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Nowa aktualizacja pakietu 
Instalsystem 5 już dostępna  
w iNterNecie
w połowie czerwca udostępniona została nowa 
publikacja dla pakietu InstalSystem 5, oznaczo-
na numerem 23.0, a w niej mnóstwo atrakcyj-
nych nowości.
Najistotniejsze zaprezentowano w filmie. wśród 
nich między innymi efekty dalszych prac nad  

integracją pakietu InstalSystem 5 z BIM, nowo-
ści w module do projektowania instalacji kana-
lizacji sanitarnej grawitacyjnej, znaczące przy-
spieszenie i poprawa ergonomii układania płyt 
w suchych systemach ogrzewania podłogowe-
go, nowości w module do projektowania insta-
lacji ze stacjami mieszkaniowymi i wiele innych.
Szczegółowa lista wszystkich nowości dostępna 
jest na stronie internetowej, w zakładce Informa-
cje o publikacjach.

eleKtRa – Złoty lauR  
koNsumeNta 2022
Laur Konsumenta to jeden z pierwszych i jedno-
cześnie najbardziej liczących się certyfikatów kon-
sumenckich w kraju. Organizowany jest od 2004 
roku. Zwycięzcy wyłaniani są w wyniku sonda-
żu przeprowadzonego telefonicznie i interneto-
wo. Co roku sondowanych jest ok. 300 kategorii,  

a w każdej z nich wyłaniana jest grupa trzech lau-
reatów, którzy – w zależności od wyni-
ków sondażu – otrzymują złote, 
srebrne lub brązowe godło. 
Złoty Laur Konsumenta 
2022 w kategorii Ogrze-
wanie Podłogowe trafił 
po raz kolejny w ręce fir-
my ELEKTRA.

Bosch termotechNika szkoli  
– gala fInałowa w sIedZIbIe bosch

9 czerwca br. w siedzibie Bosch w warszawie od-
była się gala finałowa VIII edycji Programu Bosch 
Termotechnika Szkoli. w tej edycji wyłoniono  
15 laureatów, a wśród nich 5 najlepszych otrzyma-
ło voucher na kurs oraz egzamin dający upraw-
nienia wykonywania zawodu instalatora urzą-
dzeń grzewczych. Nagrodzonych zostało również 
5 najlepszych szkół z całej Polski.
Bosch Termotechnika Szkoli to program edu-
kacyjny prowadzony we współpracy ze szkoła-
mi średnimi, kształcącymi na kierunkach: tech-
nik gazownictwa, technik urządzeń sanitarnych 
i na kierunkach pokrewnych. Celem programu 
jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie no-
woczesnych urządzeń i systemów grzewczych. 

Uczestnicy zyskują przydatną na rynku pracy 
wiedzę ekspercką oraz biznesową. Program ma 
także na celu promocję zawodu instalatora urzą-
dzeń grzewczych.
w ramach programu firma Bosch zaprasza na-
uczycieli techników na szkolenia. Następnie na-
uczyciele przekazują zdobytą wiedzę zaintereso-
wanym uczniom, przygotowując ich do testów  
z trzech obszarów: techniki kondensacyjnej, re-
kuperacji i pomp ciepła.
Uczniowie z najlepszymi wynikami w testach 
zdobywają nagrody: m.in. elektronarzędzia mar-
ki Bosch. 
Nagrodą główną za I miejsce jest kurs i egzamin 
na uprawnienia gazowe i elektryczne w zakresie 
eksploatacji urządzeń grzewczych.
w VIII edycji programu (2021/2022) wzięło udział 
403 uczniów z 37 szkół.

http://www.instalreporter.pl
https://youtu.be/ItvsHQJeEV4
https://instalsoft.com/pl/wsparcie/informacje-o-publikacjach
https://instalsoft.com/pl/wsparcie/informacje-o-publikacjach
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Kan Z nową weRsją polsKIej 
stroNy iNterNetowej

KAN uruchamia nową wersję swojej strony in-
ternetowej. Serwis będzie stanowić repozyto-
rium wiedzy na temat produktów znajdujących 
się w portfolio marki, a także ich praktycznych 
zastosowań. Nowoczesna, estetyczna szata gra-
ficzna i ergonomiczny układ strony sprawiają, 
iż dostęp do wszelkich informacji jest niezwy-
kle intuicyjny.

Nowa strona internetowa KAN – polskiego pro-
ducenta innowacyjnych systemów instalacyj-
nych to odpowiedź na oczekiwania klientów 
i biznesowych parterów firmy. To prawdziwe 
vademecum, miejsce, w którym każdy będzie 
mógł znaleźć odpowiedź lub inspirację, jeśli 
chodzi o zastosowanie rozwiązań oferowanych 
przez firmę.

– Nasza nowa strona internetowa w niezwykle 
atrakcyjny i przystępny sposób przedstawia wszel-
kie zagadnienia związane z systemami instalacyj-
nymi KAN-therm – mówi Piotr Sokulski, dyrektor 
marketingu Grupy KAN. – Co ją wyróżnia to fakt, 
iż użytkownicy znajdą tam liczne treści w postaci 
artykułów przygotowanych przez naszych eksper-
tów, a także dziesiątki materiałów video, pokazu-
jących praktyczne zastosowanie poszczególnych 
produktów. Na stronie znalazły się również ma-
teriały szkoleniowe, programy i kalkulatory obli-
czeniowe, a także katalogi, instrukcje, atesty i de-
klaracje. Oczywiście, jak na nowoczesną stronę 
internetową przystało, jest ona w pełni funkcjo-
nalna w wersji mobilnej.
Nowa strona internetowa KAN to kolejny krok  
w rozwoju firmy, która już od ponad 30 lat zmie-
nia nasze spojrzenie na wykorzystanie nowocze-
snych rozwiązań z zakresu instalacji sanitarnych.
www.kan-therm.com

http://www.instalreporter.pl
https://pl.kan-therm.com/
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Opcja automatycznego zdalnego 
sterowania umożliwia połączenie do 
30 urządzeń z jednym termostatem

Optymalny komfort cieplny wnętrz przez 
cały rok

Więcej informacji na temat VIDO S2 można znaleźć na stronie:  

www.purmo.com/pl-pl

Optymalny komfort cieplny wnętrz
przez cały rok

Nowy klimakonwektor VIDO S2 to urządzenie o wszechstronnym zastosowaniu. Dzięki 

kompaktowym rozmiarom, oferuje wiele opcji instalacji na ścianie i suficie. Utrzymuje 

wysoką wydajność cieplną przy niższych temperaturach wody, nawet poniżej 45 oC. 

Niska zawartość wody, zastosowanie wentylatora osiowego promieniowego 

poprzecznego sterowanego przez inteligentny termostat oznacza szybszą reakcję na 

wahania temperatury w pomieszczeniu przy niemal niesłyszalnej pracy. 

Klimakonwektor  Vido S2 to idealny produkt do współpracy z rewersyjną pompą ciepła, 

która oferuje zarówno funkcje ogrzewania, jak i chłodzenia.

Ogrzewanie i chłodzenie w systemach 
niskotemperaturowych

Nowy VIDO S2

wystaRtowała uRodZInowa 
loteRIa puRmo dla InstalatoRów 

Firma Purmo z okazji 30-lecia swojej obecności 
na polskim rynku przygotowała specjalną uro-
dzinową akcję promocyjną połączoną z Loterią 
dla firm instalacyjnych. 
w okresie od 1 maja do 31 października 2022 roku 
kup asortyment Purmo z Katalogu technicznego  

„Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe, sys-
temy rurowe” za kwotę minimum 18 000 zł i do 
23 listopada zgłoś chęć udziału w Loterii.  Każde 
3000 zł netto obrotu to dodatkowy los w Loterii.
Do wygrania cenne nagrody – m.in. samochód 
Toyota ProAce City Furgon, zestawy profe-
sjonalnych narzędzi i kamery termowizyjne.
Szczegółowe informacje i formularz na stronie 
www.purmo.pl/loteria30lat

oFerta pracy z ceNtrotec se

Do spółki córki Centrotec SE otworzył się wakat 
na stanowisku Foreman/Teamlead (Brygadzista/
Majster/Lider Zespołu). Osoba na tym stanowi-
sku będzie odpowiedzialna za m.in. dowodze-
nie i tworzenie zespołu rzemieślników (murarzy,  

malarzy, elektryków itp.) do pracy przy projektach 
w Europie. Szczegóły oferty dostępne są na naszej 
stronie www.polska.wolf.eu w zakładce Firma. 
Ze względu na międzynarodowy charakter pra-
cy prosimy o nadsyłanie CV wyłącznie w języku 
angielskim. 
Sprawdź ofertę

Kupuj asortyment Purmo ze wszystkich systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego oraz system 
rurowy CLEVERFIT Radial i zdobądź szanse na wygranie samochodu Toyota ProAce City Furgon.

Już dziś zapoznaj się z zasadami, zgłoś się do loterii i wygraj 
samochód Toyota ProAce City Furgon oraz inne cenne nagrody!

Losowanie nagród 6 grudnia 2022 roku

Świętuj z nami urodziny marki Purmo.

U R O DZ I N OWA LOT E R I A P U R M O

WYSTARTOWAŁA URODZINOWA 
LOTERIA PURMO DLA INSTALATORÓW

Gorąca jazda z Purmo

Grzejniki 
Ogrzewanie Podłogowe 
Systemy Rurowe 

http://www.instalreporter.pl
http://www.purmo.pl
https://polska.wolf.eu/firma/praca/
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staRtuje V edycja Klubu Iglotech

To już piąta odsłona popularnego wśród insta-
latorów branży HVAC&R programu lojalnościo-
wego Klub Iglotech, dedykowanej platformy do 
zbierania punktów za dokonywanie zakupów  
z oferty hurtowni Iglotech.
wszystkie edycje programu lojalnościowego róż-
nią się od siebie. Tegoroczna wzbogacona jest  
o szeroki wachlarz wysokiej klasy elektronarzędzi 
Milwaukee, niezbędnych w pracy każdego insta-
latora. Kolejną nowością jest Katalog wsparcia 
Biznesowego, który zapewni uczestnikom liczne 
formy wsparcia sprzedaży – począwszy od ozna-
kowania auta służbowego, przez elementy wypo-
sażenia punktu sprzedaży, po odzież montażową.

Na jakiej zasadzie działa program 
lojalnościowy Klub Iglotech? 
Decydując się na zakupy w hurtowni Iglotech  
i opłacając terminowo wszystkie zobowiązania, 
instalatorzy otrzymują punkty, które następnie 
mogą wymienić na atrakcyjne nagrody. Dedy-
kowana platforma jest dostępna dla uczestni-
ków Klubu online 24h/dobę. Proces zamówienia  

nagrody przebiega intuicyjnie, a nagroda w krót-
kim czasie dociera pod wskazany adres.

Jak zostać uczestnikiem Klubu Iglotech?
•		 Wystarczy	zgłosić	się	do	swojego	opiekuna	
handlowego z hurtowni Iglotech.
•		 Następnie	należy	przejść	przez	krótki	proces	
rejestracyjny i aktywować konto.
•		 Gotowe!	Można	już	zacząć	zbierać	punkty	i	wy-
mieniać	je	na	nagrody!

Zapraszamy do Klubu Iglotech – skontaktuj się 
ze swoim handlowcem.

maRKa dIRect Vent wchodZI  
Na polski ryNek

Marka Direct Vent, 
doskonale znana 
klientom zagra-
nicznym Lindab, 
oferująca asorty-
ment wentylacyj-
ny produkowany 

w fabrykach Lindab w Polsce i w Czechach oraz 
produkty dystrybuowane, teraz dostępna jest 
również w Polsce.
Direct Vent to marka odpowiadająca na rosnące 
potrzeby rynku HVAC w zakresie asortymentu, 
który jest niezawodny i dostępny w przystępnej 
cenie. Produkty Direct Vent są nowoczesne, wy-
konane z materiałów i komponentów najlepszej 
jakości, dzięki czemu spełniają wysokie wyma-
gania klientów. Dodatkową, niewątpliwą zaletą 
produktów Direct Vent jest ich duża dostępność 

w magazynach Lindab. w związku z tym, klien-
ci zainteresowani ich zakupem otrzymują je nie-
mal od ręki.
Marka Direct Vent od ponad 5 lat oferuje naj-
wyższej jakości asortyment do kanałów wen-
tylacyjnych. Grupy produktowe, które znajdu-
ją się w jej ofercie to kanały i kształtki okrągłe, 
systemy rozdzielaczowe, nawiewniki, zawory, 
kratki, przewody elastyczne, materiały monta-
żowe, akcesoria wentylacyjne. Różnorodność 
oferty Direct Vent sprawia, że klient w jednym 
miejscu może zaopatrzyć się we wszystkie po-
trzebne mu akcesoria wentylacyjne. Ponadto, 
podobnie jak w przypadku pozostałej oferty 
Lindab Polska, otrzyma profesjonalne wspar-
cie  i doradztwo ekspertów.
Produkty marki Direct Vent do tej pory były pro-
dukowane wyłącznie na eksport i zdobyły zaufa-
nie klientów na całym świecie. Są eksportowa-
ne m.in. do Hiszpanii, włoch, Szwajcarii, wielkiej 
Brytanii, na Maltę czy do Nowej Zelandii. 

Zanieczyszczenia i korozja – dwa 
zagrożenia dla efektywności i ży-
wotności instalacji. Każdy instala-
tor miał z nimi do czynienia. 
Na szczęście są na to sposoby. 
Na przykład separatory zanie-
czyszczeń FAR i inhibitory korozji 
z oferty AFRISO, teraz dostępne  
w promocji – kupujesz separator 
FAR, inhibitor korozji dostajesz gra-
tis. Promocja trwa od 6 czerwca do 
31 sierpnia 2022 lub do wyczerpa-
nia zapasów.
Więcej 

z Farem Nie potrzeBujesz Farta – skorzystaj z promocji aFriso

http://www.instalreporter.pl
https://afriso.pl/aktualnosci/2022-06-07-nowa-promocja-do-separatorow-far-dodajemy-inhibitor-korozji-za-darmo
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52 i 23 lata, 
interesują się
motoryzacją, 
lubią grillować
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z 
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Bateria umywalkowa

Eksperci w instalacji 
armatury i systemów 
sanitarnych

Łatwa i szybka
instalacja

Partnerzy GROHE 
od 18 i 5 lat

Technologia
oszczędzająca wodę

Do tej pory łącznie wykonali
ponad 36 000 montaży

Dostępność części
zamiennych przez 
10 lat od zakończenia 
produkcji
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seKtoR cIepła słonecZnego  
potRoI sIę do 2030 R.

Inicjatywa wyznacza nową erę dla techno-
logii słonecznych, zarówno dla fotowoltaiki,  
jak i ogrzewania i chłodzenia w oparciu o ciepło 
słoneczne. Aby zmniejszyć zależność od impor-
tu paliw kopalnych, Komisja Europejska przed-
stawiła plan REPowerEU, w tym zwiększony cel 
w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii (45%), przełomową inicjatywę na rzecz 
wykorzystania dachów słonecznych oraz dzia-
łania wspierające inicjatywy szerszego wyko-
rzystania OZE w zapewnianiu ciepła. Inicjatywy 
te są uzupełniane bardziej szczegółowymi pro-
pozycjami zawartymi w strategii UE w zakresie 
energii słonecznej.
 Solar Heat Europe wyraża uznanie dla wysiłków 
Komisji Europejskiej na rzecz szybkiego opraco-
wania propozycji mających na celu zmniejsze-
nie zależności Europy od importowanej energii,  
w szczególności rosyjskiego gazu. 
w strategii UE w zakresie wykorzystania ener-
gii słonecznej podkreślono potrzebę potrojenia 
obecnego poziomu mocy wytwórczych ciepła 
z energii słonecznej do 2030 r., co odpowiada 
przekroczeniu 110 GwTh ciepła słonecznego  
w Europie. 
Głównym wyzwaniem jest szybkie wdrożenie 
dostępnych rozwiązań, które mogą zapew-
nić ciepło odnawialne w budynkach i różnych  

gałęziach przemysłu UE. Nie ma srebrnej kuli, 
która zdefiniowałaby jedno uniwersalne za-
stosowanie, a różne technologie są częścią 
rozwiązania. Jak wspomniano w strategii UE  
w zakresie energii słonecznej, poprzez polity-
kę wsparcia i przepisy, które zapewniają równe 
warunki działania dla wszystkich technologii 
słonecznych i nie faworyzują jednych przeciw-
ko drugim, władze krajowe i lokalne mogą pro-
mować najbardziej skuteczne rozwiązanie dla 
każdej sytuacji.
Jednym z wyraźnych przykładów przełomowej 
propozycji jest Solar Rooftop Initiative. Komisarz 
Kadri Simson ogłosiła obowiązek dotyczący da-
chów solarnych dla budynków publicznych i ko-
mercyjnych od 2026 r. oraz dla budynków miesz-
kalnych do 2029 r.
– Środki zaproponowane w ramach inicjatywy So-
lar Rooftop ułatwią szybkie wykorzystanie ener-
gii słonecznej i wyeliminują ważne bariery. Sło-
neczna energia cieplna zaopatruje już ponad  
10 milionów gospodarstw domowych, a dzięki ini-
cjatywie Solar Rooftop Initiative możemy zwięk-
szyć wytwarzanie ciepła słonecznego dla go-
spodarstw domowych o 9 TWh do 2025 r., w tym 
dodatkowe 60 GWh magazynowania ciepła, do-
dając do celu proponowanego dla fotowoltaiki. 
– powiedział Pedro Dias, sekretarz generalny 
Solar Heat Europe. 
– Ponadto energia słoneczna zwiększy również do-
stawy ciepła do procesów przemysłowych i sieci 
ciepłowniczych, które również zostaną wzmocnio-
ne przez inne działania i rosnące ceny gazu i ener-
gii elektrycznej. – dodał Dias.
w ramach przedstawionego dziś pakietu Komi-
sja Europejska zawiera propozycje zmiany róż-
nych dyrektyw, a mianowicie włączenia celu 
45% dla odnawialnych źródeł energii w Euro-
pie do 2030 r. 
Źródło: SPIUG

REPowerEU i strategia UE w zakresie 
energii słonecznej wyznaczają drogę 
transformacji energetycznej: sektor cie-
pła słonecznego „potroi się” do 2030 r.,  
przekraczając 110 GWth zainstalowa-
nej mocy.

http://www.instalreporter.pl
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RapoRt pas – spalanIe odpadów 
wcIąż poZa KontRolą

Jeśli w gminie nie ma stra-
ży gminnej, spalanie śmie-
ci i użytkowanie „kopciu-
chów” jest praktycznie 
bezkarne. Nawet jeśli wy-
stawiany jest mandat, co 
dzieje się niezmiernie rzad-
ko, to jego średnia war-
tość wynosi zaledwie 160 
zł. Mieszkańcy niemal 80% 
gmin w Polsce pozbawie-
ni są ochrony przed dzia-
łaniami osób spalających 
odpady i łamiących prze-
pisy uchwał antysmogo-
wych. To wnioski z raportu 
Polskiego Alarmu Smogo-
wego, który przyjrzał się 
jak przebiega kontrola pa-

lenisk w 167 gminach w trzech województwach.
Przeprowadzona przez Polski Alarm Smogowy 
analiza pokazuje, że na działania kontrolne naj-
większy wpływ ma fakt, czy dana gmina posia-
da straż miejską lub gminną. To głównie od tego 
zależy liczba prowadzonych kontroli i to, czy 
są one skuteczne. w gminach bez straży prze-
prowadza się mniej kontroli, niższy jest również 
odsetek wykrywanych naruszeń, a także liczba  
i wartość nakładanych za wykroczenia kar. Nie-
stety niemal 80% gmin w kraju nie posiada staży.
w gminach bez straży aż 77% stwierdzonych 
wykroczeń w postaci spalania odpadów lub na-
ruszania przepisów uchwały antysmogowej nie 
kończy się nałożeniem kary (mandat lub spra-
wa w sądzie). Średnio w całym 2021 roku jedynie 
jedno gospodarstwo domowe na gminę zosta-
ło ukarane za naruszanie przepisów o ochronie 

powietrza (np. spalanie odpadów). Oznacza to, 
że bardzo często mieszkańcy łamiący prawo po-
zostają bezkarni i nawet w przypadku wykrycia 
nieprawidłowości, nie ponoszą konsekwencji.  
w gminach ze strażą takich spraw jest mniej – 
27% ujawnionych wykroczeń nie kończy się na-
łożeniem kary, w 68% wystawiany jest mandat, 
a w 5% sprawa kierowana jest do sądu.
w przypadku nakładanych mandatów ich wyso-
kość bardzo często jest niewspółmierna do szko-
dliwości czynu, jakim jest spalanie odpadów czy 
nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej. wy-
stawiane mandaty są bardzo niskie – w gminach 
ze strażą to średnio 195 zł, a w gminach bez stra-
ży 160 zł. Mandat karny za spalanie odpadów lub 
nieprzestrzeganie uchwały antysmogowej może 
wynosić maksymalnie 500 zł.
w gminach bez straży za kontrolę palenisk od-
powiada znacznie mniej osób niż w gminach ze 
strażą. w praktyce oznacza to, że w gminach bez 
straży na jednego upoważnionego do kontro-
li urzędnika przypada niemal 1000 domów do 
kontroli, podczas gdy w gminach ze strażą jest 
to około 300 domów. w rezultacie skuteczność 
kontroli w gminach ze strażą jest dużo niższa.
w większości gmin (50 gmin ze strażą i 76 gmin 
bez straży) kontrole prowadzone są jedynie w go-
dzinach pracy urzędu. Oznacza to, że nie są pro-
wadzone wieczorem, kiedy wiele osób dokłada 
do pieca lub kotła i może dochodzić do narusze-
nia przepisów dotyczących ochrony powietrza.
Raport został przygotowany przez Polski Alarm 
Smogowy i podsumowuje kontrolę palenisk  
w 167 gminach województw: małopolskiego, ma-
zowieckiego i śląskiego. Dane pozyskano w dro-
dze dostępu do informacji publicznej i dotyczą 
one 2021 roku.
Pobierz raport
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna informacja: kliknij

w województwACH: 
małopolskim, mazowieckim i śląskim

JAK DZIAŁA kontrola PALENISK

http://www.instalreporter.pl
http://www.lindab-polska.pl/
https://polskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2022/05/Raport_Jak-dziala-kontrola-palenisk-12-05-2022.pdf
https://polskialarmsmogowy.pl/2022/05/raport-pas-spalanie-odpadow-wciaz-poza-kontrola
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OvENTROP W SzyDłOWCU

w maju 2022 roku Oventrop uroczyście otworzył 
swój trzeci w Europie zakład produkcyjny w Szydłow-
cu. Lokalizacja fabryki w Polsce świadczy o docenie-
niu potencjału naszego rynku i dużym zaufaniu do 
utrzymania standardów produkcyjnych. Szydłowiec 
jest więc drugą lokalizacją marki Oventrop w Pol-
sce. Oventrop jako spółka-córka działa w Polsce od 
1995, kiedy to został otwarty oddział w warszawie.
Produkcja w Szydłowcu ruszyła z początkiem roku, 
a do końca 2022 planowane jest zatrudnienie 100 
osób. Jest to duży zakład o powierzchni ponad  
12 000 m2, sukcesywnie zagospodarowywany liniami 
produkcyjnymi, ale też i ze sporymi możliwościami 
rozbudowy. Choć obecnie jest to wyłącznie zakład 
produkcyjny, w planach marki jest też utworzenie  

innych działów, jak np. działu wsparcia technicznego. 
Na uroczystość otwarcia fabryki przybyli przedsta-
wiciele zarządu z Niemiec, w tym Johannes Rump, 
współwłaściciel firmy Oventrop, z którym InstalRe-
porter miał przyjemność przeprowadzić wywiad. 
Podczas oficjalnego otwarcia był czas na zwie-
dzanie fabryki, prezentację firmy, uroczyste prze-
cięcie wstęgi i symboliczne zasadzenie drzewa. 
Marka Oventrop ma silną pozycję rynkową w Szy-
dłowcu i w najbliższej okolicy. w samym mieście 
w blokach wielorodzinnych zamontowano blisko 
100 mieszkaniowych węzłów cieplnych Regudis, 
w pobliskim Radomiu armatura równoważąca 
Oventrop została użyta przy rozbudowie obiek-
tów lotniska, a w lokalnych spółdzielniach miesz-
kaniowych montuje się duże ilości zaworów ter-
mostatycznych Oventrop.

OventrOp z nOwą fabryką w SzydłOwcu
Marka o europejskich korzeniach i światowym zasięgu

johannes Rump, współwłaścIcIel 
Firmy oveNtrop, w rozmowie  
z iNstalreporterem 

O produktach Oventrop sporo piszemy na 
łamach InstalReportera. Chcielibyśmy po-
znać jednak bliżej firmę, historię, strukturę  
właścicielską…
My, Oventropowcy, chcemy być partnerami dla 
wszystkich, którym zależy na efektywnym grza-
niu i chłodzeniu oraz na czystej wodzie pitnej. 
Szczególną wagę przykładamy do rozwoju bli-
skiej, opartej na pełnym zaufaniu współpracy 

z instalatorami. Specjalną wartością dla nas –  
jako firmy rodzinnej – jest nasza już ponad 
170-letnia historia. Jesteśmy mocno zakorzenieni  
w Sauerlandzie, w Niemczech, ale nasze „zasięgi” 
obejmują cały świat, poprzez osiem spółek-córek  
i liczne przedstawicielstwa. w tym gronie jest już 
od ponad 25 lat polska spółka.

Za nami dwa trudne lata. Jak ocenia Pan sy-
tuację na rynku wewnętrznym i w eksporcie?
Całościowo rzecz ujmując, przeszliśmy dwa 
ostatnie lata stosunkowo dobrze. Skorzystaliśmy 
z faktu, że nasza branża pomimo pandemii nie 
wyhamowała aktywności na nowych budowach  

i w segmencie remontowym. Ale mimo to oto-
czenie biznesowe w całej branży mocno się 
zmieniło. Stoimy wobec problemu rosnących 
cen surowców i energii, zakłóconych łańcuchów 
dostaw i kooperacji oraz malejącej podaży wy-
kwalifikowanej siły roboczej, co jest szczególnie 
dotkliwe na wewnętrznym, niemieckim rynku.

Jakie znaczenie ma polski rynek dla Oventrop?
Z Polską łączy firmę Oventrop szczególna historia. 
Tutaj po upadku żelaznej kurtyny utworzyliśmy 
naszą pierwszą spółkę-córkę w regionie Europy 
Centralnej. Od roku 1995 reprezentuje nas w war-
szawie sprawdzony team, któremu przybędzie  

http://www.instalreporter.pl
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Fakty, liczby i dane
Roczny obrót: 222 mln euro 
Produkty w portfolio: 7700
Pracownicy: 1200
Studenci i stażyści: 86
Lokalizacje międzynarodowe: 34

3 zakłady produkcyjne marki Oventrop są zlokali-
zowane w Niemczech i w Polsce. w lokalizacjach 
tych oprócz produkcji mieszczą się także inne 
działy firmy.
Brilon -Niemcy
•	Tłocznia
•	Obróbka	mechaniczna	na	maszynach	

automatycznych i półautomatycznych
•	Centralne	przyjęcie	towarów
•	Magazyn	wyrobów	gotowych	(15	000	m²)
•	Obszar	logistyki	i	ekspedycja
Olsberg -Niemcy
•	Dział	rozwoju
•	Sprzedaż	i	marketing
•	Odlewnia
•	Produkcja	tworzyw	sztucznych
•	Obsługa	klienta
•	Administracja
•	Centrum	Kompetencji
Szydłowiec-Polska
Produkcja seryjna
•	Zawory	Cocon
•	Zawory	HydroControl
•	Regulatory	różnicy	ciśnień	Hycocon	i	Hydromat
•	Rozdzielacze	Multidis

OvENTROP z KORzENIAmI EUROPEJSKImI 
I zASIęGU śWIATOWym

Oventrop to firma rodzinna w piątym i szóstym 
już pokoleniu. Firma została założona w 1851 roku  
w Altena (Sauerland) w Niemczech i nadal jest  

w całości własnością spadkobierców założyciela, 
rodzin Fähnrich i Rump. Oventrop ma zasięg świa-
towy. Działa poprzez 7 spółek zależnych, głównie  
w Europie, ale także m.in. w USA, czy w Chinach i po-
przez 24 agencje. w ostatnich latach marka zaczęła 
być także obecna na rynkach wschodnioazjatyckich.

teraz towarzystwo w postaci spółki-siostry. Otwar-
cie zakładu w Szydłowcu czyni Polskę naszym 
drugim krajem macierzystym. w naszej strategii 
rozwoju to krok o bezprecedensowym znaczeniu.

Co zdecydowało o inwestycji w Szydłowcu?
Poszukiwania koncentrowaliśmy na obszarze 
położonym między warszawą, Lublinem i Kra-
kowem. O lokalizacji w Szydłowcu zdecydowa-
ło to, że znaleźliśmy tu dokładnie takie warunki 
ramowe, jakich poszukiwaliśmy: obiekt spełnia-
jący wymagania w obszarze produkcji, logistyki 
i potrzeb biura, dobrą komunikację z europej-
ską siecią dróg i – przede wszystkim – obecność 

na lokalnym rynku wykwalifikowanych kandy-
datów do pracy.

Jakie są Pańskie – z punktu widzenia cudzo-
ziemca – wrażenia i doświadczenia z procesu 
inwestycji w Polsce?
Doświadczenia z okresu przygotowania inwestycji 
oceniam jednoznacznie pozytywnie. Od samego po-
czątku otrzymaliśmy mocne wsparcie w poszukiwa-
niu odpowiedniej lokalizacji i momentalnie znaleźli-
śmy też na miejscu profesjonalistów, bez których tak 
szybkie uruchomienie produkcji w Szydłowcu nie by-
łoby możliwe. A samo miasto Szydłowiec też bardzo 
mocno pomogło nam w realizacji trudnego projektu.

Jakie wyzwania stoją przed firmą Oventrop  
i jak zamierzacie im sprostać?
Nasza branża – jak prawie żadna inna – będzie 
miała w najbliższej przyszłości wpływ na ograni-
czenie niekorzystnych zmian środowiskowych, 
związanych ze zmianą klimatu. Prawie ⅓ nasze-
go zużycia energii związana jest z potrzebami do-
mowymi: ogrzewaniem, chłodzeniem i przygoto-
waniem ciepłej wody. w obszarze tych zagadnień 
lokuje swoją ofertę firma Oventrop, a nasze roz-
wiązania dobrze służą celowi nadrzędnemu, ja-
kim jest ochrona klimatu i światowych zasobów. 
Innym ważnym polem, na którym rozstrzyga się 
przyszłość techniki domowej, jest jej postępują-

ca digitalizacja. Staramy się nie tylko nadążać, 
ale i wpływać na trendy w technice instalacyjnej.

Czy chciałby Pan dodać coś jeszcze, specjalnie 
dla naszych Czytelników?
Cieszę się bardzo, że możemy dzisiaj wspólnie 
świętować otwarcie naszego nowego zakładu 
w Szydłowcu. Jestem przekonany, że decyzja  
o jego lokalizacji tutaj będzie miała ogromne zna-
czenie dla przyszłości firmy i cieszę się też bar-
dzo na współpracę z polskimi kolegami. Polskie 
spółki są już jest bardzo ważnymi ogniwami na-
szej organizacji, ale ich rola w nadchodzących la-
tach będzie bez wątpienia coraz większa.

Kazimierz Mróz – dyrektor Oventrop sp. z o.o. i Johannes Rump – 
właściciel koncernu Oventrop

Od prawej: Paweł Jabłoński – prezes zarządu Oventrop Polen Systeme  
Sp. z o.o. (dyrektor fabryki) i Artur Ludew – burmistrz Szydłowca
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obecności (Human sensor), który stoi na straży 
oszczędności, dbając o optymalne zużycie ener-
gii. Kiedy czujnik obecności, a dokładniej wykry-
wania ruchu jest aktywny, monituje obecność 
w pomieszczeniu, które jest obsługiwane przez 
urządzenie. Jeśli przez 30 minut czujnik nie wy-
kryje żadnego ruchu w pomieszczeniu, instalacja  

klimatyzacyjna redukuje moc. Gdy ponownie 
będzie wykrywalny ruch w pomieszczeniu, moc 
wzrasta do normalnej wartości. Dzięki temu jeste-
śmy w stanie ograniczyć zużycie energii elektrycz-
nej, a co za tym idzie zadbać o klimat i budżet. 
Nie tylko temperatura powietrza ma znaczenie 
dla pełnego odczucia komfortu. 

Klimatyzator Climate 6000i oferuje inteligent-
ne rozwiązania, które zapewnią komfort i efek-
tywność bez wysiłku. Podczas nieobecności 
użytkownika urządzenie automatycznie obni-
ża częstotliwość pracy, aby oszczędzać energię. 
Dzięki specjalnemu czujnikowi pozwala na do-
stosowanie poziomu wilgotności od 35 do 85%.  

Sprawdzona technologia jonizacji wraz z filtrem 
BIO gwarantują polepszenie jakości powietrza.

FUNKCJE DO zADAń SPECJAlNyCH

Co wyróżnia model Climate 6000i od pozostałych 
modeli z rodziny Climate? Po pierwsze czujnik 

Powszechnie panuje przekonanie, 
że klimatyzację montuje się głównie 
w okresie wiosenno-letnim, kiedy 
doskwierają upały i użytkownik szuka 
rozwiązania, które przyniesie chłód.  
warto jednak pamiętać, że klimatyzacja 
poza chłodzeniem spełnia również inne, 
ważne funkcje. w zimie może stanowić 
źródło ciepła, a także oczyszczać 
powietrze z zanieczyszczeń.  
Te i inne funkcje ma najnowszy 
klimatyzator z oferty  
Bosch Termotechnika:  
Climate 6000i.

nOwa generacja klimatyzatOrów pOkOjOwych 
bOSch z Serii climate 6000i 
Dobre samopoczucie zależy od powietrza

Piotr Brzozowski

http://www.instalreporter.pl
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Funkcja ECO dostępna jest w trybie chłodzenia. 
Kolejna propozycja to redukcja zużycia mocy 
elektrycznej o 25% lub 50%. Dzięki funkcji GEAR 
można dostosować moc urządzenia do obsługi-
wanego pomieszczenia. Poprzez możliwość re-
dukcji mocy roboczej w trzech zakresach pracy 
50, 75 i 100%, można precyzyjne korzystać z kli-
matyzatora. Kolejna funkcja to Tryb obniżenia.  
Ta funkcja służy oszczędzaniu energii w czasie spo-
czynku. Po godzinie urządzenie grzeje lub chłodzi 
z mniejszą mocą. w tym celu ustawiona tempera-
tura jest zmniejszana o 1 K. Po dwóch godzinach 
ustawiona temperatura zmienia się znowu o 1 K. 
Następnie zachowana zostaje nowa temperatura.

zAAWANSOWANE FUNKCJE PRACy

Funkcja Wind avoid me zapobiega nakierowaniu 
na osobę bezpośredniego strumienia powietrza. 
Aby mieć pewność, że urządzenie w środku jest 
czyste, należy skorzystać z funkcji samoczysz-
czenia (iClean). Urządzenie wyposażone jest  
w funkcję samoczyszczenia parownika. w trak-
cie samooczyszczenia dochodzi do zamrożenia 
kurzu, pleśni i tłuszczu. Następnie wszystko jest 
ponownie szybko odmrażane i osuszane gorą-
cym powietrzem. w trakcie funkcji samoczyszcze-
nia wyświetlacz jednostki wewnętrznej wskazu-
je CL. Po 20 do 45 min. funkcja samoczyszczenia 
kończy się automatycznie.

Funkcja dostarczania świeżego powietrza (Ioni-
zer – jonizator). Jony zostają uwolnione do po-
mieszczenia w celu przeciwdziałania obecnym 
w powietrzu substancjom szkodliwym, jak pleśń, 
wirusy i alergeny. 
Gdy użytkownik chce, aby temperatura w naj-
bliższym otoczeniu była dokładnie taka, jaką so-
bie życzy, na pewno pomocna będzie funkcja  
Follow me. Ta funkcja włącza pilota zdalnego 
sterowania w aktualnej lokalizacji w celu po-
miaru temperatury z częstotliwością co 3 min. 
Jednostka wewnętrzna jest sterowana zależ-
nie od zmierzonych wartości. wystarczy umie-
ścić pilot w miejscu, dla którego ma być ustala-
na temperatura pracy, a wbudowany wewnątrz 
czujnik temperatury przekaże aktualną wartość 
do klimatyzatora. 

Niemniej ważnym aspektem jest utrzymanie od-
powiedniej wilgotności powietrza. Kolejna cie-
kawa funkcja klimatyzatora Climate 6000i to 
możliwość regulacji wilgotności powietrza (Hu-
midity control). Po naciśnięciu przycisku Humi-
dity na pilocie klimatyzatora, można dostosować 
poziom wilgotności powietrza do indywidual-
nych potrzeb (zakres ustawień między 35 a 85%,  
w krokach co 5%). Na wyświetlaczu pokazywana 
jest ustawiona wilgotność powietrza. Inną funk-
cją, która również reguluje wilgotność powietrza 
jest tryb osuszania (Dry mode). w tym trybie 
pracy urządzenie automatycznie dostosowuje  

parametry tak, aby zmniejszyć wilgotność po-
wietrza. Dlatego też m.in. w tym trybie nie moż-
na ustawić prędkości wentylatora. 

FUNKCJE OSzCzęDzANIA ENERGII

Poza opisanym powyżej czujnikiem obecności, 
klimatyzatory mają kilka dodatkowych ustawień, 
które stoją na straży mniejszego zużycia energii. 
Funkcja ECO pozwala na pracę z automatyczną 
prędkością wentylatora i ustawioną tempera-
turą minimalną 24°C. Jeśli ustawiona wcześniej 
temperatura jest niższa, funkcja wyłącza się. 

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

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

termotechnika@pl.bosch.com

r e k l a m a

cZteRy jednostKI gotowe do pRacy

Climate 6000i dostępny jest w 4 wariantach mocy: 2,6; 3,5; 5,3; 7,0 kw. Najwyższa klasa efek-
tywności energetycznej A+++ w trybie chłodzenia oraz A++ (dla modeli 2,6 i 3,5 kw) lub A+ (dla 
modeli 5,3 i 7,0 kw) w trybie grzania. Modele z tej serii mają możliwość zdalnego sterowania 
przez aplikację HomeCom Easy, która zapewnia pełną kontrolę nad klimatem w domu lub 
biurze. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze strony Google Play i/lub App Store.

http://www.instalreporter.pl
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TECHNOlOGICzNIE NAJBARDzIEJ 
zAAWANSOWANE NA RyNKU

Nowe oprogramowanie zastosowane w urządze-
niach serii NIBE S to ponad 10 milionów wierszy 
kodu, dzięki którym pompy ciepła NIBE oferują 
jeszcze bardziej wydajne i zaawansowane tech-
nologicznie funkcje. 
– Seria pomp ciepła NIBE S to zdecydowanie 
najbardziej zaawansowana technologicznie 
gama produktów dostępnych na polskim ryn-
ku, która pozwala na pełną integrację pompy 
ciepła z domem i jego mieszkańcami. Urządze-
nia serii S wyposażone zostały w prosty w ob-
słudze sterownik z kolorowym, dotykowym wy-
świetlaczem, który umożliwia sterowanie pompą 
ciepła bezpośrednio na ekranie lub zdalnie za 
pomocą aplikacji myUplink lub witryny www.
myuplink.com – wyjaśnia Magda Turecka, me-
nedżer ds. marki NIBE. 

Pompy ciepła od dłuższego czasu cieszą się zainteresowaniem inwestorów budujących domy,  
a od początku 2021, gdy zaczął obowiązywać nowy standard budynków wT 2021 – skutecznie  

walczą o miano kluczowego medium grzewczego. Fabryka NIBE-BIAwAR spodziewała się  
tego wzrostu zainteresowania pompami ciepła w Polsce i już w ubiegłym roku  

wzbogaciła ofertę o pompy ciepła serii S. Są to urządzenia nie tylko efektywne,  
ale wykorzystujące najnowocześniejsze technologie,  

dzięki czemu inteligentną pompą ciepła można zarządzać  
nie	tylko	za	pomocą	smartfona,	ale	i…	głosem!

pOmpy ciepła nibe typu Smart

http://www.instalreporter.pl
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Zasilana naturalnym czynnikiem chłodniczym 
R290, pompa NIBE S2125 pozwala na osiągnię-
cie jeszcze lepszych parametrów pracy (A+++). 
Nowa pompa ciepła osiąga aż 75°C na zasilaniu 
systemu grzewczego i pracuje do -25°C, co czy-
ni ją idealną do wymiany starych źródeł ciepła 
w istniejących wysokotemperaturowych instala-
cjach grzewczych i wpisuje się w aktualny prze-
wrót energetyczny w Polsce, jakim niewątpliwie 
jest transformacja energetyczna w kierunku elek-
tryfikacji i ogrzewania budynków pompami cie-
pła. Najnowsza inwerterowa pompa ciepła NIBE 
S2125 w połączeniu z centralą wewnętrzną auto-
matycznie dostosowuje się do bieżącego zapo-
trzebowania na ciepło, a jej pracą można zarzą-
dzać poprzez smartfon czy tablet. Nowy design 
zapewnia niski poziom emisji hałasu (38 Lw(A)  
w odl. 2 m, zgodnie z EN12102), niskie rachun-
ki za ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń oraz 
wysoką wydajność produkcji ciepłej wody użyt-
kowej. Jednostka NIBE S2125 dostępna jest  
w dwóch wariantach: 8 i 12 kw.

AUTOmATyCzNA WSPÓłPRACA 
z INNymI URzĄDzENIAmI

O najwyższym poziomie „smartowności” pomp 
ciepła serii S świadczy także funkcja optyma-
lizacji współpracy z instalacją fotowoltaiczną,  
w jaką zwykle wyposażony jest nowoczesny 
dom, czy ze stacją meteorologiczną. Potrafi ona 
też dostosowywać się do optymalnego pobo-
ru energii elektrycznej w systemach smart-grid  

różnicujących ceny energii elektrycznej np.  
w różnych porach dnia. wskazując zaś na inno-
wacyjność pomp ciepła serii S, warto też wspo-
mnieć o bezprzewodowym odczycie wilgotności 
czy stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu 
oraz możliwości sterowania pracą termostatów 
instalacji grzewczej.
Nowa aplikacja MyUplink jest przyjazna zarów-
no dla użytkownika pompy serii S, jak instalato-
ra i serwisanta, dzięki dwóm dedykowanym wer-
sjom aplikacji. Łatwy dostęp do zaawansowanych 
ustawień eksperckich z poziomu menu, ułatwia 
proces instalacji pompy NIBE serii S, jej urucho-
mienie (za pomocą kreatora rozruchu pompy 
ciepła), jak i późniejszą eksploatację.
Inteligentne pompy ciepła, podobnie jak wszyst-
kie produkty smart home wspomagające inteli-
gentne ogrzewanie godne są polecenia szczegól-
nie osobom, które poza komfortem i postawą 
proekologiczną chcą stawiać na oszczędności  
i możliwości, jakie daje komunikacja urządzeń  
w chmurze. Taki zakup należy traktować jako in-
westycję, której zwrot zaczyna się już od pierw-
szych dni użytkowania. Z pomocą technologii – 
automatyczne ustawienia, zdalna obsługa np. 
aplikacją w smartfonie czy wręcz głosem, jak jest 
w przypadku pomp ciepła NIBE serii S – użytkow-
nik może ogrzewać dom lub mieszkanie tylko wte-
dy, gdy jest to potrzebne, podobnie chłodzić je 
w upały, czy korygować wentylację. Oszczędno-
ści na energii, nie mówiąc już o korzyściach dla 
klimatu i środowiska, pozwalają zaś szybko wy-
datki na taki komfort zamortyzować.

Aby w pełni wykorzystać potencjał inteligent-
nej pompy ciepła NIBE, wystarczy stałe lub bez-
przewodowe łącze internetowe oraz aplikacja 
myUplink. Po podłączeniu do Internetu, pompa 
ciepła poinformuje użytkownika o zakłóceniach  

w swojej pracy przez telefon, automatycznie do-
stosuje pracę do bieżących warunków pogodo-
wych, a także względem bieżącej ceny energii 
elektrycznej w systemach smart-grid, stabilizując 
sieć energetyczną. Co więcej, dzięki dwóm wbu-
dowanym antenom oraz łączności bezprzewo-
dowej, pompa ciepła automatycznie sygnalizuje 
dostępność najnowszej wersji oprogramowania, 
dzięki czemu urządzenie ma zawsze dostęp do 
najnowszych funkcji SMART.
wszystkie pompy ciepła NIBE z serii S są zarzą-
dzane poprzez połączenie wi-Fi z poziomu apli-
kacji myUplink poprzez smartfona lub z klawia-
tury komputera, ale także za pomocą głosu.

INTElIGENCJA I JAKOśĆ

Same pompy ciepła serii S wyposażone są  
w intuicyjny wyświetlacz z kolorowym panelem 
dotykowym wyposażonym w przewodnik tzw. 
samouczek. Istnieje również możliwość bezpo-
średniego parowania smartfona ze sterowni-
kiem urządzenia, co sprawia, że kontrola urzą-
dzenia jest zawsze w zasięgu ręki. Ułatwia to też 
instalatorowi konfigurację systemu szczególnie 
w przypadku montażu oddalonych od siebie jed-
nostek (zewnętrznej i wewnętrznej) powietrznej 
pompy ciepła.
Dzięki pełnej komunikacji urządzeń w chmurze 
obliczeniowej oraz synchronizacji pracy pompy 
ciepła z aktualnymi warunkami pogodowymi, 
urządzenia serii NIBE S stają się integralną czę-
ścią inteligentnego domu, samodzielnie dosto-
sowując wydajność ogrzewania, chłodzenia czy 
wentylacji, w zależności od odczytów z czujni-
ków dwutlenku węgla i wilgotności, w poszcze-
gólnych pomieszczeniach domu.
NIBE S to zarówno gruntowe pompy ciepła np. 
NIBE S1255, jak i najnowsze powietrzne pompy 
ciepła S2125. 

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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Pompa ciepła NIBE S2125 została nagrodzona Złotym 
Medalem Targów ENEX 2022, który odebrała w imieniu 
firmy dr inż. Małgorzata Smuczyńska

http://www.instalreporter.pl
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Dzięki szybkiemu montażowi złączki na wcisk Mul-
tiSkin umożliwiają sprawną i wydajną pracę przy 
istotnej oszczędności czasu, sięgającej nawet 50% 
w porównaniu do instalacji z rur miedzianych i 20% 
w porównaniu do instalacji z rur zaprasowywanych. 
Złączki na wcisk MultiSkin to rozwiązanie dla 
profesjonalistów, wymagające fachowej wiedzy 
i odpowiedniego przygotowania. Uczenie się me-
tody jest szybkie, instalacja prosta, a połącze-
nie niezawodne. Jakość wykonania i praktycz-
ne narzędzia kontroli (tj. pierścień Visu Control®) 
oferują wysoką pewność i gwarancję rezultatu.
Szybka i pozbawiona ryzyka instalacja sprawia, że 

złączki na wcisk to najlepsze rozwiązanie, gdy mon-
taż ma miejsce w zatłoczonym środowisku, co czę-
sto zdarza się w przypadku prac renowacyjnych. 
Praca ze złączkami na wcisk nie wymaga dodat-
kowych środków ostrożności, ponieważ nie trzeba 
korzystać z palnika lub dedykowanych narzędzi. 
Estetyka także jest mocną stroną złączek na 
wcisk. wykonane z białego tworzywa tworzą dys-
kretną instalację, która nie wymaga malowania.

wprowadzone na rynek kilka lat temu złączki 
na wcisk MultiSkin są coraz częściej wybierane  
i doceniane przez instalatorów. Oferują one wiele 
korzyści i znajdują zastosowanie we wszystkich 

typach obszarów instalacji. Korzyści te są szcze-
gólnie dobrze widoczne w projektach renowacyj-
nych, które ogólnie stawiają przed instalatorami 
dodatkowe wyzwania.

w 2022 roku Comap zaprezentował najnowszą ewolucję swojej 
linii produktowej złączek na wcisk, z pomysłowymi i skutecznymi 
rozwiązaniami. Umożliwiają one instalatorom jeszcze szersze 
wykorzystanie zalet połączeń na wcisk i optymalizację pracy  
z produktami wielowarstwowymi w niespotykanym dotąd zakresie.

złączki na wciSk cOmap
Jeszcze wyższa wydajność w projektach renowacyjnych

 

Kompaktowa budowa 

Błyskawiczne rozwiązanie 

Korpus z syntetycznego materiału 

Kontrola połączenia 
Visu-Control® 

Trwałe połączenie, 
obrotowy element 

Gama złączek na wcisk MultiSkin to idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów 
grzewczych w budynkach mieszkalnych: ponad 40 różnych produktów w średnicach od 16 do 26 mm

Przejdź  Więcej o systemie Multiskin 

http://www.instalreporter.pl
https://comap.aalberts-hfc.com/pl/pageid/landingpage-multiskin-pushfit


peRfeKcyjne połącZenIe w KIlKa seKund

1  Precyzyjne i prostopadłe cięcie

2  Kalibracja za pomocą narzędzi Comap. 
Aby ułatwić kalibrowanie rur, możliwe jest 
zamocowanie kalibratora na wkrętarce

3  Demontaż korków. Zalecamy usuwanie 
korków w ostatnim momencie, aby chronić 
złączki tak długo, jak to możliwe)

4  wciśnięcie rury w złączkę. Po wciśnięciu 
rury w złączkę czerwony wskaźnik Visu-
Control znika, a w jego miejscu widać białą 
rurę. Jeżeli po wciśnięciu rury wskaźnik Visu-
Control jest nadal widoczny, oznacza to, że 
połączenie nie jest wykonane prawidłowo 
(rura jest wciśnięta zbyt płytko lub została 
źle przygotowana itp. Złączki MultiSkin są 
zaprojektowane tak, że wyciągnięcie rury nie 
jest możliwe. Po wciśnięciu rury do złączki nie 
należy próbować jej wyciągać
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Wskaźnik Visucontrol®

= pewność i estetyka
Poprawność połączenia
widoczna gołym okiem, 
dla bezpiecznej i trwałej instalacji.

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom, które upraszczają instalację, 
gama złączek do rur wielowarstwowych zapewnia bezpieczną 
i trwałą instalację. Nowe rozwiązania MultiSkin nadają się 
doskonale do wszystkich systemów sanitarnych i grzewczych, 
zarówno w nowych inwestycjach jak i renowacjach.

www.comap-group.com

MultiSkin
instynkt i pewność
przy każdej instalacji

06/2022
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RyNEK REKUPERACJI W POlSCE 

Rozrasta się on w bardzo szybkim tempie, widać 
to przede wszystkim po liczbie nowych produ-
centów, którzy decydują się na wprowadzenie do 
oferty własnych urządzeń. Równocześnie obser-
wujemy zjawisko „mieszania się” zawodów, tzn., 
że instalatorzy wentylacji mechanicznej zaczyna-
ją coraz częściej szkolić się w zakresie montażu 
pomp ciepła, natomiast hydraulicy poznają i uczą 
się zasad wentylacji mechanicznej (rekuperacji). 
wynika to z potrzeby kompleksowej obsługi klien-
ta końcowego. Inwestorzy cenią sobie wygodę, 

wynikającą z faktu, że jedna firma odpowiada za 
wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na-
praw czy też bierze odpowiedzialność za prawi-
dłowe funkcjonowanie instalacji. To właśnie ten 
aspekt powoduje bardzo dużą konkurencję na 
rynku, która coraz częściej doprowadza do nie-
prawidłowego projektowania instalacji, a w kon-
sekwencji złego wyboru urządzenia. 

właściwie działający system wentylacji mechanicznej z rekuperacją, 
to przede wszystkim poprawnie obliczony wydatek powietrza 
dla projektowanego budynku. w kolejnym etapie należy zadbać 
o wyregulowanie instalacji, zarówno w kontekście jej punktów 
końcowych, jak również wydatku samego rekuperatora. Podczas wyboru 
rekuperatora powinno się brać pod uwagę nie tylko kryterium ceny, 
lecz czynniki, które pozwolą na optymalizację późniejszych kosztów 
eksploatacji np. przez automatyczne utrzymywanie stałego wydatku 
powietrza (CAV), niskie zużycie energii przez wentylatory, jak również inne 
funkcje pozwalające na optymalizację kosztów.

rekuperacja dOmOwa  
– na cO zwrócić uwagę?
Optymalizacja parametrów eksploatacyjnych 
rekuperatorów

AdriAn z Agulski

Tendencja w rekuperacji jest następu-
jąca – rekuperatory są zbyt małe w sto-
sunku do realnego zapotrzebowania, 
wynika to ze wspomnianej konkuren-
cji, a co za tym idzie, konieczności ob-
niżania ceny końcowej instalacji.

Premium Pro II – rozwijamy się 
dla Twojego komfortu

Premium Pro II
Jakość i wyposażenie PREMIUM w cenie BASIC

5 lat 
gwarancji

pełne wsparcie 
techniczne

dostępne 
z magazynu

Wifi Grzanie +8°CFiltr plazmowyI feel

Niezależne 
osuszanie

7 PrędkościGrzałka tacy 
ociekowej

Funkcja snu

Auto Clean

Auto

Timer Wyświetlacz 
LED

Chłodzenie/grzanie 
przy niskich 

temperaturach

Kompatybilne 
z agregatami 

MULTI

AUTO SWING 
poziomy  

i pionowy

CAC Multi Systemy VRF Agregaty do central

Zobacz film

info@ventia.plTel. (22) 841 11 65 www.ventia.pl
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DlACzEGO PRAWIDłOWy PROJEKT 
INSTAlACJI I DOBÓR REKUPERATORA 
JEST TAK ISTOTNy?

Centrale wentylacyjne (rekuperatory) montowa-
ne w budownictwie mieszkaniowym odpowiada-
ją za prawidłową wymianę powietrza. Ilość po-
wietrza, którą powinniśmy dostarczyć do domu 
jest ściśle związana z liczbą osób, które będą  
w nim mieszkać, jak również z ilością i typem 
pomieszczeń. Mówiąc wprost, inaczej będzie-
my wentylować dom o kubaturze 300 m3, w któ-
rym mieszkają 3 osoby, a inaczej dom o kubatu-
rze 800 m3 z 3 osobami mieszkającymi na stałe. 
Podczas projektowania oraz wykonywania insta-
lacji powinniśmy zwrócić uwagę na kilka aspek-
tów, które na etapie późniejszej eksploatacji są 
namacalne, natomiast na etapie wyboru rozwią-
zań niekoniecznie tj.:
•	poprawnie	wykonany	projekt	 instalacji,	któ-
ry określa bilans strumieni powietrza dla dane-
go budynku, dobór średnic, długości oraz ilości 
przewodów czy też odpowiednie rozmieszczenie  

punktów końcowych – to wszystko wpływa na 
końcowe opory, akustykę i przede wszystkim 
nasz komfort,
•	regulacja	przepływu	powietrza	zgodnie	z	zało-
żeniami projektowymi,
•	dobór	rekuperatora	uwzględniający	koszty	zwią-
zane z jego późniejszą eksploatacją.

OPTymAlNA WymIANA POWIETRzA

Jest to bardzo ogólne stwierdzenie, natomiast 
podstawą poprawnie działającej instalacji jest 
określenie prawidłowego strumienia powie-
trza, dla projektowanego budynku. w większo-
ści przypadków nowe projekty domów, powinny 
uwzględniać instalację wentylacji mechanicznej,  
a zatem powinny mieć opracowanie bilansu wy-
maganego wydatku powietrza dla poszczegól-
nych pomieszczeń. Dlaczego ma to tak duże 
znaczenie? Ponieważ konstrukcja oraz rodzaj za-
stosowanych materiałów do budowy nowocze-
snych domów sprawiają, że są one bardzo szczel-
ne, co oznacza, że jeżeli nie zagwarantujemy  

mINImAlNy STRUmIEń POWIETRzA WyWIEWANEGO

Rodzaj pomieszczenia Strumień powietrza Uwagi
Kuchnia z oknem zewnętrznym,
wyposażona w kuchnię gazową 70 m3/h  

Kuchnia bez okna zewnętrznego,
wyposażona w kuchnię gazową 70 m3/h  

Kuchnia z oknem zewnętrznym,
wyposażona w kuchnię elektryczną 50 m3/h  

łazienka z WC lub bez 50 m3/h  
Oddzielne WC 30 m3/h  
Pokoje mieszkalne (np. sypialnia, salon,
gabinet itp.) 20 m3/h / os. Nie mniej niż 1h-1

Pomocnicze pomieszczenie bezokienne
(np. spiżarnia, garderoba, wiatrołap itp.) 15 m3/h  

Pralnia domowa 2 h-1  
Suszarnia 1 h-1  

Tabela  Zestawienie wymagań dotyczących minimalnego strumienia powietrza wywiewanego  
z pomieszczeń dla budownictwa mieszkaniowego – PN-B/03430 Az3:2000
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optymalnej wymiany powietrza, powietrze w wy-
maganej ilości nie dostanie się do domu samo-
czynnie w wyniku infiltracji, tak jak to miało miejsce 
w przypadku domów budowanych 40÷50 lat temu.
w Polsce obligatoryjną normą, którą należy sto-
sować w przypadku projektowania budynków 
mieszkalnych jest norma PN-B/03430 Az3:2000, 
która określa minimalny strumień powietrza wy-
wiewanego z pomieszczeń o konkretnej specyfice.
Na podstawie przedstawionych w tabeli zało-
żeń należy wykonać obliczenia bilansu wymaga-
nego strumienia powietrza dla poszczególnych 
pomieszczeń, a tym samym całego budynku. 
Założeniem wentylacji mechanicznej w budow-
nictwie mieszkaniowym jest zrównoważenie 
strumieni powietrza wywiewanego oraz usu-
wanego, oznacza to, że sumarycznie taka sama 
ilość świeżego powietrza musi zostać dostarczo-
na do domu i taka sama ilość powietrza musi 
być z niego usunięta.

poRównanIe KosZtów na KonKRetnym 
pRZyKładZIe

Zestawione poniżej dane są wynikiem obliczeń 
wykonanych z wykorzystaniem oprogramowania  
do doboru rekuperatorów Domekt firmy Komfovent.  
w zestawieniu pojawia się wskaźnik JPM (jednost-
kowy pobór mocy), który wskazuje, ile watów (w) 
zużyje wentylator do przetłoczenia 1 m3 powietrza  
w ciągu 1 godziny. Należy pamiętać, że wskaźniki JPM 
są uzależnione od jakości zastosowanych wentyla-
torów i na polskim rynku funkcjonują rekuperato-
ry, których wskaźniki plasują się na poziomie nawet 
0,4÷0,6 w/(m3/h) , co proporcjonalnie zwielokrotnia 
różnicę w późniejszych kosztach eksploatacji.
Rys. 1 przedstawia dobór rekuperatora, którego 
punkt pracy znajduje się praktycznie na końcu krzy-
wej charakterystyki pracy wentylatora. Oznacza to, że 
wentylator do osiągnięcia wymaganego przepływu 
powietrza, będzie musiał pracować z pełnym obcią-
żeniem, co przełoży się na wysokie zużycie energii, 
hałas oraz szybsze zużywanie się jego podzespo-
łów. w przypadku tego doboru, inwestor zmniejszy 
koszty inwestycyjne, ponieważ dobrany rekupera-
tor jest mniejszy w stosunku do drugiej opcji, nato-
miast późniejsze koszty eksploatacji będą znacz-
nie wyższe. w skali roku wyniosą nawet 1657 kwh 
co stanowi wartość wyższą o 50% w zestawieniu  
z drugim wariantem.
Rys. 2 obrazuje właściwie dobrany rekuperator, któ-
rego punkt pracy jest oddalony od końca krzywej 
charakterystyki wentylatora. Dzięki temu będzie on 
pracował, zużywając dużo mniej energii, będzie cich-
szy oraz posłuży dłużej. w omawianym przypadku 
urządzenie jest większe, co za tym idzie będzie ge-
nerować niższe zużycie energii – zaledwie 1095 kwh 
rocznie (w tym miejscu warto pamiętać o stale ro-
snących kosztach energii elektrycznej), które w cza-
sie skompensuje wyższe koszty inwestycyjne.

Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem 
jest niedowymiarowanie instalacji tj. 
dobranie zbyt małego wydatku powie-
trza dla projektowanego domu w sto-
sunku do realnego zapotrzebowania. 
W efekcie w budynku jest zbyt mała in-
tensywność wymiany powietrza, która 
może doprowadzić do obniżenia ogól-
nego komfortu, powodem może być: 
• wysoka zawartość CO2 oraz lzO w po-
wietrzu (szczególnie niekorzystne dla 
alergików i astmatyków), 
• pojawienie się grzybów oraz pleśni  
z uwagi na niedostateczne odprowa-
dzanie nadmiaru pary wodnej, 
• paradoksalnie wysokie koszty eksplo-
atacji, związane z bardzo dużym zuży-
ciem energii przez wentylatory.

1  Nieprawidłowy punkt  
pracy rekuperatora

JPm = 0,27w/(m3/h)

Dobowe zużycie energii  
przez wentylator
0,27 w/(m3/h) ∙ 350 m3 ∙ 24 h = 2268 w  
= 2,27 kwh

Roczne zużycie energii  
przez wentylatory
2,27 kw ∙ 365 dni ∙ 2 wentylatory  
= 1657 kwh/rok

2  Prawidłowy punkt  
pracy rekuperatora

JPm = 0,18 w/(m3/h)

Dobowe zużycie energii  
przez wentylator
0,18 w/(m3/h) ∙ 350 m3 ∙ 24 h = 1512 w  
= 1,5 kwh

Roczne zużycie energii  
przez wentylatory
1,5 kw ∙ 365 dni ∙ 2 wentylatory 
= 1095 kwh/rok
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REGUlACJA PRzEPłyWU POWIETRzA

Dobranie odpowiedniej ilości powietrza, która 
ma trafić do poszczególnych pomieszczeń to do-
piero połowa sukcesu. Drugim bardzo ważnym 
aspektem jest wyregulowanie instalacji. Regula-
cję instalacji należy rozpatrywać w kwestii ilości 
powietrza dostarczanego:
•	do	instalacji	przez	rekuperator,
•	do	poszczególnych	pomieszczeń.
w kontekście ilości powietrza dostarczanej do 
instalacji przez rekuperator, należy pamiętać, że 
część urządzeń dostępnych na rodzimym rynku 
ma funkcję kontroli przepływu powietrza CAV (Con-
stant Air Volume). w praktyce oznacza to, że au-
tomatyka rekuperatora z wykorzystaniem odpo-
wiedniego opomiarowania wentylatorów, podaje 
rzeczywisty przepływ powietrza uwzględniający 
wszelkie opory. Przepływ powietrza najczęściej 
jest wyrażany w jednostce m3/h lub l/s. Dzięki 
obecności tej funkcji na etapie regulowania in-
stalacji, pomijamy aspekt regulacji stopnia wy-
sterowania wentylatorów, dzięki czemu zysku-
jemy czas i skupiamy się wyłącznie na regulacji 
przepływu powietrza dostarczanego do poszcze-
gólnych pomieszczeniach. Jeżeli rekuperator nie 
ma tej funkcji, sterowanie odbywa się przez po-
dawanie sygnału napięciowego z zakresu (0÷10 
V lub 2÷10 V). Najczęściej moc wentylatora okre-
ślana jest na sterowniku przez podanie warto-
ści wysterowania z zakresu 0÷100%, przykłado-
wo 40% odpowiada wysterowaniu wentylatora 
sygnałem 4 V, 60% to sygnał 6 V itd. w praktyce 
oznacza to konieczność ręcznego zbilansowania 
strumieni powietrza dla wszystkich trybów pracy  
z wykorzystaniem własnej aparatury pomiarowej 
tj. anemometru. Nieprawidłowo zbilansowane 
strumienie mogą powodować szereg niekorzyst-
nych zjawisk, z których najbardziej niekorzystne to:
•	tworzenie	podciśnienia	w	budynku,	które	może	

powodować bóle głowy i ogólne obniżenie kom-
fortu domowników,
•	niska	sprawność	temperaturowa	wymiennika	
ciepła, która rzutuje na niską temperaturę powie-
trza po odzysku ciepła, a tym samym większą wy-
maganą moc nagrzewnicy wtórnej. Nagrzewnica 
wtórna służy do uzyskania komfortowej tempe-
ratury nawiewu w okresie zimowym.
Poza regulacją przepływu powietrza w samym re-
kuperatorze, należy zadbać o prawidłowy przepływ 
powietrza do poszczególnych pomieszczeń, z wyko-
rzystaniem odpowiednich elementów dławiących 
instalację. Końcowo różnica między przepływem 
projektowym i zmierzonym na punkcie końcowym 
instalacji, nie była większa niż 10÷15%. Należy mieć 
na uwadze, że w przypadku korzystania z funkcji CAV, 
odczyt podawany przez automatykę rekuperatora 
może odbiegać od tego przemierzonego w warunkach 
rzeczywistych. Rozbieżności wynikają z faktu, że reku-
perator podaje ilość powietrza wtłaczaną do instalacji, 
a pomiary rzeczywiste są realizowane przez odczyty 
z punktów końcowych, przez co dochodzi aspekt nie-
szczelności samej instalacji. Ten efekt w przypadku re-
kuperatorów z trybem CAV może zostać zniwelowany 
przez korekcję. Opcja korekcji jest dostępna u produ-
centów z zaawansowaną automatyką sterowania.

KOSzTy zWIĄzANE z EKSPlOATACJĄ

wszystkie zagadnienia, które zostały poruszone 
w poprzednich punktach bezpośrednio oddzia-
łują na koszty eksploatacji instalacji. w rekupe-
ratorach największy udział w końcowym zużyciu 
energii przypada wentylatorom, które pracują  
w sposób ciągły. Na zużycie energii przez wenty-
lator w największym stopniu wpływają: 
•	wysokie	opory	instalacji,	wynikające	z	błędów	
projektowych lub instalacyjnych,
•	nieprawidłowy	dobór	urządzenia	pod	kątem	
punktu pracy.
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BOSCH vENT 4000 CC – CENTRAlNA 
WENTylACyJNA z ODzySKIEm CIEPłA

Centralny system wentylacji Vent 4000 CC marki 
Bosch umożliwia kontrolę nad wentylacją miesz-
kań o powierzchni do 90 m2. Urządzenie składa 
się z jednej centralnej jednostki, do której pod-
łącza się kanały powietrzne ze wszystkich po-
mieszczeń. Bosch Vent 4000 CC charakteryzuje 
się wysokim stopniem odzysku ciepła sięgającym 
93%, czyli w wysokim stopniu można „zawró-
cić” energię cieplną z powrotem do mieszkania  

Kwestia wentylacji nabrała większego znaczenia od chwili wprowadzenia rozporządzenia 
w sprawie oszczędności energii, wyznaczającego surowe wytyczne w zakresie 
efektywności energetycznej oraz szczelności powietrznej nowych budynków  
i budynków modernizowanych. wyższy standard izolacji cieplnej z niemal 
hermetycznymi powłokami budynków zapewnia wprawdzie znaczną redukcję strat 
ciepła, jednocześnie jednak uniemożliwia dostateczną wymianę powietrza przez połacie 
budynku. Może to wywołać szkody na skutek wilgoci i rozwój pleśni. Ponadto dochodzi 
do strat cennej energii. Nawet w nowym budownictwie znaczną część 30-50% strat 
energii można zredukować poprzez zastosowanie regulowanej wentylacji pomieszczeń. 
Dlatego rozporządzenie w sprawie oszczędności energii nakłada obowiązek zapewnienia 
minimalnej wymiany powietrza oraz stworzenia koncepcji wentylacji zarówno w nowo 
budowanych obiektach, jak i w przypadku ich energetycznej modernizacji. Bosch ma  
w ofercie skuteczne rozwiązanie tych problemów — rekuperatory Bosch Vent 4000 CC  
do mieszkań o powierzchni 90 m2, bądź Bosch Vent 5000 C do domów i małych obiektów.

bOSch – centrale wentylacyjne z OdzySkiem ciepła 
Czyste powietrze i oszczędność energii
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jest najoszczędniejszy, ponieważ wentylacja za-
chodzi zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowa-
niem. Trzecim sposobem jest wentylacja po-
mieszczeń wg programu czasowego. 
Regulator zaawansowany CV200 zapewnia 
podobne możliwości sterowania jak CR10H, 
ale w dużo szerszym zakresie. Sterowanie wg 
biegów wentylatora jest podobne, natomiast  
w przypadku sterowania wg zapotrzebowania 
jest ono realizowane na podstawie dwóch czuj-
ników: wilgotności i dwutlenku węgla dostar-
czanych razem z regulatorem. 

BOSCH vENT 5000 C

w typoszeregu urządzeń Bosch Vent 5000 C są 
3 urządzenia: HR 140, HR 230 i HR 350 w. Od-
zysk ciepła w urządzeniu zachodzi w aluminio-
wym wymienniku krzyżowo-przeciwprądowym 
o dużej powierzchni wymiany ciepła. wykona-
nie z aluminium zabezpiecza przed degradacją, 
wymiennik zaś jest bardzo łatwy do utrzymania 
w czystości. wymiennik zainstalowano w obu-
dowie ze spienionego polistyrenu, która tworzy 
całkowitą bryłę. Jego gabaryty są przez to nie-
co większe, ale nie pojawiają się mostki cieplne, 
a zatem na powierzchni obudowy nie dochodzi 
do niekontrolowanego wykraplania się wody  
z powietrza. Powietrze przetłaczane jest przez 
dwa energooszczędne wentylatory, których 
prędkość można stopniować w zakresie od 1 do 
4 stopni. Rekuperator ma wbudowany dogrze-
wacz elektryczny o modulowanej mocy, którego 
zadaniem jest zabezpieczenie wymiennika cie-
pła przez zamarznięciem, kiedy temperatura na 
zewnątrz budynku spadnie poniżej 0°C. w lecie 
rekuperator wykorzystuje wbudowany by-pass 
(obejście) wymiennika ciepła, który przełączany 
jest automatycznie, kiedy temperatura powie-
trza wywiewanego jest wyższa niż nawiewanego. 

Urządzeniem można sterować na 3 sposoby. 
Pierwszy z nich odbywa się poprzez standardowo 
wbudowany w każdy rekuperator regulator pod-
stawowy. Drugi sposób sterowania to pilot bez-
przewodowy. Oprócz funkcji oferowanych przez 
regulator podstawowy wbudowany w urządze-
nie, dostępnych jest 10 programów czasowych, 
podczas których rekuperator zmienia prędkość 
pracy wentylatorów w zależności od ustawień 
w harmonogramie. Po zainstalowaniu dodat-
kowych czujników lub jednego z nich np. dwu-
tlenku węgla, wilgotności powietrza, VOC, Vent 
5000 C może samodzielnie regulować prędkość 
wentylatorów w zależności od poziomu zanie-
czyszczeń pojawiających się w powietrzu. Po-
ziom zanieczyszczeń powietrza jest również do 
odczytania na pilocie. 
Bosch pomyślał o udogodnieniach dla instala-
tora. Króćce przyłączeniowe kanałów powietrz-
nych „wychodzą” w górę. Jednak ze względu na 
prowadzenie kanałów w budynku nie zawsze 
jest możliwość podejścia z nimi do urządzenia 
od strony, od której byłoby to wygodne. Rekupe-
rator Bosch Vent 5000 C ma jednak, możliwość 
przezbrojenia urządzenia na miejscu instalacji  
w ciągu kilku minut i zmianę króćców nawiew-
nych na wywiewne i odwrotnie. 

i zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Odby-
wa się to za pomocą wymiennika ciepła z two-
rzywa sztucznego, w którym nawiewane świeże 
powietrze zewnętrzne podgrzewa się od powie-
trza wywiewanego. Powierzchnia wymiany cie-
pła sięga nawet 36 m2. Dodatkowo dostępny jest 
wariant wymiennika ciepła z wbudowanym by-
-passem oraz z wymiennikiem entalpicznym, czy-
li wymiennikiem w którym oprócz energii ciepl-
nej, można odzyskiwać części wilgoci. Powietrze 
przepływające przez Vent 4000 CC jest filtrowane 
za pomocą wbudowanych filtrów, dzięki czemu 
do mieszkania dostarczane jest czyste powietrze, 
pozbawione zanieczyszczeń. Konstrukcja całego 
urządzenia jest przemyślana. Montażu Vent 4000 
CC można wykonać zarówno na suficie w pozycji 
poziomej, jak pionowo na ścianie. Ciężar całego 
urządzenia to zaledwie 15 kg, dzięki czemu jego 
montaż, może być wykonany przez jedną osobę. 
Pomaga w tym szczególnie innowacyjny system 
montażu rekuperatora, który nawet przy instala-
cji na suficie pozwala na podwieszenie najpierw 
jednej krawędzi urządzenia, a następnie dopiero 
drugiej. Dodatkowo przy zawieszeniu go pod sufi-
tem nie jest wymagane specjalne poziomowanie  

ze spadkiem, które ma pomóc w odpływie skro-
plin. Obudowa jest tak wyprofilowana, że woda 
spływa samoczynnie, jeśli urządzenie zostanie 
zainstalowane w pozycji poziomej. warto zwró-
cić szczególnie uwagę na głębokość, która wy-
nosi zaledwie 27 cm, pozwala na umieszczenie 
centrali wentylacyjnej na suficie i jego zabudo-
wę. Kolejnym udogodnieniem tego urządze-
nia jest to, że kanały powietrzne można podłą-
czyć zarówno z jednej strony (od góry, 4 króćce),  
jak i na „przelot” dwa króćce z jednej strony urzą-
dzenia i dwa z drugiej.
w ofercie Bosch są 4 warianty Bosch Vent 4000 CC.  
Każdy z nich dostarczany jest razem z regulato-
rem podstawowym CR10H lub regulatorem za-
awansowanym CV200. Regulator podstawowy 
CR10H pozwala na sterowanie urządzeniem na 
3 podstawowe sposoby. Pierwszym jest praca 
według biegów wentylatora. Drugim wariantem 
jest praca opierająca się na pomiarze wilgotno-
ści. Regulator CR10H ma wbudowany czujnik 
wilgotności, więc rejestruje jej poziom w po-
mieszczeniu i na tej podstawie reguluje pręd-
kość pracy wentylatora. Jest to tak zwana pra-
ca wg zapotrzebowania. Ten sposób działania 

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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dodatkowych narzędzi i jest  
o wiele szybsze od standardo-
wego montażu.

Jeden, obrotowy uchwyt montażowy 
Skrzynki rozprężne i rozdzielacze przelotowe 
dwurzędowe dotychczas wyposażone były w kil-
ka uchwytów rozmieszczonych na bokach, aby 
umożliwić przymocowanie elementu do stropu 
lub sufitu. w elementach systemu wentylacji roz-
dzielaczowej Direct Vent zastosowano jeden, in-
nowacyjny obrotowy uchwyt montażowy o sze-
rokości 20 mm, z możliwością zamocowania na 
jednym z trzech boków skrzynki rozprężnej lub 
dwóch boków rozdzielacza.

zastosowanie zamków blacharskich
Aby skrzynki i rozdzielacze Direct Vent były jak naj-
bardziej szczelne, zastosowano specjalne zamki  
blacharskie, które podczas łączenia nie uszka-
dzają warstwy ocynku na blasze.

Rozdzielacz przelotowy dwurzędowy 
w wersji de lux
w rozszerzonej wersji rozdzielacza przelotowego 
dwurzędowego SR-RPDP zastosowano dwa roz-
wiązania, które zwiększają jego funkcjonalność. 
Pierwsze z nich to wewnętrzna blacha perforo-
wana ocynkowana, która ułatwia zarówno rów-
nomierne rozproszenie powietrza, jak i regulację 
systemu wentylacyjnego. Drugim jest zastoso-
wanie w otwieranej, górnej pokrywie rozdziela-
cza czterech zamków, umożliwiających szybki 
dostęp do środka.

wytrzymały, charakteryzujący się najwyższą 
klasą szczelności, łatwy w montażu, wykonany  
z materiałów doskonałej jakości – taki jest autor-
ski system wentylacji rozdzielaczowej stworzo-
ny przez ekspertów Lindab.

Gumowe uszczelki na łączeniach
Zarówno w skrzynce rozprężnej, jak i w rozdziela-
czach zastosowano uszczelki, które zamontowano 
na łączeniach z króćcami oraz przyłączem wyloto-
wym/wlotowym. Dodatkowo, przyłącza rozdzielaczy 
jedno- i dwurzędowych wyposażone są w uszczelki 
EPDM. Dzięki tym rozwiązaniom systemy wentyla-
cji rozdzielaczowej Direct Vent od Lindab są o wiele 
szczelniejsze od innych dostępnych na rynku.

montaż przewodu na króćcach za pomocą 
gumowego o-ringu
w standardowych rozwiązaniach, aby zamonto-
wać elastyczny przewód dwuwarstwowy w króć-
cu, należało zagiąć specjalnie do tego przygoto-
wane metalowe elementy. wymagało to czasu 
i było problematyczne w sytuacji, gdy przewód 
okazywał się za krótki lub za długi i trzeba było go  
wyjąć z króćca i po skróceniu zamontować po-
nownie. w rozwiązaniu Direct Vent zastosowa-
no nowatorski system montażu, polegający na 
włożeniu przewodu elastycznego i unierucho-
mieniu go poprzez wsunięcie gumowego o-ringu 
w specjalne szczeliny umiejscowione na króćcu. 
To proste rozwiązanie, które nie wymaga użycia 

Jeśli profesjonalnie zajmujesz się montażem systemów wentylacyjnych w domach jednorodzinnych, 
nie możesz przejść obojętnie obok autorskiego systemu wentylacji rozdzielaczowej Direct 
Vent,	wykonanego	z	wytrzymałej	stali	ocynkowanej	275	g/m².	Dzięki	przemyślanej	konstrukcji	
elementów wewnętrznych skrzynki rozprężnej i rozdzielaczy, zminimalizowane zostały opory 
ruchu powietrza. Czym jeszcze wyróżnia się system rozdzielaczowy od Lindab?

rewOlucyjny SyStem rOzdzielaczOwy Od lindab

Przejdź  Więcej o systemie 
wentylacji rozdzielaczowej 
direct Vent

http://www.instalreporter.pl
https://www.lindab-polska.pl/pl/produkty/wentylacja/system-wentylacji-rozdzielaczowej.html
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lOGAvENT HRv156 K

Rekuperator Logavent HRV156 K – kompaktowy 
centralny system wentylacji domowej zapewnia 
wyjątkową efektywność energetyczną (klasa A+) 
oraz czyste powietrze. Co więcej, dzięki innowa-
cyjnemu systemowi montażowemu oraz kom-
paktowym wymiarom Logavent może być zain-
stalowany przez jedną osobę.
wydajność central Logavent HRV156 K sięga 105 
m3/h i pozwala na kontrolowane wentylowanie 
mieszkań oraz niewielkich domów jednorodzin-
nych. Montaż możliwy jest zarówno na ścianie 
lub pod sufitem. Typoszereg składa się z czterech 
modeli, z czego dwa wyposażone są w by-pass.
Logavent HRV156 K dostarczany jest fabrycznie  
z regulatorem Logamatic RC100H, który umożliwia 
automatyczną wentylację sterowaną czujnikiem 
wilgotności powietrza, lub z zaawansowanym 
regulatorem Logamatic VC310, który zapewnia 
rozszerzoną funkcjonalność systemu. w każdym 
rekuperatorze wymagany wydatek powietrza 
ustawiany jest na regulatorze, natomiast auto-
matyka sterująca sama adoptuje się do oporów 
kanałów wentylacyjnych, dostosowując odpo-
wiednio obroty wentylatora. Cała konstrukcja 
jest bardzo lekka. Masa urządzenia – około 15 kg  
– pozwala na wykonanie montażu przez jedną 
osobę. Podłączenie może odbyć się zarówno tyl-
ko od góry urządzenia (4 króćce), jak również i od 
góry (2 króćce) i od dołu (2 króćce). Sprawność 
odzysku ciepła sięga 93% i ma certyfikat PHI.

lOGAvENT HRv2

Rekuperatory Logavent HRV2 dostępne są w trzech 
wersjach o nominalnych przepływach powietrza 
140, 230 i 350 m3/h. Duża zaletą urządzeń jest 
to, że nie trzeba rozróżniać wersji prawej lub le-
wej. Standardowo dopływ świeżego oraz wyrzut  

„zużytego” powietrza podłącza się z prawej stro-
ny, ale jeśli jest potrzebne podłączenie lewe to na 
miejscu instalacji można przezbroić urządzenie. 
Montaż urządzenia może odbyć się na posadzce 
za pomocą konsoli podłogowej albo na ścianie, 
wykorzystując wsporniki lub listwę do powiesze-
nia. Odzysk ciepła za pomocą wymiennika krzy-
żowo-przeciwprądowego wg normy EN-PN 13 
141-7 wynosi nawet 90%, co pozwala w wysokim 
stopniu odzyskiwać ciepło z powietrza wentyla-
cyjnego, a co za tym idzie oszczędzać na kosz-
tach eksploatacji budynku. 
Centrala wentylacyjna Logavent ma wiele elemen-
tów wbudowanych w urządzenie. Jednym z nich 
jest elektryczna nagrzewnica wstępna. Uruchamia 
się ona tylko wtedy, kiedy temperatura powietrza 
świeżego spada poniżej -3°C lub kiedy temperatu-
ra powietrza nawiewanego spada poniżej 16,5°C. 

Nowoczesny system budowy domów pasywnych (o niskim 
zapotrzebowaniu na energię) utrudnia wymianę powietrza pomiędzy 
otoczeniem zewnętrznym a wnętrzem budynków. Im większa szczelność 
domu, tym wyższa jest jego energooszczędność. Jest to korzystne dla 
środowiska i portfela, jednak może mieć to także negatywny wpływ 
na jakość powietrza. Urządzenia do wentylacji pomieszczeń Logavent 
zapewniają komfortową i wydajną wentylację mieszkań  
– świeże powietrze dostarczane jest  
w sposób automatycznie i ciągły.  
Są energooszczędne i charakteryzują się 
kompaktową budową  
oraz wysokim poziomem 
komfortu obsługi.

rekuperatOry buderuS – 
kOntrOlOwana wentylacja 
pOmieSzczeń

GrzeGorz Łuk asik 

A+ → G A+ → G

Zdrowe powietrze dla całego domu

Nowoczesny system budowy domów pasywnych (o niskim zapotrzebowaniu na energię) utrudnia 
wymianę powietrza pomiędzy otoczeniem zewnętrznym a wnętrzem budynków. Im większa szczelność 
domu, tym wyższa jest jego energooszczędność. Jest to korzystne dla środowiska i portfela, jednak 
może mieć to także negatywny wpływ na jakość powietrza. Nowe urządzenie do wentylacji 
pomieszczeń Logavent HRV2 potrafi temu zaradzić, bowiem dba o uczucie świeżości w całym domu 
i czyni to w sposób energooszczędny, dzięki odzyskowi ciepła.

Świeżość z bonusem
Logavent HRV2 zapewnia ciągłą wymianę powietrza i filtruje pyłki oraz kurz z powietrza zewnętrznego.
Wydajny przeciwprądowy, krzyżowy wymiennik ciepła przekazuje ciepło z powietrza odprowadzanego 
do powietrza doprowadzanego bez mieszania strumieni powietrznych. W ten sposób nawet 90% ciepła 
z powietrza odprowadzanego powraca do pomieszczenia. Dzięki współczynnikowi sprawności 
elektrycznej wynoszącemu maks. 36,1 odzyskiwana jest 36-krotność energii cieplnej na każdą 
wykorzystaną kilowatogodzinę energii elektrycznej.

A+  G

4  |  Przegląd

Logavent HRV156 K Logavent HRV2

http://www.instalreporter.pl
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Dodatkowymi trybami pracy są: tryb nocny,  
w którym w okresie nocnym wentylatory obni-
żają swoją wydajność i jednocześnie hałas oraz 
funkcja urlopowa. Pilot bezprzewodowy dostęp-
ny jest jako akcesoria. 

KOmPlETNy SySTEm KANAłÓW

Oprócz samych urządzeń wentylacyjnych firma 
Buderus dostarcza również kompletny system 
kanałów do rozprowadzenia powietrza. System 
obejmuje:
- kanały główne doprowadzające i odprowadza-
jące powietrze do rekuperatora wykonane z EPP 
w dwóch rozmiarach Ø125 mm i Ø160 mm, czerp-
nie i wyrzutnie;

- kanały płaskie z tworzywa, który charakteryzują 
się małą wysokością 50 mm i dużą możliwością 
transportu powietrza, co ogranicza ilość stoso-
wanych kanałów;
- kanały okrągłe z tworzywa o rozmiarze Ø75 mm,  
które można zaginać w dowolnym kierunku.
Zarówna system kanałów płaskich, jak i okrągłych 
wykony jest z materiałów antystatycznych i anty-
alergicznych. Skrzynka rozdzielcza powietrza pa-
suje do obydwu rodzajów kanałów. wysokiej jako-
ści złączki uszczelniające skracają czas montażu.

Nagrzewnica ma za zadanie zabezpieczyć wy-
miennik ciepła przed zamarzaniem wilgoci, co 
mogłoby zablokować przepływ powietrza przez 
urządzenie. Dzięki jej zastosowaniu możliwa jest 
bezproblemowa eksploatacja rekuperatora na-
wet do -25°C. Kolejny element, który jest stan-
dardowo wbudowany w rekuperator to obejście 
(by-pass). Podwójny syfon dostarczany razem  
z rekuperatorem ma za zadanie odprowadzić wil-
goć wykraplającą się na wymienniku. Cały kor-
pus centrali wentylacyjnej wykonany jest ze spie-
nionego styropianu (EPS), który jest materiałem 
izolującym, co zabezpiecza przed powstawaniem 
mostków cieplnych i wykraplaniem się wilgoci na 
obudowie. Jeszcze jedna zaleta materiału EPS, to 
możliwość swobodnego formowania jego kształ-
tu w czasie produkcji. Komory przepływu powie-
trza mają wyprofilowane krawędzie, dzięki cze-
mu szum powietrza jest obniżony, co przekłada 
się na cichszą pracę całej instalacji wentylacyjnej.  

wraz z urządzeniem dostarczana jest para fil-
trów o klasie G4, których wymiana jest prosta i 
nie wymaga żadnych narzędzi oraz rozbierania 
urządzenia. Jako akcesoria dodatkowe Budreus 
proponuje filtry o klasie F7. Rekuperator sygnali-
zuje potrzebę wymiany filtrów.
Każda jednostka Logavent wyposażona jest rów-
nież w wbudowany, podstawowy regulator po-
zwalający na samodzielną pracę. Dostępne funk-
cje sterujące to m.in. praca wg jednego programu 
czasowego, tryb sterowania manualnego (usta-
wienie prędkości wentylatora), tryb automatycz-
nego lub ręcznego uruchamiania by-passu, tryb 
rozpalania kominka, kalibracji wentylatorów.
Jeśli użytkownik chce sterować zdalnie rekuperato-
rem, może to zrobić za pomocą pilota bezprzewo-
dowego RCV. Oprócz funkcji dostępnych dla pod-
stawowego, wbudowanego regulatora, za pomocą 
RCV można wybrać jeden z 10 programów czaso-
wych oraz regulować inne ustawienia Logavent.  

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.

re
kl
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Błyskawiczna wymiana: odchylić przesłonę
do góry, wyjąć stary filtr, włożyć nowy filtr, 
zamknąć, gotowe!

Ciepło czy chłód nie stanowią problemu

Urządzenie pozwala na wykorzystanie pełnego odzysku ciepła w chłodnej 
porze roku – dzięki zintegrowanemu modułowi podgrzewu wstępnego nawet 
przy bardzo niskich temperaturach. Zaś w letnie noce, gdy temperatura 
wewnątrz pomieszczeń jest wyższa od temperatury na zewnątrz, następuje 
automatyczne otwarcie układu obejścia (by-pass) zapewniając dopływ 
przyjemnego, chłodniejszego powietrza.

Łatwa i szybka instalacja
Instalacja urządzenia Logavent HRV2 jest bardzo łatwa dzięki naściennej 
lub podłogowej konsoli z funkcją tłumienia drgań. W razie potrzeby 
przyłącza powietrza w urządzeniach można zamienić miejscami 
i dostosować do specyfiki lokalnej instalacji.

Łatwa konserwacja
Konstrukcja wewnętrzna z pianki EPS jest solidna, a wsuwane, swobodnie 
dostępne części umożliwiają szybką i łatwą konserwację. Standardowo 
instalowane są filtry G4, zaś wysokiej jakości filtry przeciwpyłkowe F7, 
np. dla alergików, są dostępne jako akcesoria. 
Filtry można wymienić bez konieczności użycia narzędzi.

Eksploatacja latem (nocą):
układ obejścia (by-pass) otwarty

Eksploatacja zimą:
efektywny odzysk ciepła

  7

Uniwersalna skrzynka rozdzielcza
do kanałów okrągłych i płaskich

Kryza

Przejście z kanału
okrągłego na płaski

Buderus oferuje dwa elastyczne systemy kanałów z tworzywa sztucznego 
do dystrybucji powietrza, które mogą być układane w konstrukcji posadzki 
pod jastrychem, pod sufitem podwieszanym lub też w sposób niewidoczny 
w betonowym stropie.

Dopasowanie do potrzeb
Nowe systemy kanałów mogą być w elastyczny sposób dostosowane 
do projektu budowlanego.
Do montażu w stropie betonowym odpowiednie są okrągłe rury systemowe 
DN75 z tworzywa sztucznego. Jeżeli przewody wentylacyjne mają być 
układane w konstrukcji posadzki, zaleca się odporny na nacisk system 
płaskich kanałów z tworzywa sztucznego o wysokości 50 mm.
Dzięki antybakteryjnej i antystatycznej powłoce wewnętrznej obu systemów 
zapewniona jest wysoka jakość powietrza w pomieszczeniu.

Spełniamy oczekiwania naszych klientów
Klienci otrzymują od marki Buderus nie tylko wszystkie niezbędne 
komponenty systemu, ale również optymalnie dopasowane akcesoria.

Dwa warianty  
– jedna funkcja

System płaskich kanałów  
z tworzywa sztucznego (140 x 50 mm)  

do elastycznego układania  
w konstrukcji posadzki

System okrągłych kanałów  
z tworzywa sztucznego (DN75)  

do elastycznego układania  
w stropie betonowym

  9

Przejdź  Logavent – program doborowy 
do rekuperacji

http://www.instalreporter.pl
https://www.ventilation-calculator.com/pl/buderus/index?language=pl&_ga=2.232744279.936441501.1654246244-1762119739.1653910982
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OSTBERG HERU T to centrala wyposażona w dokładne filtry klasy F7, 
przez co jest szczególnie polecana alergikom

ODzySK CIEPłA NA POzIOmIE 86% 
I WłAśCIWy POzIOm WIlGOCI W POWIETRzU

w urządzeniach nowej generacji HERU zastoso-
wano jedno z najlepszych rozwiązań wymienni-
ka energii cieplnej w rekuperatorach – wymien-
nik obrotowy, który zapewnia odzysk energii 
cieplnej na wysokim poziomie, nawet do 86%. 
Dodatkowo zastosowanie wymiennika obro-
towego umożliwia utrzymanie odpowiedniego 
poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Dzię-
ki temu mieszkańcy nie odczuwają dyskomfortu 
w postaci przesuszonego powietrza, co gwaran-
tuje maksymalny komfort powietrza w budynku. 

SmART ROzWIĄzANIE DO KAżDEGO WNęTRzA

By zapewnić maksymalny komfort użytkownikom 
w centralach wentylacyjnych zagwarantowano 
opcję sterowania wi-Fi pracą urządzenia. Dzięki 
czemu jeszcze przed powrotem do domu można 

Szwedzki producent oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu 
wentylacji na całym świecie. Znakiem rozpoznawczym central  
generacji HERU są bardzo dobre parametry techniczne połączone  
z innowacyjnymi rozwiązaniami. Są to bardzo ciche urządzenia – nawet  
40 dB(A), które dzięki zastosowanym rozwiązaniom mogą pracować nawet 
w nieogrzewanych pomieszczeniach np. na poddaszu. 

centrale wentylacyjne ÖStberg 
generacji heru – SprawdzOny wybór! 
Sprawdzony wybór

http://www.instalreporter.pl
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przewietrzyć budynek, by wracając z pracy poczuć 
maksymalny komfort. Jakość powietrza ma rów-
nież duże znaczenie w miejscu pracy, czy odpo-
czynku. wszędzie tam gdzie spędza się dużo czasu.
Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła znajdą 
zastosowanie w domach jednorodzinnych, wie-
lorodzinnych, w pomieszczeniach biznesowych 
i komercyjnych. 

WySOKIEJ KlASy FIlTRy F7 
– SzCzEGÓlNIE POlECANE AlERGIKOm

Przewagą central wentylacyjnych Östberg, na któ-
rą zdecydowanie warto zwrócić uwagę to zasto-
sowane w nich filtry. To od nich zależeć będzie 
jakość powietrza w budynku. Filtry zostały podzie-
lone według ujednoliconej klasyfikacji. wszystkie 
rekuperatory marki Östberg zostały wyposażone 
w wysokiej klasy filtry dokładne (klasa F7), które 
zatrzymują wszelkie zanieczyszczenia z powietrza 
– kurz, pył, zarodniki grzybów, a nawet cząstki za-
nieczyszczeń,	będących	elementem	smogu!	Wy-
bierając centrale z dokładnymi filtrami, zyskujemy 
komfort czystego i zdrowego powietrza. Rozwią-
zanie to jest szczególnie polecane alergikom. 

CENTRAlA WENTylACyJNA z GWARANCJĄ 
DOFINANSOWANIA

Centrale wentylacyjne generacji HERU zosta-
ły zweryfikowane przez niezależnych eksper-
tów programu Czyste Powietrze pod względem 
spełnienia wymogów technicznych zawartych 
w programie. Urządzenia przeszły pozytywnie 
weryfikację, dzięki czemu znalazły się na liście 
ZUM – jedynej oficjalnej bazy urządzeń wen-
tylacyjnych spełniających wymogi programu.  
Dzięki temu użytkownicy planujący skorzystanie 
z dotacji, mogą wybrać urządzenie, które zapew-
ni łatwe i szybkie rozliczenie dotacji.

Generalny Dystr ybutor  
produktów marki Östberg w Polsce

Neovent Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn 

www.neovent.pl

r e k l a m a

Konstruk-
cja urządzeń 
Östberg i za-
stosowanie 
w nich naj-
nowocze-
śniejszych 
rozwiązań, 
podzespo-
łów i wymienników ciepła, oparta 
jest na doświadczeniu, wiedzy inży-
nierów i konstruktorów. Sprawia to, 
że osiągają one jedne z najwyższych 
temperaturowych sprawności odzy-
sku ciepła, co w znaczący sposób dy-
stansuje produkty Östberg w stosun-
ku do obecnych na rynku produktów 
i zdecydowanie kształtuje producen-
ta na pozycji lidera.
zaufaj specjalistom – Östberg jest 
jednym z największych międzynaro-
dowych producentów wentylatorów 
i energooszczędnych central wenty-
lacyjnych.

program priorytetowy  
mój pRąd Ze wspaRcIem  
Z fundusZy euRopejsKIch

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 27 maja 
2022 r. podpisana została umowa o dofinanso-
wanie dla projektu grantowego „Program priory-
tetowy Mój Prąd na lata 2021-2023 – REACT EU”. 
Ponad 870 mln zł z środków unijnych zostanie 
przeznaczonych na wsparcie dla obywateli za-
interesowanych produkcją energii ze słońca na 
własne potrzeby.

Dzięki pozyskanym środkom z instrumentu RE-
ACT EU zapewnione zostało finansowanie 3. i 4. 
edycji programu Mój Prąd. System prosumencki 
został także poszerzony o kolejny podmiot – pro-
sumenta zbiorowego, natomiast od lipca 2024 r. 
o prosumenta wirtualnego. Umożliwi to rozwój 
prosumentów w miastach. Przedstawiciel Komi-
sji Europejskiej w Polsce Przemysław Kalinka za-
znaczył, że środki REACT-EU, przyznane Polsce 
jako odpowiedź na kryzys gospodarczy wywoła-
ny pandemią, będą wspierać rozwój prosumenc-
kiej, odnawialnej energetyki.
– Wpisuje się to w ideę Europejskiego Zielonego 

Ładu oraz przyczyni się do realizacji planu REPo-
werEU, zakładającego odejście od importu paliw 
kopalnych z Rosji – powiedział.

Beneficjentem projektu jest Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, który 
udziela grantów osobom fizycznym na instalacje 
fotowoltaiczne, produkujące energię elektrycz-
ną na potrzeby własne domów jednorodzinnych 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą (magazyn 
energii elektrycznej, magazyn ciepła, system za-
rządzania energią). Zainteresowane osoby nadal 
mają możliwość aplikowania o granty w ramach 
4. edycji programu.

wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki wodnej Paweł Mirowski 
przypomniał, że unijny instrument finansowy 
REACT-UE to dodatkowe środki dla programów 
polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom 
kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 oraz 
przygotowanie się do ekologicznej odbudowy 
gospodarki.

Źródło: NFOŚiGw
Pełna informacja: kliknij

XXI foRum teRmomodeRnIZacja

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych 
podjął decyzję o zorganizowaniu XXI Forum Ter-
momodernizacja 2022. Tegorocznym tematem 
będzie „Efektywność energetyczna kluczem do 
neutralności klimatycznej w budownictwie”. 
Forum odbędzie się 5 października 2022 br.  
w warszawie w budynku Tower Service przy  
ul. Chałubińskiego 8.
Źródło: ZAE

http://www.instalreporter.pl
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JAK zBUDOWANy JEST UKłAD DECENTRAl-
NEJ WENTylACJI z REKUPERACJĄ?

Centrala wentylacyjna VRL-C pracuje ze świeżym 
powietrzem zewnętrznym. 
Sercem układu jest aluminiowy krzyżowo-
-przeciwprądowy wymiennik ciepła o wysokim 
współczynniku odzysku ciepła. Zdecentralizo-
wany system wentylacji z odzyskiem ciepła jest 
szczególnie energooszczędny. Odzyskuje do 92% 
energii cieplnej z powietrza wywiewanego, któ-
ra w przeciwnym razie zostałaby utracona przez 
okna podczas wietrzenia pomieszczenia. Następ-
nie przekazuje tę energię cieplną do świeżego  

powietrza nawiewanego. Urządzenia pracują ci-
cho dzięki izolacji akustycznej i przystosowane 
są do lokalnego montażu bezpośrednio w po-
mieszczeniu użytkowym. Montuje się je na sufi-
cie, a specjalny pasujący system szynowy bardzo 
ułatwia ich instalację. Mogą być też wbudowa-
ne w suficie podwieszanym. Do prowadzenia po-
wietrza zewnętrznego i zużytego potrzebne są 
kanały powietrzne. Do rozdziału z kolei powie-
trza odprowadzanego i doprowadzanego z i do 
pomieszczenia służą bezpośrednio kratki wylo-
towe w urządzeniu typu VRL-C 300/870 G. Krat-
ki nawiewu mają możliwość regulacji kierunku 
przepływu i znajdują się z przodu urządzenia.  

Powietrze odprowadzane z pomieszczenia zasy-
sane jest przez kratkę na prawym, węższym boku. 
Są też wersje VRL-C 300/870 D, w których zamiast 
kratek są króćce przyłączeniowe prowadzenia po-
wietrza i mogą być np. zabudowywane w sufitach. 
Urządzenia wyposażono w elektryczną nagrzew-
nicę wstępną i dzięki temu mogą wydajnie pra-
cować z wyrównanymi strumieniami powie-
trza doprowadzanego i odprowadzanego także  
w warunkach, gdy na zewnątrz panuje niska tem-
peratura. Sterowany bypass umożliwia auto-
matyczne obejście odzysku ciepła zależnie od 
temperatury, co pozwala na pasywne schło-
dzenie pomieszczeń zimniejszym powietrzem  

zewnętrznym. Instalacje wyposażone są w silni-
kowe zawory klapowe powietrza zewnętrznego  
i zużytego, aby zapobiec niekontrolowanemu 
przepływowi powietrza podczas przestoju.
Centrale VRL-C cechuje prosta konserwacja ze 
względu na możliwość odchylenia pokrywy urzą-
dzenia i łatwy dostęp do elementów wewnętrznych..

Typowe zastosowania decentralnych urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła 
serii VRL-C to kontrolowana wentylacja i przewietrzanie większych pomieszczeń,  
jak np. sale lekcyjne, sale konferencyjne, sklepy, przedszkola, lokale gastronomiczne 
i inne pomieszczenia, w których są organizowane imprezy. Automatyczna 
wentylacja pomieszczenia w połączeniu z wbudowanym filtrem i odzyskiem ciepła 
poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu i obniża zawartość CO2, aerozoli, 
pyłków i kurzu. Równocześnie ze względu na ciągłą wymianę powietrza  
zmniejszane jest obciążenie powietrza zapachami, bakteriami i wirusami. 

wentylacja zdecentralizOwana  
z rekuperacją dO dużych pOmieSzczeń 
Stiebel Eltron proponuje dwie wersje central VRL-C: Trend i Premium

http://www.instalreporter.pl
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WERSJA PREmIUm vS TREND

wersja Premium w odróżnieniu od Trend, która 
jest podstawowym modelem, ma kilka rozbu-
dowanych funkcji. 
VRL-C 300/870 G Premium ma wbudowaną na-
grzewnicę wtórną (dogrzewającą), która służy 

do podniesienia temperatury nawiewanego po-
wietrza doprowadzanego do komfortowego po-
ziomu. Inteligentne sterowanie nagrzewaniem 
wstępnym przez cały czas monitoruje wartości 
temperatury, aby minimalizować zużycie ener-
gii elektrycznej, a także zmniejszyć wymaganą 
moc przyłączeniową. 

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

tel. 22 609 20 30
www.stiebel-eltron.pl
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Dzięki wbudowanemu układowi elektroniki moż-
na z łatwością wyposażyć to urządzenie w dalsze 
funkcje, jak czujnik dymu, wentylację intensyw-
ną, wentylację minimalną, zewnętrzne wyłącze-
nie i sterowanie hydrauliczną nagrzewnicą do-
grzewającą. 

Cechy komfortu:
•	Tryby	pracy,	programy	i	parametry	można	na-
stawiać w prosty i intuicyjny sposób za pomo-
cą panelu obsługowego. Urządzenia są łatwe  
w obsłudze i przystosowane do szybkiego i pro-
stego serwisu. 
•	Dodatkowy	czujnik	(osprzęt)	mierzy	stężenie	
CO2 w pomieszczeniu i w sposób całkowicie au-
tomatyczny reguluje w urządzeniu wydajność 
powietrza, dopóki wartość CO2 nie spadnie po-
niżej nastawionej wartości. 
•	Za	pomocą	czujnika	ruchu	(osprzęt)	tryb	pracy	 
urządzenia może zostać zmieniony na wentyla-
cję podstawową lub wyższy stopień przepływu 
powietrza. 
•	W	razie	pożaru	lub	zaniku	napięcia	przytrzymy-
wane przez sprężyny zawory powietrza zewnętrz-
nego i zużytego, zamykając kanały powietrza, po-
magają zminimalizować rozprzestrzenianie się  
pożaru i dymu w budynku. 
•	Energooszczędne	wentylatory	EC	w	połączeniu	
z inteligentną regulacją i czujnikami umożliwiają 
efektywną eksploatację.
•	W	większych	obiektach	można	połączyć	ze	
sobą do 20 urządzeń i regulować ich działanie 
za pomocą tylko jednego panelu obsługowego.  

Urządzenia mogą zostać podłączone do nadrzęd-
nej automatyki budynkowej za pomocą interfej-
sów BacNet, Modbus i LON (osprzęt).
Prosta konserwacja ze względu na możliwość 
odchylenia pokrywy urządzenia.

Parametry techniczne central 
wentylacyjnych vRl-C:
•	Strumień	przepływu	powietrza	nawet	do	870	m³/h
•	Wysoki	poziom	odzysku	ciepła	do	92%	dzięki	
krzyżowo-przeciwprądowemu wymiennikowi 
ciepła
•	Specjalne	systemy	filtrów	zapewniające	higie-
nę powietrza w pomieszczeniach
•	Klasa	filtra	powietrza	doprowadzanego	ePM1	
≥ 50 % (F7)
•	Klasa	filtra	powietrza	zużytego	ePM	10	>	50	%	(M5)

http://www.instalreporter.pl
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CENTRAlA WENTylACyJNA CWl-2

wentylacja z odzyskiem ciepła jest rozwiąza-
niem, doskonale uzupełniającym system grzew-
czy każdego budynku. Niezależnie od typu zain-

stalowanego urządzenia grzewczego, umożliwia 
znaczne obniżenie kosztów ogrzewania oraz 
w kontekście standardu wT 2021 jest rozwią-
zaniem, które dzięki odzyskowi ciepła z wy-
wiewanego powietrza pozwala na spełnienie 

wymagań dotyczących energooszczędności.  
Propozycją takiego urządzenia od firmy wolf jest 
centrala wentylacyjna CwL-2. w przypadku tej 
jednostki możemy pochwalić się sprawnością 
odzysku ciepła wg DIN EN 13141-7 rzędu 98%.

budOwa w Standardzie wt 2021 – prOpOzycje wOlf
Rekuperacja sposobem na spełnienie wymagań

 BartŁomie j  Pudlis

CwL-2

Od 2021 roku podczas 
planowania nowych inwestycji 
budowlanych lub modernizacji już 
istniejących budynków wziąć pod 
uwagę trzeba standard wT 2021. 
Jest to zbiór wymogów prawnych 
dotyczących zużycia energii, które 
budynek musi spełnić, żeby mógł 
zostać dopuszczony do użytku. 
Spełnienie tych wymogów 
jest w zasadzie niemożliwe, 
jeżeli nie zdecydujemy się na 
uwzględnienie w projekcie 
rozwiązań wykorzystujących 
jakąś formę energii odnawialnej.  
Jak więc stosunkowo niskim 
kosztem zrealizować inwestycję 
w zgodzie z najnowszymi 
standardami? Odpowiedzią  
jest rekuperacja.

http://www.instalreporter.pl
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w codziennym funkcjonowaniu w pomieszcze-
niach z wentylacją mechaniczną jednym z naj-
istotniejszych czynników składających się na 
komfort użytkowania jest głośność pracy syste-
mu. CwL-2 jest jednym z najcichszych urządzeń 
dostępnych na rynku. Regularne funkcjonowa-
nie przy głośnej wentylacji może okazać się bar-
dzo męczące. w firmie wolf jesteśmy świado-
mi faktu, że przeciętny człowiek spędza aż 90% 
czasu w zamkniętych pomieszczeniach, dlate-
go staramy się, żeby wszystkie nasze urządze-
nia, które znajdują się w otoczeniu użytkownika 
zapewniały pod każdym względem najwyższy 
możliwy komfort. Również w kwestii konser-
wacji urządzenia zależy nam na tym, aby cały 
proces był możliwie jak najprostszy i przyja-
zny dla użytkowników. Dlatego wymiana filtrów  
w CwL-2 jest bardzo łatwa i każdy może wykonać tą 
czynność bez najmniejszych problemów. O potrze-
bie wymiany filtra informuje wskaźnik wbudowany  
w urządzeniu lub w module obsługowym w zależ-
ności od preferencji. Centrala wentylacyjna CwL-2 
wyposażona jest także w inteligentnie kontrolowa-
ną nagrzewnicę wstępną o mocy 1000 w, dzię-
ki czemu niezależnie od klimatu i pory roku jest 
niezawodnie zabezpieczona przed zamarzaniem.

CENTRAlE GRzEWCzE CHC

w przypadku, gdy inwestor dysponuje większym 
budżetem na inwestycję, dobrym pomysłem jest 
także rozważenie wyboru pompy ciepła w kon-
tekście standardu wT 2021. Jest to, biorąc pod 

uwagę kryterium energooszczędności budynku, 
rozwiązanie zdecydowanie najbardziej wydajne. 
wolf posiada w ofercie powietrzne, gruntowe 
oraz wodne pompy ciepła. Dostarczamy również 
kompleksowe pakiety centrali grzewczych CHC, 
składające się z monoblokowej powietrznej pom-
py CHA lub splitowej BwL-1S, zasobnika ciepłej 
wody w wielkości 180 lub 280 litrów, opcjonal-
nego bufora o pojemności 35 lub 50 litrów oraz 
standardowo dodawanych do każdego urządze-
nia – naczynia wzbiorczego o pojemności 24 li-
trów i modułu obsługowego BM-2. Jest to kom-
pletny i bezobsługowy pakiet dedykowany dla 
domów jednorodzinnych, który został stworzo-
ny z myślą o jak największej wygodzie użytkow-
nika. Modułowa oraz wstępnie zmontowana kon-
strukcja znacznie usprawnia i przyspiesza czas 
instalacji systemu, minimalizując nakłady pracy 
oraz możliwość popełnienia błędu.

CwL-2 jest kompaktowym urządzeniem dedyko-
wanym dla budownictwa mieszkaniowego, jed-
no- oraz wielorodzinnego. Urządzenie oferujemy 
w dwóch wersjach mocy – o wydajności 325 oraz 
400 m3 powietrza na godzinę. Możliwy jest także 
wybór pomiędzy dwoma wersjami wymiennika 
ciepła, który znajdzie się w centrali wentylacyj-
nej. Do wyboru dostępne są modele z przeciw-
prądowym i entalpicznym wymiennikiem ciepła. 
w wersjach z tym drugim CwL-2 pozwala także 
na odzysk wilgoci z wywiewanego z budynku po-
wietrza, przez co znacznie zwiększa komfort użyt-
kowania wentylacji. w przypadku rekuperatorów  

bez opcji odzysku wilgoci – szczególnie zimą – 
powietrze staje się suche i doprowadza do wy-
sychania błon śluzowych. Przy tego typu wenty-
lacji, dla poprawienia komfortu często zalecane 
jest stosowanie nawilżaczy powietrza.
wybór systemu wentylacji jest szczególnie do-
brym pomysłem, w przypadku osób zmagających 
się z alergiami. Montowane w naszych urządze-
niach filtry klasy ISO Coarse 60%(G4) zatrzymują 
wszelkie pyłki oraz zanieczyszczenia powietrza, 
umożliwiając normalne funkcjonowanie w wen-
tylowanej przestrzeni w okresach, kiedy pylenie 
roślin jest najbardziej uciążliwe.

Wybierając dowolne systemy dostarczane przez 
Wolf, inwestor ma pewność, że będą to rozwiąza-
nia kompleksowe. Dostarczamy urządzenia grzew-
cze, sprawdzone i dopracowane rozwiązania w za-
kresie domowej wentylacji, paneli słonecznych,  
a także pozwalające nimi zarządzać systemy ste-
rowania, również z poziomu aplikacji w telefonie. 
Posiadając wszystkie urządzenia od jednego pro-
ducenta, użytkownik ma pewność, że będą ze sobą 
niezawodnie współpracować. Wszystkie systemy 
Wolf są także objęte 5-letnią bezpłatną gwarancją.

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy

tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.polska.wolf.eu
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CHC
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Dzięki tak dużej rozpiętości oferty, możemy re-
alnie porównywać parametry różnych rozwią-
zań. Nie musimy promować jednego, konkretne-
go rozwiązania, ponieważ posiadamy wszystkie,  
a co za tym idzie możemy skupić się na obiek-
tywnym doradzaniu. Seria Domekt R to rekupe-
ratory o wydajności do 800 m3/h z zaawansowa-
nymi rozwiązaniami zarówno w kwestii samego 
wymiennika ciepła, jak również automatyki ste-
rującej. Bazując na 28-letnim doświadczeniu, mo-
żemy z całą pewnością stwierdzić, że dla klimatu 
panującego w naszym kraju, najlepszym wybo-
rem do domów jednorodzinnych są rekuperatory 
z obrotowym wymiennikiem ciepła. wymienni-
ki obrotowe w centralach Domekt R zapewnia-
ją stałą sprawność odzysku energii na poziomie 
80÷85% niezależnie od temperatury zewnętrz-
nej. w okresie zimowym nie zamarzają do tem-
peratury nawet -30°C, co sprawia, że nie mają 
nagrzewnic wstępnych. Cechują się stałym pobo-
rem energii, który dla wydatków rzędu 300 m3/h  
wynosi zaledwie 40÷60 w (bez uwzględnienia 
wtórnej nagrzewnicy elektrycznej służącej do 
podgrzewania powietrza do temperatury kom-
fortu, gdy jest to wymagane). 
Domekt R z automatyką C6M wyposażono w wy-
miennik obrotowy, napędzany silnikiem o zmien-
nej prędkości. Prędkość wpływa na liczbę obro-
tów, a tym samym na sprawność odzysku energii. 
Paradoksalnie nie zawsze potrzeba realizować 
proces pełnego odzysku energii tj. zastosowa-
nia maksymalnej liczby obrotów (10÷12 rpm).  
w okresach przejściowych, w trakcie których tem-
peratura w ciągu dnia jest wysoka, a wieczorem 
niska, rekuperator może prowadzić częściowy 
odzysk energii, a funkcja zmiany liczby obrotów 
wymiennika ciepła zapewnia możliwość obniże-
nia jego sprawności, a tym samym dokładnego 
utrzymywania zadanej temperatury (rys. na na-
stępnej stronie).

Obrotowy wymiennik ciepła – najlepsze 
rozwiązanie do domów jednorodzinnych
Pisząc na temat rekuperatorów, nie sposób nie 
zacząć od wymienników ciepła. Komfovent to je-
den z nielicznych producentów, który w swoim 
portfolio posiada urządzenia z wymiennikiem:
•	obrotowym	(produkcja	własna),
•	obrotowym	sorpcyjnym	–	entalpicznym	(pro-
dukcja własna),
•	przeciwprądowym,	
•	przeciwprądowym	entalpicznym.

Rynek rekuperacji w Polsce rozwija się bardzo 
dynamicznie, a efektem tego trendu jest powstawanie 
nowych rekuperatorów. Osoby niebędące z branży mają 
zatem coraz częściej problem w odnalezieniu dobrego, 
sprawdzonego rozwiązania. wynika to głównie z braku 
wiedzy na temat tego, jakie parametry mają realne 
znaczenie podczas eksploatacji urządzenia, a jakie są 
wyłącznie wytworem kampanii marketingowych.  
w tym artykule wskażemy na cechy rekuperatorów 
Komfovent Domekt R, które sprawiają, że są jednymi  
z najpopularniejszych w Polsce.

dlaczegO wartO wybrać  
rekuperatOr kOmfOvent dOmekt r
wielu inwestorów, wiele potrzeb, jedno rozwiązanie

Komfovent Domekt R
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obrotowe są w stanie odzyskać do 50% wilgoci 
z powietrza wywiewanego. Dzięki temu w domu 
osiągamy wilgotność względną na poziomie na-
wet 40-50%, czyli komfortowym dla samopoczu-
cia, mimo że powietrze zewnętrzne jest suche.
wymienniki obrotowe sorpcyjne również odzy-
skują wilgoć, jednak do odzysku nie jest wyma-
gane wystąpienie warunków umożliwiających 
kondensację wilgoci z powietrza wyciąganego 
z pomieszczeń. Odzysk odbywa się na zasadzie 
absorbowania wilgoci z powietrza wyciąganego  
z pomieszczeń przez warstwę materiału higrosko-
pijnego – zeolitu. warstwa zeolitu absorbuje wil-
goć z powietrza o wyższej wilgotności i przekazuje 
ją do powietrza o niższej wilgotności, dzięki cze-
mu zimą wymiennik pasywnie jest w stanie odzy-
skać nawet do 90% wilgoci, natomiast w okresie 
letnim może je osuszać, a całość procesu przekła-
da się na komfortowe warunki wewnątrz domu. 

JPm – podstawowy wskaźnik zużycia energii 
przez wentylatory
Jednostkowy pobór mocy (JPM) to wskaźnik, który 
informuje o tym, ile energii będzie zużywać wen-
tylator przy znamionowym przepływie powietrza. 
Zgodnie z dyrektywami EN 13141-7:2015 oraz EN 
308:2001, producent rekuperatora jest zobowiąza-
ny do przedstawienia wskaźnika JPM w odniesie-
niu do przepływu znamionowego dla oferowanego 
urządzenia. wykorzystując powyższy schemat ob-
liczeń, w prosty sposób można oszacować koszty 
eksploatacji rekuperatora i obliczyć czas zwrotu.
w rekuperatorach Domekt R stosowane są wen-
tylatory Ebm-papst, Ziehl-Abegg, Rosenberg czy 
Östberg, gwarantujące najwyższą jakość wykona-
nia oraz niskie zużycie energii. Przykładowo dla 
bestsellera Komfovent Domekt R400-H, JPM wy-
nosi 0,27 w/(m3/h). Jeżeli dany wskaźnik pomno-
żymy przez wydatek powietrza np. 100 m3 oraz 
czas tj. liczbę godzin pracy, uzyskamy szacunkowe  

zużycie energii. Przykładowo 0,27 m3/h x 100 m3 x 
8760 h = 237 kwh. Te proste obliczenia pozwala-
ją porównać wentylatory w rekuperatorach róż-
nych producentów. 

CAv – stały wydatek powietrza
Optymalizacja pracy wentylatorów to jedna z pod-
stawowych funkcji, którą powinien spełniać reku-
perator. Tryb kontroli przepływu CAV (Constant Air 
Volume) odpowiada za automatyczne dobieranie 
mocy wentylatorów przez automatykę w reakcji 
na nastawiony przez użytkownika wydatek powie-
trza. Osiąganie wymaganego wydatku powietrza 
jest ściśle związane z oporami. Na opory wpływa 
długość, stopień rozbudowania czy też zastoso-
wane średnice w instalacji. w trakcie użytkowania 
wentylacji pojawiają się dodatkowe opory np. wy-
nikające z zanieczyszczenia filtrów czy też czerpni 
świeżego powietrza. Automatyka rekuperatorów 
Domekt R w trybie kontroli przepływu CAV z wy-
korzystaniem anemometrów termicznych stale 
bada rzeczywisty przepływ powietrza w rekupera-
torze i dopasowuje moc wentylatorów potrzebną 
do osiągnięcia wymaganych wartości przepływu 
powietrza. Funkcja dostępna jest w standardzie 
we wszystkich rekuperatorach Domekt R.

Odzysk wilgoci – komfortowe warunki w domu
Jest bardzo istotny w kontekście komfortu w okre-
sie zimowym. Odzysk wilgoci zachodzi w trzech 
z wymienionych wcześniej rodzajów wymienni-
ków ciepła tj. obrotowym, obrotowym sorpcyj-
nym, przeciwprądowym entalpicznym.

w wymienniku obrotowym przy niskiej tempera-
turze zewnętrznej wilgoć zgromadzona w powie-
trzu wyciąganym z pomieszczeń wykrapla się na 
bębnie wymiennika, po czym przekazana jest do 
powietrza nawiewanego, dzięki czemu jest ono 
dodatkowo nawilżone. Standardowe wymienniki 

Komfovent Domekt z wymiennikiem obrotowym to doskonały wybór. To jakość wyko-
nania, wyjątkowa na rynku jakość obsługi posprzedażowej inwestora oraz tysiące za-
dowolonych użytkowników, którzy obdarzyli markę Komfovent zaufaniem. 
Ale nie musisz nam wierzyć na słowo. Teraz o tym, że Komfovent Domekt to rekuperato-
ry klasy Premium możesz przekonać się osobiście! Odwiedź jeden z ponad 60 punktów 
w całej Polsce, dokładnie obejrzyj urządzenie, otwórz je, zwróć uwagę na spasowanie 
elementów, solidność konstrukcji i wykonanie detali. A jak już poczujesz i zobaczysz ja-
kość, to zapoznaj się z doskonałą automatyką sterowania zarówno poprzez panel ste-
rowania lCD, jak i za pomocą aplikacji. Przekonasz się sam, że Komfovent to najlepszy 
wybór. A przy okazji możesz wygrać nagrody. Szczegóły poniżej.

Przeczytałeś, że Komfovent Domekt 

to rekuperatory klasy PREMIUM?

Nie musisz nam wierzyć na słowo!

Sam sprawdź i zgarnij nagrody!

SZCZEGÓŁY

Oraz  
www.ventia.pl  

zakładka  
POZNAJ  

DOMEKTA

Zmienna prędkość wymiennika obrotowego – przykładowe warunki obliczeniowe

Generalny dystr ybutor
Komfovent na terenie Polski 

www.ventia.pl
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wentylacja centralna vitOair fS 
nOwOścią w Ofercie vieSSmann 
wentylacja mieszkań z odzyskiem ciepła i wilgoci

Rekuperator Vitoair FS został 
wprowadzony do oferty 
Viessmann w 2022 roku.  
To kolejny po urządzeniach  
serii Vitovent system niezawodnej 
wentylacji mieszkania  
z odzyskiem ciepła oraz 
wilgoci dzięki zastosowaniu 
entalpicznego wymiennika ciepła.  
Zapewnienie zrównoważonego 
bilansu wilgoci zapobiega 
zagrzybieniu i szkodom  
w pomieszczeniach,  
a przy codziennej eksploatacji 
zapewnienia odpowiedni 
poziomu wilgotności powietrza, 
którym oddychają mieszkańcy. 
Vitoair FS jest dedykowany  
do mieszkań i budynków  
o powierzchni mieszkalnej  
do około 180 m2.

http://www.instalreporter.pl
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Zastosowanie wymiennika entalpicznego prze-
kłada się bezpośrednio na brak wymogu mon-
tażu odpływu kondensatu. Jest to spowodowa-
ne odzyskiem wilgoci z powietrza wywiewanego.
w opcji użytkownik może zezwolić instalatorowi 
na zdalne monitorowanie systemu, aby umożli-
wić natychmiastowe usuwanie zakłóceń onli-
ne lub szybką ingerencję serwisową na miejscu.

Integracja systemowa
z viessmann One Base (E3)
Vitoair FS jest kompatybilny z systemem Viess- 
mann One Base (E3) i daje się w pełnym zakre-
sie kombinować z kotłami kondensacyjnymi  
Vitodens oraz pompami ciepła Vitocal. 
Cały ten system energetyczny użytkownik może 
kontrolować komfortowo aplikacją mobilną  
ViCare z każdego miejsca i o dowolnej porze. 

Entalpiczny wymiennik ciepła 
– optymalna jakość powietrza 
w pomieszczeniach
 Dzięki specjalnej membranie polimerowej ental-
picznego wymiennika ciepła Vitoair FS odzysku-
je z usuwanego powietrza nie tylko ciepło lecz 
także wilgoć. Przyczynia się to do zapewniania 
przyjemnego klimatu pomieszczeń i dobrego sa-
mopoczucia mieszkańców.
Zawarte w usuwanym powietrzu cząsteczki pary 
wodnej dyfundują przez membranę i są pochła-
niane przez doprowadzane powietrze świeże. 
Dzięki temu można wyeliminować zarówno zbyt-
nią suchość, jak i nadmierną wilgotność powietrza 
w pomieszczeniu. Ponieważ równocześnie mem-
brana polimerowa uniemożliwia przenikanie wi-
rusów, bakterii i zarodników pleśni, Vitoair FS jest 
również rozwiązaniem doskonałym higienicznie.

w celu zapewnienia odpowiedniej jakości po-
wietrza w obiegu wentylacyjnym Vitoair FS zo-
stał wyposażony w filtry powietrza zewnętrzne-
go F7 = ISO ePM1 50% oraz powietrza usuwanego 
G4 = ISO Coarse 60% (typy filtrów wg ISO 16890 
– EN77). Potrzebę wymiany filtra sygnalizuje  
z kolei przycisk czterostopniowy do sterowania.

Kompaktowy, cichy i wydajny
Dzięki małej wysokości konstrukcyjnej, wynoszą-
cej zaledwie 245 milimetrów i maksymalnemu stru-
mieniowi objętościowemu powietrza do 300 m3/h 
Vitoair FS jest urządzeniem nie tylko szczególnie 
płaskim, ale i wydajnym. Do tego dochodzi jesz-
cze niezwykle cicha praca przy dużej wydajności.

Proste instalowanie i uruchamianie
Urządzenie można montować dowolnie: pod 
sufitem, na ścianie lub leżąco na strychu. 
Vitoair jest urządzeniem uniwersalnym, a co za 
tym idzie nie ma osobnych wersji lewej i prawej. 
wersję urządzenia, a tym samym przypisanie 
funkcji do poszczególnych króćców przyłącze-
niowych określa instalator podczas pierwsze-
go uruchomienia.

VItoaIR fs – cechy pRoduKtu

Maksymalny objętościowy strumień powietrza: 
300 m3/h
Odzysk ciepła: 80%
Odzysk wilgoci: 74%
Pobór prądu: 0,19 w/(m3/h)
Szumy pracy: 39 dB(A)
wymiary (długość x szerokość x wysokość): 
1254x800x245 mm
Klasa efektywności energetycznej: A

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

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej: 0801 002345
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Optymalna jakość powietrza w pomieszcze-
niach dzięki wymiennikom ciepła

Dzięki specjalnej membranie polimerowej entalpicznego 
wymiennika ciepła Vitoair FS odzyskuje z usuwanego 
powietrza nie tylko ciepło lecz także wilgoć. Przyczynia 
się to do zapewniania przyjemnego klimatu pomiesz-
czeń i dobrego samopoczucia mieszkańców.

Zawarte w usuwany powietrzu cząsteczki pary wod-
nej dyfundują przez membranę i są pochłaniane przez 
doprowadzane powietrze świeże. Dzięki temu można 
wyeliminować zarówno zbytnią suchość, jak i nadmier-
ną wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Ponieważ 
równocześnie membrana polimerowa uniemożliwia 
przenikanie wirusów, bakterii i zarodników pleśni, Vitoair 
FS jest również rozwiązaniem doskonałym higienicznie.

VITOAIR FS

1  Klapa obejściowa

2   Wentylator EC z pomiarem  

strumienia objętościowego

3  Filtr

4  Moduł podgrzewu powietrza (opcja)

5  Entalpiczny wymiennik ciepła

6  Sterownik

P R Z E G L A D Z A L E T 

 + Niskie koszty energii, dzięki odzyskowi ciepła
 + Niskie koszty eksploatacji, dzięki niskiemu poborowi mocy
 + Małe zapotrzebowanie miejsca, np. montaż w suficie 

podwieszonym
 + Komfort termiczny i przyjemny klimat pomieszczeń
 + Zrównoważony bilans wilgoci zapobiega zagrzybieniu 

i szkodom w budynku
 + Lepsza ochrona przed włamaniem i hałasem ulicznym 

dzięki stale zamkniętym oknom
 + Filtrowanie powietrza zewnętrznego – ważne dla alergików
 + Obsługa systemu z aplikacji mobilnej ViCare App 

Kompatybilny z systemem Viessmann One Base (E3)
 + Funkcja króćców przyłączeniowych do systemu rozprowa-

dzenia powietrza do wyboru w wykonaniu lewym i prawym 
 + Niepotrzebny odpływ kondensatu
 + Proste uruchamianiu i zdalny monitoring online 

przez instalatora

2

4

6

5

5

3
1

Vitotrol 300-E 
komfortowa 
bezprzewodowa 
jednostka zdalnej 
obsługi jako osprzęt 
dodatkowy

Przycisk 
czterostopniowy
z sygnalizacją 
potrzeby wymiany 
filtra

Aplikacja 
mobilna ViCare 
do obsługi 
kompletnego 
systemu 
energetycznego

Animacja produktu Vitoair FS  – najbardziej 
kompaktowe urządzenie w swojej klasie

VITOAIR FS
S t r u m i e ń o b j ę t o ś c i o w y p o w i e t r z a :  m a x .  3 0 0  m 3 / h

http://www.instalreporter.pl
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REKUPERATORy vITECO

w ofercie Instal-Konsorcjum znajdują się rekupe-
ratory Viteco z wymiennikiem przeciwprądowym 
i entalpicznym, stworzone przez CLA. Stanowią 
one świetne rozwiązanie do użytku w budyn-
kach mieszkalnych, gdzie oczekiwany jest niski 
pobór energii przy wysokiej sprawności ener-
getycznej. Dodatkowo rekuperatory Viteco 
charakteryzują się cichą pracą i niezawodnością. 
wśród urządzeń wentylacyjnych produkowanych 
przez CLA znajdują się rekuperatory Reversus  
i Flat, które od niedawna uzupełniły ofertę marki 

Viteco. Reversus są przeznaczone do montażu 
naściennego z pionowymi podłączeniami do 
kanałów wentylacyjnych, natomiast Flat to in-
nowacyjne płaskie rekuperatory przeznaczone 
do montażu pod sufitem lub na stropie z pozio-
mymi króćcami przyłączeniowymi do instalacji 
wentylacyjnej.

NOWOśĆ W OFERCIE 
– PłASKIE REKUPERATORy FlAT

Rekuperatory Flat występują w czterech wiel- 
kościach o wydatkach odpowiednio 150, 200, 350  
i 550 m3/h. Nazwa Flat oznacza płaski. To jedne z naj- 
niższych rekuperatorów spotykanych na rynku.  

Rekuperacja to mocna strona Instal-Konsorcjum. Pod marką Viteco 
dostępne są rekuperatory Viteco z wymiennikiem przeciwprądowym  
i entalpicznym, produkowane przez włoskiego producenta — firmę CLA. 
Oprócz samych urządzeń Instal-Konsorcjum w marcu tego roku uzupełnił 
uzupełnił asortyment rekuperacji marki Viteco o system dystrybucji 
powietrza Ventiflex® PLUS firmy Ground-Therm.

rekuperacja vitecO – nOwOczeSne rOzwiązania dO dOmu

Rekuperatory Reversus

Rekuperatory Flat

http://www.instalreporter.pl
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Ich wysokość nawet dla największych mode-
li nie przekracza wymiaru kartki A4, dzięki cze-
mu mogą być łatwo montowane pod stropem, 
nie zajmując cennej powierzchni mieszkal-
nej. Modele Flat nadają się również doskona-
le do montażu w przestrzeni nadstropowej nad 
najwyższą kondygnacją. Ich konstrukcja pozwa-
la na montaż na podłodze, nawet w przypadku, 
gdy wysokość poddasza jest niewielka.
Unikalna konstrukcja rekuperatora umożli-
wia jego zabudowanie ze wszystkich boków, 
gdyż dostęp do filtrów i wymiennika jest wy-
magany tylko od dołu lub góry urządzenia. 
wszystkie rekuperatory Flat mają podwójną 
metalową obudowę izolowaną wodoodporną 
pianą poliuretanową. Są w 100% odporne na 
wilgoć i doskonale zabezpieczone przed zama-
rzaniem. Ich zaawansowana automatyka we 
współpracy z innymi elementami wyposażenia 
domu rozpoznaje nieobecność domowników  
i potrafi odpowiednio automatycznie regulować 
wydajność wentylacji, gwarantując oszczędności 
ciepła i energii elektrycznej. Rekuperatory stan-
dardowo wyposażone są w by-pass wymienni-
ka, możliwość współpracy z zewnętrznymi czuj-
nikami jakości powietrza, mogą współpracować  
z wymiennikami gruntowymi, wtórnymi nagrzew-
nicami elektrycznymi lub wodnymi powietrza.  

wszystkie rekuperatory Flat mogą być dostar-
czane w wersji z wymiennikami entalpicznymi, 
które pozwalają na odzyskiwanie wilgoci z po-
wietrza wydmuchiwanego z domu. wszystkie re-
kuperatory mogą być sterowane przez Internet 
za pomocą aplikacji na telefon lub przez prze-
glądarkę internetową w komputerze.

SySTEm DySTRyBUCJI POWIETRzA 
vENTIFlEx® PlUS

System Ventiflex® PLUS zdecydowanie wyróżnia 
się spośród innych systemów dostępnych na 
rynku polskim, europejskim oraz światowym. 
Jest niezwykle uniwersalny – składa się z 11 
modułów, z których jak z klocków Lego można 
zbudować praktycznie dowolny rozdzielacz lub 

cla 

włoska firma CLA powstała w 2019 roku z połączenia dwóch niezależnych producentów – UTEK 
i CLA, dając początek innowacyjnym produktom, akademii szkoleniowej i nowym laboratoriom 
badawczym. CLA specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wysokosprawnych jednostek od-
zysku ciepła dla sektora mieszkaniowego i usługowego. w ofercie firmy znajdują się innowacyjne 
i energooszczędne produkty, dzięki którym użytkownicy urządzeń produkcji CLA mogą cieszyć 
się nieprzerwanym dostępem do świeżego powietrza, przy niskich kosztach eksploatacji urzą-
dzeń. Oprócz 3 laboratoriów (testów termicznych i wydajności obudowy; akustyczne; wenty-
lacyjne) CLA posiada 5 zakładów produkcyjnych z 6 automatycznymi liniami produkcyjnymi.

Ventiflex® PLUS

http://www.instalreporter.pl
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skrzynkę rozprężną i bez większego proble-
mu zaimplementować na budowie. Kształtki 
cechują się niewielkimi rozmiarami, dzięki cze-
mu można je łatwo schować pod jastrychem, 
w warstwie izolacji o wysokości 8 cm lub w su-
ficie podwieszonym. warto również nadmienić, 
że wszystkie elementy są wykonane z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego. Dzięki zastosowa-
niu zaś technologii cząstek mikrosrebra system 
Ventiflex® PLUS zachowuje walory higieniczne. 
Potwierdzają to badania w dwóch odrębnych 
placówkach badawczych (zgodnie z normą ISO 
22196:2007): Instytucie Biopolimerów i włókien 
Chemicznych oraz J.S. Hamilton Poland. Z wy-
nikami badań można zapoznać się pod adre-
sem www.ground-therm.com/do-pobrania/. Ich 
pozytywne wyniki pozwalają wydłużyć gwa-
rancję na aktywność antybakteryjną systemu 
do okresu 30 lat.
Bardzo ważnym elementem ww. systemów, ostat-
nio wdrożonym do oferty Instal-Konsorcjum są 
kanały wentylacyjne Ventiflex® VTX-DN75 oraz 
Ventiflex® VTX-DN90. Na bazie rozmów z partne-
rami handlowymi, przede wszystkim instalatora-
mi, IK wprowadził do oferty kanał wentylacyjny  
o powiększonej średnicy wewnętrznej, zacho- 
wując przy tym nieprzekraczalną wysokość izo-
lacji jastrychu 8 cm. Powiększona średnica przy-

czyniła się do zwiększenia przepływu powietrza 
przez pojedynczy kanał do 40 m3/h, przy zacho-
waniu tej samej kultury akustycznej. Przekłada 
się to w wielu przypadkach (tam, gdzie dostar-
czane jest do 40 m3/h powietrza) przede wszyst-
kim na zmniejszenie liczby kanałów np. sypialnia 
– dwa kanały standardowe można zastąpić jed-
nym. Zmniejsza się ilość używanego materiału, 
a za tym idą oszczędności finansowe.

www.viteco.pl

Wyłączny dystr ybutor marki VITECO
Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
www.ik.pl

r e k l a m a

gRound-theRm 

Specjalizuje się w wytwarzaniu nowocze-
snych systemów dystrybucji powietrza 
dla budynków oraz lokali mieszkalnych. 
Sukces, jaki odniosła firma w tym zakre-
sie pozwolił na dalszy rozwój, co finalnie 
przyczyniło się do opracowania własne-
go systemu dystrybucji powietrza, Venti-
flex® PLUS, opatentowanego w 2013 roku.

aKademIa IK dla 
pRofesjonalIstów ZapRasZa 
do wysłuchanIa webInaRów:

• System rekuperacji VITECO (kliknij)
• Rekuperacja w domu jednorodzinnym – 
poradnik praktyczny Viteco Ground-Therm 
(kliknij)
• Korzyści płynące z rekuperacji Viteco  
Ground-Therm – rozmowa z ekspertem (kliknij)

Podstawą złożenia oferty jest zrozumienie, kto się 
do nas zgłosił o przygotowanie oferty. Oczywiście 
dzwoniący klient już w pierwszym zdaniu zdradził 
nam swoją potrzebę jawną. Prosi wprost o ofer-
tę na montaż pompy ciepła lub na wymianę kotła.
Jednak obok jawnych potrzeb są potrzeby ukryte 
lub inaczej mówiąc głębokie. To dodatkowa war-
stwa, której poznanie znacznie ułatwia przygo-
towanie dobrej oferty. 
Jakie potrzeby musimy znać lub inaczej mówiąc, 
jakie potrzeby musimy rozumieć? Otóż przyznasz, 
że fakt czy klient buduje pierwszy dom czy kolej-
ny jest okolicznością ważną. Czy buduje dla siebie 
czy dla córki. Czy ma lat 32 i trójkę dzieci czy 64 lata  
i mieszka tylko z żoną. Istotne jest także, jakich urzą-
dzeń używał do tej pory i co mówią jego sąsiedzi. 

Czy czytał coś o pompach ciepła w Internecie i czy 
ewentualnie jakaś marka przyciągnęła jego uwagę.
Taki pogłębiony wywiad można zrobić zarówno 
podczas wizyty u klienta, jak i przez telefon. Nie 
musimy robić tego podczas pierwszego kontak-
tu telefonicznego, który jak wiadomo może za-
skoczyć nas w różnych okolicznościach. 
Bez problemu możemy umówić się z klientem na 
rozmowę w dogodnym dla obu stron momencie. 
Poznanie i zrozumienie głębokich potrzeb klien-
ta zwiększa szansę na to, że przygotowana ofer-
ta będzie dopasowana do oczekiwań klienta. 
warto mieć to na uwadze i maksymalnie ciągnąć 
klienta za język. 
SCCOT Ofertowanie zarządzanie:
www.sccot.pl

Na rynku pojawiła się właśnie ciekawa aplikacja/program do 
zarządzania ofertami pod nazwą SCCOT dostępna na www.sccot.pl. 
Aplikacja dedykowana jest firmom usługowym i służy do sporządzania 
ofert, zarządzania cenami materiałów, kosztami robocizny, a także 
kontrolowania na jakim etapie realizacji jest dana oferta oraz zlecenie. 
w kilku najbliższych numerach InstalReportera przedstawiać będziemy 
funkcjonalności tego programu, ale także przyjrzymy się ważnym 
składowym dobrej oferty, czyli co zrobić, by zdobywać klientów  
i budować wartość oferty. w tej części skupiamy się na personie klienta,  
czyli jak zrozumieć, czego tak naprawdę potrzebuje nasz klient?

akademia dObrej Oferty 
SccOt cz. 1

Klient – poszukiwany poszukiwana

PaweŁ k aczmarek
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model Deluxe Kraków w części c.w.u. 
fabrycznie wyposażono m.in. w:
•	tzw.	mostek	termiczny,	zbudowany	w	oparciu	 
o ogranicznik temperatury powrotu RTB (zawór + 
głowica), który zapewnia ciągłe, minimalne krążenie 
czynnika w przewodach zasilających stację i zapo-
biega jej wychłodzeniu. Dzięki temu utrzymywana 
jest ciągła gotowość stacji do przygotowania c.w.u. 

o pożądanej temperaturze, nawet, jeśli nie dostar-
cza ona w danej chwili czynnika na część c.o.;
•	termoregulator	służący	do	ograniczania	tem-
peratury ciepłej wody użytkowej, złożony z za-
woru termostatycznego i głowicy z czujnikiem 
wyniesionym. Zastosowanie tego urządzenia 
zabezpiecza mieszkańców przed ewentualnym 
poparzeniem zbyt gorącą wodą.

Przygotowanie c.w.u. odbywa się dzięki zastoso-
waniu płytowego wymiennika ciepła oraz regula-
tora hydrodynamicznego i w sposób dynamiczny, 
jedynie w czasie poboru. Dzięki temu w wybranych 
przypadkach można zmniejszyć albo całkiem zre-
zygnować z typowego, centralnego zasobnika do 
magazynowania wody. Maleje dzięki temu ryzy-
ko rozwoju groźnych dla zdrowia bakterii Legio-
nella. Minimalizowane są także postojowe straty 
ciepła, jakie generuje klasyczny zasobnik c.w.u.
Stacje takie są alternatywą dla klasycznych roz-
wiązań, w których przewody obu instalacji – za-
silanie i powrót instalacji ogrzewczej, przewód 
zasilający c.w.u., przewód cyrkulacyjny c.w.u.  

i przewód wody zimniej, prowadzone są do przy-
łącza każdego mieszkania. Zastosowanie znajdu-
ją przede wszystkim w budynkach wielorodzin-
nych i blokach mieszkalnych.

Stacje mieszkaniowe – zwane też logotermami lub stacjami 
wymiennikowymi – są centralami dystrybucyjno-regulacyjno-
pomiarowymi, dostarczającymi zarówno czynnik do instalacji ogrzewczej, 
jak i przygotowującymi ciepłą wodę użytkową. Co istotne – parametry 
czynników do obu instalacji ustalane i regulowane są lokalnie, w stacji, 
dając możliwość dopasowania ich do potrzeb użytkowników. Do stacji 
podłączyć należy jedynie sieć ciepła technologicznego (ewentualnie –  
sieć ogrzewczą) i przewód wody zimnej. Możliwość zabudowy urządzeń  
do pomiaru zużytej wody i pobranego ciepła sprawia, że jest to rozwiązanie 
kompleksowe. Integracja taka upraszcza ponadto kwestie serwisowe  
i ewentualne przeglądy i naprawy, obniżając koszty i czas pracy 
instalatorów na budowie. Ponadto zwiększa to niezawodność systemu.

Stacje mieSzkaniOwe z Sercem 
Kompleksowe rozwiązania z oferty Herz

damian muniak

W ofercie firmy Herz wybierać można 
spośród wielu modeli, z czego na rynku 
polskim obecnie dostępne są dwa wa-
rianty, dopasowane do potrzeb rynko-
wych i wymogów prawnych – Deluxe 
Kraków i Pressburg. Na tle oferty ryn-
kowej wyróżnia je bogate wyposażone. 

1  Stacja mieszkaniowa DeLuxe Kraków: a) wizualizacja; b) schemat połączeń
1 – płytowy wymiennik ciepła, 2 - regulator hydrodynamiczny (PM-Regler), 3 - głowica termostatyczna  
z zaworem termostatycznym i czujnikiem wyniesionym, 4 - termostatyczny zawór obejściowy, 5 - ogranicznik 
temperatury powrotu, 6 – filtr siatkowy, 7 – regulator różnicy ciśnienia z siłownikiem termicznym, 8 – zawór kulowy  
do wody pitnej, 9 – zawór kulowy c.o., 10 - miejsce zabudowy wodomierza, 11 – miejsce zabudowy ciepłomierza

a) b) 
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np. wymiany liczników i kontynuowania w tym 
czasie pracy stacji, można je więc wmontować 
ponownie;
•	filtr	siatkowy	na	wejściu	do	stacji;
•	płyta	montażowa.

Dodatkowo stacja Pressburg, oprócz dalszych 
udoskonaleń i dodatkowego wyposażenia, ma 
możliwość zewnętrznego zainstalowania pom-
py na obieg c.w.u. w celu zapewnienia cyrkula-
cji – konieczność taka wynika z zapisów polskie-
go prawa w określonych sytuacjach (Dz.U.75.690  
z późn.zm.: § 120. 1.). 
Firma Herz, jako producent armatury i pozosta-
łego wyposażenia stacji, gwarantuje kompaty-
bilność elementów, najwyższą ich jakość i do-
stępność. Jest to argument nie do przecenienia 
w trakcie eksploatacji urządzenia, zwłaszcza na 
tle konkurencyjnej oferty rynkowej. Na stacje pro-
ducent udziela 5-letniej gwarancji. 

Część c.o. fabrycznie wyposażona jest 
natomiast m.in. w:
•	stabilizator	różnicy	ciśnień.	Zwłaszcza	w	kon-
tekście relatywnie wysokich wartości ciśnienia 
dyspozycyjnego, jakie występują w tego typu 
rozwiązaniach instalacyjnych, urządzenie to daje 
wiele korzyści, a często jest wręcz niezbędne. Li-
kwiduje ono niebezpieczeństwo szumów na ter-
moregulatorach grzejnikowych, uniezależnia pra-
cę instalacji w danym mieszkaniu od zmiennych 
warunków panujących w sieci zasilającej i wpły-
wu zmiennych parametrów występujących w po-
zostałych mieszkaniach. Dzięki temu poprawia 
się także komfort cieplny w pomieszczeniach;

•	siłownik	na	stabilizatorze	różnicy	ciśnień.	Daje	to	
możliwość centralnego sterowania całym obie-
giem ogrzewczym, niezależnie od termoregula-
torów grzejnikowych. w razie konieczności moż-
na w ten sposób wyłączyć część c.o.

Całość wyposażona jest w dodatkowe 
rozwiązania, które sprawiają, iż są to 
urządzenia typu plug&play:
•	puszka	zaciskowa	do	połączeń	elektrycznych;
•	elementy	zaślepiające	licznik	ciepła	i	licznik	wody.	
Są to elementy, które mogą pracować w sposób 
ciągły, a nie jedynie czasowo, do momentu 
wmontowania liczników. w razie konieczności  

HERZ Armatura i Systemy  
Grzewcze sp. z o.o.

32-020 Wieliczka  
ul. Artura Grottgera 58

tel. 12 289 02 20
centrala@herz.com.pl,

www.herz.com.pl

re
kl

am
aHERz – EUROPEJSKA mARKA PREmIUm. OD 1896 ROKU

2  Stacja mieszkaniowa Pressburg:  
a) wizualizacja; b) schemat połączeń
I – podłączenie cyrkulacji c.w.u., II – zasilanie stacji 
z sieci, III – powrót ze stacji do sieci, IV – zasilanie 
wody zimnej z instalacji zewnętrznej, V – wyjście 
zimnej wody do mieszkania, VI – ciepła woda do 
mieszkania, VII – zasilanie c.o., VIII – powrót c.o.  
z mieszkania
1 – regulator hydrodynamiczny (PM-Regler),  
2 – termostatyczny zawór obejściowy,  
3 – ogranicznik temperatury powrotu, 4 – siłownik 
termiczny, 5 – zawór powrotny odcinający RL-5,  
6 – zawory odcinające dla instalacji c.o., 7 – zawory 
odcinające dla instalacji wody pitnej, 8 – regulator 
różnicy ciśnienia Fix-TS, 9 – zawór termostatyczny 
TS-E, 10 – głowica termostatyczna z czujnikiem 
wyniesionym, 11 – filtr siatkowy

a) b) 
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TWARDA WODA zDROWIA NIE DODA

Na przeważającym obszarze Polski mamy do 
czynienia z wodą twardą. Przez to wielu Pola-
ków mierzy się z wszechobecnym kamieniem  
i osadem, tak dobrze znanym z występowania 
w czajnikach czy na armaturze łazienkowej. A to 
dopiero początek utrudnień. Ubrania wyprane  
w twardej wodzie wymagają dodatkowych środ-
ków zmiękczających, musimy używać mocniej-
szych środków do czyszczenia, wydłuża się rów-
nież czas porządków domowych, a wysuszona 
skóra potrzebuje balsamów nawilżających. Nie-
sprawne – zakamienione urządzenia pracują ze 
zmniejszoną sprawnością, a wszystko to razem 
powoduje, że wydajemy coraz więcej pieniędzy 
i nie da się ukryć, szkodzimy środowisku. wydaje 
się jednak, że najgorszym skutkiem twardej wody 
są awarie urządzeń. Nie chodzi tylko o urządzania 
AGD. Z powodu twardej wody ucierpią również 
te zamontowane w instalacji grzewczej. Kamień 
i osad mogą powodować poważne problemy  
i konieczność wymian urządzeń. Jeśli zajdzie po-
trzeba wymiany jedynie czajnika, to koszty nie 
będą przerażające, a co, kiedy kamień uszkodzi 
pompę ciepła?

zmIęKCzACz WODy – ROzSĄDNE ROzWIĄzANIE

Przed podjęciem decyzji, jaki sposób ochrony 
instalacji wybrać, warto przeprowadzić testy na 
twardość wody. Testy takie dostępne są w skle-
pach internetowych. Zarówno filtry, jak i zmiękcza-
cze można zakupić w przystępnej cenie. Dlatego 
warto zaplanować ten dodatkowy koszt na samym 
początku inwestycji. Im wyższa temperatura w 
urządzeniu, tym większe wytrącanie się kamienia.  
Tak więc szczególnie polecane są zmiękczacze  

w instalacji hybrydowych pomp ciepła, które są 
połączeniem kotłów gazowych z pompą ciepła. 
Zmiękczacze Immersoft dostępne w ofercie Im-
mergas to proste urządzenia zarówno w montażu, 
jak i obsłudze. Do instalacji potrzebny jest bezpo-
średni dostęp do głównego zaworu zimnej wody, 
a w jego pobliżu niewielka ilość wolnej przestrze-
ni, gniazdo elektryczne i odpływ do kanalizacji  
w celu odprowadzenia wody popłucznej. Należy 
zachować swobodny dostęp z przodu i od góry  
w celu uzupełniania soli w tabletkach w zbiorniku  

Dobrze dobrana instalacja z odpowiednio dopasowanymi do 
potrzeb budynków i mieszkańców urządzeniami to połowa sukcesu. 
Odpowiednia pompa ciepła zapewni komfort cieplny oraz ciepłą wodę 
użytkową i nie będzie pracować ponad swoje możliwości. Pozostaje 
jedynie kwestia żywotności instalacji. Pompy ciepła i hybrydowe pompy 
ciepła potrzebują odpowiedniej ochrony, dzięki której będą mogły 
pracować dłużej i wydajniej. warto więc zastanowić się nad wyborem 
odpowiednich filtrów czy zmiękczaczy już na etapie wykonywania 
instalacji. I choć niektórzy inwestorzy nie czują potrzeby dopłacania za 
tego typu urządzenia, warto jest przekonać ich do tego. Jak to zrobić?  
Jakich argumentów użyć? Zapraszamy do lektury.

zmiękczacze wOdy immergaS
Lepiej chronić niż naprawiać

Przejdź  Więcej o zmiękczaczach Immersoft

http://www.instalreporter.pl
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i dla przyszłych celów konserwacyjno-serwiso-
wych. Odstęp między zasilaniem w wodę a od-
pływem ścieków nie powinien być większy niż 
2 m. Należy brać pod uwagę podczas wybiera-
nia miejsca montażu, że nawodniony i napełnio-
ny solą w tabletkach zmiękczacz waży znacznie 
więcej niż właśnie odpakowany do podłączenia.

JAK DzIAłA zmIęKCzACz WODy ImmERSOFT?

woda, przepływając przez specjalne złoże, znaj-
dujące się wewnątrz urządzenia zostaje zmiękczo-
na. Co pewien czas, zależny od zużycia i twardo-
ści wody surowej wprowadzanej na zmiękczacz, 
złoże zostaje poddane automatycznej regenera-
cji. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmiękczacze Im-
mergas są praktycznie bezobsługowe, pamiętać 
należy jedynie o kontroli poziomu soli tabletko-
wanej wykorzystywanej przez stację do regene-
racji. Immersoft to urządzenia kompaktowe, któ-
rych obudowa jest jednocześnie zbiornikiem soli 
tabletkowanej. Dzięki niewielkim gabarytom po-
zwalają na montaż praktycznie w każdym domu 
czy nawet mieszkaniu. Do ich produkcji zasto-
sowano materiały najlepszej jakości i trwałości,  
co w połączeniu z precyzją wykonania daje urzą-
dzenie wysokiej klasy.

FIlTR mAGNETyCzNy DO OCHRONy 
INSTAlACJI z POmPĄ CIEPłA

Filtry magnetyczne to niewielkich gabarytów 
urządzenia montowane w instalacjach i reko-
mendowane do ochrony instalacji. Immergas 
rekomenduje montaż filtrów Cleanwater w in-
stalacjach z pompą ciepła. Filtry te chronią in-
stalacje centralnego ogrzewania przed osadami 
i wszelkiego rodzaju drobinkami żelaza. Podczas 
pracy pompy filtr wychwytuje zanieczyszczenia, 
dzięki czemu nie są one roznoszone w instalacji. 

Chroni to wymiennik pompy ciepła i zapobiega 
jego korozji. 
Główne zalety filtra magnetycznego Cleanwater:
•	małe	opory	hydrauliczne,
•	skutecznie	przechwytuje	wszystkie	zanieczysz-
czenia zalegające w systemie,
•	eliminując	zanieczyszczenia,	chroni	elementy	
kotła, wydłużając jego żywotność,
•	korpus	filtra	o	pojemności	0,5	l	daje	możliwość	
dozowania środka chemicznego,
•	filtr	wyposażony	w	zawory	odcinające,
•	możliwość	montażu	na	instalacji	pionowej	lub	
poziomej.
Montaż filtra nie jest skomplikowany, w celu uzy-
skania najlepszej wydajność zaleca się zainstalo-
wać filtr Cleanwater na powrocie instalacji przed 
pompą oraz przestrzegać kierunku przepływu, 
który wskazuje strzałka na urządzeniu.

oc paroc w polsce stawia Na oze

Firma OC Paroc, należąca do globalnej grupy 
Owens Corning, stawia kolejny krok w kierun-
ku zrównoważonego rozwoju. Polski zakład fir-
my w Trzemesznie korzysta już z pieców zasila-
nych w całości energią ze źródeł odnawialnych, 
co pozwoliło ograniczyć emisję dwutlenku wę-
gla o 80%.
Aby zmniejszyć ślad węglowy produktów izola-
cyjnych wytwarzanych w Trzemesznie, najwięk-
szym zakładzie produkcyjnym OC Paroc w Eu-
ropie, firma Owens Corning podpisała 10-letnią 
umowę VPPA na dostawy energii z farmy wiatro-
wej należącej do spółki Octopus Renewables.
Począwszy od 1 stycznia 2022 roku, pozyskiwana  

na mocy porozumienia energia pochodząca  
w całości ze źródeł odnawialnych zasila dwie 
najnowocześniejsze linie produkcyjne w fabry-
ce. Infrastruktura oddana do użytku odpowied-
nio w 2008 i 2020 roku wyposażona została  
w piece elektryczne do wytapiania wełny kamien-
nej. Inwestycja oznacza nie tylko ograniczenie 
wykorzystania zasobów naturalnych, lecz także 
oszczędność emisji dwutlenku węgla do atmos-
fery na poziomie 80%.
Działanie wpisuje się w założenia dekarbonizacji 
operacji produkcyjnych Owens Corning w Euro-
pie, jak również w nadrzędne cele zrównoważo-
nego rozwoju firmy. Do 2030 roku OC Paroc pla-
nuje całkowicie przejść na energię elektryczną 
pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych.

http://www.instalreporter.pl
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pozytywnie rozwiązane w połowie kwartału, 
oraz negatywny klimat dotyczący gazu związa-
ny z agresją Rosji na Ukrainę.

ROzWÓJ BUDOWNICTWA 
mIESzKANIOWEGO A TENDENCJE  
W BRANży INSTAlACyJNO-GRzEWCzEJ

wyniki pierwszego kwartału 2022 w budow-
nictwie mieszkaniowym potwierdzają osłabie-
nie pewnego boomu, chociaż z powodu dużej 
zwyżki cen dynamika wzrostu coraz bardziej 
ulegała osłabieniu, szczególnie w aspekcie wy-
kańczania przekazanych w stanie deweloper-
skim mieszkań.
w okresie 01-03.2022 roku oddano do użytkowa-
nia w dalszym ciągu więcej lokali niż rok wcze-
śniej, ale spadła liczba rozpoczętych budów oraz 
liczba udzielanych pozwoleń na budowę i zgło-
szeń nowych budów. według danych ogłoszo-
nych przez GUS, w tym okresie oddano do użyt-
ku ok. 54,7 tys. mieszkań, co stanowi wzrost  
o 3,2% w porównaniu do analogicznego okresu 
2021 roku. Pewnej zmianie podlegała także ten-
dencja udziałów w realizowanych inwestycjach 
pod względem inwestorów. w okresie 01-03.2022 
roku deweloperzy wybudowali 29,3 tys. jedno-
stek, co stanowi 53,6% wszystkich oddanych do 
użytku w tym okresie mieszkań i spadek o 3,6% 
w stosunku do I kwartału 2021 roku. Inwestorzy 
indywidualni wybudowali 24,2 tys. mieszkań, 
co oznacza wzrost o 12,6% w stosunku do I kwar-
tału 2021 roku, a ich osiągnięty udział wyniósł 
około 44,2% w tej kategorii statystyki. Podobną 
liczbę mieszkań jak w I kwartale 2021 roku odda-
no w pozostałych formach budownictwa (spół-
dzielcze, komunalne, społeczne czynszowe i za-
kładowe), gdzie łącznie oddano do użytkowania 
1194 mieszkań wobec 1110 mieszkań rok wcze-
śniej, tj. o ok. 7% więcej niż w 2021 roku. 

w dalszym ciągu największą grupą inwestorów 
w tej kategorii byli deweloperzy, którzy uzyskali 
pozwolenia na budowę dla ok. 52 tys. mieszkań 
(8,2% mniej niż w I kwartale 2021) oraz inwesto-
rzy indywidualni, którzy uzyskali pozwolenia na 
budowę dla ok. 24,4 tys. mieszkań (10,1% mniej 
niż w I kwartale 2021). Łącznie w ramach tych 
dwóch form budownictwa otrzymano pozwo-
lenia lub dokonano zgłoszenia budowy z pro-
jektem budowlanym dla 98,2% ogółu mieszkań. 
Pomimo wzmożonego popytu na mieszkania, 
widać było już duże spadki w rozpoczynanych 
i przygotowywanych inwestycjach mieszka-
niowych w każdej kategorii, które pogłębiły się 
jeszcze bardziej w kwietniu 2022. Pytanie, jak 
długo utrzyma się popyt i siła nabywcza inwe-
storów w oparciu o własne oszczędności, przy 
znacznie wzrastających cenach metra kwa-
dratowego budowanych mieszkań oraz kosz-
tów ich wykańczania, przy równocześnie coraz 
wyższej inflacji.

I kwartał 2022 r. był kolejnym dobrym kwartałem 
dla branży instalacyjno-grzewczej pomimo wy-
buchu wojny na Ukrainie, która wycisnęła swo-
je piętno zarówno w gospodarce, jak również  
w naszym sektorze. Pomimo względnie dobrych 
wyników, widać było znacznie większą niepew-
ność co do przyszłości oraz generalnie co do kie-
runku, w którym gospodarka się rozwinie w wy-
niku wszystkich perturbacji geopolitycznych. 
Najazd Rosji na Ukrainę posłużył jako pretekst 
do niewspółmiernie wysokich podwyżek paliw, 
zarówno gazu, jak również ropy naftowej, któ-
re w niewielkim stopniu odnoszą się do pozio-
mu cen sprzedaży surowców energetycznych.  
w dalszym ciągu producenci borykają się z pro-
blemami związanymi z brakiem komponentów 
do produkcji różnych urządzeń, których produkcja 
została w minionych latach – w celu osiągnięcia 
większego zysku – przeniesiona do Azji, głównie 

Chin i Tajwanu, ale również innych krajów daleko-
wschodnich. Lawinowo wzrastające ceny paliw  
i gazu spowodowały perturbacje związane z wy-
borem urządzeń grzewczych zarówno do wymia-
ny, jak również do zasilania nowych budynków.
widać było pogarszającą się sytuację w budow-
nictwie wielorodzinnym – spowodowaną dużą 
niepewnością zarówno w związku z wojną, sytu-
acją ekonomiczno-polityczną w Polsce, cenami 
materiałów budowlanych i instalacyjnych, bra-
kiem siły roboczej. widać było także coraz więk-
sze spowolnienie w inwestycjach w budownic-
twie mieszkaniowym. Nie zauważało się jeszcze 
zmniejszonego popytu na produkty związanego 
z rosnącymi stopami procentowymi oraz reko-
mendacjami dotyczącymi zdolności kredytowej 
polskich rodzin. Chyba najbardziej zauważal-
nym czynnikiem były ograniczenia w tworzeniu 
nowych przyłączy gazowych, co zresztą zostało  

Od redakcji:
Z obszernego raportu podsumowującego I kwartał 2022 r. na rynku 
budowlanym i instalacyjno-grzewczym przygotowanego przez SPIUG 
wybraliśmy tylko niektóre dane, naszym zdaniem w skrócie pokazujące 
obecną sytuację i prognozy na najbliższy okres. 
Pełny raport jest dostępny pod linkiem: kliknij.

rapOrt: i kwartał 2022  
w branży inStalacyjnO- 
-grzewczej w pOlSce

W I kwartale 2022 roku rozpoczęto budowę 53,3 tys.  
mieszkań, co stanowi spadek o ok. 16,3%, w odnie-
sieniu do I kwartału 2021 roku. W budownictwie 
deweloperskim nastąpił spadek rozpoczynanych 
inwestycji o ok. 21,1%, natomiast w budownic-
twie indywidualnym ten spadek wyniósł 5,8%  
w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. 
W pozostałych formach budownictwa (spółdziel-
cze, komunalne, społeczne czynszowe i zakłado-
we) w I kwartale 2022 roku także nastąpił spadek 
w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku 
liczby mieszkań do 757 wobec 1417 mieszkań rok 
wcześniej, których budowę rozpoczęto, co ozna-
cza ok. 46,6% spadku. zgodnie z danymi GUS,  
w I kwartale 2022 r. wydano pozwolenia lub doko-
nano zgłoszenia budowy dla 77,8 tys. mieszkań, tj. 
o 8,0% mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. 

http://www.instalreporter.pl
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SyTUACJA W BRANży INSTAlACyJNO- 
-GRzEWCzEJ W I KWARTAlE 2022

w I kwartale 2022 roku sytuacja w branży insta-
lacyjno-grzewczej była według ogromnej więk-
szości zebranych opinii bardzo dobra, aczkolwiek 
z nieco słabszą dynamiką w porównaniu do po-
przednich kwartałów, co nie wszędzie znajduje 
potwierdzenie w liczbach. Początek roku z duży-
mi wzrostami, II połowa lutego i marzec wyglą-
dał nieco słabiej niż wskazywał na to początek 
roku. wyniki zakupowe w całym kwartale nie-
jednoznaczne. Niektórzy dostawcy odnotowa-
li duży wzrost, inni nawet spadki w stosunku do 
poprzedniego roku. Często dobre wyniki odno-
towali dostawcy, u których wcześniej była sła-
ba dostępność towaru, czyli może to wynikać  
z wcześniej zaplanowanych inwestycji. Słabe wy-
niki z kolei u innych dostawców mogą być efek-
tem znacznie pogarszających się warunków kre-
dytowych, ciągle rosnących cen, co powoduje 
mocny spadek nastrojów. Trzeba też pamiętać, 
że obecny rok to o wiele wyższe ceny niż po-
przedni. wzrost dochodów nie nadąża za spad-
kiem siły nabywczej.
widać było dużą niepewność co do wyników  
w branży w następnych kwartałach. Informacje 
przychodzące z budownictwa mieszkaniowe-
go nie napawają zbytnim optymizmem. Firmy 
wykonawcze nadal borykają się z generalnym 
wykonawcą lub inwestorem w tematach re-
negocjacji wysokości kontraktów, ze względu 
na podwyżkę cen materiałów, które nastąpiły  
w międzyczasie. w sporej części, sprzedaż urzą-
dzeń grzewczych była oparta o rynek wymian, 
ale perturbacje związane na początku z proble-
mami dla realizacji przyłączy gazowych pod ko-
niec 2021 roku oraz na początku I kwartału 2022, 
a później z drastycznymi podwyżkami cen gazu, 
spowodowały, że inwestorzy planujący wymianę  

starych urządzeń grzewczych na nowe gazowe 
kotły kondensacyjne, zaczęli wstrzymywać się  
z realizacją lub wręcz występowali do NFOŚiGw  
o zamrożenie zawartych już umów w ramach pro-
gramu Czyste Powietrze. Te straty skompenso-
wały w pewnym stopniu znaczne wzrosty udziału 
pomp ciepła w ramach programu Czyste Po-
wietrze. Pozostaje jednak pytanie, czy budynki,  
w których montowane są pompy ciepła, mają 
standard zapotrzebowania na ciepło pozwalają-
cy na optymalne wykorzystanie zalet tych urzą-
dzeń, w przeciwnym razie może dojść do rozcza-
rowania inwestorów, jeżeli pompa ciepła została 
dobrana niewłaściwie. Obserwuje się, że coraz 
więcej producentów kotłów na paliwa stałe roz-
szerza swoją ofertę o pompy ciepła.
Pomimo tych zjawisk, popyt na urządzenia grzew-
cze był nadal wysoki i dynamika spływu zamó-
wień była sztucznie hamowana poprzez wstrzy-
mywanie przyjmowania zamówień z uwagi na 
braki asortymentowe, co oznacza, że osiągnięty 
wynik mógłby być jeszcze wyższy. Podobnie jak 
pod koniec 2021 roku, klienci często decydowali 
się na takie produkty, jakie były dostępne, a nie 
takie, jakie chcieli pierwotnie zamówić. Taka sy-
tuacja z możliwością dostaw spowodowała, że 
nawet niszowe marki osiągnęły spektakularne 
wzrosty, jeżeli tylko posiadały produkty na sta-
nie magazynowym. To może być szansą dla ta-
kich firm na ich przyszły rozwój i większą dywer-
syfikację źródeł dostaw. Ciekawym zjawiskiem 
jest to, że w wypadku pomp ciepła marka prze-
staje mieć tak duże znaczenie jak wypadku ko-
tłów. widać duży wzrost rozdrobnionego importu 
pomp ciepła głównie z Chin, gdzie w przeciwień-
stwie do producentów europejskich nie ma pro-
blemów z komponentami do produkcji, ale za to 
pod znakiem zapytania jest przyszła jakość ser-
wisu i doradztwa technicznego, chociaż doszły 
sygnały z rynku, że import z tego kierunku także  
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zaczął się zatykać. To może mieć potencjalnie 
negatywny wpływ na cały budowany od kilku 
lat rynek w tej grupie produktowej.
w ogólnej ocenie w pierwszym kwartale 2022 sy-
tuacja była podobna jak w poprzednich kwarta-
łach roku 2021, jednak można było zaobserwować 
rosnącą niepewność co do sytuacji ekonomicz-
no-gospodarczej, dostępności i cen podstawo-
wych nośników energii: gazu, energii elektrycznej, 
ale także węgla. wojna na Ukrainie oraz znacz-
ny wzrost cen energii powoduje gwałtowny i ma-
sowy odwrót od urządzeń gazowych na rzecz 
urządzeń elektrycznych, szczególnie pomp cie-
pła. Dodatkowo sprzedaż kotłów gazowych blo-
kował nierozwiązany na początku roku problem 
braku odpowiedniej ilości nowych przyłączy ga-
zowych i odległe perspektywy czasowe realiza-
cji takich inwestycji. Spowodowało to duże oba-
wy klientów, co do przyszłości dostępu do gazu. 
Niepewna sytuacja polityczna oraz ekonomicz-
na, wysoka inflacja, rosnące koszty kredytów po-
wodują, że firmy deweloperskie ostrożniej planu-
ją nowe inwestycje, a nawet zamrażają niektóre.  
Z uwagi na nowe przepisy rozliczania prądu  
z PV, w I kwartale 2022 można było zaobserwo-
wać zwiększone zainteresowanie panelami PV 
oraz dedykowanym osprzętem. 
Rynek w 2022 roku wydaje się być inny niż wcze-
śniej. w marcu i już na pocz. II kwartału było wi-
dać, że inwestorzy wstrzymują inwestycje, ponie-
waż stopy procentowe idą ostro w górę, a więc 
dostępność kredytów drastycznie maleje. Pomi-
mo że materiały osiągają bardzo wysokie ceny,  
w dalszym ciągu jest duża motywacja na moder-
nizację. Pompy ciepła królują w zapytaniach, co 
powoduje, że potencjalni klienci rozpatrują za-
mianę nowego kotła kondensacyjnego na pom-
pę ciepła, ale po przeanalizowaniu i czasie zwro-
tu i rosnących cenach energii elektrycznej, która 
z powodu zwiększonego popytu może do końca  

roku wzrosnąć o dalsze 50%, często rezygnują  
z takiego działania tym bardziej, że ceny gazu na 
rynkach europejskich mają tendencję spadkową.
Ciągłe podwyżki urządzeń cen grzewczych, po-
wodują, iż klienci szukają tańszych rozwiązań, 
co oznacza, że pojawia się zjawisko rezygnacji  
z marek premium na poczet tańszych urządzeń.
Coraz więcej powietrznych pomp ciepła, jak rów-
nież kotłów elektrycznych jest instalowanych 
przez firmy fotowoltaiczne, które oferują kom-
pleksową usługę panele + pompa ciepła, szuka-
ją nowych grup produktowych, zabezpieczają się 
przed oczekiwanym, być może trochę na wyrost, 
spadkiem popytu na PV w 2022 roku po zmia-
nie przepisów dotyczących przyszłych rozliczeń.
wzrost sprzedaży na rynku instalacyjno-grzew-
czym w I kwartale 2022 roku można szacować na 
poziomie 25% wartościowo, głównie ze względu 
na wzrost cen towarów. widać już jednak oznaki 
spadków na inwestycjach.

SyTUACJA W WyBRANyCH  
GRUPACH PRODUKTOWyCH

Tendencja I kwartał 2022/I kwartał 2021
Gazowe kotły wiszące ogółem: +8%
Gazowe kotły wiszące kondensacyjne: +10%
Gazowe kotły wiszące konwencjonalne: -14%
Gazowe kotły stojące ogólnie: +4%
Gazowe kotły stojące kondensacyjne: +6%
Gazowe kotły stojące konwencjonalne: -40%
Gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u.: 
- 8%
Olejowe kotły stojące ogólnie: +24%
Olejowe kotły stojące kondensacyjne: +45%
Olejowe kotły stojące konwencjonalne: -17%
Kotły na paliwa stałe bd.
Kolektory słoneczne: +20%
Pompy ciepła: +72%
Zasobniki i bufory: +25%
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Komfortowa  
i efektywna.  
Przez cały rok.

Sprawdź na www.nibe.pl

Pory roku się zmieniają, ale klimat w Twoim domu nie musi się zmieniać wraz z nimi. 

Nowa NIBE S2125 to nasza najskuteczniejsza pompa ciepła powietrze-woda,  

która pracuje cicho i jest energooszczędna przez cały rok. To wszystko byś mógł  

ignorować pogodę i po prostu cieszyć się wygodnym domem. I ogrodem.
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Jaki rodzaj ogniw Waszej produkcji jest 
najchętniej kupowany przez inwestorów  
i z czego to wynika?

BUyPv.EU: Świadomi inwestorzy kierują się ja-
kością i mocą, a wysoka jakość dostarczanych 
przez BuyPV.eu paneli z Tier 1 jest potwierdzona 
przez niezależnych specjalistów. Jesteśmy wie-
loletnim importerem i dystrybutorem modułów 
fotowoltaicznych JaSolar, które cieszą się dużą 
popularnością. JaSolar to najbardziej klasycz-
ne rozwiązanie, jeżeli chodzi o moduły fotowol-
taiczne i równocześnie produkt jednego z naj-
większych i najbardziej zaufanych producentów 
na świecie, odpowiadający za około 13% wszyst-
kich wyprodukowanych paneli. Najczęściej wy-
bierane są panele monokrystaliczne z grupy  
o mocy 400 wp deep blue 3.0 oraz 450-460 wp, 
w technologii PERC. 
Stale poszerzamy portfolio produktowe, wpro-
wadzając do oferty nowe marki. Tylko w ostatnim  

czasie do oferty dołączyły produkty Solax Po-
wer, inwertery, car porty, pompy ciepła od Vies-
smann, ładowarki samochodowe oraz maga-
zyny energii.

HEWAlEx: Firma Hewalex nie jest producentem 
ogniw fotowoltaicznych, a jedynie dystrybuto-
rem paneli fotowoltaicznych. w swojej ofercie 
posiadamy panele fotowoltaiczne zbudowane 
z ogniw monokrystalicznych o sprawności do 
20,7%, co przekłada się na dużą produkcję ener-
gii elektrycznej przy wykorzystaniu mniejszej po-
wierzchni. Panel jest wykonany w technologii 
ogniw multibusbarowych ciętych na pół, która 
polega na zastosowaniu w ogniwach aż 9 ście-
żek przewodzących prąd (bus bar) zamiast tra-
dycyjnie od 3 do 5. 

INSTAl-KONSORCJUm (vITECO): Moduły będą-
ce w ofercie Instal-Konsorcjum to w 100% modu-
ły monokrystaliczne. wynika to z 2 rzeczy:

Rynek fotowoltaiki obecnie przeżywa zawirowania. Zmiana systemu 
rozliczeń dla prosumentów , wzrastające ceny nośników energii 
(prądu, gazu, węgla), a także wojna w Ukrainie – wszystko to wpłynęło 
na sytuację w sektorze. Poprosiliśmy graczy rynkowych (producentów 
i dystrybutorów) o ich ocenę rynku fotowoltaiki i opinię na temat 
dynamiki i kierunków rozwoju. Odpowiedzi są naprawdę ciekawe,  
a lektura ich to źródło praktycznych informacji. 

fOtOwOltaika  
– rOzwiązania dO dOmów  
i małych Obiektów

Ireneusz Jeleń
Menedżer ds. marketingu  

i szkoleń HEwALEX

Jacek Mamel 
Kierownik Sprzedaży  
i Marketingu SELFA

Robert Słotwiński  
Menedżer ds. produktu 

INSTAL-KONSORCJUM (VITECO)

Michał wrzos
Kierownik Działu  

Elektrycznego VOSTI

Karol Gołoś
Dział wsparcia Technicznego  

i Szkoleń VIESSMANN

Łukasz Studziński
Prezes BUYPV.EU
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od audytu, wykonania projektu, poprzez wspar-
cie w uzyskaniu dofinansowań aż po montaż in-
stalacji fotowoltaicznych.

HEWAlEx: Zestaw fotowoltaiczny jest dobiera-
ny indywidualnie dla klienta po przeprowadze-
niu wizji lokalnej. wizja lokalna pozwala ocenić 
fachowcowi możliwości montażu wybranej in-
stalacji fotowoltaicznej. Pod uwagę bierze się 
ewentualne utrudnienia i ograniczenia, jak np. 
rozmieszczenie elementów na dachu (okna, ko-
miny, wywietrzniki, barierki, itp.). Ocenie podlega 
także konstrukcja i rodzaj poszycia dachu, a tak-
że bliższe i dalsze otoczenie, które może powo-
dować zacienianie paneli fotowoltaicznych teraz 
i w przyszłości. wizja lokalna pozwala dokonać 
pomiarów miejsca wyznaczonego do montażu 
paneli w celu przygotowania dokładnej wizuali-
zacji zaplanowanej instalacji fotowoltaicznej.

INSTAl-KONSORCJUm (vITECO): Klient ocze-
kuje kompleksowej usługi z takimi elementami, 
jak: dobór, projekt, wykonanie i pomoc w pozy-
skaniu dofinansowania. Nie wyobrażam sobie 
sprzedaży tak zaawansowanych technologicz-
nie produktów bez głębokiej analizy potrzeb in-
westora i rozwiązań możliwych do zastosowa-
nia na obiekcie. Bez względu na wolę właściciela 
należy przeprowadzić kompletną wizję lokalną 
i właściwie dobrać cały system fotowoltaiczny. 
Osobiście byłbym skłonny odstąpić od zlecenia, 
gdybym miał wykonać instalację bez wspomnia-
nych wcześniej kroków. 

SElFA: Każda instalacja powinna być dobierana 
indywidualnie pod klienta. Oferowanie wszyst-
kim tego samego rozwiązania świadczy o niskim 
poziomie świadczonych usług. wycena gotowych 
zestawów może służyć jedynie do oszacowania 
przybliżonego kosztu instalacji. 

vIESSmANN: Naszym klientom oferujemy goto-
we zestawy instalacji dobrane pod inwestycję  
i preferencje inwestora. Instalatorzy Viessmann ko-
rzystają z konfiguratora oraz wsparcia grupy eks-
pertów Viessmann. Zaawansowane oferty opra-
cowywane są już bezpośrednio przez Viessmann.

vOSTI: Każda instalacja fotowoltaiczna wymaga 
indywidualnego podejścia. Jako firma kładziemy 
bardzo duży nacisk na odpowiednie przeszkole-
nie pracowników. Odwiedzając klientów na au-
dycie technicznym, pełnią oni bardziej funkcję 
doradcy technicznego niż zwykłego handlowca.

Czy oferujecie Państwo kompleksową 
usługę wraz z montażem?

BUyPv.EU: Dokładnie tak. Nasza oferta skiero-
wana jest do instalatorów i hurtowni fotowol- 
taicznych. Instalator, który z nami współpracu-
je realizuje usługę dla klientów według naszej 
rekomendacji. BuyPV.eu gwarantuje stałe sta-
ny magazynowe produktów, comiesięczne do-
stawy minimum 25 Mw, wysyłkę towaru w ciągu  
24 h oraz atrakcyjne warunki współpracy. Każdy in-
stalator, który dokonuje zakupów w BuyPV.eu ma 
możliwość realizacji transakcji wraz z montażem.

HEWAlEx: Firma Hewalex oferuje zakup insta-
lacji fotowoltaicznej wraz z montażem. w swo-
jej ofercie posiadamy urządzenia uznanych na 
świecie producentów firmy JA Solar, JINKO i Gin-
long oraz konstrukcje montażowe własnej pro-
dukcji. Ofertę można wygenerować za pomocy 
kalkulatora PV dostępnego na naszej stronie in-
ternetowej.

INSTAl-KONSORCJUm (vITECO): Grupa Instal-
-Konsorcjum jest grupą firm dystrybucyjnych i 
ukierunkowana jest na sprzedaż produktów do 

- lepsza sprawność cel fotowoltaicznych wyko-
nanych w technologii monokrystalicznej;
- zmiana technologii produkcji u producentów, 
którzy przestawili się w zasadzie w 100% na tech-
nologię monokrystaliczną.

SElFA: Z roku na rok wzrasta moc modułów, 
jak i ich efektywność. Obecnie naszym sztan-
darowym produktem jest moduł 410 w z ogni-
wem M10 opartym na 10-12 busbarach o 21% 
sprawności i wytrzymałości 6000/4000 Pa.  
Jesteśmy tak pewni naszego produktu, że teraz 
w standardzie oferujemy na niego 20 lat gwaran-
cji oraz 30 lat na moc.

vIESSmANN: VIitovolt 300 to nasz najchętniej 
kupowany, maksymalnie wydajny, moduł foto-
woltaiczny umożliwiający wytwarzanie prądu  
z energii promieniowania słonecznego. Moduły 
fotowoltaiczne Vitovolt 300 są przeznaczone do 
domów jedno- i wielorodzinnych oraz obiektów  
komercyjnych i przemysłowych. Charaktery-
zują się wysoką jakością i atrakcyjną ceną. Do-
datkowo, instalacja umożliwia podgląd uzysku 
przez Internet, m.in. na urządzeniach mobilnych. 
Technologia 9-szynowych ogniw połówkowych 
(HCC) pozwala na uzyskanie sprawności powyżej 
21%, dodatkowo panele mają rozwinięte tech-
nologie PERC shingled, zapewniające maksy-
malne uzyski.

vOSTI: w ostatnich latach rynek odnawial-
nych źródeł energii bardzo mocno się rozwinął.  
w fotowoltaice technologią dominującą od kil-
ku lat jest krzem krystaliczny, moduły oparte 
na tego typu ogniwach to około 95% rynku. Po-
pularność ogniw mono- i polikrystalicznych na 
przestrzeni ostatnich lat nieco się zmieniała.  
Do 2018 roku większą popularnością cieszyły 
się ogniwa polikrystaliczne, później nastąpił 

odwrót w stronę paneli monokrystalicznych, 
które ciągle cieszą się ogromnym zaintereso-
waniem. w ofercie Vosti mamy aktualnie tylko 
moduły monokrystaliczne, ponieważ cechu-
ją się najlepszym stosunkiem jakości do ceny. 
Panele monokrystaliczne charakteryzują się 
najwyższym poziomem sprawności z wszyst-
kich obecnie dostępnych na rynku alternatyw.  
Są wykonane z ciągnienia jednego kryszta-
łu krzemu. wspomniana sprawność, jaką za-
pewniają panele monokrystaliczne waha 
się między 15, a obecnie nawet ponad 20%.  
Do najbardziej charakterystycznych cech tego 
wyjątkowo popularnego i wydajnego rozwią-
zania należy zaliczyć cechę główną ogniwa.  
Są one wykonane w kształcie zbliżonym do 
okrojonego koła. Zazwyczaj mają czarny ko-
lor lub ciemnogranatowy.
To, na co zwracają uwagę inwestorzy, to nie tyl-
ko marka producenta, lecz także: długość gwa-
rancji, odporność na czynniki zewnętrzne, moc, 
napięcia, prądy, współczynnik wypełnienia,  
technologie zastosowane na poziomie modułu 
(np. half cut, tilling ribbon, diody by-pass).

Czy klient preferuje gotowe zestawy, 
czy woli raczej dobór pod indywidualny 
projekt?

BUyPv.EU: Każda instalacja wymaga indywi-
dualnego doboru komponentów i dostosowa-
nia sposobu ich zamontowania do warunków 
panujących u inwestora. Naszym klientom pro-
ponujemy indywidualne projekty. Tworząc kom-
pletną ofertę, dostarczamy gotowe zestawy na 
podstawie wytycznych otrzymanych od klien-
ta, a współpracujący z nami instalator ma możli-
wość zamówienia gotowych pakietów w e-sklepie 
opierając się na wytycznych inwestora. Specja-
lizujemy się w kompleksowej obsłudze klienta:  
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instalatorów. Dysponujemy bazą kilku tysięcy 
instalatorów, z których przynajmniej kilkuset 
potrafi profesjonalnie dobrać i wykonać system 
fotowoltaiczny. Od początku wprowadzenia do 
oferty systemów fotowoltaicznych postawili-
śmy na szkolenia techniczne dla wykonawców 
w tym zakresie i stawialiśmy na profesjonalizm 
w podejściu do zagadnienia.

SElFA: Nie oferujemy usług montażu. Naszą sieć 
sprzedaży tworzy hermetyczna grupa firm insta-
lacyjnych na terenie całego kraju. Są to sprawdzo-
ne firmy oferujące wysoki poziom usług. Podcho-
dzimy bardzo ostrożnie do rozbudowy tej grupy 
– musimy mieć pewność, że nowa firma spełnia 
warunki jakości Partnera Selfa.

vIESSmANN: Tak, oferujemy kompleksową usłu-
gę wraz z montażem, monitoringiem oraz zdal-
ną obsługą całego systemu za pośrednictwem 
aplikacji mobilnych.

vOSTI: Klienci oczekują kompleksowej usłu-
gi, fotowoltaikę traktują jako inwestycję, więc 
chcą być obsłużeni na najwyższym poziomie. 
Dlatego w naszej ofercie dostępna jest wyłącz-
nie kompleksowa usługa wraz z montażem oraz 
serwisem, ponieważ nasz kontakt z klientem 
nie kończy się na podpisaniu protokołu odbio-
ru. Stawiamy na partnerskie podejście i zado-
wolenie klientów. 

Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowy 
system rozliczeń prosumentów, w którym 
nie ma już opustów. Czy już i jak bardzo 
odczuliście Państwo jako producent zmianę 
z net-meteringu na net-billing?

BUyPv.EU: Rzeczywiście, net-metering, jako 
system opustów, przyczynił się do ogromnego 

zainteresowania fotowoltaiką. Od klientów sły-
szymy, że net-billing nie jest dla nich już tak ko-
rzystny i przejrzysty. wtedy tłumaczymy zasady 
rozliczeń i przypominamy, że przy obecnych, wy-
sokich cenach energii elektrycznej fotowoltaika 
jest nadal korzystnym rozwiązaniem. Dodatko-
wo, warto pamiętać, że dotacje w czwartej edy-
cji programu Mój Prąd będą przyznawane tylko 
prosumentom, którzy rozliczają się na zasadach 
net-billingu.

HEWAlEx: w kwietniu 2022 roku ilość montaży 
instalacji fotowoltaicznych zdecydowanie spadła. 
Stało się to za sprawą zmiany systemu rozliczeń 
prosumentów, która zniechęciła potencjalnych 
inwestorów. Choć opłacalność nowego syste-
mu net-billing w obliczu wysokich obecnie cen 
energii elektrycznej jest porównywalna do wy-
cofanego już systemu opustów, to klienci muszą 
mieć czas, żeby zapoznać się z jego działaniem  
i przekonać, że korzystając z nowego rozliczenia 
mogą również oszczędzać. Przewidujemy, że za-
interesowanie instalacjami fotowoltaicznymi od-
buduje się na przełomie pierwszego i drugiego 
półrocza 2022 roku. 

INSTAl-KONSORCJUm (vITECO): Rzeczywiście 
zauważyliśmy spadek sprzedaży systemów foto-
woltaicznych, ale część naszych klientów (instala-
torów) skupiła się teraz mocniej na wykonawstwie 
pomp ciepła. w naszej organizacji postawiliśmy 
na dywersyfikację kompetencji i to przynosi wła-
ściwy i oczekiwany efekt. Nie byliśmy i nie jeste-
śmy uzależnieni od jednego produktu. w swojej 
ofercie posiadamy cały zakres produktów OZE,  
a ten rynek będzie się nadal dynamicznie rozwijał.

SElFA: Jak każda firma z branży fotowolta-
icznej odczuwamy skutki zmiany rozliczeń 
szczególnie w odniesieniu do mikroinstalacji.  
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System fotowoltaiczny Viteco
Viteco oferuje Państwu kompletny system elementów instalacji fotowoltaicznej. 
W skład systemu wchodzą:
• moduły fotowoltaiczne o najwyższych spotykanych na rynku parametrach technicznych
• przemienniki/inwertery renomowanych producentów, gwarantujące niezakłóconą pracę przez 

cały okres życia instalacji
• pełen zakres konstrukcji wsporczych uwzględniający nawet najbardziej skomplikowane 

technicznie aplikacje
• kompletne wyposażenie elektryczne: kable, złączki, zabezpieczenia przepięciowe itp.

viteco.pl

Dystrybutorzy towarów  
marki Viteco
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tylko ekologia, ale również spore oszczędności.  
Dla inwestorów to również przewaga konkuren-
cyjna – coraz więcej firm dąży do zrównoważo-
nego rozwoju, podejmując działania na rzecz 
ochrony środowiska oraz zmiany klimatu. Dziś 
już chyba nikt nie ma wątpliwości, że niezależ-
ność energetyczna równa się bezpieczeństwo.

HEWAlEx: Ostatnie lata to czas dynamiczne-
go rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Dzięki progra-
mowi Mój Prąd oraz sprzyjającemu systemowi 
rozliczeń powstało setki tysięcy mikroinstalacji 
fotowoltaicznych. Najbliższa przyszłość fotowol-
taiki będzie wiązać się ze wzrostem popularno-
ści rozwiązań opartych o magazynowanie energii  
i prowadzących do większej skali autokonsump-
cji energii u prosumentów. Zgodnie z zamysłem 
ustawodawcy nowoczesny prosument w nowym 
systemie rozliczeń net-billing, to aktywny uczest-
nik rynku energii, który korzysta z urządzeń słu-
żących do magazynowania i zarządzania energią 
w gospodarstwie domowym, ale również reagu-
je na bodźce cenowe w celu optymalizacji wyso-
kości swoich rachunków.

INSTAl-KONSORCJUm (vITECO): Myślę, że ry-
nek fotowoltaiki powoli będzie się podnosił. Nie 
wróci do poprzedniej skali, ale fotowoltaika sta-
nie się standardowym wyposażeniem budyn-
ków. Jest ona mocno powiązana z całym sys-
temem energetycznym kraju i aby nadal mogła 
się rozwijać, wymaga to w wielu obszarach da-
leko idących modernizacji sieci przesyłowych.  
Tu właśnie dopatruję się problemów w przyszłości.

SElFA: Zakładamy, że w drugiej połowie roku 
rynek powoli się unormuje. Na chwilę obec-
ną jest nadal wiele niewiadomych związanych  
z nowym systemem rozliczeń i to właśnie nie-
wiedza oraz niepewność najmocniej ograniczają  

montaż nowych mikroinstalacji. Bacznie obser-
wujemy wzrost popytu na pompy ciepła. wiemy, 
że osoby montujące je teraz u siebie w domach 
będę za chwilę szukały naturalnego sposobu na 
obniżenie rachunków za prąd, jakim jest fotowol-
taika. Będziemy też aktywnym uczestnikiem ryn-
ku fotowoltaiki z naszym produktem – falownik 
hybrydowy i zestawy baterii, aby sprostać wyma-
ganiom net-billingu po okresie przejściowym (od 
2024 r.). Premierę nowego inwertera hybrydowe-
go planujemy na okolice września 2022.

vIESSmANN: Tak, jak wspominałem inwesty-
cja w fotowoltaikę, mimo zmiany systemu roz-
liczania, nadal jest opłacalna. Obserwujemy 
duże ożywienie rynku biznesowego. Pojawia się  
przestrzeń dla inwestora 50-100 kw, czyli instala-
cji mikro w górnej granicy. Przedsiębiorcy zaczną 
mocniej inwestować w instalacje fotowoltaiczne, 
wykorzystując własne powierzchnie dachowe. 
Pozwoli to im uniezależnić się od wciąż rosną-
cych cen energii. Już teraz odnotowujemy bar-
dzo dużo zapytań w tej sprawie.

vOSTI: Nie spodziewamy się przełomu co do 
stosowanych technologii, oczywiście przyglą-
damy się nowym rozwiązaniom, jednak w 2022 
jest za wcześnie, by mówić o tak dużej zmia-
nie, jak zastąpienie ogniw krzemowych inny-
mi rozwiązaniami. w tym momencie techno-
logia ta zapewnia największy stosunek ceny  
do wydajności, dlatego jest tak chętnie wybie-
rana przez Polaków.
Natomiast przełom nastąpi na rynku w samym 
podejściu do klienta. w starym systemie wy-
liczenia były proste, klient odbierał 0,8 lub 0,7 
wyprodukowanej energii, wystarczyło wybrać 
odpowiednio większy zestaw i sprzedaż była fi-
nalizowana. w nowym systemie potrzebna jest 
bardziej rozbudowana wiedza oraz edukacja 

wiedzieliśmy o zbliżających się zmianach i przy-
gotowaliśmy się do nich, skupiając się na rozwo-
ju oferty również do innych klientów końcowych 
(B2B, farmy). 
Proszę pamiętać, że nasza firma to nie tylko fo-
towoltaika, ale również 90 lat tradycji w grzej-
nictwie, które stanowi nasz solidny fundament, 
który nie jest tak podatny na wpływ makrooto-
czenia, jak branża PV. Jednak śmiało patrzymy  
w przyszłość i wierzymy, że zarówno nasza bran-
ża, jak i konsumenci skorzystają z dotacji Moje-
go Prądu i nauczą się przeliczać nowy system  
net-billingu, który wg naszych szacunków i do-
brego doboru instalacji wcale nie musi okazać 
się mniej opłacalny.

vIESSmANN: Polska już teraz jest na świato-
wym podium pod względem liczby prosumen-
tów. Nowe regulacje, a przede wszystkim przej-
ście na system rozliczeń net-billing, sprawiły 
jednak, że rozwój domowych instalacji nieco 
przyhamował. Już dziś widać, że nowa, czwar-
ta już edycja programu dopłat do instalacji foto-
woltaicznych Mój Prąd nie cieszy się tak dużym 
zainteresowaniem, jak poprzednia. Nic dziwne-
go, ponieważ każda zmiana na rynku wprowa-
dza pewną niepewność, ale warto pamiętać,  
że program w odsłonie net-billingu nadal jest 
opłacalny i warto inwestować w fotowoltaikę. 
warto również korzystać z dofinansowania pro-
gramu Mój Prąd – ponieważ w tej edycji jest ono 
wyższe i wynosi do 4 tys. zł na instalację foto-
woltaiczną, a jeżeli zamontuje się dodatkowe 
komponenty w postaci magazynu ciepła, ma-
gazynu energii bądź systemu zarządzania ener-
gią, to wzrasta do 5 tys. zł.

vOSTI: Net-billing to system rozliczania koszto-
wego opierający się o wartość energii zakupio-
nej i oddanej. Mówiąc prościej, prosumenci będą 

sprzedawać nadwyżki energii wprowadzonej do 
sieci po określonej cenie, a za energię pobraną 
będą płacić jak inni odbiorcy. 
Czy fotowoltaika się kończy? Oczywiście, że nie. 
własna elektrownia fotowoltaiczna to w dal-
szym ciągu oszczędność na rachunkach oraz 
uniezależnienie się od drastycznie rosnących ra-
chunków. Urząd Regulacji Energetyki niedawno 
ogłosił, że od przyszłego roku ceny prądu w go-
spodarstwach domowych dla taryfy G11 wzro-
sną szacunkowo o ok. 24%. To oznacza, że nawet 
po zmianach systemu, w związku z podwyżkami 
cen energii, stopa zwrotu z inwestycji w PV bę-
dzie na podobnym poziomie.
Polacy wciąż żywo będą interesować się fo-
towoltaiką, głównym powodem będą wciąż 
rosnące ceny energii, do tej listy można do-
dać również bardziej wyśrubowane normy 
energetyczne przy budowie nowych domów.  
Nie skończą się również dofinansowania, z któ-
rych mogą korzystać klienci – czwarta odsłona 
programu Mój Prąd oraz dostępne przez cały 
czas dla klientów Czyste Powietrze czy ulga ter-
momodernizacyjna.
większe znaczenie, zyskują magazyny energii, 
szczególnie ze względu na wyżej wspomniane 
dofinansowania. Atrakcyjne jest również po-
łączenie pompy ciepła z fotowoltaiką, szcze-
gólnie ze względu na aktualnie obowiązujące 
ceny gazu czy węgla. Prognozujemy, że w ko-
lejnych miesiącach ich sprzedaż nadal będzie 
wzrastać. 

Jak kształtować się będzie Państwa 
zdaniem najbliższa przyszłość rynku 
fotowoltaiki? 

BUyPv.EU: Zapotrzebowanie na energię stale 
rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja bę-
dzie trwała. Niezależność energetyczna to nie 

http://www.instalreporter.pl
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urządzenia, to również będzie miało wpływ na 
ceny u klientów indywidualnych.

Czy mamy szansę na szybkie 
spopularyzowanie magazynów  
energii (baterii)? 

BUyPv.EU: Codziennie otrzymujemy zapytania 
ofertowe o magazyny energii. Dotyczą one cen, 
możliwości produkcyjnych oraz indywidualnych 
warunków. wyraźnie więc widać wzrost zainte-
resowania klienta biznesowego tego typu inwe-
stycjami. większy ruch przewidujemy tuż przed 
rozpoczęciem sezonu grzewczego. Zwłaszcza,  
że w obecnym systemie rozliczeń i dopłatach – in-
westycja w magazyn energii, jak najbardziej się opła-
ca. Na wzrost zainteresowania magazynami energii 
może wpłynąć rownież polityka UE i aspekt psy-
chologiczny, czyli obawy geopolityczne spowodo-
wane wojną i przerwami w przesyłach ropy i gazu.

HEWAlEx: wykorzystanie baterii do magazyno-
wania energii jest coraz bardziej powszechne na 
świecie. Rosnąca popularność magazynów ener-
gii wiążą z dynamicznym spadkiem cen baterii 
oraz globalnym zwrotem w kierunku odnawial-
nych źródeł energii. w Polsce zachętą do inwe-
stycji w magazyny energii jest program Mój Prąd. 
Dotacja w wysokości 7,5 tys. zł w sporej części 
pokryje wydatki związane z zakupem magazy-
nu energii. Jednak jest to dopiero pierwszy krok 
w kierunku popularyzacji magazynów energii. 

INSTAl-KONSORCJUm (vITECO): Nie. Ich cena 
jest zbyt wysoka jak na możliwości polskich in-
westorów. Nawet system dotacji pokazuje, że 
klienci nie składają wniosków o ich dofinanso-
wanie. Zapewne w przyszłości magazyny ener-
gii staną się popularniejsze, ale to perspektywa 
kilkunastu lat. 

SElFA: w chwili obecnej na rynku brakuje za-
równo baterii, jak i falowników hybrydowych. Do-
datkowo ich ceny mocno podnoszą koszt insta-
lacji, przez co znacząco wydłużają czas zwrotu z 
inwestycji. To, czy zwiększone zainteresowanie 
przełoży się na sprzedaż będziemy mogli ocenić 
po uzyskaniu pełnej dostępności urządzeń na  
rynku oraz zmiany rozliczeń na docelowy, czyli 
godzinowy (w 2024 r.).

vIESSmANN: Tak, ponieważ teraz dofinansowa-
nie w programie Mój Prąd 4.0 obejmuje nie tyl-
ko instalacje fotowoltaiczne, ale także magazy-
ny energii.

vOSTI: Zarówno dopłaty, jak i nowy system (net-
-biling) zachęcił Polaków do większego zainte-
resowania autokonsumpcją oraz magazynowa-
niem energii. Od kwietnia wzrasta liczba zapytań, 
a nasi doradcy chętnie edukują inwestorów.  
Ta	edukacja	jest	zdecydowanie	potrzebna!	Wi-
dać, że z każdym tygodniem świadomość jest 
coraz większa, bo inwestorzy widzą realne ko-
rzyści z tego rozwiązania. Dofinansowanie do-
datkowo przyspiesza zakup, bo taka inwestycja 
zwróci się jeszcze szybciej.
w naszej ofercie mamy modułowe magazyny 
energii Huawei Luna, największym zaintereso-
waniem cieszą się pojemności 5 kwh i 10 kwh  
w przypadku klientów indywidualnych, nato-
miast zestaw można właściwie w każdej chwi-
li rozbudować.

Jakie są największe bolączki  
rynku fotowoltaiki? 

BUyPv.EU: Po zmianie systemu rozliczeń pro-
sumentów, zmniejszył się popyt na mikroin-
stalacje PV. wielu klientów ma obawy zwią-
zane z net-billingiem. To trochę wina branży,  

klientów. Istotna jest taryfa, z jakiej korzysta dana 
osoba, jaki ma profil zużycia energii, jaki tryb ży-
cia prowadzi. Dla osób, które pracują w ciągu 
dnia zamiast G11, może okazać się lepsza tary-
fa G12 lub G12w. Czyli taryfy nocne i weekendo-
we. Natomiast dla tych, którzy pracują zdalnie lub  
w większości dnia przebywają w domu może być 
już inaczej. Kluczowa jest również zmiana na-
wyków samych użytkowników instalacji, edu-
kowanie, jak wykorzystywać sprzęty w domu,  
by rachunki były jak najniższe. 
Fotowoltaika nadal będzie się rozwijać, jednak 
częściej w parze z pompą ciepła czy magazynem 
energii, który pozwoli zmaksymalizować auto-
konsumpcję energii z PV na potrzeby gospodar-
stwa domowego. 

W jakim kierunku rozwijać się będą systemy 
fotowoltaiczne? Czy możemy spodziewać 
się spadku cen urządzeń? 

BUyPv.EU: Przewidujemy dalsze wzrosły cen 
instalacji fotowoltaicznych. Ma to związek z sy-
tuacją makroekonomiczną – m.in. kursami wa-
lut, wzrastającymi cenami surowców, zastojami  
w transporcie komponentów oraz logistyką.

HEWAlEx: Niestety na rynku fotowoltaiki od 
2020 roku widoczny jest trend wzrostu cen pa-
neli fotowoltaicznych. wzrosty cen modułów 
fotowoltaicznych to wypadkowa kilku proble-
mów, z którymi mierzy się branża fotowoltaicz-
na. Zdecydowanie największy problem stanowi 
dostępność oraz cena materiałów w szczególno-
ści krzemu, którego niska dostępność ma wpływ 
na produkcję urządzeń na całym świecie. Nie bez 
znaczenia są również problemy logistyczne po 
wzroście udziału transportu w cenie urządzeń 
oraz liczne opóźnienia w transporcie morskim. 
Trudna sytuacja gospodarcza odbija się na kursie  

polskiej waluty, której osłabienie względem do-
lara i euro rzutuje na cenę urządzeń. 

INSTAl-KONSORCJUm (vITECO): Ze względu 
na ceny surowców i frachtu ceny podzespołów 
nie spadną w najbliższym czasie. Ceny magazy-
nów również nie spadną. Jestem po rozmowie  
z wieloma producentami (m.in. na Targach Inter-
solar). Trudna sytuacja w  Chinach niestety nie 
skłania do obniżek cen. Popyt na akumulatory 
do samochodów  również nie spowoduje obni-
żek ich cen. Użyję przykrego, ale prawdziwego 
sformułowania: „… tanio to już było…”

SElFA: Sytuacja na rynku jest wciąż niestabilna. 
wahania cen na rynkach surowców oraz kursów 
walut nie pozwalają wskazać pewnego kierunku 
zmian. Nikt nie wie również, w którym kierunku roz-
winie się konflikt u naszych wschodnich sąsiadów. 
Jako firma posiadająca własny ośrodek badaw- 
czo-rozwojowy z nadzieją spoglądamy w przy-
szłość. Jesteśmy na bieżąco z nowinkami tech-
nologicznymi. Pracujemy nad własnymi rozwiąza-
nymi, niemniej jednak wszystkie analizy pokazują 
tendencję wzrostową na 2022 rok.

vIESSmANN: w ostatnich czasach, ze względu na 
m.in. przerwane łańcuchy dostaw, wzrost cen su-
rowców oraz kosztów pracy, fotowoltaika zdrożała.  
Na ten moment nie przewidujemy spadków cen 
instalacji fotowoltaicznych.

vOSTI: Fotowoltaika nadal będzie się rozwi-
jać, jednak częściej w parze z pompą ciepła czy 
magazynem energii. Przy zestawach ceny dla 
klientów będą korzystniejsze, ponieważ mniej-
sze będą koszty dojazdu handlowca czy ekipy 
instalatorskiej, który pojawia się tylko na jed-
nym spotkaniu. Natomiast należy pamiętać, 
że drożeją surowce, z których produkowane są  
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ponieważ w ostatnich miesiącach osoby in-
stalujące fotowoltaikę niepotrzebnie straszyły 
klientów, że po zmianie regulacji inwestycja nie 
będzie opłacalna. w całej sytuacji, nie pomaga 
również inflacja i zastopowanie ruchu na ryn-
ku nieruchomości. Powtórzę jednak raz jeszcze 
– w obliczu rosnących cen energii i spowodo-
wanymi wojną – przerwami w przesyłach ropy 
i gazu, fotowoltaika jest nadal korzystnym roz-
wiązaniem.

HEWAlEx: Rynek w perspektywie najbliższych 
kilku lat prawdopodobnie będzie zmagał się  
z niedoborami krzemu. Producenci fizycznie nie 
są w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości 
polikrzemu tak szybko, by na bieżąco zaspoka-
jać popyt. Problem stanowi również cena szkła 
fotowoltaicznego, czyli jednego z głównych ma-
teriałów używanych w produkcji modułów oraz 
wyzwania logistyczne. To niestety przekłada się 
na ceny paneli fotowoltaicznych dla klientów 
końcowych. 

INSTAl-KONSORCJUm (vITECO): Sprzedaż sys-
temów była w dużej mierze koniunkturalna i opar-
ta o subwencje. we wszystkich przypadkach  sub-
wencjonowania sprzedaży będą miały miejsce 
okresy dobre z dotacjami i okresy słabsze, kiedy 
dotacje będą mniejsze lub ich wcale nie będzie. 
Na to wskazują przykłady również innych krajów. 
Tu Państwa zaskoczę, ja osobiście jestem prze-
ciwnikiem dotacji. wolę, aby rynek rozwijał się 
systematycznie, a zachętę widzę w ewentualnie 
mniejszych obciążeniach podatkowych. Subwen-
cje zawsze dają pole dla części nieuczciwych do-
stawców i wykonawców, którzy kierują się jedynie 
możliwością szybkiego, nie zawsze jednak uczci-
wego zysku. Tak było w przypadku kolektorów sło-
necznych, fotowoltaiki i zapewne będzie w przy-
padku pomp ciepła. To spędza mi sen z powiek.

SElFA: Bardzo duża liczba firm instalacyjnych 
powstałych z przypadku bez odpowiednich 
kwalifikacji. Niska jakość ich usług odbija się 
na opinii całej branży. w związku ze spadkiem 
popytu na mikroinstalacje fotowoltaiczne ich 
działalność podlega właśnie drastycznej wery-
fikacji przez rynek. Testujemy też rozwiązania 
światowych producentów w naszym labora-
torium i obserwujemy bardzo niskie parame-
try deklarowane przez producentów oraz brak 
świadczeń gwarancji na terenie Polski, czy też 
Unii Europejskiej. Nasza firma z 90-letnią histo-
rią istnienia wielką wagę przykłada do jakości 
produktów i dotrzymania warunków polskiej 
gwarancji.

vIESSmANN: Problemem jest duża liczba pro-
sumentów, zwłaszcza tam, gdzie skumulowa-
nych jest wiele mikroinstalacji fotowoltaicznych 
na małym obszarze. Sieć niskiego napięcia, do 
której są podłączane mikroinstalacje, nie jest 
przystosowana do sprawnego przesyłu w obu 
kierunkach. Rozwiązaniem są właśnie maga-
zyny energii.

vOSTI: w ostatnich miesiącach firmy instalujące 
fotowoltaikę nierzadko straszyły klientów tym, 
że po zmianie regulacji od 1 kwietnia rynek się 
skończy, a fotowoltaika nie będzie się już opła-
cać. Niestety teraz odbija się to echem, działa-
jąc w ten sposób branża sama strzeliła sobie  
w stopę. Firmom fotowoltaicznym trudnej prze-
konać klientów indywidualnych do zakupu pa-
neli fotowoltaicznych, było to działanie krót-
koterminowe. Rekordowy wzrost sprzedaży  
w pierwszym kwartale tego roku, zmienił się  
w lekki przestój branży. Czekamy aż branża wró-
ci na właściwe tory. A sami kładziemy duży na-
cisk na edukację energetyczną, której brakuje 
w społeczeństwie.
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•  Cicha praca 

•  Rozwiązanie przyjazne dla środowiska.  

Czynnik chłodniczy R32 
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Chłodzenie i ogrzewanie 

•  Wydajność i oszczędność 
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DLACZEGO MY?

Oferta BuyPv
BuyPV to generalny i autoryzowany partner (EPC) 
JA Solar. Marka od 10 lat zajmuje się importem 
oraz dostawą paneli dla instalacji i farm fotowol-
taicznych każdej wielkości. Skupia się na dostar-
czaniu do inwestorów najlepszych paneli fotowol-
taicznych z Tier1 oraz współpracuje z generalnymi 
wykonawcami farm fotowoltaicznych, hurtownia-
mi PV i elektrycznymi. w ofercie  BuyPV znaleźć 
można także produkty Solax Power: magazyny 
energii, inwertery, car porty i wszelkie niezbęd-
ne komponenty PV, a także pompy ciepła i kli-
matyzatory marki Viessmann. 

Co wyróżnia BuyPv.eu? 
Firma gwarantuje stałe stany magazynowe pro-
duktów, comiesięczne dostawy minimum 25 Mw, 
wysyłkę towaru w ciągu 24 h oraz atrakcyjne wa-
runki współpracy.
BuyPV.eu zaprasza do współpracy generalnych 
wykonawców farm fotowoltaicznych, hurtow-
nie PV i elektryczne. Ofercie BuyPV.eu warto  

przyjrzeć się właśnie teraz, ponieważ trwa wy-
przedaż magazynowa. Oprócz promocyjnych 
cen, szybkich transakcji i stałych stanów maga-
zynowych, BuyPV.eu dostarcza gotowe zesta-
wy paneli fotowoltaicznych, bezpieczne zaku-
py z dostawą pod same drzwi  i profesjonalną 
usługę	montażu!	

Wystartował oficjalny sklep internetowy BuyPv
 w maju br. marka BuyPV.eu uruchomiła oficjal-
ny sklep internetowy. Oferta buypv.eu skiero-
wana jest do instalatora. w ofercie sklepu inter-
netowego znajdują się panele fotowoltaiczne  
Ja Solar, produkty marki Solax Power. Zakres do-
stępnych produktów w sklepie internetowym bę-
dzie się sukcesywnie powiększać.
Na stronie zakupowej każdego produktu moż-
na znaleźć czytelne informacje o dostępności  
i aktualnych stanach magazynowych oraz gwa-
rancji i certyfikatach urządzeń. Dodatkowo, za-
rejestrowani klienci otrzymują specjalne raba-
ty, wsparcie techniczne i informacje o wszelkich  

nowościach czy promocjach skierowanych wy-
łącznie do instalatorów. Strona jest dostępna  
w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

WYPEŁNIJ FORMULARZ i zostań stałym klientem

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy 
pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność 
energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore 
oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga 
konkurencyjna – coraz więcej firm dąży do zrównoważonego 
rozwoju, podejmując działania na rzecz ochrony środowiska. 
Dla takich klientów powstała marka BuyPV.

buypv – dajemy dObrą energię 
Instalatorze, czy już odwiedziłeś nowy e-sklep?

BuyPV sp. z o.o.
ul. Puławska 2

02-566 Warszawa
mail: kontakt@buypv.eu

Infolinia 500 115 700 
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powiązana jest z zastosowaną wielkością oczka 
siatki. w tradycyjnych rozwiązaniach urządzenia 
takie nie są w stanie skutecznie usunąć z wody 
instalacyjnej cząsteczek piasku, rdzy oraz czą-
stek magnetycznych, tych ostatnich w przypad-
ku standardowych filtrów bez dodatkowego ele-
mentu magnetycznego. Idealnym rozwiązaniem 
byłoby wyposażenie filtrów we wkłady wewnętrz-
ne z mniejszym oczkiem siatki, to jednak w przy-
padku tradycyjnych konstrukcji wiąże się z gene-
rowaniem stosunkowo dużych strat, jak również 
koniecznością częstej konserwacji. 
Filtry siatkowe mogą być zamontowane w in-
stalacji na przewodach pionowych lub pozio-
mych, oczywiście zgodnie z kierunkiem prze-
pływu wskazanym na korpusie urządzenia.  
w przypadku montażu poziomego osadnik za-
nieczyszczeń z wkładem filtracyjnym powinien 
być skierowany w dół. Na przewodach piono-
wych osadnik bezwzględnie musi być skierowa-
ny do dołu. Podczas montażu filtrów konieczne 
jest zastosowanie zaworów odcinających w ce-
lach konserwacyjnych.

Separatory zanieczyszczeń
Separacja zanieczyszczeń jest procesem bardziej 
efektywnym z punktu widzenia wielkości separo-
wanych cząstek. Dzięki wykorzystaniu zjawiska 
wytrącania pod wpływem grawitacji możliwa 
jest separacja zanieczyszczeń o średnicy cząst-
ki do 0,005 mm (5 µm). Zasada działania separa-
torów zanieczyszczeń opiera się na połączeniu 
kilku zjawisk fizycznych: 
- zmniejszenie prędkości medium sprzyja grawi-
tacyjnemu opadaniu zanieczyszczeń w komorze 
gromadzenia,
- wewnętrzny element powoduje wytrącenie  
z przepływającego medium zanieczyszczeń, któ-
re opadają do komory zlokalizowanej w dolnej 
części urządzenia,
- usuwanie zanieczyszczeń ferromagnetycznych 
za pomocą elementów magnetycznych.

Filtry siatkowe
Filtracja jest procesem fizyczno-mechanicznym, 
w którym zanieczyszczenia są oddzielane przez 
siatkę filtra. 
Korpus filtra wyposażony jest w komorę, w któ-
rej zamontowana jest metalowa siatka. Podsta-
wowym parametrem charakteryzującym filtr jest 
średnica oczka siatki (lub pojemność filtracyjna): 
wielkość ta definiuje rozmiar cząstek zanieczysz-
czeń, które mogą być przechwycone przez filtr. 

Przykładowo za pomocą filtra o średnicy oczka 
siatki wynoszącej 0,4 mm (400 µm) można usu-
nąć zanieczyszczenia o średnicy większej bądź 
równej tej wartości. Niewątpliwą zaletą filtrów 
jest usuwanie zanieczyszczeń już przy pierw-
szym przepływie czynnika.
Podczas pierwszego uruchomienia instalacji, 
filtr przechwytuje cząsteczki o średnicy większej 
niż średnica oczka siatki. Jak przedstawiono na 
wykresie (niebieskie pole), skuteczność filtracji  

w wydaniu majowym InstalReportera poruszyłem temat zabezpieczenia powietrznych pomp ciepła  
z zastosowaniem zaworów antyzamarzaniowych z serii 108. Kolejnym krokiem do zabezpieczenia instalacji  
będzie zastosowanie odpowiednich urządzeń eliminujących zanieczyszczenia z systemu. wersja minimum  
to zastosowanie filtrów siatkowych, natomiast optymalne zabezpieczenie zapewni dodatkowe wyposażenie układu 
w separatory zanieczyszczeń. Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące obydwu rozwiązań. 

elementy dO pOmp ciepła –  
rOzwiązania caleffi hydrOnic SOlutiOnS

PrzemysŁ aw dutk a

Filtry siatkowe z serii 577

Skuteczność filtracji a wielkość oczka siatki

średnica ½″ ¾″ 1″ 1 ¼″ 1 ½″ 2″
średnica oczka 
siatki [μm] 400 400 400 470 470 530

Tabela 1  Przykładowe siatki zastosowane dla danej 
średnicy filtra skośnego z serii 577

http://www.instalreporter.pl
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Zalety połączeń zaprasowywanych są coraz czę-
ściej doceniane przez wykonawców i inwestorów. 
Technologia ta gwarantuje znacznie bezpiecz-
niejszy, łatwiejszy oraz zdecydowanie szybszy 
montaż niż tradycyjne metody łączenia rur. Ma 
to szczególne znaczenie w przypadku instalacji 
ze stali grubościennej, gdzie oszczędność czasu 
może wynieść nawet 80% w porównaniu ze spa-
waniem kształtek o dużych średnicach. 

BEzPIECzNy mONTAż INSTAlACJI 
GRzEWCzEJ (FOT. 1 I 2)

Kiedy w halach trwa już produkcja, każdy prze-
stój związany z pracami montażowymi oznaczał-
by dla firmy poważne straty finansowe. Dlatego  

Specjalna budowa separatorów zanieczyszczeń 
pozwala na oddzielenie z wody instalacyjnej czą-
steczek o wielkości kilku mikrometrów. Sepa-
racja następuje w sposób ciągły, a całkowite usu-
nięcie zanieczyszczeń wymaga kilkudziesięciu 
cykli pracy instalacji w przypadku zanieczysz-
czeń tradycyjnych. wersja DirtmagPro® (kliknij) 
usuwa i zatrzymuje zanieczyszczenia magnetycz-
ne już podczas pierwszego przepływu czynnika. 
w przeciwieństwie do filtrów straty ciśnienia se-
paratorów zanieczyszczeń są niższe. Gromadzą-
ce się zanieczyszczenia nie mają na nie wpły-
wu, ponieważ znajdują się w komorze w dolnej  

części urządzenia. Komora gromadzenia za-
nieczyszczeń wyposażona jest w zawór spu-
stowy. Usuwanie zanieczyszczeń nie wyma-
ga rozkręcania urządzenia, wystarczy jedynie 
otworzyć zawór.
Separator zanieczyszczeń powinien być zainsta-
lowany na przewodzie powrotnym przed źródłem 
ciepła. Pozwala to na separację zanieczyszczeń 
przy pierwszym uruchomieniu zanim dotrą 
one do kotła. Urządzenia tego typu należy mon-
tować w pozycji pionowej i najlepiej po stronie 
ssącej pompy. Dostępne są wersje do montażu 
na rurociągach pionowych i poziomych. 

Działanie separatora DirtmagPro®Separator DirtmagPro®

Caleffi Poland Sp. z o. o. 
ul. Walerego Sławka 5, 30-633 Kraków, Polska

tel. 12 3572229, email: Info.PL@caleffi.com
www.caleffi.com/poland/pl

r e k l a m a

Jak bezpiecznie wykonać instalację grzewczą w hali produkcyjnej  
nad pracującymi urządzeniami lub szybko połączyć ze sobą ponad  
12 km stalowych rur w największej na świecie solarnej suszarni osadów 
ściekowych? Rozwiązaniem jest nowoczesna technika zaprasowywania 
na zimno. System Megapress firmy Viega doskonale sprawdza się  
w przypadku skomplikowanych i wymagających projektów, takich  
jak montaż instalacji w obiektach przemysłowych. 

megapreSS – SyStem 
zapraSOwywany  
dO zadań Specjalnych
Szybki i bezpieczny montaż rur ze stali grubościennej

System viega megapress może być sto-
sowany do instalacji grzewczych, chłod-
niczych i przemysłowych o ciśnieniu do 
16 bar i temperaturze do 110ºC. złączki 
megapress S wyposażone są w element 
uszczelniający z FKm, dzięki czemu nada-
ją się do wyższych obciążeń termicznych 
do 140ºC. Wszystkie kształtki wyposa-
żone są w charakterystyczny profil SC-
-Contur, zapewniający wymuszoną nie-
szczelność w stanie niezaprasowanym. 
Przypadkowo niezaprasowane połącze-
nie zostanie natychmiast zauważone pod-
czas próby szczelności. Po zaprasowa-
niu kształtki pozostają trwale szczelne. 

http://www.instalreporter.pl
https://www.caleffi.com/poland/pl/catalogue/dirtmagpror-separator-zanieczyszczen-z-podwojnym-magnesem-545702
https://www.caleffi.com/poland/pl
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EKONOmICzNE ROzWIĄzANIE DlA DUżyCH 
PROJEKTÓW (FOT. 3 I 4)

Przy drodze federalnej B224 w Bottrop w Niem-
czech, powstała prawdopodobnie największa na 
świecie solarna suszarnia osadów ściekowych.  
w związku z rozmiarem projektu, wymagania 
odnośnie rozwiązań inżynieryjnych były bardzo 
wysokie, również w zakresie instalacji wewnętrz-
nych. Przykładem jest 12-kilometrowy rurociąg 
ze stali grubościennej, połączony kształtkami 
zaprasowywanymi firmy Viega. Zastosowano  
w tym celu złączki Megapress o średnicach od ⅜ 
do 2 cali oraz Megapress S XL (od 2½ do 4 cali).
Zdaniem generalnego wykonawcy prac instala-
cyjnych, firmy IRB Industrie-Rohrbau GmbH, łą-
czenie grubościennych rur stalowych poprzez 
zaprasowywanie na zimno, zamiast tradycyjne-
go spawania, przyniosło dodatkowe korzyści, 
wykraczające poza ogólne oczekiwania wobec  

całego systemu. – Ze względu na ilość konstrukcji  
i bardzo duże obciążenia, takie rozwiązanie było 
o wiele bardziej ekonomiczne – mówi Michael 
Puckrandt, kierownik budowy. – W zależności od 
średnicy nominalnej, na każde połączenie poświę-
camy do 80% mniej czasu niż w przypadku spa-
wania. Mimo wyższych kosztów materiałowych 
samych kształtek, technologia zaprasowywania 
jest więc dla nas, jako wykonawcy, bardzo intere-
sującą propozycją. 

w fabryce mebli MK Styl, instalację grzewczą wy-
konano w systemie zaprasowywanym Viega, wy-
korzystując kształtki Megapress i Megapress S  
o średnicach od 1½ do 3 cali. Rozwiązanie to po-
zwoliło na szybki i bezpieczny montaż bez przerw 
w eksploatacji. 

MK Styl Maciej Kulanica to producent wyso-
kiej jakości mebli na wymiar. w jego nowej 
hali w miejscowości Gromada (powiat biłgo-
rajski) znajduje się nowoczesna linia produk-
cyjna oraz lakiernia. Prace instalacyjne wyma-
gały doprowadzenia centralnego ogrzewania 
do nagrzewnic wiszących wysoko pod sufi-
tem. Było to poważne wyzwanie z punktu wi-
dzenia wykonawcy. – Montaż odbywał się nad 
pracującymi urządzeniami i obsługującymi je 
ludźmi, więc spawanie nie wchodziło w grę ze 
względów bezpieczeństwa – tłumaczy właści-
ciel firmy Usługi Hydrauliczne Aleksander Żak. 
– Ponadto kluczową rolę odgrywał tutaj czas,  
a zaprasowywanie jest nieporównywalnie szyb-
sze niż inne metody łączenia rur. 

3
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Urządzenie działa w technologii DC Inverter i skła-
da się z jednostki wewnętrznej UMS i jednostki ze-
wnętrznej MOSE. Jednostka zewnętrzna jest wy-
posażona w wysokowydajną sprężarkę ROTARY DC 
INVERTER zasilaną bardziej ekologicznym czynni-
kiem chłodniczym R32, 4-drogowy zawór rewersyj-
ny, który umożliwia tryb chłodzenia/grzania oraz 
wentylator o regulowanej prędkości. Regulacja 
prędkości wentylatora zapewnia szeroki zakres 
pracy i wysoką efektywność energetyczną. Moc 
wentylatora jest utrzymywana nawet w najbardziej 
ekstremalnych warunkach. Jednostkę wewnętrz-
ną urządzenia wyposażono w wentylator o zmien-
nej prędkości, który umożliwia nawiew powietrza  
w 4 kierunkach na odległość aż do 15 metrów. Jest 
ona wykonana z użyciem wysokiej jakości materia-
łów, prezentuje się bardzo elegancko dzięki opły-
wowym kształtom i nowoczesnemu designowi. 
Klimatyzacja CLIM’UP SMART to nie tylko wyso-
ka klasa energetyczna i znakomita wydajność, 
ale także niski poziom hałasu, łatwy montaż  
i komfortowe użytkowanie. Dzięki 5 trybom pra-
cy (auto, chłodzenie, grzanie, osuszanie, wenty-
lacja) CLIM’UP SMART sprawdzi się w różnych 
warunkach. Tryb nocny zapewnia wysoki kom-
fort akustyczny w porze odpoczynku, opcja za-
pobiegania przeciągom i opcja turbo pozwala-
ją cieszyć się przyjemnym chłodem lub ciepłem 
w kilka chwil, a antybakteryjne samoczyszcze-
nie sprawia, że eksploatacja klimatyzacji jest hi-
gieniczna i wygodna. Urządzeniem można stero-
wać zdalnie i intuicyjnie w zasięgu do 8 metrów. 

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

Firma BDR Thermea Poland prezentuje najnowsze urządzenie  
ze swojej oferty – zestaw klimatyzacji CLIM’UP SMART typu monosplit 
(pompa ciepła powietrze-powietrze). w sprzedaży dostępnych  
jest kilka modeli urządzenia – o mocach od 2,6 do 6,7 kw.

clim’up Smart  
– zeStaw klimatyzacji  
Od de dietrich

Przejdź  Więcej o CLIM’UP SMArT

http://www.instalreporter.pl
https://dedietrich.pl/produkty/technika-dla-domu/klimatyzacja/climup-smart/
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Nowe dekoracyjne modele grzejników łazien-
kowych są odpowiedzią na potrzeby klientów  
w aspekcie nowoczesnego wzornictwa i komfor-
tu użytkowania. Różnorodność modeli i kształtów 
nowej kolekcji Figuresse gwarantuje, że każdy użyt-
kownik znajdzie grzejnik łazienkowy dopasowany 
do swojego stylu, preferencji i wnętrza. Grzejniki de-
koracyjne Figuresse dostępne są „od ręki” standar-
dowo w trzech modnych kolorach – białym, czarny 
matowym i antracytowym matowym. Inne kolory  
z palety RAL na zamówienie. Nowa seria charaktery-
zuje się wyjątkowym designem, który z pewnością 
nada każdemu wnętrzu niepowtarzalny charakter. 

•	Model	Gate przypomina wyglądem nowoczesną 
bramę. Dzięki ułożeniu kolektorów w sekcje zapew-
nia wygodną przestrzeń do suszenia ręczników ła-
zienkowych. Dzięki uniwersalnemu układowi pod-
łączeń, pionowe kolektory mogą się znajdować  
z prawej, lub z lewej strony. Grzejnik jest obracalny.

•	RASP – płaski kształt i konstrukcja tego dekoracyj-
nego grzejnika łazienkowego nadają mu wyjątko-
wo elegancki wygląd. To propozycja, która sprawdzi 
się w modernistycznych, nowoczesnych i loftowych 

wnętrzach. Szerokie prostokątne sekcje zapewniają 
wystarczająco dużo miejsca do suszenia ręczników. 

•	Twist to model z kolektorami poziomymi zwró-
conymi zarówno w lewą, jak i w prawą stronę. 
Idealnie wyważony, atrakcyjny wizualnie, z wy-
starczającą ilością miejsca na suszenie ręczni-
ków. Podobnie jak w przypadku grzejnika GATE, 
istnieje możliwość jego obracania. 

•	Ellipse – wyjątkowy kształt tego grzejnika przy-
ciągnie wzrok w każdym wnętrzu. Eliptyczny de-
sign wyłamuje się ze wszystkich standardowych 
kształtów i tradycyjnych profili. Grzejnik jest do-
starczany z praktycznym wieszakiem na ręczniki.

•	Impulse – ten grzejnik łazienkowy nie zacho-
wuje linii prostych. Dzięki oryginalnemu kształ-
towi tworzy wyjątkowe wnętrze. Grzejnik rów-
nież jest dostarczany z wieszakiem na ręczniki. 

•	Pionowy,	smukły	kształt	grzejnik	Slim jest do-
pełnieniem jego klasycznego stylu. Slim wyma-
ga niewiele miejsca. Grzejnik został wyposażo-
ny w elegancki wieszak na ręczniki. 

Purmo proponuje nową kolekcję dekoracyjnych grzejników 
łazienkowych Figuresse, która pojawi się w sprzedaży w czerwcu. 
Czym wyróżniają się te modele? To przede wszystkim atrakcyjny 
design, łatwość montażu oraz modne kolory. 

purmO z nOwą kOlekcją dekOracyjnych 
grzejników łazienkOwych

Ellipse

Impulse Twist

http://www.instalreporter.pl
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grzewczych i ocieplenia budynków, ale tak-
że zastosowanie kompleksowych rozwiązań,  
w tym dofinansowanie dokumentacji, na przy-
kład audytu energetycznego, który umożliwia 
ocenę stanu domu i wskazuje, jakie prace nale-
ży wykonać, aby budynek był efektywny ener-
getycznie. Korzyści ekologiczne wynikające z za-
stosowania nowych, przewidzianych w programie 
nisko- i zeroemisyjnych źródeł ciepła, jak i techno-
logii, muszą być oczywiste i wymierne, także w sen-
sie ekonomicznym.

Terminy i środki
według planu, najbliższe i najpilniejsze modyfika-
cje programu Czyste Powietrze mają być wdrożo-
ne na przełomie III i IV kwartału 2022 r. warto do-
dać, że program jest zarazem przygotowywany 
do absorpcji środków zewnętrznych z Krajowego 
Planu Odbudowy (KPO) oraz programu Fundusze 
Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 
2021-2027 (FEnIKS), stanowiącego kontynuację 
dwóch wcześniejszych Programów Operacyjnych 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-
2020 (POIiŚ). w tym zakresie również trwają jeszcze 
prace – tak, aby zachowana została maksymalna 
prostota w aplikowania do programu, a jednocze-
śnie, aby zaplanowane środki finansowe mogły 
być wykorzystane zgodnie z warunkami progra-
mów zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

Ciepłe mieszkanie komplementarny 
wobec Czystego Powietrza 
w obliczu coraz większych wyzwań klimatycz-
nych, ekologicznych i ekonomicznych, program 
Czyste Powietrze będzie systematycznie ewo-
luował, a poważne zmiany w jego treści wyma-
gają wielu uzgodnień ze wszystkimi interesariu-
szami, w tym również wojewódzkimi funduszami 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (które 
są realizatorami programu w poszczególnych re-
gionach) oraz z bankami, które – oprócz gmin – 

uczestniczą w realizacji programu. Dodatkowym, 
istotnym czynnikiem jest fakt, że NFOŚiGw na 
początku drugiej połowy 2022 r. planuje wdroże-
nie nowego programu pod nazwą Ciepłe Miesz-
kanie, komplementarnego wobec Czystego Po-
wietrza. Będzie on bazował na doświadczeniach 
i wnioskach z pilotaży skierowanych do właści-
cieli budynków wielorodzinnych, które od ubie-
głego roku są prowadzone na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego,  
a także śląskiego (gmina Pszczyna).

Proponowane zmiany 
Kolejnym etapem modyfikacji w programie Czy-
ste Powietrze (chodzi o drugi etap 3. części, który 
uruchomiono 25 stycznia br.) będzie dodatko-
we wsparcie dla najmniej zamożnych właści-
cieli domów jednorodzinnych. Intencja tych 
przyszłych zmian jest taka, aby beneficjen-
tów wesprzeć nie tylko finansowo, lecz rów-
nież wspomóc ich logistycznie w realizacji 
niezbędnych inwestycji, służących poprawie 
jakości powietrza oraz komfortu życia.
Należy przypomnieć, że obecnie w programie Czy-
ste Powietrze można otrzymać z NFOŚiGw dota-
cje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację 
domu w wysokości: do 30 000 zł dla podstawowe-
go poziomu dofinansowania, 37 000 zł dla pozio-
mu podwyższonego oraz 69 000 zł dla najwyższe-
go poziomu. Oferta jest skierowana do właścicieli 
lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych lub wydzielonych w domach jedno-
rodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. Dotacja z NFOŚiGw obejmuje 
wymianę starych i nieefektywnych pieców na pali-
wo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy, a także przeprowadzenie grun-
townych prac termomodernizacyjnych budynku, 
w tym jego ocieplenie oraz wymianę drzwi i okien.
Źródło: NFOŚiGw
Pełna informacja: kliknij 

monitoring programu i opracowywanie zmian
Od czasu uruchomienia we wrześniu 2018 r., 
program priorytetowy Czyste Powietrze podle-
ga stałemu monitoringowi, analizie i ewaluacji 
– zarówno na poziomie poszczególnych części 
składowych, jak i w odniesieniu do całej „filozo-
fii” projektu. Efektem są systematyczne zmiany  
i ulepszenia, których podstawowym założeniem 
w każdym przypadku jest upraszczanie potencjal-
nym beneficjentom dostępu do oferty NFOŚiGw.
w bieżącym roku, z uwagi na szereg wyzwań wy-
nikających z warunków geopolitycznych, dyna-
micznej sytuacji rynkowej i skokowo wzrastają-
cych cen nośników energii i materiałów, resort 
klimatu i środowiska prowadzi zaawansowa-
ne prace nad opracowaniem kolejnych zmian  

w programie Czyste Powietrze. Aktualizacja ma 
przede wszystkim stanowić zachętę dla osób, któ-
re będą wnioskować o dotację na wymianę źródła 
ciepła i termomodernizację budynku mieszkalne-
go, tak aby zaplanowana do realizacji inwestycja  
w efekcie doprowadziła do znacznego ograniczenia 
zużycia ciepła niezbędnego do ogrzania budynku.
Zgodnie z nazwą program Czyste Powietrze doty-
czy szeregu działań, których skutkiem ma być zde-
cydowanie lepszy stan powietrza w Polsce. Chodzi 
o systematyczną i skuteczną eliminację najwięk-
szego źródła smogu poprzez wymianę starych pie-
ców i kotłów na paliwo stałe oraz termomoderni-
zację domów jednorodzinnych – tak, aby można 
było w nich efektywnie zarządzać energią. Projekt 
proponuje nie tylko wsparcie wymiany urządzeń  

Popularny program Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele 
domów jednorodzinnych otrzymują z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej dotację na wymianę starego 
pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu wraz z kompleksową 
termomodernizacją, zostanie poddany aktualizacji. Dzięki zmianom 
program będzie uwzględniał zmieniające się warunki geopolityczne  
i rynkowe oraz zakładał jako podstawę eliminację strat ciepła. Korzystne 
dla beneficjentów modyfikacje nastąpią w drugiej połowie bieżącego roku.

reakcja nfOśigw  
na Sytuację rynkOwą  
i wzrOSt cen paliw
Zmiany w programie Czyste Powietrze
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INTEGRACJA mARKI W 2023 ROKU 

Integracja zakładu w Świebodzicach z siecią logi-
styczną i produkcyjną Uponor to dopiero począ-
tek. Firma Uponor planuje włączenie produktów 
Capricorn do portfolio w 2023 roku. – Rozszerzenie 
naszego asortymentu o ofertę firmy Capricorn jest 
dla nas naturalnym krokiem, ponieważ nasze port-

folia produktów doskonale się uzupełniają. To ozna-
cza, że nasi obecni i przyszli klienci będą mieli dostęp 
do szerokiej oferty produktowej z zakresu ogrzewa-
nia i chłodzenia płaszczyznowego oraz instalacji 
wodnych, w tym do nowych i innowacyjnych roz-
wiązań, zwiększających wydajność i wspierających 
ideę zrównoważonego budownictwa, pod jedną, 
wspólną marką – podsumowuje dr Karsten Hoppe. 

Przejęcie Capricorn S.A. stanowiło ważny krok  
w realizacji strategii wzrostu firmy Uponor w Europie. 
– Europa Wschodnia, a w szczególności Polska, to 
dla nas bardzo ważne rynki. Chociaż prężnie rozwi-
jamy się na całym kontynencie, wierzymy, że dzięki 
nowej lokalizacji będziemy jeszcze silnej reprezen-
towani na tym obszarze. Ponadto doświadczenie, 
którym dysponuje Capricorn w zakresie ogrzewa-
nia i chłodzenia płaszczyznowego oraz rozwiązań 
prefabrykowanych pomoże nam w realizacji wy-
znaczonych celów – wyjaśnia dr Karsten Hoppe, 
prezes Uponor Building Solutions Europe.
Jacek A. Dobrowolski – wiceprezes ds. sprzeda-
ży i marketingu Europy wschodniej Uponor Buil-
ding Solutions Europe dodaje: Integracja z firmą 
Capricorn przebiega zgodnie z planem. Poczyni-
liśmy duże postępy, a zespoły sprawnie ze sobą 
współpracują, co przekłada się na płynne, bezpro-
blemowe wdrażanie usprawnień. 

INWESTyCJA W śWIEBODzICACH: 
NOWA HAlA mAGAzyNOWA

Firma Uponor, ekspert w dziedzinie dostarcza-
nia bezpiecznej wody pitnej oraz energooszczęd-
nych systemów ogrzewania i chłodzenia płasz-
czyznowego, dzięki przejęciu Capricorn rozszerza 
sieć logistyczną i możliwości produkcyjne w Eu-
ropie. Otwarcie na początku czerwca bieżącego 
roku nowego magazynu w Świebodzicach zbliża 
Uponor do realizacji założonych celów, poprzez 
podwojenie możliwości magazynowych na tym 
obszarze i stworzenie odpowiednich warunków 
do oferowania najwyższej jakości usług w tym 
regionie. w nowym budynku znajduje się strefa 
wysokiego składowania, kompletowania oraz 
konfekcjonowania zamówień, a także pomiesz-
czenia socjalne i biurowe. 
– Nowy magazyn jest kluczowym elementem bu-
dowania silnej pozycji rynkowej firmy Uponor,  
a także kamieniem milowym na drodze, którą roz-
poczęliśmy wraz z przejęciem firmy Capricorn oraz 
inwestycją w rozwój tego obszaru – podkreśla  
Jacek A. Dobrowolski. w przyszłości Świebodzi-
ce staną się centrum dystrybucji najwyższej jako-
ści komponentów systemów grzewczych i wod-
nych Uponor. 

Zgodnie z przyjętą strategią wzrostu w Europie, Uponor pracuje nad 
pełną integracją z firmą Capricorn S.A., której udziały zostały nabyte  
w minionym roku. Kolejnym ważnym wydarzeniem na drodze ku wspólnej 
przyszłości obu firm było otwarcie nowego magazynu w Świebodzicach. 

integracja firm upOnOr i capricOrn
Oddanie do użytku nowej hali magazynowej w Świebodzicach

Uponor przejął polską firmę w listopa-
dzie 2021 roku. Transakcja nie przynio-
sła redukcji zatrudnienia, ponad 400 
osób z załogi zachowało swoje stano-
wiska pracy w świebodzicach. 

Od lewej Dariusz Rutowicz – prezes zarządu Capricorn S.A, Karsten Hoppe – prezes Uponor Building 
Solutions Europe, Jacek A. Dobrowolski – wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu Europy wschodniej 
Uponor Building Solutions Europe
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najnowsZe KlImatyZatoRy yKea fIRmy panasonIc dla seRweRownI

Panasonic Heating & Cooling Solutions wprowadził na rynek klimatyzatory YKEA do zapewnienia naj-
wyższej wydajności w serwerowniach. Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne są dostępne w pięciu mo-
cach od 2,5 do 7,1 kw i oferują wyjątkową efektywność energetyczną do A+++ SEER. Seria YKEA firmy 
Panasonic, opracowana z myślą o utrzymywaniu optymalnej temperatury w serwerowniach, kon-
troluje temperaturę w pomieszczeniach przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, 
zapewniając płynne działanie systemów i ochronę cennych danych. Klimatyzatory YKEA zapewniają 
stabilne chłodzenie nawet przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -25°C. Systemy te są wyposa-
żone w tryb pracy rotacyjnej, który umożliwia naprzemienną pracę dwóch jednostek wewnętrznych  
w regularnych odstępach czasu w celu utrzymania temperatury w pomieszczeniu. Dlatego, nawet jeśli 
jedna z jednostek ulegnie awarii, druga podtrzymuje stabilną pracę i zapewnia czas na naprawę bez 
uszczerbku dla serwerowni. Najnowszy system Panasonic oferuje większą wygodę użytkowania dzięki 
sterownikowi nowej generacji. Stylowy, duży ekran LCD dostarcza szczegółowych informacji w prostym 
formacie i zapewnia łatwą obsługę dzięki szybkiemu dostępowi do menu i wyświetlanym ikonom. 
Struktura rozwiązań YKEA pozwala na łatwą instalację i serwisowanie. Ponadto, system ma wbudo-
wany moduł wi-fi do inteligentnego sterowania, umożliwiający natychmiastową łączność i możliwość 
zdalnego monitorowania zużycia energii oraz otrzymywania powiadomień za pomocą smartfona.

Panasonic

RegulatoRy tempeRatuRy bdR theRmea

DIEMATIC Evolution oferowana przez firmę BDR 
Thermea to sterowana mikroprocesorowo kon-
sola, która ma zintegrowaną regulację z oddzia-
ływaniem na palnik w zależności od temperatu-
ry zewnętrznej. Jest wstępnie zaprogramowana, 
daje szeroką możliwość regulacji ustawień w za-
leżności od konkretnej instalacji: od najprost-
szych, do bardzo rozbudowanych. 
Konsola steruje obiegiem kotłowym i można 
ją wyposażyć w dodatkowy czujnik c.w.u. oraz 
rozbudować o automatykę pokojową lub zdal-
ne sterowanie dialogowe. DIEMATIC Evolution 
pozwala na bezpośredni dostęp do wszystkich nastaw w intuicyj-
ny sposób. Ma duży ekran LCD z czytelnym objaśnieniem wszelkich 
parametrów, graficznym przedstawieniem charakterystyki grzew-
czej, wyświetlaniem krzywych temperatury i historii usterek, co po-
maga w diagnostyce. Konsola ma przyciski wyboru trybów pracy, 
temperatury i dostępu do poszczególnych programów oraz pokrę-
tło do regulacji i potwierdzania ustawionych wartości. Konsola do-
datkowo pozwala zdefiniować do 6 różnych programów działania 
i 6 poziomów temperatury, aby dostosować komfort w dowolnym 
momencie i zgodnie z nawykami użytkownika. BDR Thermea ma  
w swojej ofercie także różne termostaty pokojowe: nieprogramo-
walny qSense, programowalny iSense współpracujące z wybranymi kotłami, a także za-
awansowany termostat Smart TC pozwalający na zdalne sterowanie pracą instalacji.
Smart TC to nowoczesny termostat pokojowy, który dzięki łączności z domową siecią wi-fi 
pozwala na zdalną kontrolę i sterowanie pracą instalacji przez smartfon lub tablet. Dzięki 
regulatorowi można korzystać z wielu trybów pracy i precyzyjnie zaprogramować pracę 
urządzenia grzewczego. Regulator pracuje w trybie ręcznym, ochrony przed zamarznię-
ciem, urlopowym i obcego ciepła. Pozwala utworzyć do trzech programów tygodniowych, 
z uwzględnieniem np. różnych godzin przebywania w domu. Smart TC zawiera wskaźni-
ki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Można w nim zaprogramować dane kontaktowe 
do instalatora. 
Termostat pokojowy wyróżnia się atrakcyjną stylistyką, a dodatkowo ma funkcję wykry-
wania obecności, dzięki której główny ekran wyświetlacza podświetla się na 5 sekund, gdy 
jakaś osoba znajdzie się przed Smart TC (wykrywanie obecności można wyłączyć).

Bdr tHermea

http://www.instalreporter.pl


6006/2022 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

cyfRowe ZaRZądZanIe Instalacją wodną Z schell sws

Po wprowadzeniu na rynek baterii kuchennej SCHELL GRANDIS E i spłuczki MONTUS Flow z inteligentną elektroniką, system SCHELL SwS 
umożliwia teraz zarządzanie wszystkimi punktami poboru wody w budynku, od łazienki poprzez toaletę aż po kuchnię. Poszczególne elemen-
ty armatury komunikują się z inteligentnym centralnym serwerem, który kontroluje i monitoruje ich pracę. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko 
zapewnić najwyższą jakość wody pitnej, lecz także jej racjonalne wykorzystanie. Oprócz przeprowadzania zaplanowanych przepłukiwań an-
tystagnacyjnych, system SwS dostarcza administratorom budynku wskazówek, jak zwiększyć oszczędności, rentowność inwestycji oraz upro-
ścić czynności eksploatacyjne i konserwacyjne, aby obniżyć ich koszty. wbrew pozorom instalacja systemu SwS nie jest skomplikowana i może 
być przeprowadzona także w istniejących budynkach. wyposażona w nowoczesny moduł elektroniczny armatura SCHELL może być łączona  
z centralnym serwerem drogą radiową, kablową lub nawet radiowo-kablową. Nie wymaga to więc kosztownego i czasochłonnego prowadze-
nia nowej instalacji elektrycznej. w jednej sieci można połączyć dowolną liczbę elementów armatury umywalkowej, prysznicowej, wC, pisuaro-
wej czy nawet kuchennej. Dzięki możliwości programowania na regularne przepłukiwania instalacji w celu ograniczenia namnażania się szko-
dliwych drobnoustrojów, jak np. Legionella, SCHELL SwS pozwala w niektórych przypadkach wręcz uniknąć modernizacji instalacji, która nie 
odpowiada nowoczesnym standardom higieny wody pitnej. Co więcej, dzięki usłudze online SMART.SwS można ustawiać i kontrolować parame-
try pracy instalacji nawet w kilku budynkach jednocześnie, co docenią administratorzy rozbudowanych kompleksów, np. biurowych, szkolnych 
czy hotelowych. System SwS to wyjątkowo praktyczne, efektywne i ekonomiczne rozwiązanie zarządzania armaturą wodną w całym budynku 
na miarę dzisiejszych czasów, które zapewnia administratorom zdalny dostęp do parametrów pracy systemu w każdym momencie i z każdego 
miejsca na Ziemi. Łącząc się za pomocą Internetu z usługą SMART.SwS lub chmurą SCHELL, mogą oni błyskawicznie reagować na potencjal-
ne zdarzenia i zmieniać ustawienia dowolnego elementu armatury w oparciu o aktualne dane, nawet jeśli znajdują się daleko poza budynkiem.

scHell

nowy śwIat KoloRów od ZehndeR

Zehnder stworzył nowy świat kolorów dla grzejników – znacznie rozszerzył dostępną paletę barw. Najnowszy 
system kolorów pozwala dopasować barwy grzejników do trendów w aranżacji wnętrz, bezproblemowo inte-
grując je z każdym otoczeniem. Przy opracowywaniu nowej koncepcji wsparciem dla Zehndera była znana eks-
pertka od trendów kolorystycznych – Juliette Baumgartner. Przeanalizowane zostały trendy w sześciu obszarach 
– architektura, wystrój wnętrz, aranżacja łazienek, styl życia, powierzchnie i materiały. Następnie uwzględnio-
no je w koncepcji, tak aby zaproponować paletę kolorów, która pozostanie atrakcyjna również w przyszłości.  
Celem było poszerzenie możliwości wyboru kolorystyki grzejników Zehnder, a jednocześnie ułatwienie wyboru 
odpowiedniego dopasowania kolorystycznego. Nie tylko w oparciu o doradztwo przy zakupie, ale przede wszyst-
kim poprzez zaproponowanie pięciu nowoczesnych kolekcji kolorystycznych Zehnder dla określonych obszarów 
w domu, uwzględniających indywidualne preferencje. Celem kolorów podstawowych jest stworzenie trwałej, pod-
stawowej palety odcieni – spójnego zestawu barw we wszystkich produktach. Podstawowe kolory zostały opra-
cowane na bazie istniejących barw, a także rozszerzone o nowe.

zEHndEr
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gRomadZenIe desZcZówKI – RoZwIąZanIa waVIn

Rosnące ceny wody wodociągowej oraz problemy z jej dostępnością, np. w czasie suszy, sprawiają, 
że optymalnym rozwiązaniem dla właścicieli domów jest własny, wydajny system zagospodarowa-
nia wody. Dlatego wybierając rozwiązanie, warto zdecydować się na takie, które opiera się na sku-
tecznym odprowadzaniu wody dzięki dobrze wyprofilowanym rynnom, bezobsługowemu groma-
dzeniu deszczówki, a także na zasilaniu wód gruntowych, unikając rozwiązań, które opierają się na 
odprowadzaniu wody opadowej do kanalizacji. 
Szacuje	się,	że	podczas	deszczu	z	dachu	o	powierzchni	120	m²	przez	20	minut	można	zebrać	nawet	
360 litrów wody. Pod warunkiem, że wiemy, w jaki sposób „przejąć” deszczówkę. Łapacz deszczu 
wavin to rodzaj kształtki, którą montuje się na rurze spustowej (można założyć go na już istniejącym 
orynnowaniu), a następnie łączy z zewnętrznym zbiornikiem na wodę za pomocą wężyka i szyb-
kozłączki. Łapacz może być podłączony do większości dostępnych na rynku zbiorników zewnętrz-
nych. Jest bezobsługowy – gdy zbiornik zostanie napełniony, nadmiar wody będzie odprowadza-
ny rurą spustową do odbiornika. Może być nim gminna kanalizacja lub – w wersji proekologicznej 
– skrzynki retencyjno-rozsączające umieszczone pod ziemią.
System rynnowy połączony z odbiornikiem gruntowym to rozwiązanie pozwalające na zatrzyma-
nie wody opadowej w glebie i powolne jej rozsączanie. Zapobiega stepowieniu terenu, zapewnia-
jąc zieleń w ogrodzie. Gromadzenie deszczu w ten sposób oznacza podwójną oszczędność – zasila-

nie wód gruntowych, a więc w konsekwencji ograniczenie ilości wody do 
podlewania, oraz brak opłat za odprowadzanie deszczówki do kanalizacji.

wAVin
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