  

typowo techniczne, ale i dotyczące rozwoju oso-
bistego oraz przedsiębiorczości i marketingu. 
Szczególnie utkwiła mi w pamięci sytuacja, gdzie 
dwóch naszych uczniów, w trakcie kształcenia 
rozpoczęło własną działalność gospodarczą – 
dokładnie na miesiąc przed pierwszymi donie-
sieniami o COVID-19. Mimo to poradzili sobie  
w tych trudnych czasach i dzisiaj nadal funkcjo-
nują, rozwijając zakres oferowanych usług.
Nauka w naszej szkole jest płatna. Dla niektórych 
będzie to spora kwota. Ale…, nie jesteśmy typową 
szkołą. Staramy się dawać to, co będzie potrzeb-
ne na rynku pracy i wiele więcej. Czy i w jakim 
stopniu dana osoba będzie chciała z tego skorzy-
stać, zależy wyłącznie od niej i jej determinacji. 

Jak na proces nauczania wpłynęła pandemia? 
Jak radziliście sobie z zajęciami praktycznymi?
Okres pandemii był dla nas wyzwaniem. w moim 
przekonaniu poradziliśmy sobie.

szkoły partnerskie Viessmann  
– co trzeBa wieDzieć?

•	Szkoła	dla	dorosłych,	kształcenie	w	formie	Kursów	
Kwalifikacji Zawodowych (KKZ).
•	Realizujemy	podstawę	programową	Ministerstwa	
Edukacji Narodowej z 2019 roku. 
•	Nauka	w	zawodzie	Technika	trwa	1,5	roku,	a	w	zawo-
dzie Elektryk – 8 miesięcy, każda kończy się egzami-
nami zawodowymi państwowymi.
•	Przedmioty	teoretyczne	realizowane	są	w	formie	wy-
kładów on-line, na żywo.
•	Zajęcia	praktyczne	odbywają	się	w	wybrane	week-
endy, głównie w oddziałach firmy Viessmann. 
•	Po	ukończeniu	szkoły	i	zdaniu	egzaminów	państwo-
wych, absolwenci uzyskują dyplom państwowy i tytuł 
Technika; dla kierunku Elektryk dyplom potwierdza-
jący wykształcenie zawodowe.
•	W	ramach	kształcenia	słuchacze	uzyskują	nieodpłat-
nie uprawnienia do montażu i pierwszego uruchamia-
nia urządzeń i systemów oferowanych przez firmę Vies-
smann.
•	Po	uzyskaniu	dyplomu	Technika	OZE,	absolwenci	
szkoły mogą uzyskać Certyfikaty Instalatora OZE wy-
dawane przez Urząd Dozoru Technicznego, na podsta-
wie wykształcenia – bez dodatkowych szkoleń i bez 
zdawania egzaminów UDT.
•	Szkoła	jest	płatna.
•	Strona	główna	szkoły:	www.viessmann.school	

http://www.instalreporter.pl
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funkcjonowanie całego systemu grzewczego.  
Z kolei dla nagrzewnic gazowych jedynym no-
śnikiem energii jest gaz.
w przypadku ogrzewania podłogowego źródło 
ciepła (kocioł gazowy, kocioł na pellet, pompa 
ciepła, czy kocioł na wodór) nie ma większego 
znaczenia. To samo dotyczy nośników energii. 
Ponadto przy niskim parametrze zasilania insta-
lacji kocioł gazowy, a przede wszystkim pompa 
ciepła, wykazuje dużo wyższą sprawność, co bez-
pośrednio wpływa na obniżenie kosztów ogrze-
wania budynku (rys.2).

Rozważmy zatem pierwszy aspekt – finansowy. 
Jeżeli inwestor kalkuluje koszty wyłącznie w opar-
ciu o koszt początkowy, to niestety ta inwesty-
cja nie jest dla niego. Koszt instalacji ogrzewania 
podłogowego będzie wyższy. 
Jeżeli jednak weźmie pod uwagę kilka istotnych 
cech systemu ogrzewania podłogowego, to praw-
dopodobnie zmieni zdanie. Poniżej przyjrzymy 
się niektórym z nich.

DOWOlne źRóDłO CiePła

Rok 2022 zmienił całkowicie nasze podejście do 
sytuacji na świecie i dostępności surowców ener-
getycznych. To co jeszcze w ubiegłym roku wy-
dawało się mało realne – zakręcenie kurka z ga-
zem z kierunku wschodniego ma obecnie miejsce.  

Przy ogrzewaniu podłogowym źródło ciepła,  
a zatem i nośnik energii, może być dowolne.  
Dla porównania rozpatrzmy instalację opartą 
np. na nagrzewnicach wodnych lub gazowych. 
w przypadku nagrzewnic wodnych również źró-
dło ciepła oraz nośnik energii może być dowol-
ny. Jednak, aby wykorzystać w celu ogrzewania 
np. pompy ciepła w układzie kaskadowym (rys. 1)  
i aby ich praca była bardziej ekonomiczna, to 
temperatura zasilania instalacji powinna być jak 
najniższa, np. 40°C. To powoduje, że nagrzewni-
ce wodne o mocy 25 kw (dla parametru 90/70°C) 
niestety będą niewystarczające. Można rozważyć 
zakup kolejnej jednostki, jednak wówczas zmie-
nia się układ hydrauliczny. Powstałe dodatkowe 
opory hydrauliczne oraz zwiększone przepływy 
czynnika grzewczego negatywnie wpływają na 

Ogrzewanie podłogowe w domach jednorodzinnych stało się 
standardem, a nie luksusem, jak było to jeszcze na początku  
XXI wieku. Coraz częściej inwestorzy biznesowi pytają się  
o możliwość zastosowania ogrzewania podłogowego w budynkach 
produkcyjnych, przemysłowych oraz magazynowych. Zastanawiają 
się, czy koszty związane z zastosowaniem tej technologii będą 
możliwe do akceptacji i przede wszystkim, czy osiągnie się 
komfortową temperaturę. 

argumenty „za” ogrzewaniem Podłogowym  
w halach Produkcyjnych i PrzemySłowych
Przede wszystkim możliwość zmiany źródła ciepła

Marcin Jóskowski

1  Kaskada pomp ciepła w zakładzie produkcyjnym [1]

2  Charakterystyka powietrznej pompy ciepła [2]
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KOszTy eKsPlOaTaCyjne

w ogrzewaniu podłogowym koszty przeglą-
dów i konserwacji związane są głównie ze źró-
dłem ciepła. w zasadzie nie ma kosztów związa-
nych z eksploatacją systemu płaszczyznowego.  
w przypadku z kolei nagrzewnic, trzeba liczyć się 
z kosztami przeglądów serwisowych, napraw itp. 

ŻyWOTnOść insTalaCji

w instalacjach nadmuchowych (np. nagrzew-
nic) lub grzejnikowych należy uwzględnić koszty 
związane z wymianą urządzeń na nowe po okre-
sie eksploatacji. Okres używania grzejnika sta-
lowego wynosi ok. 20 lat. To samo dotyczy na-
grzewnic i innych źródeł ciepła nadmuchowych. 
w przypadku ogrzewania podłogowego produ-
cenci europejscy są zobligowani do produkcji 
rury zgodnie z normą ISO 22391 oraz do zapew-
nienia minimum 50 lat żywotności przy zacho-
waniu odpowiednich warunków pracy (rys. 3).
Jak wynika z powyższych danych temperatura 

pracy ogrzewania podłogowego (np. 36°C) oraz 
standardowe ciśnienie w c.o. 1,5 bara wpływa 
znacząco na wydłużenie żywotności instalacji.

aWaRyjnOść sysTemu ze WzglęDu  
na zWiązKi znajDująCe się  
W CzynniKu gRzeWCzym

Niestety często kotłownie i instalacje są zbu-
dowane z różnych materiałów. I tak np. w przy-
padku instalacji wykonanej z miedzi zastosowa-
ne złączki i elementy mosiężne nie powodują 
powstawania tzw. elektrokorozji. Jednak czę-
sto stosowane elementy ze stali ocynkowanej 
oraz elementów stalowych (z tego co mi wia-
domo grzejniki stalowe nie są emaliowane od 
środka) powodują zwiększenie przewodności 
elektrycznej czynnika grzewczego, a to z kolei 
przyspiesza procesy korozyjne instalacji i źródeł 
ciepła, powodując m.in. zwiększenie kosztów 
serwisowych. w przypadku ogrzewania podło-
gowego i zastosowania rur z materiałów tworzy-
wowych nie zostaje zwiększona przewodność 

3

0186PL  Kwiecień 2017
RuRy, akcesoRia i złączki

rura PE-rT, z bariEra anTydyfuzyjną 
r978

DODATEK

ISO 22391

Klasyfikacja warunków pracy
Wymagania dotyczące parametrów systemów rur zgodnych z normą ISO 22391 określane są na okres eksploatacji 50 lat.

Klasa zastosowania Tpracy [°C] Czas Tpracy [lata] Tmaks [°C] Czas Tmaks [lata] Tmal [°C] Czas Tmal [h]

KLASA 4
Ogrzewanie podłogowe i 
grzejniki niskotemperaturowe

20                                       2,5
plus

40                                        20
plus

60                                       25

70 2,5 100 100

• Temperatura pracy (Tpracy): temperatura robocza przewidziana dla zakresu stosowania, wyrażona w °C.
• Maks. temperatura robocza (Tmaks): najwyższa wartość temperatury roboczej, dopuszczalna tylko na krótki okres czasu.
•  Nieprawidłowa temperatura (Tmal): najwyższa wartość temperatury, jaka może wystąpić, gdy układy sterowania nie działają (możliwy i dopuszczalny
okres czasu dla tej wartości wynosi 100 h w ciągu 50 lat ciągłej pracy).
Wszystkie rury przystosowane są do dystrybucji wody przez okres 50 lat w temperaturze odpowiadającej zakresowi zastosowania i ciśnieniu roboczemu 6 bar. 
Wszystkie rury przystosowane są do dystrybucji wody przez okres 50 lat w temperaturze 20°C i ciśnieniu roboczemu 10 bar.

Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

        

                  20

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D’opaglio (NO), Italy
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 11/2020
PN-EN ISO 22391-2:2010 - Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do in-
stalacji wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej 
(PE-RT). Część 2: Rury.
Rura z polietylenu PE-RT/EVOH/PE-RT z barierą antydyfuzyjną 

R978Yxxx

gdzie: xxx oznacza: rozmiar rury

Zasadnicze charakterystyki wyro-
bu budowlanego dla zamierzonego 
zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe

Konstrukcja Warstwa konstrukcyjna: PE-RT

Bariera antydyfuzyjna: EVOH

Warstwa ochronna: PE-RT

Wygląd Kolor czerwony

Dyfuzja tlenu Brak

Cechowanie Cechowanie zgodne z PN-EN ISO 22391-2:2010, pkt 10

Wymiary Wymiary zgodne z PN-EN ISO 22391-2:2010, pkt 6

Właściwości mechaniczne Projektowa wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne zgodna z PN-EN ISO 22391-2:2010, pkt 7 + 
Annex pkt A.2

Klasyfikacja warunków zastoso-
wań

Ciśnienie projektowe [bar]: 6 bar

Klasa zastosowań: 4 (ogrzewanie płaszczyznowe oraz grzejniki niskotemperaturowe)

klasa 4 – Trob=60/ °C Tmax=70 °C;

Wpływ na jakość wody Niedopuszczone do kontaktu z wodą pitną

Przewodność cieplna 0,40 W/mK
 

3  wymagania dotyczące parametrów systemów rur zgodnych z normą ISO 22391 [3]
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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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elektryczna przez co cały układ działa spraw-
niej i bezawaryjnie przez wiele lat.

KOmfORT CiePlny W POmieszCzeniu

Jeżeli chodzi o aspekt dotyczący możliwości 
dogrzania pomieszczeń oraz komfort cieplny 
pracowników, to należy zdać sobie sprawę, że 
w systemach nadmuchowych komfortowa tem-
peratura panuje przede wszystkim w przestrzeni 
obsługiwanej przez urządzenie (miejscowo). Mo-
głoby się wydawać, że tak powinno być. Jednak 
do komfortu potrzebny jest jeszcze przynajmniej 
jeden parametr związany z ruchem powietrza. 
Jeżeli przez 8 godzin pracy ruch powietrza był-
by skierowany na pracownika, dyskomfort może 
być bardzo odczuwalny. w przypadku ogrzewa-
nia grzejnikowego najwyższa temperatura pa-
nuje pod sufitem, co jest niekorzystne. Ponadto 
najniższa temperatura jest na posadzce, gdzie 
nasze stopy będą odczuwać chłód. 
w pracy spędzamy znaczną część życia i kom-
fort przebywania w miejscu pracy ma coraz więk-
sze znaczenie. w przypadku ogrzewania podło-
gowego komfortowa temperatura znajduje się  
w przestrzeni przebywania ludzi (rys. 4). 

OgRzeWanie PODłOgOWe DO hal  
– KRóTKO O buDOWie

Przyjrzyjmy się zatem, jak jest zbudowany sys-
tem ogrzewania podłogowego przeznaczony do 
hal produkcyjnych i przemysłowych. 
Na rynku polskim są dostępne rozwiązania róż-
nych firm, które gwarantują prawidłowe wykona-
nie systemu ogrzewania podłogowego w halach 
przemysłowych, np. system INDU firmy Giaco-
mini (rys. 5).
Po podjęciu decyzji o wykonaniu ogrzewania pod-
łogowego w hali produkcyjnej czy przemysłowej  

4  Rozkład temperatury dla ogrzewania grzejnikowego 
oraz podłogowego [3]

5  Ogrzewanie podłogowe przeznaczone do hal 
produkcyjnych i przemysłowych [3]
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[1] – kaskada pomp ciepła firmy Panasonic w zakładzie produkcyjnym – You Tube
[2] – charakterystyka powietrznej pompy ciepła – Vitocal 200 firmy Viessmann  

www.tanie-ogrzewanie.pl
[3] – materiały techniczne firmy Giacomini
[4] – materiały techniczne firmy KAN

należy przede wszystkim wykonać jego projekt (rys. 6).
Następnie konieczne jest wykonanie ocieplenia 
posadzki z materiału o odpowiedniej gęstości, 
dobranej do planowanego obciążenia, np. XPS 
(polistyrenu ekstrudowanego). To samo doty-
czy siatki zbrojeniowej. warto zwrócić uwagę na 
dodatkowy aspekt. Aby zabezpieczyć posadzkę 
przed szkodliwym działaniem wody lub czynni-
ków niskoagresywnych, stosuje się folię o grubo-
ści ok. 0,3-0,4 mm ułożoną na zakład lub płyty 
systemowe (rys. 7, 8) oparte na powłoce z utwar-
dzonego tworzywa sztucznego (PS). 
w przypadku gdy może dojść do kontaktu z czyn-
nikami bardziej agresywnymi stosuje się mem-
brany chemoodporne. w rozwiązaniach opartych  

na płytach systemowych rury układa się w spe-
cjalnie formowanych wypustkach, co znacznie 
ułatwia i przyspiesza pracę. Następnie układa się  
warstwę zbrojenia w taki sposób, aby było ono 
w pełni zalane wylewką techniczną o odpowied-
niej grubości.
Przy ogrzewaniu podłogowym występuje zwięk-
szona bezwładność ze względu na zastosowanie 
większej warstwy betonu technicznego. Ponad-
to czasami konieczne jest użycie kamery termo-
wizyjnej podczas montowania wyposażenia, np. 
regałów czy też maszyn do posadzki. Jednak są 
to stosunkowo niewielkie niedogodności, które 
można łatwo zniwelować, stosując odpowiednie 
sterowanie lub dostępną technologię. 

6  Projekt ogrzewania podłogowego w hali produkcyjnej [3]

8  Zastosowanie ogrzewania podłogowego w hali produkcyjnej [3][4]

7  Płyta systemowa z powłoką z utwardzonego tworzywa sztucznego [3]

http://www.instalreporter.pl
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jaKa jesT RóŻniCa W buDOWie sPliTa 
i mOnOblOKa?

Monoblok, jak sama nazwa sugeruje, to komplet-
na pompa ciepła, której komponenty zawarte są 
w jednej obudowie np. popularna pompa NIBE 
F2040 i pompa premium NIBE S2125, a split to 
pompa rozdzielona na dwie jednostki: zewnętrz-
ną NIBE AMS i wewnętrzną NIBE HBS, w której 
zawarty jest skraplacz i jest jedną z najtańszych 
pomp ciepła na rynku. Konsekwencją tego są 
różnice w sposobie wykonania instalacji urządze-
nia, a co za tym idzie wymogów prawnych doty-
czących instalatora, serwisanta i użytkownika.  
w przypadku splita konieczne jest połączenie obu 
jednostek rurami chłodniczymi wypełnionymi  

gorącymi parami czynnika chłodniczego, do cze-
go niezbędne są uprawnienia F-gazowe, a użyt-
kownik zobowiązany jest do rejestracji urządzenia 
i przeglądów szczelności w Centralnym Rejestrze 
Operatorów (tzw. CRO), o ile urządzenie zawiera 
taką ilość czynnika chłodniczego, którego ekwi-
walent CO2 przekracza 5 ton. Podczas montażu 
monobloka, instalator bezpośrednio nie ma do 
czynienia z czynnikiem chłodniczym, więc nie po-
trzebne są uprawnienia F-gazowe, a z pompy cie-
pła do centrali wewnętrznej lub zasobnika prowa-
dzi się instalację rurową wypełnioną gorącą wodą. 
Gdy pompa hermetycznie zamknięta nie zawie-
ra dużej ilości czynnika chłodniczego (przewyż-
szającej 10 ton ekwiwalentu CO2), użytkownik nie 
jest zobowiązany do prowadzenia rejestru w CRO. 

Transformacja energetyczna w naszym kraju i w Europie przyspieszyła,  
a w świetle tegorocznych wydarzeń możemy spodziewać się  
wręcz rewolucji, której kierunkiem niewątpliwie będzie przejście  
z rosyjskiego gazu na rozproszone źródła odnawialne, a więc pompy 
ciepła ogrzewające nasze domy, budynki, zakłady przemysłowe  
w połączeniu z rekuperacją, magazynami energii i fotowoltaiką oraz 
autami elektrycznymi. Jeszcze rok temu mówiliśmy o tym w czasie 
przyszłym, podczas gdy teraz stało się to teraźniejszością. Coraz więcej 
domów jest ogrzewanych pompami ciepła. wiedząc, że niedługo każdy  
z nas będzie miał pompę ciepła, warto zastanowić się na jej rodzajem.

SPlit czy monoblok, a może gruntowa 
w przyszłości większość z nas będzie miała pompę ciepła

małGorz ata smucz yńsK a*

* dr inż. Małgorzata Smuczyńska, Business Unit Manager NIBE
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Pompy ciepła typu split są łatwiejsze do mon-
tażu dla firm specjalizujących się również w kli-
matyzacji, a pompy typu monoblok są „bliższe” 
instalatorom zajmujących się przede wszystkim 
technologią grzewczą i hydrauliką. Może z tego 
wynikać też pewna tendencja większej popular-
ności splitów w krajach o cieplejszym klimacie  
i większych (szczególnie w ostatnich latach) wzro-
stów segmentu monobloków w krajach klimatu 
umiarkowanego i chłodnego takich, jak Polska. 

KTóRa POmPa CiePła jesT najlePsza?

Najlepszymi pompami ciepła pod względem 
osiąganych parametrów pracy, wśród których 
najważniejsze wg mnie to efektywność i ha-
łas, są pompy gruntowe takie, jak NIBE S1255  
i pompy powietrzne klasy premium takie, jak 
NIBE S2125, pracujące na nowym naturalnym 
czynniku R290, który pozwala na osiągnięcie jesz-
cze lepszych parametrów pracy (A+++) i pracę 
w wysokotemperaturowych systemach grzew-
czych. Obie pompy ciepła NIBE zostały wielo-
krotnie nagrodzone złotymi medalami i osiąga-
ją rekordowe sprawności na poziomie SCOP > 5,  
co oznacza, że rachunki są pięciokrotnie niż-
sze niż przy ogrzewaniu kotłem elektrycznym 
i (co jest rzadkością u innych producentów) są 
na podobnym poziomie dla pompy powietrznej  
i gruntowej. Poziom ciśnienia akustycznego ww. 
pomp gruntowych wynosi 21-32 dB, a pomp po-
wietrznych 38 dB w odległości 1-2 m, co sprawia, 
że ich praca nie przeszkadza w codziennym życiu 
naszym i sąsiadów. Pompa gruntowa oprócz niż-
szego hałasu będzie charakteryzowała się wyż-
szą żywotnością. wg EHPA żywotność pomp 
gruntowych to zakres 20-25 lat, pomp powie-
trze-woda 15-18 lat, a pomp powietrze-powie-
trze ok. 8-10 lat. według mojego doświadczenia 
w pracy (> 15 lat) i w użytkowaniu pompy ciepła  
(> 10 lat), pompy gruntowe rzadziej ulegają awa-
riom, ponieważ zainstalowane są wewnątrz bu-
dynku, mają mniej elementów mechanicznych  
i nie podlegają wpływowi zmiennych warunków 
otoczenia i klimatu.

KTóRa POmPa CiePła jesT lePsza, 
a KTóRa Tańsza?

Zarówno pompy ciepła typu split, jak i monoblok 
pracują w oparciu o tę samą zasadę działania, 
stąd ich parametry techniczne, osiągana spraw-
ność czy poziom hałasu, mogą być identycz-
ne, czego przykładem są pompy NIBE AMS typu 
split i NIBE F2040 typu monoblok. Oba rodzaje 
pomp ciepła zapewniają realizację tych samych 
funkcji, czyli zazwyczaj ogrzewania, chłodzenia  
i produkcji ciepłej wody użytkowej i są wyposażo-
ne w inwerterowo sterowaną sprężarkę, a co się  
z tym wiąże mają modulowaną moc grzewczą  
i wysoką klasę efektywności. Komfort użytko-
wania i sterowania obu typów urządzeń jest taki 

sam, jednak w rejonach, w których często są dłuż-
sze przerwy w dostawie energii elektrycznej, czę-
ściej wybór pada na pompę typu split, w której 
jest mniejsze ryzyko zamarznięcia zewnętrznej 
instalacji rurowej. Monobloki z kolei minimalizu-
ją ryzyko wycieków czynnika chłodniczego, zwią-
zanych najczęściej z możliwością popełnienia 
błędów w połączeniu chłodniczym. Koszt urzą-
dzeń (po zsumowaniu cen obu jednostek splita), 
może być również zbliżony, jednak u większości 
producentów split zazwyczaj jest nieznacznie 
tańszy. Należy jednak pamiętać, że montaż spli-
ta wymaga wykonania połączenia chłodniczego,  
a zdobycie uprawnień przez instalatora czy serwi-
santa to dodatkowa inwestycja w sprzęt i szkole-
nia, co może się odbić w kosztach serwisowania.  

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 

tel. 85 662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl

www.nibe.pl
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funKCjOnalnOść DO POTęgi

Kolejnym atutem szafek SLIM jest łatwość i da-
leko idąca intuicyjność podczas prac montażo-
wych. Zostały one zaopatrzone w system piono-
wej regulacji frontu, który pozwala na zmianę jego 
położenia przez cały okres eksploatacji, a tak-
że regulację głębokości, umożliwiającą montaż 
standardowych rozdzielaczy oraz tych wyposa-
żonych w pompowe grupy mieszające.
Kolejnym wyróżnikiem szafek SLIM jest funkcja 
Move&Lock. To konstrukcja śrub mocujących 
rozdzielacz, dzięki której możliwe jest ich dowol-
ne pozycjonowanie na szynie montażowej, bez 
ryzyka jej przesunięcia. Na szafce znajdują się 
również	specjalne	znaczniki	mini	i	max,	określa-
jące całkowitą grubość wykończonej posadzki,  

co z pewnością okaże się bardzo pomocne pod-
czas pracy wykończeniowych.
Szafki z rodziny SLIM zmieniają spojrzenie użyt-
kowników na estetykę i funkcjonalność syste-
mów instalacyjnych. Tego typu rozwiązania łą-
czą bowiem w sobie design i walory użytkowe, 
pozwalając ukryć problematyczne pod wzglę-
dem estetycznym elementy, a jednocześnie za-
pewnić do nich łatwy dostęp.

Design i uniWeRsalnOść

Szafki SLIM znajdujące się w portfolio KAN – pol-
skiego producenta innowacyjnych systemów in-
stalacyjnych, stanowią nowoczesną odpowiedź 
na dzisiejsze oczekiwania inwestorów. Łączą bo-
wiem aspekty funkcjonalne z najwyższym pozio-
mem estetyki. Jest to możliwe dzięki unikalnej, 
bezramkowej konstrukcji, która pozwala dosłow-
nie schować szafkę w ścianie.
– Oferowane przez nas szafki dostępne są w dwóch 
opcjach – SLIM, dedykowanej rozdzielaczom c.o. 

oraz wersji SLIM+ przeznaczonej dla instalacji płasz-
czyznowych z elementami automatyki – mówi Ma-
riusz Choroszucha, kierownik Działu Doradztwa 
Technicznego Grupy KAN. – Fronty szafek zostały 
fabrycznie zabezpieczone folią ochronną, stano-
wiącą barierę dla uszkodzeń podczas prac mon-
tażowych i wykończeniowych. Jeśli chodzi o uni-
wersalność szafek, w wersji SLIM są one dostępne 
w pięciu, a w wersji SLIM+ sześciu wariantach wy-
miarowych. Dzięki temu inwestor jest w stanie  
z łatwością dopasować jej gabaryty do zastoso-
wanej instalacji.

Instalacje sanitarne spełniają w domach szereg niezwykle istotnych 
ról. Jednak mimo całej gamy funkcjonalności i ich bezpośredniego 
wpływu na satysfakcję z użytkowania przestrzeni użytkownik z reguły 

stara się je ukryć. Aby nie 
wpływać niekorzystnie na 
estetykę przestrzeni, należy 
zrobić to jednak w sposób 
przemyślany, pamiętając także 
o tzw. rewizji, a więc łatwym 
dostępie do schowanych 
urządzeń i systemów.  
Czy można to zrobić  
z klasą? Zdecydowanie tak. 
Odpowiedzią są bezramkowe 
szafki z rodziny SLIM 
oferowane przez KAN.

Szafki Slim i Slim+ od kan
Jak coś ukryć, to z klasą! 

Przejdź  Więcej o szafkach

http://www.instalreporter.pl
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Typoszereg ESYBOX LINE marki DAB PUMPS jest 
jednym z najbardziej kompletnych na rynku. Obej-
muje serię elektronicznych zestawów do podnosze-
nia ciśnienia wody, które na nowo definiują zasady 
utrzymywania odpowiedniego ciśnienia w instala-
cji. Pierwszym produktem z serii ESYBOX LINE jest 
hydrofor ESYBOX. To w pełni zintegrowany produkt 
wraz z akcesoriami, który spełnia szeroki zakres 
zastosowań. Obok ESYBOX w typoszeregu znaj-
duje się również mały, cichy i w pełni zintegrowa-
ny zestaw ESYBOX MINI3, zaprojektowany z myślą  
o dużych instalacjach w budynkach komercyjnych 
zestaw ESYBOX MAX oraz wydajny, wszechstron-
ny i bezpieczny ESYBOX DIVER, na który składa 
się elektronicznie regulowana pompa zatapialna 
z zintegrowaną przetwornicą częstotliwości oraz 
interfejsem umożliwiającym zdalne sterowanie.

zesTaW esybOX: ReWOluCja  
W PODnOszeniu Ciśnienia WODy

Tradycyjne zestawy hydroforowe zajmują dużo 
miejsca, są wymagające podczas instalacji i czę-
sto nieintuicyjne w użytkowaniu. ESYBOX to opa-
tentowany, elektroniczny system hydroforowy  
z przetwornicą. Gwarantuje stałe ciśnienie w in-
stalacji i pełną ochronę pompy, jednocześnie 
zapewniając kompaktową budowę i relatywnie 
niewielki rozmiar. 
ESYBOX jest ceniony przez użytkowników ze 
względu na łatwość obsługi, która idzie w parze 
z wysoką sprawnością i wydajnością. Urządze-
nie jest chętnie rekomendowane przez instala-
torów, ponieważ odznacza się łatwą instalacją, 
podczas gdy bezprzewodowa technika pozwala  

Zadaniem zestawu hydroforowego jest ciągłe i automatyczne 
dostarczanie wody użytkowej do budynku, a także utrzymywanie jej 
stałego ciśnienia w instalacji. Automatyczne zestawy hydroforowe 
mogą być używane do pompowania wody ze studni, zbiorników wody 
deszczowej, innych zbiorników wody, a także z sieci wodociągowej (tam, 
gdzie jest to dozwolone). Ich podstawową zaletą jest bezobsługowa 
eksploatacja, dzięki której użytkownik ma dostęp do wody dostarczanej 
pod odpowiednim, stałym ciśnieniem w każdym z punktów jej poboru  
w mieszkaniu, domu, ogrodzie czy dowolnym obiekcie użytkowym. 

tyPoSzereg eSyboX line: 
dobierz odPowiedni 
zeStaw hydroforowy

http://www.instalreporter.pl
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możliwość instalacji urządzenia w sposób, któ-
ry bezpośrednio wpływa na ergonomię wnętrza.
ESYBOX MINI3 to rozwiązanie dedykowane dla 
obiektów mieszkalnych do 3 kondygnacji z 2 ła-
zienkami i 50 m2 ogródka. Zestaw nadaje się do 
użytku z wodą pitną, w instalacjach domowych 
i ogrodnictwie.

esybOX maX: TeChnOlOgia PRzyszłOśCi 
Dla buDynKóW KOmeRCyjnyCh

Zestaw ESYBOX MAX to naturalna konsekwen-
cja dalszej pracy nad zestawami ESYBOX i ich 
dostosowywania do potrzeb i oczekiwań coraz 
większych budynków. Oferowany zestaw osiąga 
maksymalną wydajność przy minimalnym możli-
wym zużyciu energii elektrycznej. w porównaniu 

z tradycyjnymi zestawami dla obiektów komer-
cyjnych charakteryzuje się kompaktową budo-
wą oraz naprawdę łatwą instalacją – dzięki temu 
jest chętnie wybierany nie tylko przez użytkow-
ników, ale przede wszystkim przez instalatorów 
i projektantów instalacji wodno-kanalizacyjnych. 
Chcąc zapewnić maksymalną elastyczność, DAB 
wprowadził koncepcję On-Site Assembly, czy-
li możliwości zmontowania urządzenia w miej-
scu instalacji. Opakowania są mniejsze i lżejsze, 
a proces montażu to zaledwie kilka prostych kro-
ków. Zestaw został zaprojektowany w taki spo-
sób, aby obsłużyć budynek do 10 kondygnacji. 
Dzięki temu znajduje zastosowanie w placów-
kach medycznych, urzędach czy hotelach.

na ustawienie zestawy składającego się na-
wet z 4 pomp. Co ważne, niezależnie od tego, 
z ilu pomp docelowo składa się zestaw, jego 
podłączenie do instalacji jest tak samo pro-
ste i szybkie. 
Dużą zaletą systemu ESYBOX jest jego kuba-
tura, dzięki której urządzenie z powodzeniem 
komponuje się w ograniczonej przestrzeni po-
mieszczeń technicznych, a manewrowanie nim 
podczas instalacji i ustawiania w przestrzeni 
jest bardzo proste. 
ESYBOX to rozwiązanie dedykowane dla domów 
wielorodzinnych. Zestaw z powodzeniem obsłu-
guje małe zespoły mieszkaniowe – do 6 kondy-
gnacji i maksymalnie 9 mieszkań. wariant ESY-
BOX TwIN – do 9 kondygnacji i maksymalnie 
17 mieszkań. 

zesTaW esybOX mini3: uWzglęDnia 
inDyWiDualne POTRzeby

ESYBOX MINI3 to mniejszy odpowiednik zestawu 
ESYBOX, który wykorzystuje najbardziej zaawan-
sowane technologie DAB, aby zapewnić stałe ci-
śnienie wody w zależności od rzeczywistego zapo-
trzebowania. Dzięki temu urządzenie jest wydajne, 
a zarazem niezwykle energooszczędne. Kompak-
towy rozmiar pozwala na instalację w praktycznie 
dowolnym miejscu – także pod kuchennym zle-
wem. Trzy wirniki zapewniają jeszcze lepszą re-
dukcję hałasu, w rezultacie czego zestaw pracuje 
dyskretnie i w żaden sposób nie wpływa na kom-
fort użytkowania pomieszczenia, w którym został 
zainstalowany. Jednocześnie dostępne w ofercie 
akcesoria montażowe ESYBOX LINE rozszerzają 

Przejdź  Więcej o pompach serii eSYBOX LINe

http://www.instalreporter.pl
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na elementy wyposażenia w instalacji, które mogą 
nie być przystosowane do pracy z takim me-
dium. Dodatkowym problemem jest okresowa 
konieczność kontroli stężenia glikolu, jak rów-
nież napełnianie/opróżnianie takiego układu. Na 
koniec, co chyba najważniejsze to, że roztwory 
glikolu są gorszym nośnikiem energii niż woda, 
należy więc liczyć się z utratą mocy systemu.
Kolejnym ze sposobów jest stosowanie awaryjne-
go zasilania układu. Tu jednak musimy liczyć się  
z wyższymi kosztami instalacji. 

Rozwiązanie Caleffi 
– zawór antyzamarzaniowy z serii 108
Jako specjaliści w dziedzinie zabezpieczenia wod-
nych układów grzewczych poszukiwaliśmy roz-
wiązania zapewniającego skuteczność działania, 
jak również prostego w montażu, jak i konserwa-
cji. w ten sposób inżynierowie firmy Caleffi opra-
cowali zawór z serii 108 (rys. 1). 

jak działa zawór serii 108
Zasada działania zaworu z serii 108 opiera się na 
specjalnie skalibrowanym elemencie termosta-
tycznym zanurzonym w przepływającym czynniku  

grzewczym (rys. 2). w przypadku kiedy tempera-
tura medium spadnie poniżej 3°C, element ten 
powoduje stopniowe otwarcie upustu. Nastawa 
temperatury otwarcia została dobrana w taki spo-
sób, aby zapewnić działanie w każdych warun-
kach (niższa temperatura mogłaby spowodować  

Firma Caleffi Hydronic Solutions od kilkudziesięciu 
lat jest postrzegana na rynkach systemów grzew-
czych Europy niczym Brembo na arenie motory-
zacyjnej, czyli jako dostawca wysokiej jakości pod-
zespołów. Stąd nasza współpraca m.in. z takimi 
markami jak: Viessmann, Bosch-Buderus, Grundfos, 
Nibe, Stiebel Eltron, Daikin i wiele innych. Dzięki wy-
mianie doświadczeń pomiędzy działami technicz-
nymi firmy Caleffi oraz naszych partnerów han-
dlowych, jesteśmy w stanie spojrzeć na pewne 
aspekty z różnych perspektyw i zaproponować roz-
wiązanie dostosowane do potrzeb danego systemu. 

system z monoblokową pompą ciepła
w przypadku zastosowania w instalacji powietrz-
nych pomp ciepła typu monoblok, niezwykle 
istotne jest odpowiednie zabezpieczenie przed 
zamarzaniem czynnika na zewnątrz budynku  
w okresie braku prądu.
Jednym z rozwiązań stosowanym na rynku insta-
lacyjnym jest napełnianie układu roztworem gliko-
lu. Taki sposób wiąże się jednak z zastosowaniem 
wymiennika pośredniego, co podnosi koszty in-
westycyjne oraz obniża sprawność. Brak wymien-
nika pośredniego nie jest zalecany ze względu  

Obecnie jednym z najgorętszych tematów na rynku instalacji grzewczych 
są pompy ciepła. Jesteśmy wręcz bombardowani ofertami produktów 
zagranicznych, jak i rodzimych – co bardzo cieszy – firm. Czasem w natłoku  
danych związanych z samym urządzeniem brakuje tych odnośnie całego 
systemu, gdzie pompa ciepła stanowi jedynie wycinek. Oczywiście 
niezwykle istotny wycinek. Porównując do nomenklatury motoryzacyjnej, 
jest niczym silnik w samochodzie, ale nawet najlepsze V8 nie pokaże swojej 
mocy, kiedy zestawimy go z elementami wyjętymi z trabanta. Nie żebym 
coś miał do trabantów, chodzi o to, że wysokiej klasy urządzenie potrzebuje 
współpracować z odpowiednio dobranymi komponentami, które pozwolą 
mu uzyskać maksimum wydajności i nie będą go ograniczać. 

elementy do PomP ciePła 
– rozwiązania caleffi 
hydronic SolutionS

Przemysł aW dutK a 

1  Zawór antyzamarzaniowy z serii 108 (więcej) 

2  Schemat działania zaworu z serii 108

http://www.instalreporter.pl
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zbyt późną reakcję zaworu). woda znajdująca się 
w przewodzie zaczyna powoli kapać (nie nastę-
puje całkowite opróżnienie instalacji). wymu-
szony ruch czynnika zabezpiecza układ przed 
zamarznięciem. Zawór zamyka upust przy tem-
peraturze medium powyżej 4°C.
w przypadku braku prądu w układzie zawór na-
przemiennie otwiera i zamyka upust w zależności 
od temperatury wody. Ubytek czynnika w instalacji 
jest stosunkowo niewielki, zalecamy jednak montaż 
w układzie automatycznej grupy napełniającej  
z serii 580011 (więcej) lub zaworów automatyczne-
go napełniania z serii 553640 (więcej). Zawór z serii 
108 nie może być izolowany, ponieważ ma stanowić 
najchłodniejszy punkt w instalacji. Dla zabezpiecze-
nia instalacji należy zastosować dwa zawory z serii 
108 (rys. 3). jeden z zaworów na przewodzie zasi-
lającym oraz jeden na przewodzie powrotnym.
Pozostałe elementy, które Caleffi rekomendu-
je do stosowania w instalacjach wyposażonych  
w pompy ciepła:

•	zawór różnicowo-upustowy z serii 519 zabez-
pieczający minimalny przepływ w układzie (więcej) 
•	kompaktowa	grupa	bezpieczeństwa	z	serii	305	 
zabezpieczająca przed zbyt wysokim ciśnieniem 
(więcej)
•	separator	zanieczyszczeń	DirtmagPro® za-
bezpieczający pompę ciepła oraz wszystkie po-
zostałe elementy instalacji przed zanieczysz-
czeniami. w szczególności rekomendowany do 
instalacji modernizowanych (więcej)
•	separator	powietrza	z	serii	Discal® zabezpie-
czający instalację przed powietrzem w postaci 
mikropęcherzyków (więcej)

zapraszamy do zapoznania się z blogiem 
firmy asK Caleffi, gdzie zamieszczone 
zostały porady dotyczące pozostałych 
elementów, w które należy wyposażyć 
instalację z pompą ciepła tak, aby za-
pewnić najwyższą sprawność systemu. 
https://www.caleffi.com/poland/pl/blog

3  Schemat montażu zaworu z serii 108
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nOWOść W jeDnOsTKaCh eTheRea 
– Żaluzje aeROWings 2.0

Firma starannie zaprojektowała nową obudo-
wę jednostki wewnętrznej Etherea, aby uzyskać 
stylowy kształt, który pasuje do każdego wnę-
trza. Elegancka, monolityczna, a zarazem solid-
na konstrukcja mieści w sobie wydajny klimaty-
zator o dużej powierzchni nawiewu powietrza, 
co pozwala na uzyskanie optymalnych parame-
trów użytkowych. Dostępne w 3 kolorach: grafi-
towym, srebrnym i białym matowym.
Żaluzje Aerowings składają się z dwóch nieza-
leżnych elastycznych łopatek, które koncentru-
ją strumień powietrza tak, by ogrzać lub schło-
dzić pomieszczenie w najkrótszym możliwym  

czasie oraz pomagają w równomiernym rozpro-
wadzeniu powietrza w całym pomieszczeniu.  
Ponad dwukrotne zwiększenie łopatki dolnej  
(72 mm) w stosunku do konstrukcji konwencjo-
nalnej pozwoliło na dalsza poprawę jej zdolno-
ści do unoszenia strumienia powietrza.

nowe jednoStki etherea z technologią nanoe™ X
Klimatyzatory z czynnikiem R32

Firma Panasonic opracowała nową 
generację produktów zaprojektowanych 
z myślą o indywidualnych potrzebach 
użytkowników. Szeroka oferta 
systemów klimatyzacyjnych  
Panasonic do pracy w pomieszczeniach  
o dowolnych rozmiarach  
zapewni zawsze  
optymalną wydajność  
i nieporównywalną prostotę 
instalacji. Jednostki Etherea 
wyposażone w technologię 
nanoe™ X zapewniają 
zwiększoną ochronę jakości 
powietrza 24/7. Nowe, 
eleganckie wzornictwo, 
wyjątkowo wysoka klasa 
energetyczna A+++, 
zaawansowane inteligentne 
sterowanie, które umożliwia 
połączenie z asystentem 
głosowym, żaluzje Aerowings 
2.0 dla najwyższego 
komfortu oraz prosty 
montaż i bezproblemowa 
konserwacja.

Biały matowy

Grafitowy

Srebrny

nanoe™ X dociera do szkodliwego organizmu/
cząsteczki niepożądanej substancji.

Rodniki hydroksylowe denaturują białka 

Aktywność organizmu/substancji 
zostaje zahamowana.

Generator nanoe™ X Mark 2

http://www.instalreporter.pl
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TeChnOlOgia nanOe™ X 
– CzysTsze POWieTRze W DOmu

w nowych jednostkach Etherea zintegrowana zo-
stała technologia nanoe™ X, wykorzystująca zale-
ty rodników hydroksylowych. Obficie występujące  
w naturze rodniki hydroksylowe (znane również 
jako rodniki OH) neutralizują niektóre szkodliwe 
substancje, wirusy i bakterie, oczyszczając po-
wietrze i usuwając nieprzyjemne zapachy. Teraz 
właśnie dzięki technologii nanoe™ X można ko-
rzystać z tych właściwości w pomieszczeniach. 
Rodniki hydroksylowe skutecznie oddziałują na-
wet na gęsto tkane tkaniny, co oznacza, że bez-
pieczniejsze stają się nie tylko twarde i gładkie 
powierzchnie oraz powietrze w pomieszcze-
niach, ale również zasłony, rolety, dywany  
i meble tapicerowane. Przy wielkości rzędu jed-
nej miliardowej części metra, rodniki nanoe™ X 
są znacznie mniejsze niż cząsteczki pary wodnej  
i mogą wnikać głęboko w tkaniny. Zawieszenie rod-
ników nanoe™ X w maleńkich cząsteczkach wody  

wydłuża ich żywotność i sprzyja rozprzestrzenia-
niu się po całym pomieszczeniu. Generator nanoe 
X Mark 2 wytwarza 9,6 biliona rodników hydroksy-
lowych na sekundę. Dzięki większej liczbie rodni-
ków hydroksylowych urządzenie jeszcze skutecz-
niej zwalcza niepożądane organizmy i substancje. 
urządzenie nie wymaga konserwacji ani wy-
miany elementów. Generator nanoe™ X wypo-
sażony jest w elektrodę pokrytą tytanem celem 
wydłużenia jej żywotności i nie są w nim wbudo-
wane żadne filtry, a więc nie wymaga konserwacji.
Technologia nanoe™ X zapobiega namnażaniu 
wielu patogenów, takich jak określone rodzaje 
bakterii i wirusów, pleśnie, alergeny, pyłki i nie-
które substancje niebezpieczne. wydajność na-
noe™ X zależy od wielkości pomieszczenia, śro-
dowiska i sposobu użytkowania, a osiagnięcie 
pełnego efektu może zająć kilka godzin.

jeszCze lePsza OChROna 24/7

nanoe™ X współpracuje z funkcją ogrzewania 
lub chłodzenia, gdy użytkownik jest w domu i 
może działać niezależnie od tych funkcji pod jego 
nieobecność. Klimatyzator może jeszcze lepiej  
regulować komfort, dzięki wygodnemu sterowa-
niu za pomocą aplikacji Panasonic Comfort Clo-
ud, wystarczy zostawić włączony tryb nanoe™X.

zaaWansOWane inTeligenTne 
sTeROWanie i asysTenT głOsOWy

Seria Etherea jest kompatybilna z aplikacją Pa-
nasonic Comfort Cloud, która służy do łatwego 
zarządzania wszystkimi funkcjami urządzeń za 
pomocą smartfona lub tabletu. Aplikacja sta-
nowi intuicyjny interfejs służący do sterowania, 
monitoringu i programowania harmonogramów.  
Za pośrednictwem aplikacji Comfort Cloud urzą-
dzenia można również połączyć z asystentami  

głosowymi Google As-
sistant i Amazon Ale-
xa,	aby	jeszcze	bardziej	
podnieść wygodę ste-
rowania klimatyzacją 
bez użycia rąk.

szeROKa OfeRTa 
PanasOniC

w razie konieczności 
zastosowania rozwią-
zań klimatyzacyjnych 
obsługujących więcej 
niż jedno pomieszcze-
nie, firma Panasonic 
oferuje bardzo rozbu-
dowany wachlarz roz-
wiązań typu multisplit 
(Free multi i ekonomiczne Multi TZ). w układzie 
Free multi do jednej jednostki zewnętrznej moż-
na podłączyć od 2 do 5 jednostek wewnętrznych. 
Szeroka gama kompatybilnych jednostek we-
wnętrznych obejmuje jednostki ścienne Etherea 
i TZ, konsolę podłogową oraz jednostkę kanało-
wą	oraz	nową	kasetę	60x60	z	niezależnie	stero-
wanymi żaluzjami. w układach Multi TZ do jednej 
jednostki zewnętrznej możliwe jest podłączenie 
od 2 do 3 jednostek wewnętrznych z serii TZ. 

Panasonic Marketing Europe GmbH
Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa

www.aircon.panasonic.pl
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w trybie ogrzewania żaluzje Aerowings 
2.0 kierują strumień powietrza w dół, aby 
osiągnąć efekt podobny do ogrzewania 
podłogowego

Aerowings 2.0 ma nową funkcje chłodzenia 
z efektem deszczownicy, co pozwala na 
równomierne skoncentrowanie przepływu 
powietrza w kierunku sufitu w celu osiągnięcia 
komfortowego chłodzenia w całym 
pomieszczeniu – strumień schłodzonego 
powietrza łagodnie spływa na całe pomieszczenie

Intuicyjna konstrukcja nowego 
sterownika z pięcioma 
przyciskami szybkiego dostępu 
zapewnia łatwa i wygodna 
obsługę. Rzadziej używane 
przyciski zostały ukryte pod 
przesuwną klapką

etherea w skrócie to: 

•	Technologia	nanoe™	X	zapewniająca	czystsze	
powietrze i ochronę 24/7.
•	Przyjazny	dla	środowiska	czynnik	chłodniczy	R32.
•	Nowe,	eleganckie	i	stylowe	wzornictwo	w	ko-
lorze białym matowym, srebrnym i grafitowym.
•	Jedne	z	najwyższych	współczynników	SEER/
SCOP oraz najwyższa klasa efektywności ener-
getycznej A+++.
•	Łopatki	żaluzji	Aerowings	2.0	umieszczone	na	
całej szerokości maskownicy optymalizują prze-
pływ powietrza
•	Nowy,	łatwy	w	obsłudze	sterownik	zdalny	z	pod-
świetleniem,
•	Wbudowany	moduł	Wi-Fi	umożliwiający	na-
tychmiastową łączność z aplikacją Panasonic 
Comfort Cloud.
•	Urządzenie	kompatybilne	z	Google	Assistant	 
i	Amazon	Alexa.
•	Stylowa	obudowa,	monolityczna	konstrukcja	 
i części zaprojektowane pod kątem łatwiejsze-
go montażu.

http://www.instalreporter.pl
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znajdziemy w dokumentacji urządzenia. Prze-
pływ ten zależy od mocy urządzenia oraz przy-
jętej przez producenta różnicy między tempe-
raturą zasilania i powrotu. Z reguły brana jest 
pod uwagę różnica temperatury rzędu 5 K, któ-
ra zapewnia wysoką efektywność pompy ciepła. 
Nie należy projektować instalacji z różnicą tem-

peratury rzędu 10 K, np. dla parametrów 40/30oC, 
podczas gdy pompa ciepła będzie dążyła do utrzy-
mania różnicy temperatury na poziomie 5 K, a więc 
dwukrotnie wyższego przepływu. Może się wów-
czas okazać, że opory hydrauliczne tak zaprojek-
towanej instalacji będą zbyt wysokie i nie będzie 
możliwości uzyskania wymaganego przepływu. 

Czy zaWsze niezbęDny jesT zbiORniK 
bufOROWy?

w prostych instalacjach, w których nie wystę-
puje podział systemu na kilka obiegów grzew-
czych, nie zawsze wymagane jest zastosowanie 
zbiornika buforowego. Możemy z niego zrezy-
gnować we współpracy z instalacją podłogową 
o odpowiednich parametrach. Po pierwsze: opo-
ry hydrauliczne instalacji muszą być niższe od 
ciśnienia dyspozycyjnego modułu pompy cie-
pła. Po drugie: części pętli instalacji podłogo-
wej nie można wyposażyć w elektrozawory do 
miejscowej regulacji temperatury, by zapewnić 
optymalną pracę sprężarki.
Uwagi: projektując instalację podłogową do 
współpracy z konkretnym modelem pompy cie-
pła, do obliczeń należy przyjąć przepływ, jaki bę-
dzie generowała pompa ciepła. Informację tę 

Zbiornik buforowy stanowi ważny element wielu rodzajów instalacji  
z pompami ciepła. Rolą tego typu zbiornika jest z reguły magazynowanie 
ciepła, a w części instalacji również funkcja sprzęgła hydraulicznego,  
czyli zapewnienie bezkolizyjnej współpracy kilku pomp obiegowych. 

jak dobierać zbiorniki 
buforowe do inStalacji  
z PomPami ciePła?
Funkcja i wielkość zbiornika buforowego a specyfika instalacji

stefan ŻuchoWsKi

Celem magazynowania ciepła, a więc 
sytuacją kiedy stosujemy zbiorniki bu-
forowe w układach z pompą ciepła może 
być np.:
•	wykorzystanie	dostępnej	okresowo	
tańszej	energii	elektrycznej,	 
np. w taryfach g12, g12w czy g13;

•	akumulacja	ciepła	wytworzonego	
przez pompę ciepła we współpracy  
z instalacją fotowoltaiczną;

•	zapewnienie	odpowiedniej	ilości	
energii na potrzeby procesu 
odladzania parownika pompy ciepła 
powietrze-woda;

•	wydłużenie	czasu	pracy	sprężarki	
pompy ciepa, w szczególności  
we współpracy z odbiornikami  
o niskiej bezwładności.
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Do zalet układu z bezpośrednim zasilaniem in-
stalacji podłogowej zaliczamy najniższy koszt in-
westycji, ograniczenie liczby pomp obiegowych, 
estetyczny wygląd systemu i optymalne wykorzy-
stanie przestrzeni pomieszczenia technicznego. 
Ograniczenia systemu to przede wszystkim brak 
możliwości miejscowego sterowania temperatu-
ry w każdym z pomieszczeń. Stosuje się je zwy-
kle w pomieszczeniach nasłonecznionych, w 
których okresowo mogłoby dochodzić do nad-
miernego wzrostu temperatury. Udział pętli in-
stalacji podłogowej wyposażonych w elektroza-
wory nie może z reguły przekraczać 50%. Zależy 
to od wymagań danego modelu pompy ciepła i 
parametrów instalacji.

insTalaCja z ODbiORniKami O nisKiej 
bezWłaDnOśCi W Pełni WyPOsaŻOna  
W miejsCOWą RegulaCję TemPeRaTuRy 

w przypadku zasilania odbiorników o niskiej bez-
władności, np. klimakonwektorów czy grzejników, 
ale też instalacji podłogowej, w której wszystkie 
pętle wyposażono w elektrozawory nadal moż-
liwe jest zastosowanie prostego układu hydrau-
licznego bez dodatkowych pomp obiegowych. 
Instalację należy zaprojektować tak, by opory hy-
drauliczne były niższe od ciśnienia dyspozycyj-
nego dla przepływu podanego w dokumentacji 
urządzenia. Na powrocie z instalacji należy zasto-
sować niewielkiej pojemności zbiornik buforowy, 
który zapewni wydłużenie czasu pracy sprężarki,  

a przede wszystkim zmagazynuje ilość ener-
gii niezbędną do okresowej pracy funkcji od-
ladzania parownika pompy ciepła powietrze-
-woda. wymaganą pojemność zbiornika podaje 
dokumentacja pompy ciepła. Często, szczególnie  
w przypadku pomp ciepła wyposażonych w sprę-
żarkę o płynnej regulacji prędkości, wymagane po-
jemności zbiorników są niewielkie, rzędu 3-5 l/kw.  
w takiej sytuacji kompaktowy zbiornik buforo-
wy o pojemności rzędu 20 l jest montowany we-
wnątrz obudowy pompy ciepła o mocy, np. 3, 
5 czy 7 kw (schemat 1). Zbiornik taki może być 
również montowany za lub obok pompy ciepła 
(schemat 2). 
ważnym elementem systemu jest też zawór nad-
miarowo-upustowy, który zapewnia utrzymanie 
odpowiedniego przepływu również w słoneczne 
wiosenne dni, gdy termostaty pokojowe ograni-
czają przepływ przez znaczną liczbę pętli insta-
lacji podłogowej. 

insTalaCja O PODWyŻszOnyCh 
OPORaCh hyDRauliCznyCh lub 
z KilKOma ODbiORniKami/źRóDłami 
CiePła (schemat 3)

w przypadku instalacji o oporach hydraulicznych 
przekraczających ciśnienie dyspozycyjne pompy 
ciepła stosuje się zbiornik buforowy w roli sprzę-
gła hydraulicznego. Za zbiornikiem montujemy 
pompę obiegową o parametrach odpowiednich 
dla instalacji. 

POBIerz  Schemat 1 System bez zbiornika buforowego

POBIerz  Schemat 2 System z zbiornikiem buforowym na powrocie
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Trudno jest wpłynąć na pogodę, ale w swoim domu 
możesz mieć klimat taki jaki chcesz. Przywitaj się  
z pompą ciepła, która automatycznie dostosowuje się  
do Twoich potrzeb grzewczych i prognozy pogody.  
Seria NIBE S dla tych, którzy chcą żyć mądrze.

Sprawdź na www.nibe.pl

Wypełnij swój dom
ciepłem.

05/2022

https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2022/05/Schemat-1-system-bez-zbiornika-buforowego.pdf
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2022/05/Schemat-2-system-z-zbiornikiem-buforowym-na-powrocie.pdf
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To samo rozwiązanie stosuje się w przypadku 
zasilania kilku obiegów grzewczych czy też po-
łączenia kilku pomp ciepła w układzie kaskado-
wym. Niezbędne jest wówczas wyeliminowanie 
wzajemnego oddziaływania pomp obiegowych 
w celu zapewnienia stabilnego przepływu.  
Zapewnia to właśnie zbiornik buforowy zabudo-
wany w roli sprzęgła. Jego pojemność zaś po-
zwala na swobodną pracę pompy ciepła, nawet  
w przypadku nagłego wyłączenia poszczegól-
nych pomp obiegowych czy też zmiany pozycji 
wkładu zaworu mieszającego. 

Pytanie: czy można zastosować sprzęgło 
hydrauliczne zamiast zbiornika buforowego?
Tak, przy czym instalacja musi zapewnić możli-
wość swobodnej pracy sprężarki przez co naj-
mniej kilka minut. w związku z tym rozwiązanie 
to jest stosowane tylko w przypadku zasilania 
instalacji o dużej pojemności (ogrzewanie pod-
łogowe), w której nie ma ryzyka nagłego odłą-
czenia części odbiorników, zatem nie występuje  
w niej znaczna liczba termostatów pokojowych. 

zbiORniK bufOROWy O DuŻej 
POjemnOśCi, sTOsOWany W Celu 
zmagazynOWania WięKszej ilOśCi 
eneRgii (schemat 4)

Coraz częściej zbiorniki buforowe są wykorzysty-
wane również w celu magazynowania ciepła z za-
mysłem wykorzystania go w ciągu kilku kolejnych  

godzin. Rozwiązanie to pozwala wykorzystać wy-
stępujące w wybranych godzinach niższe ceny 
energii elektrycznej w taryfach G12, G12w czy 
G13. w przypadku zaś współpracy pompy cie-
pła z instalacją fotowoltaiczną zbiornik buforo-
wy pozwala zwiększyć bieżącą konsumpcję ge-
nerowanej energii elektrycznej. 
Ilość ciepła, jaką możemy zakumulować w zbior-
niku, zależy od jego pojemności oraz stopnia pod-
wyższenia temperatury wody. Największe możli-
wości występują w przypadku zasilania instalacji 
podłogowej, niskotemperaturowej. Pozwala to na 
akumulację energii przy względnie niskiej tem-
peraturze pracy pompy ciepła, np. na poziomie 
40 czy 45°C. w przypadku współpracy z grzejni-
kami o wyższej temperaturze zasilania możliwo-
ści akumulacji nadwyżek energii w zbiorniku są 
ograniczone. wiele modeli pomp ciepła nie ma 
możliwości pracy z wysoką temperaturą, a poza 
tym oznaczałoby to gwałtowny spadek współ-
czynnika wydajności COP.

jaką ilość ciepła można zakumulować 
w zbiorniku?
Część inwestorów przypuszcza, iż zastosowa-
nie zbiornika o pojemności rzędu 500-800 l po-
zwoli zakumulować dużą ilość ciepła. Liczą na 
to, iż pompa ciepła nie będzie musiała praco-
wać w godzinach występowania wyższej ceny 
energii elektrycznej. w praktyce taka pojemność 
zbiornika buforowego nie pozwala zakumulo-
wać znacznej ilości ciepła. Podgrzanie zbiornika  

POBIerz  Schemat 3 System ze zbiornikiem buforowym w roli sprzęgła

POBIerz  Schemat 4 System ze zbiornikiem buforowym o dużej pojemności
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BDR THERMEA  GROUP

•  Nowoczesna pompa ciepła typu monoblok  

do ogrzewania i c.w.u.

•  Do montażu nie są wymagane uprawnienia  

F-gazowe

•  Podgrzewacz c.w.u. zintegrowany  

w kompaktowej zabudowie 

•  Wysoka wydajność i prosta obsługa

•  Nowy czynnik chłodniczy R32   

bardziej przyjazny dla środowiska

STRATEO R32

05/2022
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o pojemności 500 l o 10 K pozwala zakumulo-
wać niecałe 5,8 kwh, podgrzanie z kolei o 20 K 
oznacza akumulację około 11,6 kwh. w prakty-
ce może to oznaczać możliwość ogrzania domu 
o powierzchni około 120 m2 przez zaledwie go-
dzinę lub dwie (przy temperaturze zewnętrznej 
-20°C) ewentualnie 2 lub 4 godziny przy tempe-
raturze zewnętrznej około 0°C. 

jaką ilość energii elektrycznej możemy 
wykorzystać do ładowania zbiornika 
buforowego o pojemności 500 l?
Podgrzanie zbiornika buforowego o pojemności 
500 l o 10 do 30 K pozwala wykorzystać od 2 do 
8-9 kwh energii elektrycznej. Zależy to oczywi-
ście od możliwości danego modelu pompy cie-
pła, a przede wszystkim od aktualnej tempera-
tury dolnego źródła.

na co zwrócić uwagę w trakcie ładowania 
zbiornika z wykorzystaniem taryfy dwu- 
lub trzystrefowej?
Częstym błędem jest w tym przypadku ustawie-
nie sterownika systemu tak, by zbiornik był łado-
wany do wysokiej temperatury przez cały okres 
występowania niższej ceny energii. w praktyce 
czas ładowania zbiornika z wyższą temperaturą 
powinien być dostosowany do pojemności zbior-
nika i dostępnej mocy pompy ciepła. w przy-
padku zbiorników o pojemności rzędu 500-800 l 
wystarczająca może być praca pompy ciepła  

z wyższą temperaturą przez zaledwie 2-3 godzi-
ny. w związku z tym, jeśli niższa cena energii wy-
stępuje, np. w godzinach 22.00-6.00 wówczas, 
aż do godziny 3.00 lub 4.00 pompa ciepła może 
i powinna pracować z niską temperaturą i wyso-
ką efektywnością. Dopiero na 2-3 godzin przed 
zakończeniem się okresu występowania niż-
szej ceny energii urządzenie powinno pracować  
z wyższą temperaturą, ładując zbiornik buforowy. 

Podsumowując, zbiornik buforowy spełnia ważne funkcje w wielu instalacjach z pom-
pami	ciepła.	Zawsze	powinien	być	on	dobrany	z	uwzględnieniem	wymagań	instalacji	
i pompy ciepła. W przypadku zaś wykorzystania zbiornika do magazynowania ciepła 
ważna jest optymalizacja pracy sprężarki, zwłaszcza unikanie wielogodzinnej pracy 
z wysoką temperaturą. We współpracy z instalacją fotowoltaiczną wskazanym roz-
wiązaniem jest zastosowanie dodatkowego układu sterującego, który mierzy aktu-
alną moc instalacji oraz zużycie energii. Wymusi on pracę pompy ciepła w przypad-
ku występowania odpowiedniej nadwyżki energii. 

Pojemność 
zbiornika 

[l]

Podwyższenie temperatury wody  
w trakcie ładowania zbiornika  

[K]
10 20 30

100 1,2 2,3 3,5
200 2,3 4,6 6,9
300 3,5 6,9 10,4
400 4,6 9,2 13,8
500 5,8 11,5 17,3
600 6,9 13,8 20,7
700 8,1 16,1 24,2
800 9,2 18,4 27,7
900 10,4 20,7 31,1

1000 11,5 23,0 34,6
1500 17,3 34,6 51,9
2000 23,0 46,1 69,1

Tabela  Ilość energii możliwa do 
zmagazynowania w zbiorniku w [kwh],  
w zależności od pojemności zbiornika oraz 
stopnia podwyższenia temperatury wody 
w zbiorniku w stosunku do wymaganej 
temperatury zasilania instalacji
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promocja
dla instalatorów

za 2 pompy  
Nimbus NET R32
kocioł Clas ONE
o wartości katalogowej  

7 674 zł netto

Clas ONE
za 2 pompy

Nimbus

Czas trwania promocji: 16.05 - 30.11.2022

Rejestruj od 16 maja do 30 listopada 2022 r. na 
myariston.pl kody z naklejek pomp ciepła Nimbus R32 
w wersji Monobloc lub Split, a otrzymasz za każdy  
z nich aż 1 900 punktów w Programie.
Punkty zamieniasz na przelewy lub inne nagrody  
np. Clas ONE za 3800 punktów. 

W promocji biorą udział pompy zakupione oraz zarejestrowane na  myariston.pl  
w czasie trwania promocji.

Infolinia MY ARISTON:  61 8250 785 (koszt połączenia według taryfy operatora)

za 2 pompy  
do co i cwu Nimbus R32: 3800 pkt   

3800 pkt  kocioł Clas ONE
za 1 pompę Nimbus R32: 1900 pkt 

1900 pkt  950 zł przelewu na kartę
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teraz na wyposażeniu sterowanie pogodowe.
Obydwa rozdzielacze będą zasilane tą samą tem-
peraturą, nie trzeba więc używać dodatkowych 
zaworów mieszających. Użytkownik chce mieć 
możliwość ustawienia różnej temperatury w każ-
dym z pomieszczeń i jednocześnie chce się za-
bezpieczyć przed ich przegrzewaniem. Dlatego 
na rozdzielaczu trzeba zamontować siłowni-
ki termoelektryczne i połączyć go z systemem  
sterowania podłogówką, np. AFRISO FloorControl. 
Sprężarka to jeden z najważniejszych i najdroższych  

elementów pompy ciepła. Jest wrażliwa na czę-
ste włączanie lub wyłączanie, dlatego na insta-
lacji powinno się zapewnić odpowiednią ilość 
zładu wody, żeby odebrać całe wyprodukowa-
ne ciepło. w omawianym przykładzie jest insta-
lacja podłogówki, charakteryzująca się dużą ilo-
ścią zładu wody (1000 m.b. rur podłogówki to 
około 120 litrów). Dodatkowo funkcjonuje stero-
wanie strefowe – czyli w chwili, kiedy część pę-
tli podłogówki zostanie odcięta, ogranicza się  
pojemność instalacji.

TyPOWy uKłaD gRzeWCzy

Typowym układem w domu jednorodzinnym są 
trzy obiegi grzewcze: ciepłej wody użytkowej i dwa 
obiegi wychodzące na instalację podłogówki. Roz-
dzielacze znajdują się na parterze i piętrze. Łado-
wanie zasobnika ciepłej wody użytkowej jest reali-
zowane bezpośrednio z pompy ciepła (większość  

z nich ma już wbudowane zawory przełączające 
– ale jeśli takiego nie ma, trzeba zamontować do-
datkowy zawór przełączający, np. AFRISO AZV). 
Po wygrzaniu zasobnika c.w.u. do zadanej tem-
peratury pompa ciepła przełączy się na ogrze-
wanie całego domu – tutaj temperatura będzie 
dostosowywana w zależności od temperatu-
ry zewnętrznej, bo większość pomp ciepła ma 

Pompa ciepła to obecnie jedno z najpopularniejszych rozwiązań na 
ogrzewanie w nowo budowanych domach. Jak połączyć pompę ciepła  
z buforem i jakie są plusy takiego wyboru?

co daje Połączenie PomPa ciePła + bufor?

ABT 160 na powrocie w układzie z pompą ciepła 

ABT 160 łączący dwa źródła ciepła: pompę ciepła i kominek z płaszczem wodnym 

http://www.instalreporter.pl
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DlaCzegO WaRTO mieć bufOR CiePła? 

w takim wypadku istotne jest zastosowanie bu-
fora ciepła. Dzięki temu zapewni się minimalny 
przepływ przez źródło ciepła i zwiększy się ilość 
medium w instalacji, nawet jeśli wszystkie pętle 
podłogówki zostaną zamknięte. Bufor pełni też 
rolę sprzęgła hydraulicznego, czyli rozdzieli hy-
draulicznie obieg pompy ciepła i obiegi wycho-
dzące na ogrzewanie domu. Zakumuluje nadwyż-
ki ciepła np. w sytuacji gdy pompa ciepła będzie 
niewłaściwie dobrana. 
Pamiętajmy, że zimą jednostka zewnętrzna po-
biera ciepło z otoczenia, a to prowadzi do wy-
kroplenia się wilgoci, która zamarza i ogranicza 
przepływ. w tym momencie pompa ciepła roz-
poczyna proces odszraniania, czyli pobiera cie-
pło z instalacji, żeby odmrozić wymiennik ciepła. 
Dzięki obecności bufora w takiej instalacji cie-
pło będzie pobierane z niego. Mając bufor cie-
pła trzeba sprawdzić, czy naczynie przeponowe 
(zamontowane już w pompie ciepła) ma odpo-
wiednią pojemność. Jeśli nie, należy przewidzieć 
montaż dodatkowego naczynia przeponowego. 
w układzie pośrednim (pompa ciepła + bufor) 
bufor może być zamontowany zarówno na zasi-
laniu, jak i na powrocie. w takim układzie jest je-
den warunek do spełnienia – pompa obiegowa 
wbudowana w pompę ciepła musi mieć odpo-
wiednią wydajność, bo to ona będzie ograniczała 
wielkość całej instalacji. Co tutaj da bufor? Zaku-
muluje nadwyżki wyprodukowanego ciepła, np. 
kiedy pompa ciepła nie będzie dobrze dobrana. 

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 

Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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Przejdź  Więcej informacji  
o buforze AFrISO ABT 160

repowereU: ke proponUje zakaz 
sprzeDaży kotłów gazowych  
oD 2029 w Ue
Opublikowany 18 maja 2022 r. plan Komisji Eu-
ropejskiej REPowerEU opiera się na ambitnych 
celach dotyczących pomp ciepła, które Komisja 
określiła w marcu 2022 r. Cele te wymagają zain-
stalowania w UE około 20 milionów pomp ciepła 
do 2026 r. i prawie 60 milionów do 2030 r. Jest to 
niezbędne, by zwiększać bezpieczeństwo ener-
getyczne UE poprzez ograniczenie zużycia paliw 
kopalnych z Rosji.
Zwiększenie wykorzystania pomp ciepła ma klu-
czowe znaczenie dla zmniejszenia zużycia gazu 
ziemnego do ogrzewania i chłodzenia domów, 
budynków i przemysłu. 
w towarzyszącym komunikacie „EU Save Ener-
gy” Komisja proponuje szereg środków mających 
na celu przyspieszenie i zachęcenie do wdroże-
nia pomp ciepła, takich jak surowsze wymaga-
nia w zakresie efektywności energetycznej bu-
dynków, zmiany w wymogach ekoprojektu, które 
powinny doprowadzić do zaprzestania stosowa-
nia „samodzielnych” kotłów na paliwa kopalne 
(np. gazowych, węglowych i olejowych) najpóź-
niej do 2029 r. Dopuszczalne będzie zastosowa-
nie wysokoefektywnych rozwiązań hybrydowych, 
czyli pomp ciepła z kotłami gazowymi. w doku-
mencie zapowiedziane jest też zaostrzenie wy-
magań dotyczące efektywności energetycznej 
nowych budynków. 
Komisja uwzględniła w planie REPowerEU również 
wiele ważnych propozycji, które pomogą przy-
spieszyć wprowadzanie pomp ciepła na rynek.
Należą do nich, m. in.:
· zachęcanie państw członkowskich do stoso-
wania środków wspierających w zakresie cen, 
aby zachęcić do przechodzenia na pompy ciepła  
(w tym stosowanie obniżonego VAT);

· zachęcenie europosłów do przyspieszenia ter-
minu zakończenia udzielania dotacji publicznych 
na kotły wykorzystujące paliwa kopalne w bu-
dynkach z 2027 r. na 2025 r.;
· stworzenie nowego okna w Funduszu Inno-
wacji – który jest finansowany z unijnego syste-
mu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) –  
w celu wspierania innowacyjnej produkcji czy-
stych technologii, w tym pomp ciepła;
· zachęcanie państw członkowskich do przy-
spieszenia wdrażania i integracji pomp ciepła 
na dużą skalę w sposób efektywny kosztowo, 
na przykład poprzez wykorzystywanie ciepła 
przemysłowego.
Jako średnioterminowe działania REPowerEU, 
związane z pompami ciepła, KE proponuje:
· zwiększenie wiążącego celu w zakresie efek-
tywności energetycznej do co najmniej 13% do 
2030 r. w stosunku do poziomu z 2020 r., z obec-
nych 9%;
· zaproponowanie zwiększenia celu w zakresie 
energii odnawialnej do 45% z proponowanych 
obecnie 40%.
· utworzenie zakrojonego na szeroką skalę „part-
nerstwa na rzecz umiejętności”, które powin-
no pomóc w szkoleniu ludzi do pracy w branży 
pomp ciepła.
Jak twierdzi Paweł Lachman, prezes zarządu 
PORT PC: Wprowadzenie propozycji daty końca 
sprzedaży kotłów na paliwa kopalne w 2029 ma 
bardzo kluczowe znaczenie dla branży grzewczej 
w Polsce i jest ważnym krokiem milowym, który 
pokazuje jednoznacznie i konsekwentnie obrany 
kierunek zmian w ogrzewaniu budynków. Jedno-
cześnie propozycja Komisji dot. zakazu dofinaso-
wania od 2025 kotłów na paliwa kopalne będzie 
mieć istotne znaczenie w kwestii przyszłych zmian 
w programie Czyste Powietrze. 

Źródło: PORT PC

http://www.instalreporter.pl
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Zasobniki wężownicowe c.w.u. są przeznaczone 
do podgrzania ciepłej wody użytkowej do pożą-
danej temperatury, co znajduje swoje zastoso-
wanie w przypadku podwyższonych wymagań 
użytkowników odnośnie komfortu korzystania  
z ciepłej wody użytkowej. Zasobniki te wypo-
sażone są w jedną wężownicę (monowalentne), 
bądź w dwie wężownice (biwalentne – solarne).

 jaK Działa PODgRzeWaCz…

…monowalentny
w podgrzewaczach monowalentnych zimna 
woda wpływająca do zasobnika jest podgrzewa-
na za pomocą umieszczonej wewnątrz spiralnej 
rury, zwanej wężownicą grzewczą. Nagrzewanie 
wody następuje w całej objętości. w podgrzewa-
czach tego typu podczas poboru ciepłej wody 
do zbiornika wpływa zimna woda wodociągo-
wa, która miesza się z wodą wcześniej podgrzaną 
znajdującą się wewnątrz podgrzewacza, ochła-
dzając ją. w ten sposób następuje tzw. rozłado-
wanie podgrzewacza, polegające na obniżeniu 
średniej temperatury wody w całej jego objętości. 
Dlatego dla uzyskania oczekiwanego komfortu 
użytkowania ciepłej wody potrzebne są stosun-
kowo duże pojemności podgrzewaczy wężow-
nicowych. Duża pojemność takiego podgrzewa-
cza powoduje, że użytkownik ma do dyspozycji 
w początkowej fazie poboru znacznie więcej cie-
płej wody niż w przypadku pompy ciepła pod-
grzewającej wodę przepływowo. Dodatkowo, im 
większa pojemność takiego zbiornika, tym wię-
cej zimnej wody musi do niego wpłynąć, aby na-
stąpiło rozładowanie podgrzewacza. 

…biwalenty
w tej grupie możemy jeszcze wyróżnić zasob-
niki z dwiema wężownicami. w zbiorniku ta-
kim, jak sama nazwa wskazuje, umieszczone są 

Zaletą nowoczesnego systemu grzewczego jest szybkie i komfortowe przygotowanie ciepłej wody.  
Zadanie to wyśmienicie realizują wysokiej klasy zbiorniki c.w.u. Bosch oferuje podgrzewacze c.w.u.,  
które mogą współpracować z każdym kotłem oraz innymi źródłami ciepła.

wężownicowe Podgrzewacze c.w.u. boSch

http://www.instalreporter.pl
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dwie wężownice. Jedna w górnej, druga w dol-
nej części zbiornika. woda w takich zbiornikach 
jest podgrzewana przez dwa źródła ciepła. Naj-
pierw wstępnie z dolnej wężownicy, następnie do-
grzewana jest do pożądanej temperatury za po-
mocą górnej wężownicy. Zasobniki wyposażone 
są w dwa punkty pomiaru temperatury. Najczę-
ściej spotykane są w instalacjach solarnych, gdzie 
dolna wężownica jest zasilana poprzez kolekto-
ry słoneczne czy w instalacjach z pompą ciepła. 

szeROKa OfeRTa bOsCh

Bosch w swojej ofercie ma zarówno podgrze-
wacze monowalentne, jak i biwalentne. Dostęp-
ne są różne kształty zasobników: prostopadło-
ścienne (jak Stora wD120/160) czy cylindryczne 
(np. Stora w120-5O1C). Bogate portfolio zawie-
ra podgrzewacze wiszące (Stora w50OB), któ-
re są doskonałym rozwiązaniem dla użytkow-
ników preferujących wysoki komfort ciepłej 
wody użytkowej, a którym brak miejsca nie 
pozwala na montaż dodatkowego stojącego  

zasobnika c.w.u. oraz zasobniki stojące ze śru-
bami regulacyjnymi umożliwiającymi wypozio-
mowanie zasobnika. 
Kolejnym udogodnieniem w montażu jest wy-
bór różnego rozmieszczenia króćców w podgrze-
waczach. Przy zasobnikach wiszących króćce 
podłączeniowe usytuowane są w dolnej czę-
ści obudowy, ułatwiając podłączenie do kotła 
wiszącego i pozwalając zminimalizować prze-
strzeń przeznaczoną na instalację. w zasobni-
kach stojących króćce podłączeniowe umiesz-
czone są w górnej części obudowy, ułatwiając 
podłączenie do kotła wiszącego lub w piono-
wej części obudowy, umożliwiając podłącze-
nie kotłów wiszących lub stojących od tyłu lub 
z boku zasobników.
Szeroki wachlarz wyboru pojemności zbiorników 
(od 50 do 1000 litrów) sprawia, że możliwe jest 
ich stosowanie zarówno w budynkach jednoro-
dzinnych, wielorodzinnych, komercyjnych, jak  
i obiektach użyteczności publicznej. wszystkie 
zasobniki wężownicowe są emaliowane, wypo-
sażone w anodę magnezową, która chroni wnę-
trze zbiornika przed korozją, a tym samym prze-
dłuża jego żywotność. Dodatkowym atutem są 
różne kolory podgrzewaczy, dopasowane do 
urządzeń grzewczych Bosch, co pozwala na es-
tetyczny wygląd całego zestawu urządzeń. 

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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Podgrzewacze wężownicowe spraw-
dzają się znakomicie w przypadku, gdy 
ciepła woda pobierana jest z jednego 
lub jednocześnie kilku punktów pobo-
ru, ale na tyle krótkotrwale, że zasob-
nik nie zdąży się rozładować cieplnie. 
zasobnik zapewnia natychmiastowy 
dostęp do ciepłej wody. Temperatura 
wody we wszystkich punktach czerpal-
nych jest równomierna. zaletą podgrze-
waczy wężownicowych jest ich duża 
odporność na zabrudzenia i zakamie-
nianie w przypadku złej jakości wody 
wodociągowej.

platforma Uponor Bim

BIM to metoda oparta o cyfrowe modelowanie 
informacji o budynku. Z pomocą tej technologii 
projekt przenosi się do wirtualnej przestrzeni, wy-
korzystując do jego zamodelowania wyroby i ele-
menty odzwierciedlające rzeczywiste cechy czy 
wymiary. Z myślą o ułatwieniu pracy projektan-
tom marka Uponor dostosowała oferowane przez 
siebie oprogramowanie do międzynarodowych 
standardów nowoczesnej technologii. Udostęp-
niając odpowiednie oprogramowanie i bibliote-
kę wirtualnych modeli swoich produktów Uponor 
umożliwia zaprojektowanie instalacji odpowiada-
jącej 1:1 zrealizowanej w przyszłości inwestycji. 
Pierwszym z elementów platformy Uponor BIM 
są jej narzędzia. Zostały zaprogramowane tak,  

by ich użytkownicy mieli do dyspozycji inteli-
gentne funkcje, które pomagają usprawnić pro-
cesy projektowe i automatyzować powtarzalne 
czynności. wśród nich znajduje się między inny-
mi wtyczka Uponor UFH Revit, dedykowana pro-
jektom ogrzewania płaszczyznowego. Generowa-
nie pętli, wykonywanie obliczeń czy tworzenie 
szczegółowego zestawienia materiałów to tylko 
niektóre z jej funkcji, które wpływają na popular-
ność tego narzędzia wśród specjalistów.
Pracujący z narzędziami projektanci mają do dys-
pozycji pełną bibliotekę asortymentu Uponor: pro-
dukty z oferty marki przeniesiono do wirtualnego 
świata, są na bieżąco aktualizowane, ich modele są 
kompatybilne z różnymi, popularnymi formatami 
CAD i BIM, jak między innymi Revit, IFC czy DwG. 
Więcej o platformie Uponor BIM

nowelizacja prawa woDnego 
wkrótce wejDzie w życie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych 
ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.
w ramach nowelizacji doprecyzowane zosta-
ły dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli 
chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość 
dotyczącą gospodarowania nieczystościami 
ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz przepisy dotyczą-
ce procedur sprawozdawczych związanych  
z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (KPOŚK). Ponadto uregulowano 
kwestię powiązania KPOŚK z wieloletnimi pla-
nami rozwoju modernizacji urządzeń wodocią-
gowo-kanalizacyjnych.
Uzupełniono przepisy dotyczące funkcjonowa-
nia systemu obsługi ścieków dowożonych do 

oczyszczalni specjalnym taborem, w zależno-
ści od wielkości aglomeracji, z której pochodzą. 
Uproszczeniu uległa także procedura wykonania 
przydomowej oczyszczalni ścieków.
Określono zasady dotyczące postępowania z nie-
czystościami ciekłymi z instalacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
Państwowe Gospodarstwo wodne wody Pol-
skie będzie mogło prowadzić działalność go-
spodarczą także w zakresie innych odnawial-
nych źródeł energii niż tylko elektrownie wodne. 
Rozwiązanie to zwiększy przychody PGw wP  
i zapewni lepsze wykorzystanie potencjału ma-
jątku Skarbu Państwa.
Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach 
od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem 
części przepisów, które zaczną obowiązywać po  
12 miesiącach od ogłoszenia.
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Pełna wersja informacji: kliknij
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KieDy bufOR jesT Wymagany?

Minimalna objętość instalacji centralnego ogrze-
wania (minimalny zład wody) podawana jest  
w dokumentacji technicznej. Istotny jest fakt, że 
zład wody należy zawsze obliczać przy uwzględ-
nieniu możliwości odcięcia części układu wodne-
go przez termostaty, siłowniki termoelektryczne  
i innego typu armaturę regulacyjną przepływ, 
należy także uwzględnić zakładane okresowe 
wyłączanie grzania niektórych pomieszczeń lub  
obwodów grzewczych.

w instalacji pompy ciepła zasobnik buforowy 
jest wymagany w przypadku, kiedy w budynku 
ogrzewanie realizowane jest za pomocą trady-
cyjnych grzejników. w takich instalacjach zwy-
kle zład wody jest zbyt mały w stosunku do wy-
magań zawartych w instrukcji.
Również w niektórych wariantach ogrzewania pod-
łogowego, w takich gdzie wszystkie pętle grzew-
cze wyposażone są w siłowniki termoelektryczne 
mogące ograniczać przepływ wody grzewczej tym 
samym znacznie ograniczyć akumulacje ciepła, 
bufor wody grzewczej również będzie wymagany.

Oferta pomp ciepła z serii PCCO MONO zawiera szeroki wybór urządzeń, 
zarówno jednofazowych (PCCO MONO 6, 9, 11), jak i trójfazowych 
(PCCO MONO 15 i 18). Każde z wyżej wymienionych urządzeń może 
pracować zarówno w nowej instalacji grzewczej, jak i modernizowanej. 
Pod kątem hydraulicznym, celem zapewnienia poprawnej pracy 
urządzenia, należy zapewnić dwa podstawowe warunki: wymagany 
przepływ wody przez skraplacz pompy ciepła oraz wymagany zład wody 
niezbędny do poprawnej pracy agregatu. Analiza powyższych aspektów 
ukazuje zasadność zastosowania w instalacji bufora grzewczego oraz 
dopuszczalnego sposobu jego podłączenia.

bufor do wSPółPracy z PomPą ciePła

Przykłady	zbiorników	buforowych	z	oferty	firmy	Hewalex:	wiszący	o	pojemności	80	l,	stojący	250	l	
oraz zintegrowany 120 l z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej 200 l (DUAL HX200/120)

Na stabilną i bezpieczną pracę pompy ciepła typu powietrze/woda wpływ ma zastosowanie 
odpowiedniej wielkości bufora wody grzewczej

http://www.instalreporter.pl
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Posiadając dodatkowe źródło grzewcze (nie wli-
czając elektrycznej grzałki przepływowej) np. 
kocioł gazowy bądź kocioł stałopalny, które 
wspomaga pracę pompy ciepła, również układ 
hydrauliczny należy wyposażyć w zasobnik bu-
forowy, który będzie pełnił dodatkowo funkcję 
sprzęgła hydraulicznego, łączącego istniejące 
źródła grzewcze. 
Dopuszcza się natomiast pracę pompy ciepła 
w układzie bez bufora w instalacjach ogrzewa-
nia podłogowego wykonanego w systemie mo-
krym, pod warunkiem zapewnienia wymaganego 
przepływu wody przez skraplacz oraz minimal-
nego zładu.

funKCje bufORa i jegO lOKalizaCja

Zastosowanie zasobnika buforowego podłą-
czonego równolegle zapewnia przede wszyst-
kim minimalny przepływ wody przez skraplacz, 
ze względu na hydrauliczne oddzielenie obie-
gów grzewczych oraz pompy ciepła. Dużą zale-
tą równoległego montażu bufora jest również 
to, że istnieje możliwość zastosowania kilku ob-
wodów grzewczych, co sprawdza się głównie  
w przypadku instalacji mieszanych (np. ogrzewa-
nie podłogowe i grzejnikowe). Bufor umożliwia 
oddzielenie hydrauliczne obiegów grzewczych, 
które zazwyczaj pracują na całkiem innych war-
tościach przepływu.
Istnieje również możliwość zamontowania bufora 
w sposób szeregowy. Bufor może zostać wtedy za-
instalowany na zasilaniu lub powrocie z instalacji  

grzewczej. Bufor zamontowany na powrocie 
zwiększa zład wody w instalacji i gromadzi cie-
pło potrzebne do realizacji funkcji rozmrażania. 
warto zwrócić uwagę, że w sezonie grzewczym, 
gdy temperatura zewnętrzna oscyluje w granicach  
0°C lub jest niższa, parownik się okresowo oszra-
nia i konieczne jest jego odszronienie. Zamonto-
wanie zasobnika buforowego szeregowo czy też 
równolegle umożliwi stworzenie magazynu cie-
pła właśnie do celu tych okresowych cykli od-
szraniania parownika pompy ciepła.

WielKOść bufORa

w przypadku pomp ciepła PCCO MONO abso-
lutny minimalny zład wody musi wynosić co naj-
mniej 3 l/kw mocy nominalnej pompy ciepła.  
w celu zoptymalizowania pracy pompy ciepła za-
leca się stosowanie konfiguracji ze zbiornikiem 
buforowym, zapewniającym sumaryczny zład 
wody w instalacji w zakresie 15-20 l/kw maksy-
malnej mocy grzewczej.

szKOlenia TeChniCzne

Firma	Hewalex	prowadzi	stale	szkolenia	tech-
niczne z zakresu montażu i uruchamiania pomp 
ciepła przy uwzględnieniu doborów i podłącza-
nia buforów CO. Są one prowadzone zarówno  
w wersji online, jak i stacjonarnie w siedzibie fir-
my w Czechowicach-Dziedzicach. Zapisów moż-
na dokonać bezpośrednio na stronie interneto-
wej	hewalex.pl	(www.hewalex.pl/szkolenia).
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Jednostka wewnętrzna 
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Podgrzewacz ciepłej  
wody użytkowej (CWU) 

Bufor wody grzewczej (CO) 
np. ZB HX80 

np. OKC250NTR/HP 

Od góry: schemat standardowy połączenia jednostki wewnętrznej pompy ciepła z oddzielnym 
buforem wody grzewczej c.o. i podgrzewaczem wody użytkowej c.w.u. oraz schemat  
ze zintegrowanym buforem i podgrzewaczem c.w.u.

HEWALEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słowackiego 33,

43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (32) 214 17 10, hewalex@hewalex.pl 

www.hewalex.pl
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Buderus jest wiodącym na świecie producentem 
niezawodnych i wysoce efektywnych rozwiązań 
systemowych w branży grzewczej. Markę wyróżnia 
wszechstronna oferta, różnorodność produktów 
oraz bogate doświadczenie, jak również dążenie do 
wyznaczania nowych standardów w branży. w ofercie 
marki Buderus znajdziemy wiele modeli buforów, czyli 
zbiorników przeznaczonych do magazynowania wody 
(akumulowania energii cieplnej). Tego typu urządzenia 
potrzebne są do stosowania w układzie z pompą ciepła.

bufory buderuS do inStalacji z PomPą ciePła

Przy instalacji z pompą ciepła bufor rozdzie-
la źródło ciepła oraz odbiorniki. Ciepło z pom-
py trafia najpierw do bufora i dostarczane jest 
do momentu uzyskania zadanej temperatury. 
Przy krótkim i niewielkim poborze ciepła zuży-
wana jest energia zgromadzona w buforze. Źró-
dło ciepła wówczas nie załącza się. 
Ponowne uruchomienie pompy ciepła nastę-
puje, gdy temperatura w zbiorniku spadnie po-
niżej określonej wartości. Powoduje to dłuższą 
pracę urządzenia z nominalną mocą, rzadsze 
uruchomienia, a kiedy już to nastąpi, cykl pra-
cy jest dłuższy. To wpływa korzystnie na eks-
ploatację urządzenia grzewczego, zwłaszcza 
żywotność sprężarki.

Bogaty asortyment buforów Buderus umożliwia 
dobranie urządzenia idealnie skrojonego do po-
trzeb instalacji.

lOgaluX PW

Linia zbiorników buforowych do pomp ciepła 
lub	kotłów	stałopalnych.	Logalux	PW	to	zbiornik	
buforowy z kierownicą strumienia pozwalającą 
na kierowanie ciepła z bufora bezpośrednio na 
instalacje grzewczą. Dostępne w trzech pojem-
nościach: 500, 750 i 1000 l oraz dwóch kolorach 
– białym i niebieskim. Dodatkowo zbiornik o po-
jemności 750 l w wersji w wykonaniu PN6. 

lOgaluX P(…m)

Zbiornik	buforowy	Logalux	P(…M)	przeznaczo-
ny jest do podłączenia kilku źródeł ciepła oraz 
kilku odbiorników ciepła. Bufor P...M wyposażo-
ny jest w 10 króćców, umożliwiając wykorzysta-
nie w układzie kaskadowym Master/Slave, w celu 
zwiększenia pojemności buforowej.

Przykładowy	schemat	układu	z	buforem	Logalux	PR,	który	może	współpracować	z	kilkoma	
źródłami ciepła

http://www.instalreporter.pl
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lOgaluX PR 

Zbiornik	buforowy	Logalux	PR	także	przeznaczo-
ny jest do podłączenia kilku źródeł ciepła oraz kli-
ku odbiorników ciepła. wbudowana płyta straty-
fikacyjna umożliwia uwarstwienie i lepszy rozkład 
temperaturowy wody wewnątrz zbiornika. Moż-
liwa jest również praca zbiorników w kaskadzie. 

lOgaluX PnR

Zbiorniki	buforowe	Logalux	PNR	przeznaczo-
ne są do podłączenia kolektorów słonecznych 
poprzez wbudowaną wężownicę grzewczą. Do-
datkowo możliwe jest podłączenie kilku źródeł 
ciepła oraz kliku odbiorników ciepła. Mają wbu-
dowaną płytę stratyfikacyjną. Brak mieszania się  
wody wewnątrz zbiornika powoduje mniejszą 
liczbę cykli ładowania i wyższą temperaturę do-
stępnej wody.

lOgaluX PRz

To zbiorniki buforowe przeznaczone do pod-
łączenia pomp ciepła poprzez specjalny kró-
ciec dyfuzyjny spowalniający strumień wody 
oraz dodatkowego źródła ciepła dostarczające-
go czynnik do dolnej części zbiornika oddzielo-
nej płytą separacyjną. Umożliwia podłączenie kil-
ku źródeł ciepła oraz kliku odbiorników ciepła.  

Mają wbudowaną płytę stratyfikacyjną oraz do-
datkowo zbiornik wyposażono w płytę separacyj-
ną zapobiegającą turbulencjom wody wewnątrz.

lOgaluX PnRz 

Podobnie jak zbiorniki PRZ przeznaczone są do 
podłączenia pomp ciepła poprzez specjalny kró-
ciec dyfuzyjny spowalniający strumień wody, 
kolektorów słonecznych poprzez wbudowaną 
wężownice grzewczą. Dodatkowo umożliwiają 
podłączenie kilku źródeł ciepła oraz kliku odbior-
ników ciepła. Mają wbudowaną płytę stratyfika-
cyjnąoraz dwie płyty separacyjne.

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

Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

Systemy grzewcze  
przyszłości.

Wszystkie bufory buderus są przysto-
sowane do współpracy z różnymi urzą-
dzeniami grzewczymi (kotły, pompy 
ciepła, kolektory słoneczne). zapew-
niają dobre przenoszenie ciepła oraz 
wysoki komfort użytkowania. Wyso-
kiej klasy materiały zastosowane do 
budowy zbiorników oraz ich izolacji 
sprawiają, że straty ciepła oraz straty 
postojowe są niewielkie. Pomiar tem-
peratury jest możliwy w kilku punk-
tach. Dodatkowo wszystkie króćce 
buforów są w tym samym rozmiarze. 
Dostępne są dwa kolory zbiorników  
– biały i niebieski.

r e k l a m a

przyjęto zakaz spalania węgla  
w warszawie i wokół stolicy

Na sesji Sejmiku województwa mazowieckiego 
radni głosami 26:22 przegłosowali wprowadze-
nie zakazu spalania węgla: w Warszawie od 
1 października 2023, w „obwarzanku” war-
szawskim od 2028 roku. Dodatkowo noweliza-
cja Uchwały Antysmogowej wprowadza zakaz in-
stalowania kotłów na węgiel i drewno w nowych 
domach, które mogą być podłączone do ciepła 
miejskiego. Poza tym zapisem uchwała nie zaka-
zuje spalania drewna ani w kominkach, ani ko-
tłach – to efekt kompromisu jaki powstał w pro-
cesie konsultacji społecznych. 

– To bardzo ważny dzień dla Warszawiaków i miesz-
kańców gmin okalających stolicę – decyzję rad-
nych skomentował Piotr Siergiej, rzecznik Pol-
skiego Alarmu Smogowego i lider warszawy Bez 
Smogu – Szanse na oddychanie czystym powie-
trzem w stolicy w kolejnych sezonach grzewczych 
właśnie znacząco wzrosły. Gratulujemy radnym 
Sejmiku tak fundamentalnej i przełomowej decy-
zji. To również decyzja mająca wymiar symbolicz-
ny – w stolicy państwa uzależnionego od węgla nie 
będzie można spalać tego paliwa.

Pozytywny wpływ antysmogowych regulacji wi-
dać już w Krakowie, gdzie od trzech lat obowiązu-
je zakaz spalania węgla i drewna i zlikwidowano 
ok. 40 tysięcy „kopciuchów”. Odnotowano tam 
znaczną poprawę jakości powietrza: stężenia 
PM10 oraz rakotwórczego benzo[a]pirenu spa-
dły o ponad 40%. Taka poprawa jakości powie-
trza przełożyła się również na poprawę zdrowia 
mieszkańców. Z badań prof. Czarnobilskiej wy-
nika że w Krakowie, w latach 2008-2018 odnoto-
wano spadek przypadków astmy u dzieci w wie-
ku 7-8 lat z 22% do 9% badanej grupy – to prawie 

trzykrotny spadek. U dzieci starszych (16-17 lat) 
spadek był jeszcze wyższy: z 22% do 5% bada-
nej grupy. Dzięki zakazowi spalania węgla rów-
nież mieszkańcy warszawy i okolic mają szansę 
na lepsze powietrze.
Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez 
Europejskie Centrum Czystego Powietrza po-
kazało, ze aż 67% respondentów popiera zakaz 
spalania węgla w warszawie i 57% popiera zakaz  
w „obwarzanku”.
Jest nadzieja, że przyjęty zakaz przyczyni się do 
zwiększenia tempa wymiany „kopciuchów” na 
terenie warszawy. w stolicy wciąż dymią 10803 
„kopciuchy”, a na ich wymianę mieszkańcy mają 
czas do 1 stycznia 2023 roku.
w ostatnich miesiącach ceny paliw odnotowa-
ły bardzo wysokie wzrosty. według badań zle-
conych przez PAS w od stycznia 2021 do marca 
2022 węgiel podrożał w Polsce średnio o 101% 
(średnia cena groszku to 1980 zł/t). Obecnie na 
Mazowszu węgiel jest jeszcze droższy. Na skła-
dach w warszawie ceny dochodzą do 2200 zł,  
a w Ostrołęce cena waha się pomiędzy 1950  
a 2200 zł. Sprzedawcy spodziewają się dalszego 
wzrostu cen. Rezygnacja ze spalania węglem ma 
zatem sens nie tylko ze względu na ochronę po-
wietrza, ale także ze względów ekonomicznych. 
Korzystanie z tego paliwa staje się dużo droższe 
od innych opcji.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna wersja informacji: kliknij
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jaKie sPełnia funKCje?

Przede wszystkim magazynuje wodę, która  
w przypadku spadku temperatury w instalacji jest 
wykorzystana do jej uzupełnienia. Pompy ciepła 
do prawidłowej pracy muszą mieć zapewniony 
minimalny przepływ, czyli ilość wody, aby pom-
pa ciepła mogła odpowiednio pracować, musi 
mieć odpowiednią różnicę temperatury mię-
dzy zasilaniem a powrotem i najważniejsze in-
stalacja, do której podłączona jest pompa cie-
pła, musi mieć minimalny wymagany zład wody.  
Zamontowanie bufora zabezpiecza więc prawi-
dłową pracę pompy. Inną z funkcji, którą może 
pełnić bufor jest funkcja sprzęgła hydrauliczne-
go, równoważącego przepływy po stronie insta-
lacji i źródła ciepła.

KieDy bezWzglęDnie WaRTO 
zamOnTOWać bufOR?

Montaż bufora jest szczególnie polecany pod-
czas modernizacji instalacji grzewczej, przy in-
stalacjach, w których skład wchodzą różne źródła 
ciepła. Bufor dzięki swojej konstrukcji pozwa-
la na podłączenie do niego kilku źródeł ciepła.  
w ostatnim czasie pojawiła się jeszcze jedna ko-
nieczność montowania buforów. Ze względu na 
ogólnoświatowe braki komponentów i przerwy 
w dostawach, zdarza się, że klienci decydują się 
na wybór większej pompy ciepła niż ta, która pa-
sowałaby do ich domu. wtedy zastosowanie bu-
fora umożliwia odpowiednią pracę pompy po-
przez kompensację naddatku mocy grzewczej.

Czy bufOR zaWsze musi być mOnTOWany?

Jednym z niewielu przypadków, kiedy mon-
taż bufora w instalacji z pompą ciepła nie jest 
konieczny, to instalacja tylko z ogrzewaniem 
podłogowym. Natomiast ogrzewanie podłogo-
we musi wtedy spełnić jeden istotny warunek.  

Czym jesT bufOR?

Bufor to zbiornik, w którym magazynowana jest 
woda zasilająca centralne ogrzewanie. Często przez 
użytkowników końcowych mylony jest ze zbiorni-
kiem ciepłej wody użytkowej, ze względu na podo-

bieństwa w wyglądzie. Budowa i przeznaczenie tych 
dwóch urządzeń jest zupełnie inna. Zbiornik c.w.u. 
magazynuje ciepłą wodę użytkową na potrzeby 
mieszkańców domu, natomiast bufor magazynu-
je wodę na potrzeby instalacji grzewczej. Ponad-
to bufor może pełnić jeszcze wiele innych funkcji. 

Temat buforów przy instalacji 
grzewczej pojawia się od dawna  
i często wywołuje dyskusje. 
w przypadku pomp ciepła jest  
to temat poruszany najczęściej  
i wzbudza najwięcej kontrowersji. 
Ekspert Immergas Kamil Rdzanek 
odpowie na najczęściej 
pojawiające się pytania dotyczące 
instalacji bufora w instalacji  
z pompą ciepła.

bufor w inStalacji z PomPą ciePła  
– konieczność czy dodatkowy wydatek?

Kamil Rdzanek – ekspert Immergas
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powinien utrzymywać temperaturę odpowiednią 
dla grzejników, natomiast podłogówka przez za-
wór mieszający uzyska niższą temperaturę.

sPRzęgłO hyDRauliCzne a bufOR?

Jeżeli w instalacji grzewczej jest zainstalowany 
bufor c.o., to zastosowanie dodatkowo sprzęgła 
hydraulicznego mija się z celem. Bufor w instalacji 
może pełnić rolę sprzęgła, co oznacza, że wtedy 
dodatkowe sprzęgło hydrauliczne nie ma sensu.

Czy zasTOsOWanie bufORa nie POWODuje  
WięKszyCh sTRaT CiePła?

Najczęściej bufor ma grubą izolację termiczną, co 
pozwala na zminimalizowanie strat ciepła. Oczy-
wiście jak w wypadku każdego zbiornika z ciepłą 
wodą straty będą zależeć od temperatury utrzy-
mywanej w buforze, jak i temperatury, w której 
bufor stoi. Im wyższa temperatura wody w bu-
forze, tym straty będą większe, im niższa tempe-
ratura „otoczenia”, również straty będą większe. 

Nie może być podzielone na zamknięte sekcje. 
Podzielenie podłogówki na pętle z siłownikami 
i sterowanie osobno poszczególnymi strefami 
może powodować niewystarczający zład wody 
oraz przepływ, a co za tym idzie, prawidłowa pra-
ca pompy będzie niemożliwa.

jaK DObRać bufOR DO POmPy CiePła?

warunkiem doboru jest minimalny zład wody 
instalacji. Możemy przyjąć zasadę: 10 litrów na 
każdy kilowat mocy pompy ciepła. Można rów-
nież sprawdzić, co sugeruje producent urządze-
nia. Nie ulega wątpliwości, że bufor powinien być 
idealnie dobrany do potrzeb instalacji. Zbyt mały 
bufor nie zapewni odpowiedniego zładu wody  

i przepływów w instalacji. Zbyt duży natomiast 
może wymusić na pompie niepotrzebną pracę. 
Bufor powinien być również dobrze izolowany, 
aby uniknąć dużych strat ciepła.

jaK DOPasOWać TemPeRaTuRę 
na bufORze?

Dostosowanie temperatury zależeć będzie od in-
stalacji grzewczej. Bufor musi zapewnić możliwie 
najwyższą temperaturą. Np. jeśli zapotrzebowa-
nie grzejników wynosi 55°C, temperatura bufora 
musi wynosić minimum 60°C. Przy zastosowaniu 
ogrzewania podłogowego temperatura powinna 
być odpowiedni niższa. Jeśli w instalacji mamy 
układ: 50% grzejniki i 50% podłogówka, to bufor 

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a

biuro@immergas.pl
www.immergas.pl
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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 
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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.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C

02-134 Warszawa
infolinia: 801 804 444, 22 323 01 50

www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl

r e k l a m a

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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w strefie klimatów umiarkowanych, w której 
leży Polska, ani siarczyste mrozy, ani horrendal-
ne upały nie należą do rzadkości. Ekstremalna 
temperatura nie pozostaje bez wpływu na funk-

cjonowanie organizmu człowieka – może powo-
dować osłabienie, nadmierne zmęczenie, ob-
niżenie nastroju, a w niektórych przypadkach 
nawet zagrażać zdrowiu.

Globalne ocieplenie coraz częściej zaskakuje afrykańskimi 
temperaturami, ale też chłodnymi wieczorami w środku lata. 

Konstruktorzy Purmo, mając na uwadze zmiany klimatyczne naszego 
kontynentu, opracowali grzejnik, który latem chłodzi, a w zimne 

dni zapewnia optymalne ciepło. Klimakonwektor VIDO S2 to nowa 
propozycja, dzięki której zadbamy o optymalną temperaturę  
w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych przez cały rok.

Vido S2 – grzejnik, który latem chłodzi

http://www.instalreporter.pl
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Jednym z podstawowych sposobów ochrony 
przed niekorzystnymi warunkami pogodowy-
mi jest zapewnienie komfortu cieplnego w po-
mieszczeniach. Elegancki klimakonwektor Vido 
S2 to funkcjonalne rozwiązanie dla osób, które 
źle znoszą upały i potrzebują równomiernego 
schłodzenia całego pomieszczenia, a zimą przy-
jemnego ciepła. Projektanci nie zapomnieli też 
o osobach, dla których istotny jest design – kli-
makonwektor Vido S2 zachował kształt tradycyj-
nego grzejnika dekoracyjnego, z wszystkimi za-
letami tego modelu. Jego obudowa nie zawiera 
elementów z tworzyw sztucznych, które z cza-
sem mają tendencję do zmiany koloru. 

ROzWiązanie iDealne Dla nOWyCh 
i mODeRnizOWanyCh buDynKóW 

Upalne dni z dużym nasłonecznieniem stają się 
normalnym zjawiskiem w naszej szerokości geo-
graficznej, dlatego coraz więcej osób poszukuje 
rozwiązań umożliwiających chłodzenie domu.  
w takim przypadku doskonałym wyborem jest 
właśnie klimakonwektor Vido S2, który może słu-
żyć zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia, je-
śli zostanie połączony z rewersyjną pompą cie-
pła lub oddzielnym źródłem chłodu. Najnowsza 
technologia płynnej regulacji prędkością wen-
tylatora minimalizuje poziom hałasu, dzięki cze-
mu Vido S2 zawsze pracuje cicho, niemal bezsze-
lestnie niezależnie od tego czy pracuje w trybie 
ogrzewania czy chłodzenia. Jest to idealne roz-
wiązanie zarówno do nowych inwestycji, jak i mo-
dernizowanych pod kątem efektywności energe-
tycznej, ponieważ można je stosować również  
w połączeniu z nowoczesnymi kotłami konden-
sacyjnymi. Ponadto klimakonwektory są bardzo 
elastyczne – można z łatwością zainstalować je 
w każdym pomieszczeniu (oprócz pomieszczeń 
z podwyższoną wilgotnością, jak np. łazienka, 

kuchnia czy pralnia), także na podłodze tuż przy 
wysokich oknach. wystarczy zastosować odpo-
wiednie akcesoria jak adaptery do montażu pod-
łogowego oraz tylny panel dekoracyjny. A dzięki 
kompaktowym rozmiarom oferuje wiele opcji in-
stalacji, takich jak montaż na ścianie z nóżkami 
lub bez, montaż wnękowy w zabudowie, mon-
taż na suficie i montaż w suficie podwieszanym.

inTeligenTne OgRzeWanie i ChłODzenie
PRzyjazne Dla śRODOWisKa

Klimakonwektor Vido S2 został zaprojektowa-
ny z myślą o neutralności klimatycznej i efek-
tywności energetycznej. Po pierwsze, utrzy-
muje on wyższą wydajność cieplną przy niższej  

temperaturze systemu niż produkty konkuren-
cyjne. Po drugie, połączenie niskiej zawartości 
wody i wentylatora promieniowego poprzeczne-
go oznacza szybszą reakcję na wahania tempe-
ratury w pomieszczeniu. Klimakonwektor Vido 
S2 to nowatorskie i oszczędne rozwiązanie bez 
względu na porę roku (maksymalna moc grzew-
cza 1315 w i moc chłodzenia 3860 w). Latem za-
silany jest wodą z wytwornicy wody lodowej lub 
pompy ciepła, która po odwróceniu obiegu zimą 

zmienia swoją funkcję na grzewczą. Co istotne, 
ten dwufunkcyjny grzejnik ma cichy wentyla-
tor, wspomagający cyrkulację powietrza w przy-
padku chłodzenia, a w sytuacji grzania znacznie 
zwiększa moc grzewczą. Dzięki możliwości pre-
cyzyjnej regulacji temperatury w zależności od 
potrzeb, organizm nie jest narażony na szok tem-
peraturowy, który u bardziej wrażliwych osób 
może prowadzić do przeziębień oraz innych in-
fekcji górnych dróg oddechowych.

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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Przejdź  Więcej o klimakonwektorze Vido S2

http://www.instalreporter.pl
https://www.purmo.com/pl-pl/wnetrza/campaigns/vido-s2


4005/2022 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

Program mój Prąd 4.0 w skrócie
15 kwietnia 2022 r. wystartował nabór wniosków 
o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych 
w ramach programu Mój Prąd. Nowa odsłona 
programu wprowadza zmiany w wielkości dofi-
nansowania oraz dodatkowe dotacje na urządze-
nia i rozwiązania zwiększające autokonsumpcję 
wytworzonego prądu. Beneficjentami programu 
mogą być osoby fizyczne wytwarzające na wła-
sne potrzeby energię elektryczną w mikroinsta-
lacji o mocy 2-10 kw, które mają zawartą kom-
pleksową umowę regulującą kwestie związane 
z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej. 
warunkiem uzyskania dotacji jest rozliczanie się 
we wprowadzonym od 1 kwietnia 2022 r. syste-
mie net-billingu. Maksymalny poziom dotacji, 
którą będzie można otrzymać z programu, wy-
niesie nawet 20,5 tys. zł. wysokość dotacji może  

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej  
i jaka jest wysokość dotacji w czwartej edycji programu? Od 15 kwietnia 
ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych 
w ramach kolejnej, czwartej już edycji programu Mój Prąd. Nowe dotacje 
mają zachęcić prosumentów do maksymalnego wykorzystywania 
prądu wytworzonego przez domową instalacją fotowoltaiczną (PV) 
na własne potrzeby, co jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla 
indywidualnych wytwórców prądu. Oferta marki Viessmann zawiera 
wszelkie komponenty, aby skorzystać z tego programu.

oferta VieSSmann  
do Programu mój Prąd 4.0 

© Viessmann Group

„Mój Prąd”

Schemat wsparcia 

PV + dodatki

Prosument rozliczający się 
w systemie net-billing

Prosument rozliczający się 
w systemie net-mettering

Korzystał z dofinansowania na 
PV np. z wcześniejszej edycji 
programu Mój Prąd

Nie korzystał z dofinansowania 
na PV np. z wcześniejszej 
edycji programu Mój Prąd

2000 zł

4000 zł

5000 zł

+5000 zł

magazyn ciepła

+7500 zł

magazyn energii elektrycznej

+3000 zł

system HEMS

PV + dodatki
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współpracy z wszystkimi typami pomp ciepła. 
Licznik analizuje ruch energii elektrycznej w kie-
runku sieci elektroenergetycznej i inteligentnie 
steruje pracą pompy ciepła na cele c.w.u., ogrze-
wania lub chłodzenia budynku.

magazyny ciepła 
Od tej edycji programu Mój Prąd dofinansowaniu 
podlegają także magazyny ciepła, do których za-
liczamy takie produkty Viessmann, jak:
•	zasobniki	c.w.u.	zasilane	przez	pompę	ciepła	lub	

kocioł elektryczny – wszystkie zasobniki ciepłej 
wody użytkowej Vitocell,
•	zasobniki	c.w.u.	z	grzałką	elektryczną	–	zasob-
niki Vitocell 200-w 140 l oraz każdy zasobnik Vi-
tocell o pojemności powyżej 300 l,
•	bufory	ciepła	zasilane	przez	pompę	ciepła	lub	
kocioł elektryczny – zasobniki buforowe Vitocell, 
•	pompy	ciepła	typu	powietrze/woda	do	c.w.u.	+	
zasobnik c.w.u. lub pompy ciepła do c.w.u. ze zin-
tegrowanym zasobnikiem – w ofercie Viessmann 
są to pompy ciepła Vitocal 060-A i Vitocal 262-A. 

pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji.
Nabór wniosków w trybie ciągłym, aż do wyczer-
pania kwoty alokacji, która została zaplanowa-
na na około 350 mln zł. Co ważne, wnioski o do-
finansowanie można składać wyłącznie online. 
Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 
4.0 będzie przyznawane nie tylko na zakup i mon-
taż domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. 
Dotacją zostaną objęte także urządzenia, które 
pozwolą prosumentom jak najbardziej samo-
dzielnie i niezależnie gospodarować wyprodu-
kują przez nich energią, czyli:
•	magazyny	energii	elektrycznej,	zwiększające	jej	
autokonsumpcję, 
•	magazyny	ciepła,

•	zintegrowane	systemy	zarządzania	energią,	
umożliwiające racjonalne gospodarowanie jej 
zasobami (HEMS/EMS).

Komponenty Viessmann
Dotacją w ramach programu Mój Prąd 4.0 mogą 
zostać objęte poniższe produkty z oferty Vies-
smann wraz z ich transportem i montażem.

Panele fotowoltaiczne Vitovolt 300
Dofinansowaniu w programie Mój Prąd podle-
gają instalacje fotowoltaiczne, na które skła-
dają się: moduły PV, falowniki PV, elementy 
montażowe. w ofercie Viessmann znajdziemy 
każdy z tych elementów. Na szczególna uwagę 
zasługują moduły fotowoltaiczne Vitovolt 300 
dostępne wersji z mono- lub polikrystaliczny-
mi ogniwami krzemowymi. Ogniwa monokry-
staliczne charakteryzuje wyjątkowo wysoka 
wydajność. Zaleca się je w przypadku mniej-
szych powierzchni dachu ustawionego w kie-
runku południowym. Moduły polikrystaliczne 
o niższym współczynniku sprawności są po-
lecane przede wszystkim do montażu na da-
chach o większej powierzchni.
Niewielki ciężar urządzenia i gotowe wtyki spra-
wiają, że montaż modułów fotowoltaicznych Vi-
tovolt 300 na dachu jest łatwy i bezproblemowy. 
Przemienniki częstotliwości i systemy monta-
żowe instalacji fotowoltaicznej są do siebie do-
stosowane. wystarczy połączyć przewody elek-
tryczne. Vitovolt 300 charakteryzuje się wysoką 
jakością i atrakcyjną ceną, są objęte 12-letnią 
gwarancją producenta.

licznik energii elektrycznej 
w ofercie niemieckiego producenta są także zin-
tegrowane systemy zarządzania energią, umożli-
wiające racjonalne gospodarowanie jej zasoba-
mi (HEMS/EMS): licznik energii elektrycznej do 

Pompa ciepła Vitocal 060-A. Kompaktowa 
obudowa oprócz pompy ciepła zawiera także 
zasobnik c.w.u. (180 lub 250 l) oraz regulator. 
Alternatywnie dostępna jest w wersji ze 
zintegrowaną wężownicą do dogrzewania 
wody przez kocioł grzewczy lub instalację 
solarną. Dostępna w wariantach na powietrze 
obiegowe i zewnętrzne. Pompa ciepła Vitocal 
060-A pracuje efektywnie przy temperaturze 
zewnętrznej do -5°C

Pompa ciepła do podgrzewu c.w.u. typu 
Vitocal 262-A z emaliowanym zasobnikiem 
(300 l) tanio i energooszczędnie, niezależnie 
od innych instalacji grzewczych, podgrzewa 
ciepłą wodę użytkową. Nagrzewanie 
c.w.u. do maksymalnie 70°C, możliwość 
instalowania w niskich pomieszczeniach (do 
2 m), niskie emisje hałasu, dzięki specjalnemu 
trybowi pracy „silent”, klasa efektywności 
energetycznej podgrzewu c.w.u.: A+

Moduły Vitovolt 300 o mocy do 310 wp  
i sprawności do 19,1% umożliwiają efektywne 
wykorzystanie prądu z energii słonecznej na 
potrzeby własne, są odporne na działanie 
czynników atmosferycznych, co zapewnia 
niezawodną eksploatację
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w programie zasobników wody Vitocell znajdu-
ją się podgrzewacze c.w.u. na miarę wymagań 
użytkowników. Standardowo większość pod-
grzewaczy wody o pojemności wymagającej 
oznakowania (do 500 litrów) osiąga klasę 
wydajności energetycznej B. Alternatywnie  
w przypadku niektórych typów podgrzewaczy 
można wybrać między klasą wydajności ener-
getycznej A lub B. Podgrzewacze klasy A mają 
dodatkową izolację cieplną w postaci panelu 
próżniowego i zmniejszają straty ciepła, a tym 
samym obniżają koszty energii. Higiena pod-
grzewu wody w decydującym stopniu zależy od 
powierzchni wewnętrznej podgrzewacza. Dlate-
go firma Viessmann stawia na dwie koncepcje 
jakości: na emaliowaną powłokę Ceraprotect, 
która stanowi pewne i trwałe zabezpieczenie 
przed korozją w rodzinie produktów Vitocell 100 
oraz na nierdzewną stal szlachetną spełniającą 
najwyższe wymagania higieniczne w rodzinie 
produktów Vitocell 300.
Pompy ciepła nowej generacji Vitocal są bardzo 
dobrym uzupełnieniem instalacji fotowoltaicz-
nej, ponieważ umożliwiają ogrzewanie budyn-
ku oraz wody użytkowej energią wytworzoną 
przez panele PV. Taki system pozwala gospodar-
stwom domowym uniezależnić się energetycz-
nie od zewnętrznych dostawców czy warunków 
panujących na rynku. Dużą rolę odgrywają w 
nim również magazyny energii. Są one korzyst-
nym rozwiązaniem w przypadku domów ogrze-
wanych pompami ciepła, ponieważ pozwalają:
· magazynować darmową energię solarną pozy-

skaną z instalacji fotowoltaicznej i wykorzysty-
wać ją na potrzeby ogrzewania i chłodzenia bu-
dynku oraz przygotowywania wody użytkowej 
w czasie, kiedy instalacja PV nie będzie w stanie 
na bieżąco pokrywać zapotrzebowania na ener-
gię dla pompy ciepła;
· magazynować energię cieplną pozyskaną przez 
pompę ciepła i wykorzystywać ją w momencie 
większego zapotrzebowania na nią. 

Podgrzewacze wody Vitocell zaspokajają te 
potrzeby pod każdym względem i są w stanie 
spełnić również wysokie oczekiwania stawiane 
wyposażeniu.

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

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej:  
0801 002345
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program moje ciepło wystartował

Nowy program priorytetowy NFOŚiGw pod na-
zwą Moje Ciepło, budzi bardzo duże zaintereso-
wanie potencjalnych beneficjentów. Podobnie jak 
niezwykle popularny program Mój Prąd, najnow-
sza propozycja resortu klimatu i środowiska jest 
również kierowana bezpośrednio do osób fizycz-
nych, czyli właścicieli domów jednorodzinnych. 
Dofinansowanie będzie dotyczyć powietrznych, 
wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzy-
stywanych albo do samego ogrzewania domu, 
albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnia-
niem ciepłej wody użytkowej. 
wsparcie finansowe z NFOŚiGw ma być udzie-
lane w formie dotacji stanowiących od 30 do 45 
proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. To 
oznacza, że na zakup i montaż wybranej pom-
py ciepła będzie można dostać od 7 do 21 tys. zł, 
w zależności od rodzaju zamontowanej pompy 
ciepła. Pieniędzy powinno wystarczyć dla spo-
rego grona wnioskodawców, gdyż budżet pro-
gramu Moje Ciepło wyniesie aż 600 mln zł. Środ-
ki na jego obsługę będą pochodzić z Funduszu 
Modernizacyjnego – specjalnego instrumentu fi-
nansowego Unii Europejskiej dla 10 krajów o naj-
większych wyzwaniach związanych z realizacją 
unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla. 

Kto może liczyć na dotację z nfOśigW?
Beneficjantami będą mogły być osoby fizycz-
ne – właściciele bądź współwłaściciele jedno-
rodzinnych domów, ale – tutaj ważne zastrze-
żenie – jedynie nowych. Przez nowy budynek 
mieszkalny w programie Moje Ciepło rozumie 
się taki, w przypadku którego (w dniu ubiega-
nia się o dofinansowanie z NFOŚiGw) nie zło-
żono zawiadomienia o zakończeniu budowy  
albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia 
na użytkowanie domu.

Ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi 
do otrzymania dotacji na pompę ciepła, gdyż 
przewidziano jeszcze jedną istotną możliwość: 
może to być również nowy jednorodzinny bu-
dynek mieszkalny, w odniesieniu do którego zło-
żono już zawiadomienie o zakończeniu budowy 
lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod 
warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej 
niż 1 stycznia 2021 r. 

NFOŚiGw uruchomił nabór wniosków w progra-
mie 29 kwietnia 2022 r. Okres kwalifikowalności 
będzie natomiast liczony od 1 stycznia 2021 r. do 
31 grudnia 2026 r. Osoby planujące zakup i mon-
taż w swoim nowym domu jednorodzinnym pom-
py ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGw 
powinny pamiętać o bardzo istotnej zasadzie: 
najpierw inwestycja, potem refundacja w posta-
ci bezzwrotnej dotacji. Jest to rozwiązanie sto-
sowane także w innych programach powszech-
nych prowadzonych przez NFOŚiGw.

Potencjalni wnioskodawcy pod uwagę muszą 
wziąć jeszcze jedną kwestię formalną – warun-
kiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest 
uzyskanie podwyższonego standardu energetycz-
nego budynku. Oznacza to, że wartość wskaźni-
ka rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną 
energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewa-
nia, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej (EPH+w) może wynosić maksymalnie  
63 kwh/m2 rok dla wniosków składanych w 2022 r. 
oraz 55 kwh dla wniosków składanych w kolejnych 
latach funkcjonowania programu Moje Ciepło.

Strona programu Moje Ciepło: kliknij 

Źródło: NFOŚiGw

Pełna wersja informacji: kliknij

http://www.instalreporter.pl
https://mojecieplo.gov.pl
https://www.gov.pl/web/nfosigw/szansa-na-uzyskanie-z-nfosigw-dotacji-do-pomp-ciepla-w-nowo-budowanych-domach-program-moje-cieplo-wystartowal
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liCzniKi eneRgii TeRmiCznej

Pomiar zużycia energii oraz rozliczanie kosztów 
wykorzystujące Internet rzeczy (IoT) zostały zinte-
growane w jednym urządzeniu – liczniku energii 

termicznej (TEM). Certyfikowane liczniki ciepła fir-
my Belimo spełniają wymagania normy EN 1434 
i mają zatwierdzenie typu zgodnie z europejską 
dyrektywą 2014/32/UE w sprawie przyrządów 
pomiarowych (MID). Dostarczają one zweryfiko-

wane dane do celów fakturowania, które moż-
na wykorzystać do bezpośredniego rozliczania 
najemców. Liczniki ciepła są również dostępne 

w wersji bez dopuszczenia MID dla potrzeb roz-
liczeń wewnętrznych. Mogą one mierzyć energię 
cieplną, nawet gdy w wodzie znajduje się glikol. 
Automatycznie i w sposób ciągły mierzą zawar-
tość glikolu w cieczy, kompensują ją i zapewnia-
ją niezawodny ultradźwiękowy pomiar przepły-
wu objętościowego. 
Liczniki energii termicznej Belimo Thermal Energy 
Meter™ są zaprojektowane jako urządzenia wie-
lozadaniowe, tzn. można je używać jako liczniki 
ciepła, liczniki zimna lub kombinowane liczniki 
ciepła/zimna. Można je instalować zarówno na 
powrocie, jak i na zasilaniu instalacji. 
Nowe liczniki ciepła integrują pomiary energii  
i rozliczenia z obsługą IoT w jednym urządzeniu. 
Oferują bezproblemową i bezpośrednią integra-
cję z systemem automatyki budynku (BMS) lub  
z platformami monitorującymi i monitorowa-
niem opartym na IoT, narzędziami do poprawy 
wydajności i danymi rozliczeniowymi.

Small devices, big impact. – pod takim hasłem w marcu i kwietniu Polskę 
przemierzała ciężarówka z wystawą Belimo Roadshow. w czterech miastach 
(Kraków, Gliwice, warszawa, Poznań) eksperci Belimo przedstawiali 
inteligentne rozwiązania Belimo zapewniające wyższe poziomy komfortu, 
energooszczędności i bezpieczeństwa w budynkach. Zaprezentowane 
zostały ich zalety podczas projektowania budynku oraz uruchomienia  
i konserwacji instalacji. Pokazano również wiele nowości w ofercie Belimo: 
liczniki energii termicznej, zawory regulacyjne, siłowniki i czujniki.

nowe Produkty belimo  
– innowacje zwiększające poziom komfortu

http://www.instalreporter.pl
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BELIMO Siłowniki S.A.
 ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa

tel. 22 886 53 05, 532 544 121
e-mail: info@belimo.pl

www.belimo.pl
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Siłownik kompaktowy UM  
(1 Nm, IP20), obrotowy bez funkcji 
bezpieczeństwa, krótki czas ruchu 
22 s/90°, przestawianie przepustnic 
powietrza o powierzchni do 0,2 m2,  

w instalacjach wentylacyjnych 
w mieszkaniach i salach 

lekcyjnych, zdecentralizowanych 
instalacjach dystrybucji powietrza, 
nawiewnikach, aktywnych belkach 

grzewczych/chłodzących itp.

Siłownik kompaktowy UH 
(50 N), liniowy bez funkcji 
bezpieczeństwa, montaż  

w różnych pozycjach, 
przestawianie elementów 

wykonawczych o skoku do 60 mm 
w instalacjach wentylacyjnych 

w mieszkaniach, nawiewnikach, 
aktywnych belkach grzewczych/

chłodzących, mieszaczach itp.

Belimo ZoneTight™

Czujnik pomieszczeniowy  
z wyświetlaczem LCD do 

pomiaru temperatury, CO2, 
wilgotności w pomieszczeniach. 

Pozwala na modyfikowanie 
nastawy temperatury  

i prędkości wentylatora, 
sygnalizuje jakość powietrza  

w pomieszczeniu

Siłowniki Belimo Energy ValveTM  
– licznik energii termicznej  

z wbudowaną funkcją monitorowania 
i rejestrowania, elektroniczny pomiar 

przepływu, ciągła kompensacja 
hydrauliczna, DN 15...50, certyfikat 

MID, regulacja mocy, funkcja 
bezpieczeństwa: KBAC, monitorowanie 
stężenia glikolu, możliwość połączenia  

z chmurą Belimo

Licznik energii termicznej  
z certyfikatem MID

Czujnik ochrony przeciwzamrożeniowej do central wentylacyjnych, 
do monitorowania temperatury nagrzewnic wodnych

siłOWniKi DO PRzePusTniC hVaC 
i KlaP PRzeCiWPOŻaROWyCh 

Oferowane przez Belimo siłowniki do klap przeciw-
pożarowych ratują życie i pomagają w ograniczeniu 
start materialnych. Są wysoce niezawodne i zosta-
ły zaprojektowane do przestawiania klap odcinają-
cych oraz klap wentylacji pożarowej. Oferta Belimo 
obejmuje również siłowniki do przepustnic HVAC 
obrotowe oraz liniowe o różnych klasach momen-
tu obrotowego/siły przesuwu i zróżnicowanych cza-
sach ruchu. Dzięki temu zaspokaja prawie wszystkie 
potrzeby związane ze sterowaniem przepustnica-
mi do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
oraz regulowanie nawiewu i wywiewu. Belimo 
produkuje także siłowniki specjalne, do zastoso-
wań wewnątrz i na zewnątrz budynków, przysto-
sowane do trudnych warunków środowiskowych.
Łatwy montaż i szybki rozruch pozwalają zaosz-
czędzić czas. Belimo oferuje czujniki do instala-
cji HVAC o unikatowej konstrukcji umożliwiającej 
montaż bez użycia narzędzi z możliwością prze-
prowadzania rozruchu przy użyciu smartfona  
z technologią NFC. Belimo oferuje szeroki wybór 
produktów łatwych w montażu, przeznaczonych 
także do modernizacji.
Odpowiadając na potrzeby swoich klientów, Beli-
mo stale zwiększa asortment swoich produktów.

http://www.instalreporter.pl
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Pompa ciepła Strateo R32 została zaprojekto-
wana tak, aby zintegrować się z domem. Kom-
paktowa budowa umożliwia instalację przy wy-
korzystaniu minimum miejsca. Można umieścić 
ją w kuchni, spiżarni czy garażu, a nawet scho-
wać do szafki, zachowując dostęp do wszystkich 
jej elementów, które znajdują się z przodu urzą-
dzenia. Jednak nawet niezabudowana będzie się 
doskonale prezentować ze względu na swój in-
nowacyjny i elegancki design zgodny z najnow-
szymi trendami. Pompa Strateo R32 jest wizual-
nie dyskretna i ma estetyczny wygląd. 

Czynnik chłodniczy R32 – dla ekologii  
i oszczędności
Pompa ciepła Strateo R32 nie tylko korzysta z czy-
stej, w 100% odnawialnej energii z powietrza. Pozwa-
la świadomie redukować ślad węglowy i dbać o eko-
logię dzięki wysokiej jakości komponentom, które są 
trwałe pomimo upływu czasu. w nowej pompie za-
stosowano czynnik chłodniczy R32 – przyjazny środo-
wisku. Przejście na czynnik chłodniczy R32 zmniejsza 
emisję dwutlenku węgla o ⅔ w porównaniu z czynni-
kiem R410A. Czynnik R32 poprawia także wydajność 
pompy w trybie ogrzewania, chłodzenia i podgrzewa-
nia c.w.u. COP został podwyższony aż do 5,2 (w wa-
runkach A7/w35). Opakowanie urządzenia wykona-
no z materiałów w pełni podlegających recyklingowi. 

Komfort i wygoda – dla każdego i o każdej porze
Trzy funkcje pompy: ogrzewanie, podgrzewanie 
wody i chłodzenie (za pomocą chłodzenia pod-
łogowego lub klimakonwektorów) gwarantują 
komfort o każdej porze roku i w każdych warun-
kach przy jednoczesnym obniżeniu rachunków za 
energię. Pompę ciepła wyposażono w funkcję au-
tomatycznego przełączania ustawień lato/zima. 
wysoki komfort ciepłej wody użytkowej dla całej ro-
dziny gwarantuje zintegrowany podgrzewacz o po-
jemności aż 190 litrów. ważną cechą pompy jest jej 
bardzo cicha praca, co oznacza niski poziom hała-
su – 24 dB(A) w odległości 1 m (poziom szeptania). 
Pompa ciepła Strateo R32 odpowiada potrze-
bom zarówno użytkownika, jak i instalatora. In-
nowacyjne technologicznie rozwiązanie pozwala 
dostosować urządzenie do wszystkich konfigu-
racji instalacji. Opatentowany, hydrauliczny ze-
spół podłączeniowy umożliwia bezproblemową  
i dyskretną integrację produktu ze wszystkimi 
przewodami c.o. i ciepłej wody użytkowej. Dzięki 
fabrycznemu wyposażeniu pompy w ramę mon-
tażową do minimum zredukowano czas montażu. 
Funkcja Bluetooth ze wskazówkami dotyczącymi  
konfiguracji pomaga instalatorowi prawidłowo 
skonfigurować́ instalację. 

Pompa jest idealna do nowego budownictwa – 
spełnia wymagania warunków Technicznych 2021. 
Sprawdzi się także przy termomodernizacji – wpi-
suje się w założenia programu Czyste Powietrze. 

intuicyjne sterowanie zaawansowanymi 
funkcjami
Urządzenie wyposażono w nowoczesną konso-
lę Diematic Evolution z intuicyjnym panelem ste-
rowania. Panel zawiera przyjazne menu, pozwa-
la na łatwy dostęp do wszystkich trybów pracy 
– z trybu ogrzewania do trybu chłodzenia moż-
na przejść jednym kliknięciem. Konsola pozwala  

uruchomić użyteczne funkcje: programowanie 
czasu czy tryb urlopowy. Pompa jest także kom-
patybilna z regulatorem SMART TC, który pozwa-
la na zdalny dostęp do termostatu za pomocą 
smartfona lub tabletu. Umożliwia on także ko-
rzystanie z dodatkowych możliwości, jak powia-
domienia o usterce bezpośrednio na telefonie. 

Strateo R32 to nowa pompa ciepła marki De Dietrich typu powietrze/
woda, która powstała z troski o komfort użytkownika i naszej planety. 
Strateo R32 oferuje najlepsze na rynku parametry w zakresie akustyki, 
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, oszczędności miejsca, a nawet 
łatwości montażu. Urządzenie jest dostępne w mocach od 4,5 do 8 kw. 

Strateo r32 – nowa PomPa ciePła w ofercie 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

Przejdź  Więcej o pompie ciepła Strateo r32 marki de dietrich

http://www.instalreporter.pl
https://dedietrich.pl/produkty/technika-dla-domu/pompy-ciepla/strateo-r32/
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Inwestorzy, z uwagi na wzrastającą inflację ucie-
kali z pieniędzmi, inwestując je m.in. w moderni-
zację, inwestycje budowlane itp., co napędzało 
wyraźnie popyt. Po części było to spowodowane 
obawami o przyszłą dostępność urządzeń grzew-
czych z uwagi na problemy surowcowe i wzrost 
cen. wysoka inflacja spowodowała, że część in-
westorów rozpoczynała inwestycje/moderni-
zacje, pozbywając się zapasów gotówki, druga 
część z kolei z powodu niepewnej sytuacji woli 
te inwestycje/modernizacje zamrozić i poczekać 
na pewniejsze czasy.
Można było wyczuć większą niepewność co do 
sytuacji ekonomiczno-gospodarczej oraz pan-
demicznej w przyszłym roku. wpływ na to miały 
z pewnością informacje na temat wprowadzane-
go od początku 2022 roku tzw. Polskiego Ładu. 
Niepewność wprowadzały także dramatycznie 
rosnące ceny nośników energii, zwłaszcza gazu.

według zebranych na rynku opinii, wynik mógłby  
być nieco lepszy, gdyby nie dające się we zna-
ki problemy z zatrudnieniem – brak fachowców 
w wykonawstwie oraz znaczne podwyżki prak-
tycznie wszystkich materiałów budowlanych. 
Także część firm działających w branży instala-
cyjno-grzewczej i mających swoje zakłady pro-
dukcyjne w Polsce, sygnalizowały problem braku 
rąk do pracy, który był przyczyną ograniczenia 
możliwości zwiększenia produkcji urządzeń i in-
stalacji. w 2021 roku, podobnie jak rok wcześniej 
w dominującą rolę odgrywał rynek wymian sta-
rych urządzeń grzewczych na nowe.

PROgRam CzysTe POWieTRze W 2021 ROKu

Duże wzrosty sprzedaży urządzeń grzewczych 
odnotowano dzięki programom dofinansowania 
wymiany pozaklasowych kotłów na paliwa stałe.  

Ogólna syTuaCja na RynKu 
– WybRane asPeKTy

Panująca w 2021 roku koniunktura sprzyjająca 
inwestycjom mającym na celu poprawę jako-
ści powietrza na poziomie lokalnym i nastroje 
w branży miały widoczny wpływ na poziom za-
kupu nowych urządzeń grzewczych. wzrost kon-

sumpcji, pomimo początkowych obaw związa-
nych z ekonomicznymi skutkami pandemii, a 
także możliwość wykorzystania funduszy unij-
nych pochodzących z Regionalnych Programów 
Operacyjnych oraz rozszerzenie możliwości w ra-
mach priorytetowego programu Czyste Powie-
trze, z pewnością także rzutowały na sytuację w 
branży instalacyjno-grzewczej w 2021 roku.

Stowarzyszenie 
Producentów  
i Importerów Urządzeń 
Grzewczych przedstawiło 
kolejny już doroczny 
raport branżowy 
dotyczący tematu 
rozwoju rynku urządzeń 
grzewczych  

w Polsce. Raport zawiera analizę ogólnej sytuacji gospodarczej, 
budownictwa mieszkaniowego oraz czynników mających wpływ na 
rozwój rynku instalacyjno-grzewczego. Najwięcej miejsca poświęcono 
jednak zestawieniom pokazującym liczbę sprzedanych urządzeń  
w poszczególnych grupach produktowych. warto zapoznać się  
z pełną wersją raportu, my przytaczamy jedynie wybrane dane.

raPort: rynek urządzeń 
grzewczych w PolSce  
w 2021 roku
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Rys.10 Ilości zamontowanych źródeł ciepła w ramach PP Czyste Powietrze  

          w 2021 roku. 

 

Analiza powyższych wykresów pokazujących udział poszczególnych technologii w programie 

wymian w ramach PP Czyste Powietrze w 2021 roku w porównaniu do nieco krótszego okresu 

tj od 15 maja 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku pokazuje, jak ważne było wprowadzenie w 

maju 2020 roku istotnych zmian w regulaminie programu. Regulamin cały czas jest monito-
rowany i prowadzone są na bieżąco jego modyfikacje.  

W ramach PP Czyste Powietrze w 2021 roku wymieniono łącznie 167 055 urządzeń. Więk-

szość, bo ponad 41% stanowiły gazowe kotły kondensacyjne. Kotły na paliwa stałe miały 

udział prawie 38% z czego 20,38% to były kotły na biomasę, a 17,43% stanowiły kotły wę-

glowe spełniające wymogi V klasy.  Warto przypomnieć, że wymiana starego kotła na kocioł 

węglowy było możliwe tylko do końca 2021 roku, dlatego powstaje pytanie, które urządzenia 

przejma ten segment rynku. Z uwagi na podobieństwo i lokalizacje instalacji, najbliżej wydaje 

się tutaj zwiększenie udziału kotłów na biomasę. W wypadku tych urządzeń warto zwrócić 
uwagę, że w porównaniu do poprzedniego porównywanego okresu, jest to pewien stały spe-

cyficzny segment rynku. Trzecia ważna grupa urządzeń w programie czyste Powietrze to 

pompy ciepła. Porównując statystyki, ich udział wzrasta pomimo najwyższych kosztów inwe-

stycyjnych spośród wszystkich grup urządzeń. Także wsparcie dla pomp ciepła w ramach 

programu Czyste Powietrze jest najwyższe z uwagi właśnie na wysokie koszty inwestycyjne, 

jak również konieczność termomodernizacji, aby ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło bu-

dynku, co jest konieczne do prawidłowej efektywnej eksploatacji tych urządzeń. Jeśli chodzi 
o termomodernizację, to w ogólnej liczbie wniosków 48% z nich obejmuje prace właśnie z 

zakresu termomodernizacji. Podobnie jak w ogólnej sprzedaży, także w wymianach dokony-

wanych w ramach programu Czyste Powietrze, dominują pompy ciepła powietrzne, z udzia-

łem 16,08%. Klasyczne, gruntowe pompy ciepła mają udział 2,69%, ale są to dużo droższe 

instalacje wymagające spełnienia określonych warunków dla założenia dolnego źródła ciepła. 
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wprowadzanie od maja 2020 roku długo ocze-
kiwanych zmian w zasadach funkcjonowa-
nia prowadzonego przez NFOŚiGw Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze pozwoliło na 
zwiększenie tempa wymian, w których najwięk-
szy udział miały instalacje gazowych kotłów kon-
densacyjnych. 
w ramach programu Czyste Powietrze w 2021 
roku wymieniono łącznie 167 055 urządzeń. 
większość, bo ponad 41% stanowiły gazowe ko-
tły kondensacyjne. Kotły na paliwa stałe miały 
udział prawie 38%, z czego 20,38% to były kotły 
na biomasę, a 17,43% stanowiły kotły węglowe 
spełniające wymogi 5. klasy. warto przypomnieć, 
że wymiana starego kotła na kocioł węglowy 
była możliwa tylko do końca 2021 roku, dlate-
go powstaje pytanie, które urządzenia przejmą 
ten segment rynku.

WybRane gRuPy PRODuKTOWe 
W POlsCe W 2021 ROKu

Trendy sprzedaży w 2021 odpowiadały z pew-
nymi wyjątkami trendom spadek/wzrost z 2020 
roku, jeśli chodzi o sprzedaż praktycznie w więk-
szości grup produktowych urządzeń grzewczych 
i elementów instalacyjnych. wzrosty dotyczy-
ły przede wszystkim nowoczesnych urządzeń 
grzewczych spełniających warunki ekoprojektu i 
niskoemisyjności. Klienci przed podjęciem decy-
zji porównują komponenty, parametry technicz-
ne oraz dostępne w urządzeniu funkcje. Sprawiło 
to, że rynek kotów kondensacyjnych rozwijał się 
bardzo dynamicznie, pomimo informacji wiesz-
czących koniec korzystania z urządzeń gazo-
wych w ogrzewnictwie. widać w dalszym ciągu 
zwiększenie zainteresowania fotowoltaiką jako  

gRuPa PRODuKTOWa TenDenCja 2020/2019 TenDenCja 2020/2019

gazowe kotły wiszące ogółem 10% 19%

gazowe kotły wiszące kondensacyjne 11% 19%

gazowe kotły wiszące konwencjonalne -12% 21%

gazowe kotły stojące ogólnie 2% 9%

gazowe kotły stojące kondensacyjne 6% 8%

gazowe kotły stojące konwencjonalne -51% 30%

gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u. 9% 3%

Olejowe kotły stojące ogólnie -29% 5%

Olejowe kotły stojące kondensacyjne -16% 7%

Olejowe kotły stojące konwencjonalne -47% 2%

Kotły na paliwa biomasę 25% 30%

Kolektory słoneczne -44% 17%

Pompy ciepła 99% 66%

zasobniki i bufory -2% 10%

Tabela  Zmiany w sprzedaży w poszczególnych grupach produktowych w 2021 r. vs 2020 r.
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technologią pozyskiwania energii słonecznej na 
cele prosumenckie, w tym zasilanie urządzeń 
grzewczych w energię elektryczną w układach 
hybrydowych, ale także stricte na cele grzewcze.
Działania antysmogowe, w ramach których prze-
prowadza się m.in. wymianę starych urządzeń na 
nowe spowodowały, że nastąpił znaczny wzrost 
udziału rynku wymian urządzeń w całej strukturze 
sprzedaży, który według szacunków rynkowych 
w dalszym ciągu utrzymał poziom 65-70% udzia-
łu w całkowitym wolumenie sprzedaży, co miało 
swój bardzo znaczący wkład w osiągnięte wyni-
ki sprzedaży urządzeń grzewczych w 2021 roku.
Przedstawione zestawienia pokazują, że domi-
nującą rolę w sprzedaży urządzeń grzewczych 
w Polsce mają kotły gazowe różnych rodza-
jów z udziałem prawie 61%. Na drugim miejscu  

z udziałem ponad 22% plasują się kotły na pa-
liwa stałe, obecnie są to głównie kotły na bio-
masę. Należy jednak zwrócić uwagę, że z uwagi 
na brak aktualnie możliwości do zorganizowa-
nia wiarygodnego monitoringu rynku, ten seg-
ment może być niedoszacowany i w rzeczywi-
stości ten udział może być większy. Na trzecim 
miejscu z udziałem 13,73% mamy pompy ciepła 
różnych rodzajów. Jest to dynamicznie rozwija-
jący się segment rynku, którego udziały z roku 
na rok są coraz większe.
Źródło: SPIUG
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Rys. 13  Sprzedaż urządzeń grzewczych ze względu na rodzaj paliwa/nośnik w 2021 r.   
        (źródło: opracowanie własne SPIUG) 

 

 
Rys. 14 Struktura urządzeń grzewczych w sprzedaży w Polsce w 2021 roku. 

 

Przedstawione zestawienia pokazują, że dominującą rolę w sprzedaży urządzeń grzewczych 

w Polsce maja kotły gazowe różnych rodzajów z udziałem prawie 61%. Na drugim miejscu z 
udziałem ponad 22% plasują się kotły na paliwa stałe, obecnie są to głównie kotły na biomasę, 

jednak należy zwrócić uwagę, że z uwagi na brak aktualnie możliwości do zorganizowania 

wiarygodnego monitoringu rynku, ten segment rynku może być niedoszacowany i w rzeczy-

wistości ten udział może być większy. Na trzecim miejscu z udziałem 13,73% mamy pomy 

ciepła różnych rodzajów. Jest to dynamicznie rozwijający się segment rynku, którego udziały 

z roku na rok są coraz większe. 
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AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 

Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl

r e k l a m a

Na pomysł Loterii wpadliśmy przy okazji 25. uro-
dzin polskiego AFRISO. Dlatego zabawa trwa 25 
tygodni – od 18 kwietnia do 10 października 2022.

Zasady są proste. 

1. Musisz być w Drużynie A. Nie jesteś? 
Nadrób tutaj
2. Musisz zgodzić się na udział w Loterii na stronie  
Drużyny A.
3. Rejestrujesz kody tak jak teraz, każdy kod to 
jedna szansa w losowaniu.

jaK Działa lOTeRia?

Mamy trzy typy losowań. w każdym losowaniu wy-
grywa kod zarejestrowany w danym okresie czasu. 
w losowaniu tygodniowym losujemy jeden kod 
zarejestrowany w danym tygodniu. w nim masz 
szansę wygrać odkurzacz TEFAL AirForce – bez-
przewodowy, cichy i bardzo skuteczny.
w losowaniu miesięcznym losujemy jeden kod 
zarejestrowany w danym miesiącu (więc istnie-
je opcja, że możesz wygrać i w losowaniu tygo-
dniowym i w miesięcznym). Nagrodą jest zestaw 
elektronarzędzi Milwaukee: wiertarko-wkrętarka 
udarowa, szlifierka kątowa (125 mm), dwie skrzy-
nie, akumulatory i ładowarka.

w finale Loterii, 10 października wylosujemy je-
den kod zarejestrowany w całym czasie trwania 
zabawy. Tutaj do wygrania jest aż 10 000 złotych!

O DRuŻynie a

Jeśli jeszcze nie wiesz, czym jest program partner-
ski AFRISO dla instalatorów, to kilka słów o nim.
Program działa już prawie dwa lata i od tego cza-
su zyskał tysiące uczestników. Łączymy w nim wie-
dzę (bo mamy ciekawe szkolenia, rozwiązujące 
problemy na instalacjach), zabawę (bo organizuje-
my nietypowe konkursy z niebanalnymi nagroda-
mi) i bogaty katalog gadżetów, które możesz zgar-
nąć za nyple (punkty w programie). A nyple zdobyć 
możesz na kilka sposobów – nagradzamy zarów-
no przejście szkolenia, jak i rejestrację kodów. któ-
re znajdziesz na opakowaniach urządzeń AFRISO.
Oprócz gadżetów do domu czy pracy dużą po-
pularnością cieszą się karty przedpłacone – czy-
li w skrócie zasilasz kartę konkretną ilością nypli, 
które zmieniają się w złotówki. I możesz taką kar-
tą płacić w każdym miejscu.
więc zyskujesz na wiele sposobów – dostajesz 
niezawodne i ułatwiające Ci pracę urządzenia 
AFRISO, a dodatkowo, rejestrując kody z nich  
w programie, zarabiasz nyple, które potem mo-
żesz wydać na co Ci się podoba. 

wystartowała nowa zabawa: instalatorzy zarejestrowani w programie 
partnerskim AFRISO (Drużyna A) stają przed szansą zgarnięcia 
mnóstwa nagród.

10 000 zł w loterii drużynówka!

Przejdź  zapraszamy na stronę drużyny A

...i wiele innych nagród!

http://www.instalreporter.pl
https://www.druzyna-a.afriso.pl
https://www.druzyna-a.afriso.pl/
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twie mieszkaniowym jest nowością, a jego rosną-
ca popularność wynika ze wzrostu świadomości 
inwestorów oraz chęci poprawy komfortu życia.
 
buDOWa i zasaDa Działania

wymiennik obrotowy sorpcyjno-entalpiczny Komfo-
vent, podobnie jak wymiennik obrotowy standardo-
wy (kondensacyjny), jest wykonany z blachy alumi-
niowej płaskiej i karbowanej, które są naprzemiennie 

nawijane na siebie tworząc tzw. masę akumulacyjną.
w technologii sorpcyjnej stosuje się dodatkową 
powłokę z materiału o silnych właściwościach 
higroskopijnych, która jest nawijana wraz z bla-
chą aluminiową. Materiałem tym jest zeolit, któ-
ry sprawia, że cząsteczki wody znajdujące się  
w powietrzu o dużej zawartości wilgoci, przyle-
gają do powłoki i są przez nią absorbowane. wy-
miennik ciepła obracając się, sprawia, że obecne 
w warstwie zeolitu cząsteczki wody są odbierane 
przez powietrze o mniejszej zawartości wilgoci.  
Co ważne średnica porów powłoki zeolitowej jest 
na tyle mała, że pozwala na absorbowanie wyłącz-
nie cząsteczek wody, cząsteczki stałe ze względu 
na swoją wielkość nie są przez nią absorbowane.

ODzysK WilgOCi

w standardowym wymienniku obrotowym od-
zysk wilgoci jest możliwy tylko w okresie zimo-
wym. wynika to z faktu, że jej przekazywanie jest 

Rozwiązania, które obecnie zyskują na popular-
ności z uwagi na odzysk wilgoci w okresie zimo-
wym to standardowy wymiennik obrotowy oraz 
wymiennik przeciwprądowy entalpiczny. war-
to jednak wiedzieć, że to nie jedyne możliwości. 
Firma Komfovent będąca liderem w technologii 
wymienników obrotowych, jako pierwszy produ-
cent na rynku, dysponuje rekuperatorami domo-
wymi, które są wyposażone w wymienniki obro-
towe sorpcyjno-entalpiczne.

Czym jesT WymienniK ObROTOWy 
sORPCyjnO-enTalPiCzny?

wymiennik obrotowy sorpcyjno-entalpiczny to 
rozwiązanie, które jest stosowane od dłuższego 
czasu w centralach wentylacyjnych skierowanych 
do aplikacji komercyjnych. Pozwala na efektywne, 
pasywne nawilżanie powietrza w okresie zimo-
wym oraz pasywne osuszanie w okresie letnim. 
Stosowanie tego typu rozwiązania w budownic-

Pasywny odzysk wilgoci w okresie zimowym jest tematem, który na stałe zagościł wśród najczęściej 
zadawanych pytań przez inwestorów. Głównym powodem, dla którego tak się dzieje jest fakt, że styl życia 
ludzi (przeważnie siedzący) oraz popularyzacja rozwiązań domowych tj. pralko-suszarka kondensacyjna, 
roboty sprzątające itd., sprawiają, że zyski pary wodnej w domach stale są coraz mniejsze. Jeżeli do tego faktu 
dołożymy kwestię regularnej wymiany powietrza przez zastosowanie wentylacji mechanicznej, mamy przepis 
na problem związany z suchym powietrzem w okresie zimowym.

wymiennik ciePła obrotowy SorPcyjno-entalPiczny
adrian z aGulsKi

Budowa obrotowego wymiennika ciepła

Budowa obrotowego sorpcyjno-entalpicznego 
wymiennika ciepła 

http://www.instalreporter.pl
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sowanie rekuperatora Domekt z wymiennikiem 
sorpcyjno-entalpicznych nie pozwoli na osią-
gnięcie komfortowych warunków w kontekście 
wilgotności powietrza, możliwe jest zastosowa-
nie dodatkowego nawilżacza. w takim przypad-
ku warto pamiętać, że obecność wymiennika 
sorpcyjno-entalpicznego zmniejszy ogólne zapo-
trzebowanie na wilgoć co przekłada się na kosz-
ty inwestycyjne – mniejsza wymagana moc oraz 
eksploatacyjne tj. mniejsza ilości zużytej wody 
oraz krótszy sezonowy czas pracy.

OKRes leTni

w okresie letnim zmagamy się ze zbyt wysoką wil-
gotnością powietrza zewnętrznego, szczególnie 
w okresach deszczowych. wymiennik obrotowy 
sorpcyjno-entalpiczny w tym czasie również pra-

cuje, natomiast sam odzysk wilgoci odbywa się  
od powietrza zewnętrznego o wysokiej wilgotno-
ści do powietrza wywiewanego z budynku, któ-
re zawiera mniej wilgoci. Dzieje się tak za sprawą 
warstwy zeolitu, która absorbuje nadmiar wilgo-
ci, całość procesu przekłada się na lepsze warun-
ki wewnątrz domu. 
Zaletą pasywnego osuszania powietrza w okresie 
letnim, jest mniejsza wymagana moc potrzebna 
do schłodzenia pomieszczeń. Stały odzysk chłodu 
na wymienniku obrotowym oraz pasywne osusza-
nie dzięki powłoce zeolitowej sprawiają, że kosz-
ty eksploatacji układów klimatyzacyjnych są niż-
sze nawet o 50% w stosunku do standardowych 
rozwiązań. Dodatkowo, niższa moc potrzebna do 
klimatyzowania pomieszczeń to również niższe 
koszty inwestycyjne – można zastosować urzą-
dzenia o niższej mocy. 

możliwe wyłącznie w przypadku wystąpienia zja-
wiska kondensacji wilgoci, które w okresie letnim 
jest praktycznie niemożliwe do uzyskania (wyjąt-
kiem mogą być warunki brzegowe).
w wymienniku obrotowym sorpcyjno-entalpicz-
nym odzysk wilgoci jest możliwy bez wystąpienia 
zjawiska kondensacji, ponieważ powłoka zeoli-
towa dzięki swoim właściwościom higroskopij-
nym może absorbować wilgoć bezpośrednio ze 
strumienia powietrza. Dynamika procesu odzy-
sku wilgoci jest tu ściśle uzależniona od parame-
trów powietrza tj. temperatury oraz wilgotności. 
Przykładowo, jeżeli zawartość wilgoci w powie-
trzu czerpanym z zewnątrz oraz wyciąganym  
z domu jest taka sama, w wymienniku wystąpi 
wyłącznie odzysk chłodu (w przypadku wystą-
pienia różnicy temperatury), natomiast proces 
odzysku wilgoci nie wystąpi.

OKRes zimOWy

w okresie zimowym wymiennik obrotowy sorp-
cyjno-entalpiczny powoduje odzysk wilgoci  
z powietrza wywiewanego z domu. Oznacza 
to, że częściowo wilgoć, która jest kumulowana  
w domu jest zawracana, tym samym nawilża po-
wietrze czerpane z zewnątrz o niskiej zawartości 
wilgoci. Zaletą wymiennika obrotowego sorpcyj-
no-entalpicznego jest to, że stale odprowadza 
wilgoć ze struktury wymiennika, co przekłada 
się na niższą temperaturę przemarzania, która 
według badań Komfovent wynosi aż do -35oC.
w przypadku technologii sorpcyjnej sprawność 
odzysku wilgoci wynosi nawet do 90%, co spra-
wia, że rozwiązanie to jest najlepszym pasyw-
nym sposobem kontroli wilgotności powietrza 
w domach. w skrajnych warunkach, gdzie zasto-

Koszty zakupu rekuperatora Komfovent Domekt  
z wymiennikiem obrotowym sorpcyjno-entalpicz-
nym są wyższe zaledwie o 5% w stosunku do stan-
dardowego wymiennika obrotowego, a inwestycja 
ta daje wymierne korzyści. Wymiennik ten w sposób 
znaczący wpływa na komfort życia zarówno w okre-
sie letnim, jak również zimowym. zimą bez żadnego 
zabezpieczenia w postaci np. wstępnej nagrzewni-
cy elektrycznej wymiennik pracuje w sposób ciągły, 
uzyskując sprawność odzysku na poziomie 80÷85%, 
zadba również o odpowiednią wilgotność powie-
trza, bez ponoszenia dodatkowych kosztów inwe-
stycyjnych związanych z zakupem np. centralnego 
lub miejscowych nawilżacza powietrza. latem wy-
miennik pasywnie osuszy powietrze, co użytkow-
nik szczególnie odczuje podczas deszczu, natomiast  
w przypadku stosowania klimatyzacji obniży koszty 
jej eksploatacji oraz początkowe koszty inwestycyjne. 
Rekuperatory Komfovent Domekt z wymiennikiem 
obrotowym sorpcyjno-entalpicznym są dostępne  
w zakresie wydajności 50-800 m3/h, a ich general-
nym dystrybutorem jest firma VenTia.
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Niezależny system klasyfikacji wELL został opra-
cowany przez producentów rozwiązań sanitar-
nych, pod patronatem stowarzyszenia inżynie-
rii mechanicznej VDMA, by zapewnić klientom 
obiektywne informacje. Produkty takie jak ar-
matura łazienkowa, czy spłuczki są testowane 
pod kątem zrównoważonego zużycia wody, kom-
fortu obsługi i odpowiednich standardów higie-
ny. Jest to odpowiednik etykiet energetycznych, 
stosowanych przez producentów sprzętu AGD. 

Wyjątkowo niskie zużycie wody
w przypadku spłuczek do wC, priorytetowe  
w kontekście oceny wELL jest efektywne wyko-
rzystanie wody. Muszą one działać skutecznie 
również przy zmniejszonej objętości spłukiwa-
nia. Spłuczka Prevista gwarantuje maksymalną 
efektywność przy pełnym spłukiwaniu wC, zgod-
nie z normą EN 997. Uzyskała również najlepszy 
wynik przy spłukiwaniu oszczędnym. Zapewni-
ło to produktowi firmy Viega maksymalną liczbę 
punktów w kategorii Dom. Ilość wody można ła-
two regulować bez użycia narzędzi w zakresie od 
3,5 do 7,5 litra dla pełnego spłukiwania i od 2 do 
4 litrów dla spłukiwania oszczędnego. 

maksymalny poziom higieny
Klasyfikacja wELL dla kategorii obiektów publicz-
nych obejmuje dodatkowo dwa kryteria związane 
z higieną. Ocenia się tutaj, czy do spłuczki dostęp-
ne są bezdotykowe przyciski uruchamiające oraz 
opcja automatycznego higienicznego spłukiwania 
w przypadkach dłuższych przerw w użytkowaniu. 
Viega oferuje oba te rozwiązania. w ramach sze-
rokiej serii przycisków Visign, dostępne są również 
modele bezdotykowe o atrakcyjnym wzornictwie. 
wszystkie przyciski uruchamiane elektronicznie wy-
posażono w system automatycznego spłukiwania, 
aktywowanego przy dłuższych przerwach w eksplo-
atacji. Użytkownik ma możliwość zaprogramowania  

SPłuczka Viega PreViSta z najwyżSzymi 
notami w klaSyfikacji well
Oszczędność wody i maksymalny poziom higieny

Nawet 30% zużycia wody w gospodarstwach domowych przypada na spłukiwanie toalety. 
Nowoczesne rozwiązania sanitarne pomagają jednak bardziej efektywnie wykorzystywać 
ten najcenniejszy z zasobów. Spłuczka Viega Prevista potrzebuje jedynie 2 litrów przy małym 
i 3,5 litra przy pełnym spłukiwaniu. Dzięki temu otrzymała 4 gwiazdki w klasyfikacji wELL 
do użytku prywatnego i 6 gwiazdek w klasyfikacji dla obiektów publicznych. 
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zarówno interwału czasowego, jak i ilości zuży-
wanej wody. Dzięki temu jurorzy wELL przyznali 
spłuczce firmy Viega maksymalną liczbę punktów. 

jedna spłuczka, wiele możliwości
Viega Prevista to system podtynkowy nowej ge-
neracji, charakteryzujący się wyjątkową elastycz-
nością w zakresie montażu i aranżacji łazienki.  

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia  
z zabudową mokrą czy suchą, spłuczka jest za-
wsze taka sama. Zdecydowanie ułatwia to insta-
lację, a także pozwala klientom indywidualnym 
lub inwestorom na wybór właściwego przycisku 
uruchamiającego dopiero na ostatnim etapie re-
alizacji projektu, razem z armaturą i innymi ele-
mentami wyposażenia łazienki.

jak oszczęDzać woDę w gospoDarstwach Domowych?

Okiem eksperta. 
grzegorz Walijewski (imgW) tłumaczy jak ważne jest oszczędzanie wody w gospodar-
stwach domowych i jak można zredukować zużycie poprzez zmianę nawyków, towa-
rzyszących codziennym czynnościom w łazience. 

Zasoby wodne w Polsce na jednego mieszkańca wynoszą średnio około 1600 m³/rok, podczas 
okresów suchych to tylko 1000 m³/rok (rok 2015-2016, 2018-2019). Obie te wielkości znajdują się  
poniżej progu bezpieczeństwa wodnego, za który uznaje się wartość 1700 m³ na mieszkańca. 
Zasoby wodne Polski to wartość kilka razy mniejsza niż średnia zasobów wodnych przypa-
dająca na przeciętnego Europejczyka (4560 m³/rok). wobec tego należy zrozumieć, jak trud-
na jest sytuacja i jak wiele zależy od działań ludzkich. 
Oszczędzanie wody, retencjonowanie (magazynowanie) jej oraz zmiana nawyków w domach  
i miejscach pracy (łazienka, kuchnia) pozwoli na redukowanie zużycia. w Polsce przeciętne zuży-
cie wody na osobę wynosi blisko 100 litrów dziennie (źródło: GUS 2020). Najwięcej wody marnu-
je się przez złe nawyki, towarzyszące wykonywaniu codziennych czynności w łazience i kuchni. 
Jeśli pojemność spłuczki wynosi 10 litrów, czteroosobowa rodzina zużywa około 58 m³ wody 
pitnej rocznie. Jest to ponad 38 tys. butelek z wodą pitną. Przeciętny użytkownik toalety 
udaje się do niej średnio sześć razy dziennie. Używanie nowoczesnych spłuczek dwudziel-
nych, kiedy zużywa się 3 litrów wody podczas spłukania, pozwoliłoby na ograniczenie zuży-
cia wody w łazience o 60-70%. Natomiast w całym gospodarstwie domowym oszczędność ta 
wyniosłaby ok. 40%. Pozwala to 4-osobowej rodzinie zaoszczędzić od 30 do 
40 m³ wody rocznie, a to oznacza oszczędność co najmniej 360 zł rocznie.  
Dlatego szybka zmiana naszych nawyków w domu i miejscu pracy po-
zwoli na redukowanie zużycia wody i znaczną jej oszczędność. 

grzegorz Walijewski, zastępca dyrektora Centrum hydrologicznej  
Osłony Kraju instytut meteorologii i gospodarki Wodnej –  
Państwowy	Instytut	Badawczy.	

Producent Viega

Kategoria System spłukiwania WC

Typ Spłuczka

Model Prevista

Nr rej. WS10683-20190814

Ilość spłukiwania (stała/regulowana) 6,0 l

Ilość spłukiwania (stała/regulowana) 5,0 l /4,0 l

Niezdefiniowana min. ilość spłukiwania

Określona min. ilość spłukiwania

Kryteria efektywności zużycia wody

Producent Viega

Kategoria System spłukiwania WC

Typ Spłuczka

Model Prevista

Nr rej. WS10684-20190814

Ilość spłukiwania (stała/regulowana) 6,0 l

Ilość spłukiwania (stała/regulowana) 5,0 l /4,0 l

Niezdefiniowana min. ilość spłukiwania

Określona min. ilość spłukiwania

Uruchamianie bezdotykowe

Uruchamianie bezdotykowe z elimin. stagnacji

Kryteria efektywności zużycia wody
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skuteczne zabezpieczenie przed ucieczką cie-
pła czy przenikaniem i kondensacją pary wodnej.
Przyspieszone testy radiacyjne wykazały też znacz-
nie wyższą odporność nowej odsłony pianek Arma-
Flex®	pod	względem	promieniowania	UV.	W	odróż-
nieniu od innych dostępnych na rynku produktów 
bezhalogenowych, które mogą stać się kruche na-
wet pod wpływem działania sztucznego oświetle-
nia,	NH/ArmaFlex®	Smart	zapewnia	wysoki	poziom	
ochrony i z powodzeniem może być stosowany na-
wet w miejscach bezpośredniego działania promie-
ni słonecznych bez dodatkowej okładziny. wyższa 
żywotność to mniejsze ryzyko powstania uszko-
dzeń mechanicznych czy powstania mikropęknięć.
wśród zalet nowych rozwiązań Armacell warto 
wspomnieć też bardziej gładką, czarną powierzch-
nię materiału, ułatwiającą utrzymanie czystości 
oraz zapewniającą estetyczne wykończenie na-
wet przy pozostawieniu odsłoniętych instalacji.

bezPieCzeńsTWO na PieRWszym miejsCu

Nowa generacja produktów izolacyjnych Arma-
cell to połączenie większej trwałości i łatwiej-
szego montażu z wyjątkowo skuteczną ochro-
ną pożarową zarówno pod kątem możliwości 
ewakuacji, jak również w kontekście samych 
instalacji. Brak chlorków i bromków w skła-
dzie	NH/ArmaFlex®	Smart	zapewnia	uwalnia-
nie o 50% mniejszej ilości dymu w porównaniu 
do konwencjonalnych produktów elastomero-
wych, co w sytuacji zagrożenia przekłada się 
na lepszą widoczność i możliwość łatwiejsze-
go oddychania.
Brak halogenów to także wyeliminowanie wy-
dzielania się korozyjnych gazów w procesie spa-
lania, które w kontakcie z wodą tworzą agresyw-
ne kwasy mogące doprowadzić do poważnych 
szkód sprzętu, zwłaszcza elektronicznego.

Armacell jako pierwszy producent wprowadził 
na globalny rynek w 1996 bezhalogenowy ela-
stomerowy materiał izolacyjny przeznaczony 
do ochrony i izolacji instalacji. Dzięki swoim za-
letom tego typu rozwiązania są dziś w branży 
budowlanej częstym wyborem, a w szpitalach, 
szkołach, centrach baz danych, na lotniskach 
czy przemyśle farmaceutycznym, ze względu na 
wyższy poziom bezpieczeństwa stały się pożą-
danym wymogiem.

nOWa geneRaCja izOlaCji

Nowe	izolacje	NH/ArmaFlex®	Smart	charakteryzu-
ją się lepszą elastycznością i skutecznie niwelują 
skutki braku halogenów. Dzięki giętkości zapew-
niają szczelniejsze pokrycie i z dużo większą łatwo-
ścią możemy dopasować je nawet do skompliko-
wanych kształtów czy połączeń rur i przewodów. 
Montaż przebiega szybko i sprawnie, przy uży-
ciu minimalnej ilości kleju. wszystko to zapewnia  

Izolacja	NH/ArmaFlex®	Smart	przeznaczona	jest	 
do ochrony przed stratami energii i kondensacją  
na instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych  
i grzewczych. Brak halogenów w składzie zapewnia 
znacznie szersze możliwości jej stosowania, także  
w obiektach o podwyższonych wymaganiach wobec 
stosowanych materiałów. Najnowsza odsłona izolacji 
łączy sprawdzoną od lat skuteczność z większą 
elastycznością, lepszą ochroną przed promieniowaniem 
UV i jeszcze łatwiejszym i szybszym montażem.

nh/armafleX® Smart – 
bezhalogenowa izolacja 
inStalacji w nowej, 
lePSzej odSłonie
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ligentne funkcje, takie jak wyświetlacz LCD z ti-
merem do ustawiania programu weekendowe-
go oraz czujnik do kontroli temperatury. Dzięki 
temu, użytkownik może optymalnie dostosować 
pracę instalacji wody użytkowej do indywidual-
nych potrzeb. Jednocześnie ograniczamy koszty 
wynikające ze zużycia energii przez samą pompę 
oraz ze strat związanych z utrzymywaniem go-
towości instalacji. TacoFlow2 Pure Plus potrafi  

obniżyć zużycie energii nawet o 80% w porów-
naniu do standardowej pompy, przy tej samej 
wydajności hydraulicznej. 

Oba nowe urządzenia firmy Taconova są wyposażo-
ne w skuteczne zabezpieczenie przed blokowaniem. 
TacoFlow2 Pure Plus można również optymalnie 
dopasować do systemu poprzez wybór najbardziej 
odpowiedniej z trzech krzywych ciśnienia stałego. 

TaCOflOW2 PuRe  
– WyDajna i eneRgOOszCzęDna  
DysTRybuCja C.W.u.

Ciepła woda bez długiego oczekiwania i niepo-
trzebnego marnowania energii: nowa pompa Taco-
Flow2 Pure zapewnia wyjątkowo wydajną i energo-
oszczędną dystrybucję ogrzanej wody użytkowej 
w domach jedno- i wielorodzinnych oraz mniej-
szych budynkach użyteczności publicznej. Przy 
wysokości podnoszenia ok.1,4 m, ten kompak-
towy model zużywa jedynie od 2,5 do 7 w, dzięki 
czemu jest znacznie wydajniejszy i bardziej ener-
gooszczędny od poprzedniej wersji. Zakres ob-
sługiwanej temperatury wynosi od 5 do 65°C. 

Podobnie jak wszystkie pompy Taconova napę-
dzane sprawdzonymi silnikami synchronicznymi 
z magnesami trwałymi, TacoFlow2 Pure charak-
teryzuje się również wyjątkowo cichą pracą, nie-
zawodnością i wytrzymałością. Dzięki temu nie 
wymaga konserwacji ani wymiany elementów 
uszczelniających w okresie eksploatacji.

TaCOflOW2 PuRe Plus  
– inTeligenTne ROzWiązania: 
 TimeR i CzujniK TemPeRaTuRy

Z nową pompą cyrkulacyjną TacoFlow2 Pure 
Plus, instalacja c.w.u. staje się jeszcze bardziej 
wydajna. Produkt ten oferuje dodatkowe inte-

Kompaktowe, wytrzymałe i wydajne: sprawdzone pompy obiegowe 
Taconova wyróżniają się wysokim standardem technicznym  
i różnorodnością zastosowań. Oferta firmy obejmuje łatwe w montażu 
modele do klasycznych systemów ogrzewania, instalacji solarnych oraz 
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. w tym roku szwajcarski producent 
zaprezentował dwie nowe, wyjątkowo wydajne pompy TacoFlow2 
Pure i TacoFlow2 Pure Plus, przeznaczone zarówno dla budownictwa 
mieszkaniowego, jak i obiektów komercyjnych. 

nowe PomPy obiegowe taconoVa  
do inStalacji c.w.u.
TacoFlow2 Pure i TacoFlow2 Pure Plus

Nowa pompa TacoFlow2 Pure TacoFlow2 Pure Plus
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dyrektywy VAT. Ponadto zwracamy uwagę na 
konieczność obniżenia współczynnika na-
kładu wsp. energii pierwotnej nieodnawial-
nej (wi) w przypadku energii elektrycznej 
w metodologii świadectw charakterystyki 
energetycznej budynków. 

REPowerEU proponuje ambitny cel uniezależ-
nienia Europy od rosyjskiego gazu. Obejmuje 
on przyspieszony cel zainstalowania 10 milio-
nów pomp ciepła do roku 2026, mający na celu 
podwojenie wskaźnika instalacji oraz łącznie 
30 milionów nowo zainstalowanych pomp cie-
pła (centralnego ogrzewania wodnego) do roku 
2030/31. Ekstrapolując to na wszystkie techno-
logie pomp ciepła, niezbędne do przejścia na 
odnawialne i efektywne ogrzewanie i chłodze-
nie, dałoby to ponad 18 milionów pomp cie-
pła do 2026 roku i 53 miliony pomp ciepła do 
2031 roku.

Wpływ zastosowania pomp ciepła na zmniej-
szenie zapotrzebowania na gaz ziemny moż-
na uprościć w następujący sposób:
•	milion	wdrożonych	pomp	ciepła	do	ogrze-
wania budynków zmniejsza zapotrzebowanie 
na gaz o ok. 1,1-1,5 mld m3 (w przypadku instala-
cji w nowych budynkach jednorodzinnych) oraz  
o ok. 2-2,5 mld m3 (w przypadku wymiany kotłów 
w istniejących budynkach).
•	milion	wdrożonych	pomp	ciepła	do	podgrze-
wania wody użytkowej zastępuje zapotrzebo-
wanie na ok. 0,3-0,4 mld m3 gazu.
•	przemysłowe	pompy	ciepła	o	dużym	zapo-
trzebowaniu na ciepło zwielokrotniają ten 
efekt. Pompa ciepła o mocy 50 mW przyno-
si takie same korzyści jak 2500-5000 mniej-
szych pomp, w zależności od tego, czy jest wy-
korzystywana do dostarczania ciepła do nowych 
czy starych budynków.

Szczegółowe rekomendacje branży opisane są 
w załączonym podsumowaniu dostępnym rów-
nież na stronie www.portpc.pl.
Źródło: PORT PC

PORT PC, będąc członkiem Europejskiego Stowa-
rzyszenia Pomp Ciepła (EHPA), prezentuje, jakie 
działania według tej organizacji pozwolą maksy-
malizować korzyści płynące z technologii pomp 
ciepła. Opracowane zestawienie konkretnych 
rekomendacji skierowane jest to decydentów 
odpowiadających za działania na poziomie UE,  
a także na poziomie krajowym. w przypadku 
Polski mogą posłużyć do wypracowania sta-
nowiska rządu oraz polskich posłów do Parla-
mentu Europejskiego wobec propozycji w ra-
mach REPowerEU, które będą przedstawiane  
i negocjowane od maja br. Ponadto pokazujemy, 
jakie są potrzeby w zakresie polskiej legislacji, 
przygotowania i wdrażania programów wsparcia  

i finansowania inwestycji na naszym szczeblu 
krajowym z udziałem m.in. Ministerstwa Klimatu  
i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Gospodar-
ki, NFOŚiGw, czy NCBR. 

wśród zagadnień kluczowych dla upowszech-
nienia pomp ciepła w Polsce zwracamy szcze-
gólną uwagę, by wzorem innych państw wpro-
wadzić zakaz stosowania paliw kopalnych  
w nowych budynkach np. od 2025 r. w na-
szych warunkach niezwykle pomocne będzie 
także obniżenie podatku VaT od instalacji 
pompy ciepła i zużytej energii elektrycznej 
do 0% w ciągu najbliższych 5 lat. Jest to moż-
liwe na podstawie niedawnej decyzji w sprawie 

Rola pomp ciepła w redukowaniu zależności od paliw z Rosji  
jeszcze nigdy nie była tak mocno i wprost podkreślana, jak obecnie  
w działaniach Komisji Europejskiej, jak i wielu państw UE. Również  
w Polsce dostrzeżono ogromny potencjał tej technologii w kontekście 
budowania bezpieczeństwa energetycznego, walki ze smogiem oraz 
dekarbonizacji sektora budynków. Można mieć nadzieję, że rola pomp 
ciepła w ogrzewaniu budynków zostanie też odpowiednio uwzględniona 
w nowelizacji Polityki Energetycznej Polski 2040.

rePowereu – kluczowa rola 
PomP ciePła w redukcji 
zależności od Paliw z roSji
Rekomendacje działań europejskiej branży
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przekroczyły poziom 10 miliardów euro. Har-
tung podkreślił jednocześnie, że potrzebny 
będzie również wodór. – Polityka w obszarze 
przemysłu powinna koncentrować się na przygo-
towaniu wszystkich sektorów gospodarki na wo-
dór – powiedział. – Będziemy potrzebować obu 
rozwiązań, jeśli chcemy żyć na naszej niebieskiej 
planecie w sposób zrównoważony. Jednocześ- 
nie prezes Bosch zapowiedział, że w ciągu naj-
bliższych trzech lat firma zainwestuje kolejne  
10 miliardów euro w cyfrową transformację swo-
jej działalności. – Cyfryzacja może pomóc w osią-
ganiu celów zrównoważonego rozwoju – nasze 
rozwiązania tworzymy w oparciu o to założenie – 
powiedział Hartung. Przykładami z portfolio firmy 
są np. system do zarządzania energią dla inteli-
gentnego domu albo połączona z siecią platfor-
ma energetyczna dla produkcji. 

elektroliza wodoru: wejście na rynek 
warty 14 miliardów euro 
Myśląc o efektywnej ochronie klimatu, Bosch 
wkracza na rynek komponentów do elektro-
lizy wodorowej. Firma planuje zainwestować  
w ten nowy obszar prawie 500 mln euro do koń-
ca bieżącej dekady. Połowa kwoty zostanie za-
inwestowana do czasu prowadzenia produk-
tów na rynek, które jest planowane na 2025 r. 
– Mamy solidne podstawy do rozwoju technolo-
gii wodorowych i chcemy przyczynić się do zwięk-
szenia produkcji wodoru w Europie – powiedział 
Hartung. – Spodziewamy się, że w 2030 r. global-
ny rynek komponentów do elektrolizerów osią-
gnie poziom blisko 14 miliardów euro. Bosch do-
starcza tzw. stosy ogniw paliwowych – rdzenie 
systemu elektrolizy wodoru – które w połącze-
niu z energoelektroniką, czujnikami i jednostką  

w roku finansowym 2021 Bosch osiągnął znacz-
ny wzrost sprzedaży i zysku pomimo trudnych 
warunków rynkowych. Przychody ze sprzedaży 
wygenerowane przez firmę wzrosły o 10,1% do 
78,7 mld euro, a zysk z działalności operacyjnej 
(EBIT) wzrósł o ponad połowę, do 3,2 mld euro. 
Marża EBIT wzrosła do 4%, w porównaniu do 
2,8% w roku poprzedzającym.

wojna w Ukrainie i wszystkie jej konsekwencje 
przynoszą znaczącą niepewność. Firma bardzo 
poważnie traktuje kwestię odpowiedzialności za 
swoich pracowników. Jednocześnie od pierwsze-
go dnia wojny, mocno angażuje się w pomoc hu-
manitarną, zwłaszcza w kontekście wspierania 
uchodźców. – Nasze myśli są przy tych, którzy mu-
szą walczyć o przeżycie i podzielamy ich strach – 
powiedział prezes Bosch. Dodał także, że wojna 
nie może być odpowiedzią na konflikt politycz-
ny. Jego zdaniem w obecnej sytuacji decydenci 
polityczni i społeczeństwo są pod dużą presją, 
aby szybko realizować proces uniezależnienia 
się od paliw kopalnych i z determinacją dążyć 
do rozwoju nowych źródeł energii. Dlatego Gru-
pa Bosch, mimo trudnego otoczenia gospodar-
czego, konsekwentnie realizuje swoje działania 
na rzecz ochrony klimatu. Hartung ogłosił, że w 
ciągu trzech lat Bosch zainwestuje w technolo-
gie neutralne dla klimatu, takie jak elektryfikacja 
i wodór, około 3 miliardy euro. 
Prezes uważa, że elektryfikacja jest najszybszą 
drogą do neutralności klimatycznej, pod wa-
runkiem, że opiera się na zielonej energii. Dla-
tego Bosch rozwija zrównoważoną mobilność: 
w 2021 r. zamówienia, które koncern przyjął  
w obszarze elektromobilności, po raz pierwszy  

boSch zainweStuje 
miliardy w technologie 
neutralne dla klimatu 
Udany rok biznesowy 2021 

•	2021:	Sprzedaż:	78,7	mld	euro	/	EBIT:	3,2	mld	euro.	
•	Wejście	na	warty	14	mld	euro	rynek	 

elektrolizy wodorowej – do 2030 roku bosch 
zainwestuje blisko 500 mln euro w nowy  
obszar działalności. 

•	Zamówienia	w	obszarze	elektromobilności	
przyjęte przez bosch po raz pierwszy 
przekroczyły 10 mld euro. 

•	Stefan	Hartung:	Elektryfikacja to najszybsza 
droga do neutralności klimatycznej. 

•	Dr	Christian	Fischer:	Do 2025 roku  
Bosch zainwestuje 300 milionów euro  
w pompy ciepła. 

•	Rolf	Najork:	Inteligentne zarządzenie  
energią otwiera drzwi do efektywności 
energetycznej w fabrykach. 
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– powiedział dr Markus Heyn, członek zarządu Ro-
bert Bosch GmbH i prezes sektora Mobility Solu-
tions. – Bosch chce być dostawcą numer jeden w 
zakresie elektrycznych układów napędowych do 
pojazdów drogowych. Kluczowym zadaniem tech-
nicznym jest utrzymanie odpowiedniej tempera-
tury układu napędowego, w tym akumulatora, 
oraz zapewnienie pasażerom właściwego kom-
fortu cieplnego we wnętrzu pojazdu – samo in-
teligentne zarządzanie temperaturą może zwięk-
szyć zasięg pojazdu elektrycznego o 25%. w tym 
celu Bosch opracował zintegrowane rozwiąza-
nie: elastyczną jednostkę termiczną – w skrócie: 
FTU. Dzięki FTU Bosch wkracza na rynek, który, 
zgodnie z przewidywaniami firmy, osiągnie do 
końca dekady wielkość 3,5 mld euro. Jeśli chodzi  
o mobilność elektryczną opartą na ogniwach pa-
liwowych, w tym roku Bosch rozpocznie produk-
cję układów napędowych z ogniwami paliwowy-
mi do samochodów ciężarowych. – Nie później 
niż w 2025 roku w naszym zakładzie w Bamber-
gu chcemy produkować stoki ogniw paliwowych 
o mocy jednego gigawata – powiedział Heyn. – 
Do 2030 r. eksploatacja ciężarówki zasilanej ogni-
wami paliwowymi nie powinna kosztować więcej 
niż eksploatacja diesla – to jest nasz cel. Bosch po 
raz kolejny zwiększył nakłady inwestycyjne na 
mobilne ogniwa paliwowe: między 2021 i 2024 
rokiem zainwestuje w nie prawie miliard euro. 

Rok 2021: rozwój poszczególnych obszarów 
biznesowych 
wszystkie obszary działalności firmy Bosch przy-
czyniły się do pozytywnego rozwoju biznesu. Sek-
tor mobility solutions, który generuje najwyższe 
obroty w Grupie Bosch, odnotował wzrost sprze-
daży o 7,6% do 45,3 mld euro. Po skorygowaniu o 
efekt różnic kursowych, oznacza to wzrost o 7,9%.
Sektor industrial Technology skorzystał na oży-
wieniu kluczowych rynków inżynierii mechanicznej 

i zwiększył sprzedaż o 18,9% do 6,1 miliarda euro. 
Po skorygowaniu o różnice kursowe wzrost wy-
niósł z 19,4%, a wskaźnik EBIT – 8,4%. Po dobrych 
wynikach w 2020 roku, sektor Consumer goods 
ponownie zwiększył sprzedaż, tym razem o 12,7% 
(14,4% po uwzględnieniu efektu różnic kursowych) 
do 21 miliardów euro. Sektor ponownie osiągnął 
dwucyfrowy (10,2%) wskaźnik EBIT z działalności 
operacyjnej. Sektor energy and building Tech-
nology zwiększył swoją sprzedaż o 7,8% (8,8% 
po skorygowaniu o efekty kursowe). Przy łącznej 
sprzedaży 5,9 mld euro, EBIT sektora wyniósł 5,1%.

Rok 2021: Rozwój według regionów
Grupa Bosch odnotowała wzrost przychodów 
ze sprzedaży we wszystkich regionach świa-
ta. w europie sprzedaż wyniosła 41,3 miliarda 
euro, co odpowiada wzrostowi na poziomie 8,9%  
w porównaniu z poprzednim rokiem. Po uwzględ-
nieniu różnic kursowych jest to wzrost o 10%. 
w ameryce Północnej przychody ze sprzeda-
ży wzrosły o 6,5% (9,3% po skorygowaniu o róż-
nice kursowe) do 11,4 miliarda euro. Sprzedaż 
w ameryce Południowej wyniosła 1,4 miliarda 
euro, co oznacza wzrost o 32%, czyli aż o 45,1% 
po uwzględnieniu efektów różnic kursowych.  
w regionie azji i Pacyfiku, w tym w innych re-
gionach, sprzedaż osiągnęła 24,5 mld euro. Jest 
to wzrost o 13,1% lub 11,7% po skorygowaniu  
o efekty różnic kursowych. 

Pełna treść raportu dostępna pod linkiem: kliknij 

sterującą tworzą inteligentne moduły. Ogniwa 
do wytwarzania wodoru powinny wejść do pro-
dukcji już w 2025 roku. 

industrial Technology: efektywność 
energetyczna dzięki cyfryzacji 
w przemyśle Bosch zwiększa wysiłki na rzecz po-
prawy efektywności energetycznej i kosztowej  
w fabrykach. – Cyfryzacja produkcji przemysłowej 
to także element działań na rzecz klimatu – powie-
dział Rolf Najork, członek zarządu Robert Bosch 
GmbH, który nadzoruje sektor Industrial Techno-
logy. – Dzięki zintegrowanemu z siecią zarządzaniu 
energią, zmniejszamy jej zużycie w produkcji śred-
nio o 5% rocznie. Platforma Energetyczna z port-
folio Przemysłu 4.0 Bosch, jest już wykorzystywa-
na w 80 projektach klientów i w 120 lokalizacjach 
firmy na świecie. Jednocześnie Grupa Bosch sta-
wia na elektryfikację. Firma spodziewa się, że do 
2030 r. 30% maszyn mobilnych wykorzystywa-
nych w produkcji, zostanie zelektryfikowanych.  

To stworzy dodatkowy rynek napędów wysoko-
woltowych o wartości 1,5 miliarda euro. Bosch 
chce również rozwijać pojazdy elektryczne po-
przez swoją technologię przemysłową. – Razem 
z VW pracujemy nad stworzeniem przedsiębior-
stwa, które będzie wyposażało fabryki akumula-
torów w Europie – powiedział Najork. – Naszym 
celem jest osiągnięcie pozycji lidera w systemach 
do masowej produkcji akumulatorów. Eksperci 
przewidują, że do 2030 r. technologia produkcji 
ogniw akumulatorowych osiągnie na całym świe-
cie łączną wartość rynkową 50 miliardów euro. 

Przejście na alternatywną mobilność: 
elektryfikacja za pomocą baterii i układów 
napędowych opartych na ogniwach paliwowych 
Bosch zakłada, że Zielony Ład Unii Europejskiej  
w decydujący sposób przyczyni się do elektryfi-
kacji ruchu drogowego. – Wszyscy producenci sa-
mochodów chcą zapewnić sobie jak największy 
udział w rosnącym rynku pojazdów elektrycznych  

grupa bosch zwiększyła zatrudnie-
nie	we	wszystkich	regionach.	Na	dzień	 
31 grudnia 2021 r. firma zatrudniała  
402 614 osób na całym świecie – o 7580 
więcej niż rok wcześniej. 

termotechnika: 300 milionów eUro na Działalność związaną  
z pompami ciepła 

– Ponad jedna trzecia emisji dwutlenku węgla pochodzi z budynków, działania na rzecz klimatu muszą więc 
być realizowane również w naszych domach – powiedział dr Christian Fischer. Jako wiceprezes zarządu 
Robert Bosch GmbH odpowiada za dobra konsumpcyjne, energię i technologię budowlaną. Transfor-
macja w obszarze grzewczym zaczyna się od pompy ciepła, najlepiej takiej zasilanej zieloną energią. 
Na całym świecie wdrażanych jest coraz więcej regulacji prawnych dotyczących nowych budynków:  
w samych Niemczech do 2024 roku 65% nowych systemów grzewczych będzie musiało być opar-
tych o energią odnawialną. – Do połowy bieżącej dekady Bosch zainwestuje dodatkowe 300 milio-
nów euro w pompy ciepła – powiedział Fischer, dodając: – Do 2025 roku rynek będzie rósł o 15-20% 
rocznie. My chcemy rosnąć dwa razy szybciej niż rynek. Bosch chce zmieniać również istniejące bu-
dynki: dzięki ofercie kotłów na wodór, firma ułatwia przejście z systemów grzewczych wykorzy-
stujących gaz ziemny na systemy wodorowe. Łącząc i integrując systemy budynków, Bosch zbli-
ża się do celu, jakim jest generowanie większej części regularnych przychodów z usług. – W branży 
systemów budowlanych usługi stanowią już prawie połowę całej sprzedaży – powiedział Fischer.

http://www.instalreporter.pl
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przełożenia głowicy termostatycznej z jednej 
strony na drugą, zapewniający prostotę monta-
żu i łatwość dopasowania do każdego wnętrza.  
w tym roku w czerwcu na rynku pojawią się także  

nowe dekoracyjne grzejniki łazienkowe Purmo  
figuresse, które są odpowiedzią na potrzeby 
klientów na niebanalny design, nowoczesne 
wzornictwo i komfort użytkowania. 

w towarzystwie najważniejszych klientów, kon-
trahentów, pracowników i współpracowników 
firma uczciła w tym roku trzydziestą rocznicę 
obecności marki Purmo na polskim rynku. Była 
to wyjątkowa okazja do osobistych spotkań po 
długim okresie przerwy spowodowanej ograni-
czeniami związanymi z pandemią. Także partne-
rzy marki docenili rocznicę, stoisko firmy Purmo 
cieszyło się ogromną popularnością podczas tar-
gów. Tym bardziej, że specjalnie na tę okazję przy-
gotowano nowe, innowacyjne produkty, które 
miały swoją premierę właśnie w trakcie imprezy.  

Jedną z najważniejszych nowości zaprezento-
wanych podczas targów Instalacje jest klima-
konwekor Vido s2 – produkt, który efektyw-
nie można stosować zarówno do ogrzewania, 
jak i chłodzenia – o wielu możliwościach mon-
tażu: na ścianie, podtynkowej oraz podsufito-
wej. Kolejne nowości to wersja pozioma dobrze 
znanego na rynku grzejnika Tinos Vertical, czyli 
Tinos h – grzejnik dekoracyjny ze zintegrowa-
ną płytą czołową z osłonami bocznymi i uni-
kalny oraz uniwersalny grzejnik stalowy Purmo 
flex z podłączeniem środkowym, z możliwością  

Targi branżowe Instalacje 2022 były wyjątkowym wydarzeniem dla firmy 
Purmo. Z jednej strony była to długo oczekiwana okazja do spotkania się 
z kontrahentami, dystrybutorami, projektantami, instalatorami  
i dziennikarzami, a z drugiej – okazja do wspólnego świętowania 30-lecia 
obecności marki na polskim rynku. Innowacyjne nowości, wyjątkowy 
design stoiska oraz szereg atrakcji przygotowanych specjalnie dla 
odwiedzających spowodowały, że jubileusz był wyjątkowo udany. 

30-lecie marki Purmo na targach inStalacje 2022

http://www.instalreporter.pl
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w trakcie targów Instalacje odwiedzający mogli 
otrzymać dokładne informacje o każdym produk-
cie oraz fachowe porady przedstawicieli działów 
handlowych i technicznych, mieli także możliwość 

obejrzeć multimedialne prezentacje nowości.  
Nie zapomniano także o artystycznej oprawie 
wydarzenia – przygotowano specjalne atrakcje, 
które regularnie odbywały się na stoisku Purmo  

– występy tancerek czy pokazy jednego z czoło-
wych polskich iluzjonistów. Na gości czekał rów-
nież kawałek urodzinowego tortu i lampka wina, 
a dodatkowo klienci otrzymali limitowane, spe-
cjalnie na tę okazję przygotowane gadżety z oka-
zji 30-lecia. Drugiego dnia trwania Targów Instala-
cje dla partnerów handlowych oraz dziennikarzy 
branżowych odbyła się konferencja prasowa, 
na której podsumowane zostały dotychczaso-
we działania oraz przedstawione nowe rozwią-
zania i plany firmy Purmo. 
– Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwie-
dzili nasze stoisko w Poznaniu, aby wspólnie świę-
tować 30-lecie marki Purmo w Polsce! Dziękujemy 

także za wszelkie słowa uznania oraz wyrazy sym-
patii jakie otrzymaliśmy od Państwa – pamiątkowe 
statuetki czy dyplomy. Dziękujemy, że byliście Pań-
stwo z nami, a docenienie przez Państwa naszych 
starań dopinguje cały nasz zespół do jeszcze więk-
szego wysiłku i rozwoju, aby spełniać wymagania 
naszych nawet najbardziej wymagających klientów  
– powiedział Andrzej Iżycki, dyrektor sprzedaży 
Purmo Group Poland Sp. z o.o.

OBejrzYj  Obejrzyj Film o marce 
Purmo

http://www.instalreporter.pl
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Pozytywna, duża frekwencja wśród zwiedzających 
była widoczna nie tylko na korytarzach, ale także 
na stoiskach wystawców. Gwar rozmów i dyskusji,  
a także odgłosy pozytywnej rywalizacji w specjalnych 
strefach, pokazały, że branża tęskniła za targami.

wystawcy Targów Instalacje zaprezentowali wie-
le nowości produktowych i premier targowych, 
czym przez trzy dni wyraźnie przyciągali licznie 

przybyłych odwiedzających. w tym m.in. firma 
PURMO – uniwersalne profilowane grzejniki pły-
towe FLEX z podłączeniem dolnym środkowym 
czy klimakonwektor VIDO 2, Belimo – liczniki 
energii termicznej, AFRISO – rozwiązania AFRI-
SO do podłogówki, Galmet – powietrzną inwer-
terową	pompę	ciepła	Airmax	3.	generacji,	HERZ	
– zespół regulacyjny ogrzewania podłogowe-
go HERZ FLOORFIX Compact, płyty systemowe 

do ogrzewania podłogowego HERZ-COMBITOP  
i HERZ-SOLOTOP, Nibe-Biawar – pompy ciepła se-
rii S, KESSEL – produkty w dziedzinie odwodnień 
z zakresu małej infrastruktury do odprowadza-
nia przydomowych ścieków np. przepompownię 
Aqualift F/S Basic, De Dietrich – naścienne gazo-
we kotły kondensacyjne Inidens, czy pompę cie-
pła do c.w.u. Elensio, Resideo – inteligentny ter-
mostat	strefowy	evohome®.

Święto branży instalacyjnej dobiegło końca. Przez trzy dni trwania bloku targów instalacyjnych  
ekspozycje odwiedziło aż 14 695 osób. Zwiedzający mieli okazję zobaczyć wiele nowości produktowych  
na stoiskach wystawców, odwiedzić strefy tematyczne czy wziąć udział w licznych konferencjach 
branżowych i warsztatach technicznych. 

targi inStalacje 2022 za nami

http://www.instalreporter.pl
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wraz z firmami: Afriso, Defro, Galmet, Gebo, IBO Pom-
py, Immergas, InwestKlima, Power of Green, Pur-
mo, wolf, Salus, ARCO, Schlösser, Aplikacja SCCOT.

strefa Kominków współorganizowana z czaso-
pismem Świat Kominków zaprezentowała pre-
mierowe produkty z branży kominkowej. 

Klub instalatora, organizowany we współpracy 
z Grupą SBS, jak podczas każdej edycji przycią-
gnął wielu instalatorów. Odwiedzający mogli li-
czyć na różne atrakcje: spotkania z ekspertami z 
branży instalacyjnej, występy na żywo, darmowy 
poczęstunek w strefie gastronomicznej czy udział 

w Grze Targowej z nagrodami. Partnerami Klubu 
instalatora byli: Grundfos, KAN, LG oraz Vaillant.

Pomiędzy oglądaniem ekspozycji targowej go-
ście mogli uczestniczyć w merytorycznych bran-
żowych konferencjach, m.in. VI Konwencji Rynku 
Grzewczego, Instalacyjnego i Sanitarnego, kon-
ferencji Krajowego Forum Chłodnictwa, konfe-
rencji Korporacji Kominiarzy Polskich, konferen-
cji JOBDONE czy GLOBPREMIERACH.
VIDEO i FOTORELACJE z tegorocznych Targów In-
stalacje, które odbyły się w dniach 25-27 kwiet-
nia br., dostępne są tutaj.
Fot. MTP i redakcja InstalReportera

warto też zauważyć ewidentnie nowy trend wśród 
wystawców, stoisko wystawiennicze to dziś już 
nie tylko zabudowa stacjonarna, ale… i/głów-
nie samochód lub truck ekspozycyjny. Swoimi 
autami szkoleniowymi w hali nr 5 zaparkowały 
m.in. firmy: Stiebel Eltron, Grohe, Afriso z dwoma 
Brykami Hydraulika, De Dietrich ze swoimi mo-
bilami laboratoriami zwanymi Moblabami, KAN,  
Vaillant, Belimo, Nibe-Biawar, wilo. Jak się oka-
zuje wóz szkoleniowy na co dzień może być do-
brym rozwiązaniem ekspozycji wystawienniczej. 

Targom Instalacje towarzyszyły pozytywnie przy-
jęte, ciekawe strefy tematyczne. 

strefa skillsChallenge obejmowała rozwiąza-
nia kierowane do młodych ludzi, które mają na 
celu zachęcenie do podnoszenia swoich umie-
jętności zawodowych. w trakcie trwania targów 
wielu uczniów i studentów sprawdziło swoje siły  
w zadaniach na specjalnych stanowiskach. Part-
nerami strefy były firmy: Grohe, wavin i wilo. 

Osoby odwiedzające strefę Praktyczną Władcy Ży-
wiołów miały możliwość sprawdzenia swoich umie-
jętności manualnych. Ekspozycja produktów oraz 
zadania manualne realizowane były na stoiskach 
wystawców Strefy. Szkolenia i warsztaty realizowane 
były na antresoli oraz na Scenie Instalatorsów OSFIS 

http://www.instalreporter.pl
https://www.instalacje.com/pl/multimedia
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Bateria intellimiX

Elektroniczną bezdotykową ba-
terię	Intellimix	zaprojektowano,	
aby przy każdym użyciu dozo-
wać zarówno mydło, jak i wodę. 
Taki standard jest dobrym roz-
wiązaniem w łazienkach i toa-
letach znajdujących się w biu-
rach, hotelach, restauracjach, 
szkołach, galeriach handlowych, 
szpitalach, stacjach benzyno-
wych itp. obiektach, z których  
w ciągu dnia korzysta wiele osób. 
Intellimix	zapewnia	zoptymalizo-
wany cyfrowy cykl mycia z uży-
ciem mydła i wody za każdym 
razem, gdy użytkownik korzysta 
z baterii. UwAGA: nie ma możli-
wości zmiany działania na opcję 
„bez mydła”.
według badań przeprowadzo-
nych przez firmę Ideal Standard 
ilość mydła i wody automatycz-
nie	dawkowana	przez	Intellimix	
podczas cyklu mycia jest rela-
tywnie mniejsza niż podczas 
tradycyjnego korzystania z armatury (osobne użycie mydła i wody). Szacuje się, że stosując baterię  
Intellimix	można	oszczędzić	nawet	do	80%	na	mydle	i	85%	na	wodzie.
Obsługa	Intellimix	jest	całkowicie	bezdotykowa	I	intuicyjnie	prosta:	aby	armatura	zaczęła	działać	wy-
starczy podłożyć dłonie pod baterię. Aby zwiększyć komfort korzystania z baterii, w momencie uru-
chomienia armatury na wbudowanym ekranie TFT wyświetla się instrukcja działania. Ekran można 
ustawić tak, aby w czasie gdy armatura nie pracuje, wyświetlał np. logo firmy, obraz reklamowy lub 
ważną informację dla pracowników/gości.
Bateria	Intellimix	dostępna	jest	w	dwóch	eleganckich	wersjach	wykończenia:	Chrome	i	Black	Onyx.

Za	rewolucyjne	podejście	do	mycia	rąk	oraz	 innowacyjne	cechy	konstrukcyjne	bateria	 Intellimix	 
w 2021 roku otrzymała dwa prestiżowe wzornicze wyróżnienia: Red Dot oraz iF Design Award. 

ideal standard

s-press plUs oD Uponor – ochrona przeD przeciekami i izolacja

Zestaw do izolacji akustycznej S-Press PLUS to pierwszy na rynku produkt zapewniający 
uszczelnienie połączeń armatury z jednoczesnym odizolowaniem akustycznym od kon-
strukcji budynku. Rozwiązanie to istotnie ogranicza ryzyko powstania tzw. mostków aku-
stycznych, dodatkowo zapobiega przeciekom wewnętrznym. Dzięki funkcji drenażowej 
wyciekająca woda nie wsiąka w ścianę budynku, ale jest odprowadzana przed nią, co do-
datkowo przyspiesza wykrycie i usunięcie usterki. 
S-Press PLUS to gwarancja trwałego połączenia rurowego w instalacjach oraz sposób na 
ułatwienie pracy instalatorom. Dzięki nowej płytce montażowej płaskiej i kątowej z roz-
szerzonym rozstawem do 80 mm precyzyjne dopasowanie jest łatwiejsze. Nowa głębo-
kość zabudowy płytki kątowej – 57 mm zamiast dotychczasowych 46 mm – zwiększa głę-
bokość ułożenia rury w ścianie, a tym samym umożliwia zastosowanie rur z izolacją do  
13 mm. Złączki oznaczono kolorystycznie w zależności od średnicy, a dodatkowo umiesz-
czono na nich kody QR przekierowujące do strony internetowej, na której można znaleźć 
dodatkowe informacje, aby montaż był prostszy i szybszy. 
Zestaw do izolacji akustycznej Uponor S-Press PLUS jest odpowiedni dla kolan naścien-
nych U-kształtnych z serii złączek S-Press PLUS 16 mm i 20 mm z gwintem wewnętrznym ½″ 
Złączki występują w rozmiarach od 16 do 32 mm, zarówno w wersji z mosiądzu, jak i PPSU. 
Długość izolacji akustycznej oraz drenażu wynosi 50 mm i może być instalowana bez dodat-
kowego przedłużenia dla kolan naściennych Uponor M, L i XL 16-Rp ½″ i 20-Rp ½″. wielkość 
całego systemu została zredukowana do minimum, dzięki czemu instalacja jest zlicowana ze 
ścianą. Potwierdzeniem najwyższej jakości tego rozwiązania jest fakt, że zostało ono prze-
testowane przez Instytut Fraunhofera w zabudowanie suchej i mokrej, zgodnie z normą DIN 
4109 i VDI 4100 SSt 1 i 2, a także dla montażu płyt gipsowo-kartonowych dodatkowo SSt 3.

uPonor

OBejrzYj  Film, jak działa bateria Intellimix

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=BiFxQbp1bQw
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spłUczka zBiornikowa montUs flow

w okresowo nieużywanych odcinkach instalacji może dochodzić do namnażania się niebezpiecznych dla zdrowia drobnoustrojów. Problem 
ten dotyczy również popularnych spłuczek zbiornikowych stosowanych zarówno w obiektach publicznych, jak i budynkach prywatnych.  
Armatura do instalacji wC MONTUS Flow ze zintegrowaną funkcją automatycznego przepłukiwania antystagnacyjnego uzupełnia szerokie 
portfolio rozwiązań marki SCHELL z inteligentną elektroniką SCHELL SwS i SSC. 
System SCHELL SwS łączy elementy armatury z nowoczesną elektroniką SCHELL w inteligentny system, którym można łatwo zarządzać  
z poziomu laptopa, tabletu lub smartfona. Do tej pory obejmował on baterie umywalkowe i prysznicowe z funkcją sterowania na podczerwień 
lub elektroniką dotykową CVD Touch, a także elektroniczne spłuczki pisuarowe. wraz z wprowadzeniem do oferty spłuczki podtynkowej do 
wC Montus Flow opcja programowania spłukiwania antystagnacyjnego jest teraz dostępna we wszystkich najważniejszych punktach poboru 
wody w budynku. Rozwiązanie kompatybilne z systemem Schell SwS regularnie uruchamia funkcję płukania instalacji, usuwając bakterie i za-
pobiegając ich niekontrolowanemu rozwojowi. Sekwencje i długość płukania antystagnacyjnego można indywidualnie ustawić za pośrednic-

twem aplikacji SCHELL SwS lub podłączonego 
modułu	SSC	Bluetooth®	Flow.	Trwałość	rozwią-
zania gwarantuje jego starannie przemyślana 
konstrukcja. Mosiężny zawór elektromagne-
tyczny został zintegrowany ze spłuczką, dzię-
ki czemu jest on skutecznie chroniony przed 
wszelkimi uszkodzeniami. Strumień wody spłu-
kującej jest kierowany bezpośrednio do od-
pływu, dlatego poziom napełnienia zbiorni-
ka pozostaje zawsze w normie.
Spłuczka zbiornikowa Montus Flow to wstęp-
nie zmontowane i gotowe do podłączenia roz-
wiązanie dostarczane wraz z przewodem do 
podłączania jednostki sterującej o długości 
5 metrów. Ergonomiczna konstrukcja pod-
tynkowa z regulowanymi nóżkami pozwala 
na łatwy i szybki montaż, zarówno w ścianie 
szkieletowej, jak i na ścianie. Mechanizm ma 
funkcję oszczędnego spłukiwania dwustop-
niowego i jest zgodny ze wszystkimi przyciska-
mi serii MONTUS, które są dostępne w ośmiu 
różnych wzorach. wszystkie elementy oka-
blowania pozostają niewidoczne, gdyż moż-
na je ukryć w standardowych puszkach pod-
tynkowych czy natynkowych umieszczanych 
nad sufitem podwieszanym.

schell

poDkłaD poDłogowy atlas sam 200

Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS 
SAM 200 to produkt idealny do zatapiania ogrze-
wania podłogowego, zarówno elektrycznego, jak 
i wodnego. SAM 200 wyróżnia się bardzo dobrą 
przewodnością cieplną. Doskonała rozpływność 
produktu pozwala uzyskać poziomą i gładką po-
wierzchnię, bez konieczności stosowania prowad-
nic i ściągania mas łatami, nawet w dużych po-
mieszczeniach.
ATLAS SAM 200 jest także wytrzymały: ściskanie  
≥ 16,0 N/mm², zginanie ≥ 5,0 N/mm². Może być apli-
kowany ręcznie i maszynowo. Ograniczona kurczli-
wość produktu do minimum ogranicza możliwość 
powstawania rys skurczowych podczas wysychania. 
Receptura ATLAS  
SAM oparta jest na 
wysokogatunko-
wym anhydrycie – 
podkład ten może 
być stosowany je-
dynie w pomiesz-
czeniach suchych 
wewnątrz budyn-
ków: w pokojach 
m i e s z k a l n y c h , 
przedpokojach, 
holach, salonach, 
biurach, koryta-
rzach czy poczekal-
niach. ATLAS SAM 
200 zapewnia wy-
równywanie pod-
łoża w zakresie 25- 
60 mm. Dostępny 
jest w 25 kg wor-
kach foliowych.

atlas

http://www.instalreporter.pl
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najniższy w swojej klasie – stelaż teceprofil

w ostatnim czasie możemy zaobserwować trend polegający na tworzeniu ciągu zabudowy i mon-
tażu umywalki oraz modułu wC na jednym poziomie. Taka sytuacja montażowa wymaga jednak 
zastosowania dedykowanych rozwiązań. Odpowiedzią marki TECE jest stelaż o wysokości wyno-
szącej zaledwie 750 mm, dzięki czemu sprawdzi się w łazience o niestandardowym układzie czy wy-
miarach – także w niewielkiej, na poddaszu pod skosami lub oknem.
TECEprofil składa się z samonośnej, malowanej proszkowo ramy oraz specjalnie zaprojektowanej 
spłuczki, z cichym zaworem napełniającym, o pojemności 8 l – z możliwością regulacji ilości spłu-
kiwanej wody. Spłuczka jest fabrycznie zmontowana i zaplombowana, co stanowi zabezpieczenie 
i gwarancję kompletności oraz sprawnego funkcjonowania. Jest także kompatybilna z adapterami 
szybkiego montażu i może być zestawiana z przyciskami uruchamianymi manualnie. Stelaż wypo-
sażono w system easy-fit, który pozwala zaoszczędzić nawet 60% czasu podczas instalacji przyci-
sków, dzięki temu proces przebiega szybko, sprawnie i bezproblemowo. Uruchamianie spłukiwa-
nia odbywa się od góry.
TECEprofil o wysokości montażowej 750 mm oferuje pełną funkcjonalność. Na szczególną uwagę 
zasługuje tunel instalacyjny z funkcją zip, która umożliwia łatwe skrócenie go bez użycia ostrych na-
rzędzi i bez konieczności przycinania.
Stelaż może być montowany na kształtownikach stalowych TECEprofil, w ścianach z profili metalo-
wych lub drewnianych oraz jako ścianka przednia lub moduł narożnikowy.
Wymiary:	750x500x150	mm,	cena	netto	producenta:	1690	zł

TEcE
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